
Periode: Februari 2023



Pengantar
Netray melakukan pemantauan media massa online dan media sosial (Twitter, 
Instagram, TikTok, dan YouTube) untuk melihat popularitas tokoh politik selama 1-28 
Februari 2023. Popularitas ini diukur berdasarkan jumlah penyebutan atau mention 
nama, baik di media sosial maupun di pemberitaan 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 sering 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 Politik Berdasarkan Total 
Mention

Bila pada periode Januari 2023 nama AHY berada di posisi teratas, kali ini namanya 
terdepak ke posisi kedua dikalahkan oleh Prabowo Subianto. Sepanjang Februari, 
Prabowo Subianto menjadi tokoh politik dengan jumlah mention terbanyak, yakni 
307.939 mention di pemberitaan media online, unggahan Twitter, Instagram, TikTok, 
dan YouTube. Dari kelima kanal tersebut, nama Prabowo dominan muncul di kanal 
Twitter dengan jumlah penyebutan mencapai 297.813 twit.

Meningkatnya intensitas perbincangan warganet akan Prabowo berkaitan dengan 
isu perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Prabowo pada Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 silam. Selain itu, nama Prabowo juga 
mendapat sentimen positif karena isu dukungan Jokowi Mania yang kini merapat ke 
Prabowo Subianto terkait pencapresan 2024.

Pada urutan kedua terdapat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terdepak turun 
satu peringkat dari periode sebelumnya. Nama AHY banyak diperbincangkan di 
Twitter terkait dengan isu terbentuknya Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai 
Demokrat, Partai Nasdem dan PKS. Selain itu AHY juga kerap disebut cocok sebagai 
bakal calon wakil presiden bersama Anies Baswedan, apalagi saat mereka berdua 
menghadiri konser Dewa 19 di JIS juga banyak tersorot di berbagai sosial media.

Sedangkan di urutan ketiga terdapat Anies Baswedan, disusul oleh Erick Thohir 
yang berada pada posisi keempat, masih sama dengan posisi Januari lalu, kemudian 
ada Ridwan Kamil yang merangkak naik ke posisi lima dari sebelumnya pada bulan 
Januari ia menempati urutan ketujuh.
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Popularitas Tokoh Politik dalam Pemberitaan
Nama Anies Baswedan masih menduduki peringkat pertama seperti bulan 
sebelumnya dengan total sebanyak 9.191 artikel. Di urutan kedua terlihat nama 
Erick Thohir yang juga menempati posisi yang sama dari Januari lalu sejumlah 8.729 
artikel. Urutan ketiga ditempati Puan Maharani yang naik satu peringkat dari periode 
sebelumnya

Sementara di urutan keempat terdapat Ganjar Pranowo yang bertukar posisi dengan 
Puan pada bulan ini. Kemudian pada urutan kelima masih diduduki oleh Prabowo 
Subianto dengan 5.979 artikel.
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Popularitas Tokoh Politik di Twitter
Pada Februari ini nama Prabowo Subianto melesat naik ke posisi pertama dibanding 
periode sebelumnya menempati peringkat ketiga. Prabowo berhasil meraih 
popularitas teratas di Twitter, namanya disebut dalam 297.813 twit. Di posisi kedua 
terdapat AHY yang merosot ke posisi kedua, ia diperbincangkan dalam 259.159 twit. 

Sedangkan di urutan ketiga ada nama Anies Baswedan yang menurun tipis dari 
sebelumnya menempati posisi kedua. Erick Thohir stagnan di posisi keempat 
sama dengan bulan lalu. Lalu urutan kelima terdapat Ridwan Kamil yang berhasil 
mendepak Muhaimin Iskandar dari posisi ini.

Pada bulan ini popularitas Prabowo Subianto menanjak terkait HUT Gerindra di 
mana Jokowi memuji bahwa elektabilitas Prabowo potensial menjadi yang teratas. 
Selain itu, isu lama yang kembali mencuat soal perjanjian politik antara Prabowo dan 
Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta juga turut mendongkrak popularitasnya.

POSITIVE
NEUTRAL
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Popularitas Tokoh Politik di Instagram
Berbeda dengan Twitter dan media pemberitaan online, di Instagram nama Ganjar 
Pranowo menjadi sosok politisi paling populer sama seperti bulan lalu. Bahkan 
nama Ganjar konsisten berada pada urutan pertama sejak Oktober 2022. Nama 
Ganjar selama Februari 2023 tampak dalam 14.144 unggahan dengan tagar terkait 
#ganjarpranowo yang jumlahnya meningkat dibanding Januari 2023.

Tokoh politik lainnya seperti Anies dan Ridwan Kamil juga bertahan menempati 
urutan kedua dan ketiga sejak Oktober 2022. Anies Baswedan disebut dalam 10.061 
unggahan, sedangkan Ridwan Kamil disebut dalam 5.179 unggahan. 



