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Netray melakukan pemantauan media massa online dan media sosial (Twitter, Instagram,
TikTok, dan YouTube) untuk melihat popularitas tokoh politik selama 1-31 Desember 2022.
Popularitas tersebut diukur berdasarkan jumlah penyebutan atau mention nama, baik di
media sosial maupun di media online. Popularitas nama tokoh politik tersebut bisa jadi
merupakan gambaran seberapa jauh masyarakat mengenal masing-masing tokoh politik.

Netray menggunakan 15 nama sebagai kata kunci pemantauan yakni Anies Baswedan,
AHY, Airlangga Hartarto, Andika Perkasa, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Gatot Nurmantyo,
Khofifah, Moeldoko, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Susi
Pudjiastuti, dan Muhaimin Iskandar. Ke-15 nama kata kunci itu merupakan nama-nama yang
kerap disebut atau muncul dalam sejumlah survei popularitas atau elektabilitas tokoh politik
yang digadang-gadang sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres)
dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
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Popularitas Tokoh Bulan September 2022 
Berdasarkan Total Mention

News Twitter Instagram Tiktok Youtube

Sama seperti November lalu, pada periode Desember 2022 Anies Baswedan kembali
muncul sebagai tokoh terpopuler berdasarkan total mention. Anies Baswedan kembali
menempati urutan pertama sebagai tokoh politik terpopuler dengan total mention sebanyak
191.001 di artikel media online, unggahan Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Dari
kelima kanal tersebut, nama Anies Baswedan dominan muncul di kanal Twitter dengan
jumlah penyebutan mencapai 169.593 twit.

Tingginya penyebutan nama Anies salah satunya dipicu perbincangan yang
membandingkan antara Anies dan Ganjar Pranowo yang diterpa isu negatif soal
penggunaan dana Baznas dan anggaran negara untuk renovasi rumah kader PDIP.
Perbincangan itu memuncak pada 31 Desember 2022. Tak hanya itu, pembicaraan tentang
sumur resapan yang dibuat Anies semasa menjabat sebagai Gubernur DKI kembali disoroti
warganet pada tanggal tersebut. Di sisi lain memang penyebutan nama Anies baik di media
sosial maupun media pemberitaan online cukup stabil sejak awal Desember 2022, Anies
banyak diperbincangkan lantaran ia telah resmi menjadi bakal calon presiden dari Partai
Nasdem.

Sama seperti periode November 2022 lalu, tokoh politik terpopuler di posisi kedua diduduki
oleh AHY dengan total mention sebanyak 177.242. Nama AHY cukup banyak disebut dalam
beragam isu. Yang paling populer adalah isu penundaan Pemilu 2024 dengan narasi bahwa
ada kekhawatiran Anies atau AHY bakal jadi presiden atau wakil presiden. Selain itu isu
kontroversi kader Partai Demokrat, dan isu-isu negatif juga cukup banyak diperbincangkan
dengan menyebut nama AHY.

Kemudian Ganjar Pranowo naik satu peringkat ke posisi tiga, bertukar posisi dengan Erick
Thohir yang turun ke posisi empat. Sedangkan posisi lima sama seperti November lalu yakni
diduduki oleh Puan Maharani.
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Anies Baswedan

Ganjar Pranowo

Erick Thohir

Airlangga Hartato

Andika Perkasa

Popularitas Tokoh Bulan Desember 2022 
di Media Pemberitaan

6.717

6.058

4.851

4.297

3.716

Pada media pemberitaan online nama Anies konsisten menduduki peringkat pertama. Sama
seperti periode November urutan pertama diduduki oleh Anies dengan total penyebutan
sebanyak 6.717 artikel dan kedua diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan total 6.058 artikel.

Jika pada November lalu, urutan ketiga diduduki oleh Prabowo Subianto pada Desember
posisi itu direbut oleh Erick Thohir dengan total pemberitaan mencapai 4.851 artikel.
Pemberitaan terkait keikutsertaannya sebagai ketua panitia pernikahan Kaesang menjadi
sorotan media dan menjadi puncak pemberitaan di tanggal 10 Desember 2022.

Nama Prabowo bertengger di posisi empat dan Airlangga di posisi lima. Kelima besar tokoh
dalam jajaran popularitas ini diduduki oleh nama-nama yang sama dengan periode
November. Hanya saja urutan dan jumlah pemberitaannya berbeda.
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AHY

Anies Baswedan

Erick Thohir

Ganjar Pranowo

Puan Maharani

Popularitas Tokoh Bulan Desember 2022 
di Twitter

171.895

169.593

108.571

106.457

75.427

Di Twitter, AHY menduduki peringkat pertama total penyebutan yakni mencapai 171.895
twit. AHY menggeser Anies yang menduduki peringkat pertama pada November 2022.
Nama Anies disebut dalam 169.593 twit.

Namun pada posisi ketiga, keempat, dan kelima tidak berubah jika dibandingkan periode
November lalu, berturut-turut yakni Erick dengan 108.571 twit, Ganjar 106.457 twit, dan
Puan 75.427 twit.

Melonjaknya penyebutan AHY di Twitter tak lepas dari makin banyaknya cuitan soal duet
Anies dengan AHY sebagai Capres dan Cawapres 2024. Bahkan tak sedikit cuitan yang
menyatakan bahwa AHY merupakan pasangan ideal bagi Anies. Pada jajaran twit
terpopuler, perbincangan tentang koalisi Nasdem (Anies) dan Demokrat (AHY) masih ramai
dicuitkan warganet.
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Ganjar Pranowo

Anies Baswedan

Ridwan Kamil

Puan Maharani

Erick Thohir

Popularitas Tokoh Bulan Desember 2022 
di Instagram

17.490

10.755

5.792

4.280

2.697

Berbeda halnya dengan Twitter dan media pemberitaan online, di Instagram nama Ganjar
Pranowo menjadi sosok politisi paling populer. Bahkan nama Ganjar konsisten berada pada
urutan pertama sejak Oktober 2022 lalu. Terdapat 17.490 unggahan di Instagram yang
mengandung tagar #ganjarpranowo.