5

Perbincangan terkait Ganjar pada periode Februari 2023 didominasi oleh isu terkait 
dukungan untuk Ganjar sebagai capres 2024. Dukungan untuk Ganjar-Erick maju 
menjadi capres-cawapres juga semakin populer. Namun, di sisi lain, secara terang-
terang Ketua Umum Relawan Jokowi Mania ( JoMan) Immanuel Ebenezer batal 
mendukung Ganjar untuk Pilpres 2024. Ia sebelumnya membentuk relawan Ganjar 
Pranowo Mania yang kemudian akhirnya dibubarkan dan berpindah haluan ke 
Prabowo Subianto. 
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Popularitas Tokoh Politik di YouTube
Seperti pada Januari 2023, nama Anies Baswedan masih bertengger di urutan 
pertama tokoh politik terpopuler di YouTube. Pada periode ini nama Anies ditemukan 
dalam 2.525 konten YouTube.

Ganjar Pranowo juga bertahan menempati posisi kedua dengan 2.055 konten terkait 
dirinya. Demikian pula AHY yang tetap berada di urutan ketiga. Sementara Prabowo 
Subianto yang sebelumnya berada di urutan keenam berhasil naik dua peringkat ke 
urutan keempat dengan 1.361 konten. Berikut beberapa konten YouTube terpopuler 
terkait Anies, Ganjar, dan AHY.
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Popularitas Tokoh Politik di TikTok
Pada bulan ini Ganjar Pranowo masih memimpin sebagai tokoh politik terpopuler di 
TikTok. Ia meraih posisi pertama dengan jumlah 1.530 konten. Posisi Anies Baswedan 
stagnan berada di urutan kedua dengan 1.513 konten. Sementara itu Ridwan Kamil 
berhasil naik ke posisi tiga dengan 770 konten setelah sebelumnya ia hanya berada 
di urutan kelima. 

Pada Februari ini, Erick Thohir berada di peringkat keempat menggantikan Puan 
Maharani yang pada Januari lalu menempati posisi ini. Sedangkan Airlangga Hartarto 
turun dua peringkat menjadi urutan kelima padahal Januari lalu ia berada di posisi 
ketiga. Menariknya, selama Januari 2023 tiga video terpopuler didominasi oleh topik 
Ganjar Pranowo. Berikut beberapa konten terpopuler tokoh politik di TikTok. 
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Tingkat Popularitas Tokoh Politik di Tiap Media
Berdasarkan proporsi mention, nama Anies Baswedan menjadi tokoh dengan 
penyebutan terbanyak. Anies berhasil menggeser nama Ganjar Pranowo yang 
bulan lalu berada di posisi pertama. Nama Anies secara persentase penyebutan 
mampu mengalahkan lima tokoh politik lainnya. Dalam hal ini Anies unggul pada 
kanal pemberitaan media online dan YouTube, sementara di kanal Instagram dan 
Tiktok ia kalah dengan Ganjar Pranowo.

Secara proporsi atau sebaran penyebutan, Ganjar Pranowo berada di posisi kedua. 
Ia lebih mendominasi penyebutan di Instagram dan TikTok. Sementara itu, Anies 
mengungguli Ganjar di kanal media Twitter dengan perbandingan Anies 15% dan 
Ganjar 6%. Secara keseluruhan keduanya pun tampak menjadi dua tokoh politik 
populer dengan jumlah persentase tertinggi dibanding dengan tokoh politik lainnya.
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Penutup
Selama periode Februari 2023 penyebutan nama Prabowo Subianto menanjak pesat 
mengalahkan tokoh politik lainnya. Namanya menguasai tiga minggu berturut pada 
Februari ini, mulai periode 8-28 Februari dan memasuki akhir Januari. Kemudian 
tampak nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan berada pada titik sama pada 
periode 22-28 Januari.

Fluktuasi tampak terjadi pada penyebutan tokoh di setiap pekan selama Januari 
2023, terutama pada nama Prabowo dan Erick Thohir. Nama Erick Thohir mengalami 
kenaikan pada periode minggu ketiga Februari 2023. 

Pada periode tersebut Erick bahkan mampu melampaui nama Ridwan Kamil, Anies, 
dan AHY meski masih di bawah nama Prabowo. Hal ini terkait pencalonannya 
sebagai Ketum PSSI yang akhirnya resmi dilantik pada bulan yang sama. Sedangkan 
Prabowo namanya konsisten menanjak mulai minggu kedua hingga minggu terakhir 
Februari.

Meningkatnya popularitas Prabowo dipengaruhi berbagai hal mulai dari isu janji 
politik dengan Anies yang sempat disorot, pujian Jokowi soal peningkatan elektabilitas 
Prabowo di momen HUT Gerindra, hingga dukungan baru dari Jokowi Mania yang 
mulai merapat ke Prabowo.



Netray Analysis Report merupakan salah satu sub-produk dari Netray. Special report 
yang kami publikasikan ini merupakan salah satu jenis report dari Netray Analysis 
Report yang membahas isu khusus secara lebih mendalam dengan tampilan yang 
lebih menarik.

Jika ingin mendapatkan analisis mendalam dari kami yang khusus sesuai dengan 
kebutuhan anda, segera hubungi kami di support@netray.id.
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