Posisi kedua dan ketiga pun juga masih sama sejak Oktober 2022. Posisi kedua diduduki
oleh Anies Baswedan dengan total 10.755 unggahan dan ketiga terdapat Ridwan Kamil
dengan capaian 5.792 unggahan.

Jika November lalu nama Ganjar diisukan mendapat dukungan dari Presiden Jokowi
lantaran pernyataan terkait ciri-ciri pemimpin yang baik, periode ini namanya kian melejit
setelah beredar isu Erick merupakan wakil yang akan mendampingi Ganjar pada bursa
Pilpres 2024. Selain itu beberapa survei elektabilitas yang menyebut Ganjar di posisi teratas
juga banyak diunggah di Instagram.
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Anies Baswedan

Ganjar Pranowo

AHY

Airlangga Hartato

Prabowo Subianto

Popularitas Tokoh Bulan Desember 2022 
di Youtube

2.246

1.812

1.343

864

795

Masih seperti November 2022 lalu, pada Desember nama Anies Baswedan kembali
menempati urutan pertama tokoh politik terpopuler di YouTube. Pada periode ini nama Anies
ditemukan pada 2.246 konten YouTube.

Di posisi kedua juga masih ditempati oleh Ganjar dengan 1.812 video. Sementara itu, nama
AHY melesat dari urutan ke-10 menjadi peringkat ketiga pada Desember 2022 dengan total
1.343 video.



Anies Baswedan

Ganjar Pranowo

Airlangga Hartato

Ridwan Kamil

Prabowo Subianto

Popularitas Tokoh Bulan Desember 2022 
di Tiktok

1.690

1.685

871

814

652

Pada periode Desember di kanal TikTok nama Anies berhasil menggeser Ridwan Kamil dan
merangkak ke urutan pertama setelah November lalu berada di posisi lima. Sedangkan
Ridwan Kamil justru merosot pada urutan keempat.

Posisi kedua diduduki oleh Ganjar yang sebelumnya berada di posisi ketiga. Lalu, disusul
dengan Airlangga yang pada periode November lalu juga berada di posisi keenam. Ketiga
besar tokoh ini merangkak naik pada periode Desember dan berhasil menggeser tokoh
lainnya.
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Seperti halnya November lalu, pada periode Desember nama Anies Baswedan kembali
berada pada urutan teratas tokoh politik terpopuler. Pada Desember ini Anies juga masih
unggul dalam tiga kanal, yakni news, TikTok, dan YouTube. Pada kanal Twitter, Anies
dikalahkan oleh AHY, sedangkan di kanal Instagram, Anies dikalahkan oleh popularitas
Ganjar Pranowo.

Jika dilihat berdasarkan persentase penyebutan pada masing-masing kanal, meskipun AHY
mendapatkan total penyebutan terbanyak kedua, namun ia hanya banyak disebut di Twitter.
Di kanal lain seperti news, YouTube, TikTok, dan Instagram persentase penyebutannya
cenderung minim sehingga jika diurutkan berdasarkan persentase, AHY menempati posisi
ketiga di bawah Anies dan Ganjar yang persentasenya cukup merata di setiap kanal.
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Popularitas Tokoh Bulan Desember 2022
Berdasarkan Porsi Mention

Anies Baswedan

Ganjar Pranowo

AHY

Erick Thohir

Ridwan Kamil

15,7

14,2

2,7

11,3

7,6 11,5 10,2 5,5

14,5 5,4 6 5,9

22,9 5,2 3 12,3

14,2 34,8 21,2 16,8
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Pada periode Desember Anies masih menduduki peringkat teratas sebagai tokoh paling
populer. Hampir di semua kanal Anies berada di posisi puncak. Hanya di kanal Twitter dan
Instagram kedudukannya dikalahkan oleh AHY dan Ganjar.

Setelah November lalu Anies banyak diperbincangkan terkait popularitasnya pasca
pendeklarasian sebagai bakal capres, kini ia semakin menjadi sorotan perihal wakil yang
akan mendampinginya. AHY digadang-gadang menjadi pasangan ideal bagi Anies pada
bursa Pilpres 2024. Nama AHY menempati peringkat pertama dalam jajaran tokoh
terpopuler berdasarkan penyebutan di Twitter.

Anies Baswedan masih menjadi tokoh yang paling banyak disebut dalam total periode
(setiap pekan dalam satu bulan) ini. Hanya saja pada pekan kedua (8-14 Desember 2022)
posisi Anies sempat turun di bawah AHY. Setelah itu di pekan ketiga dan keempat nama
Anies kembali menduduki peringkat teratas, namun di pekan kelima Anies kembali berada di
bawah Puan Maharani.

Penyebutan kelima tokoh terpopuler mengalami fluktuasi pada setiap pekannya. Anies, AHY,
dan Erick sempat mengalami kenaikan di pekan kedua, tetapi pada pekan ketiga hingga
kelima ketiga tokoh ini mengalami penurunan popularitas.

Berbeda halnya dengan Puan Maharani yang mengalami kenaikan pada pekan kedua
hingga pekan keempat, meski pada akhirnya juga mengalami penurunan di pekan terakhir.
Penyebutan terbanyak Puan yang melejit di minggu ketiga datang dari kanal Twitter,
perbincangan warganet terkait baliho Puan menjadi kontroversi.




