
Berdasarkan olah data yang dilakukan 
Katadata atas hasil sensus 2020, 
kelompok umur terbesar di Indonesia 
saat ini adalah mereka yang lahir 

dalam rentang waktu 1995 - 2015 atau saat 
ini berusia 6 – 26 tahun. Mereka lazimnya 
disebut generation Z atau disingkat Gen Z dan 
jumlahnya menurut Katadata adalah 75 juta 
atau sekitar 28% dari total penduduk Indonesia 
yang seluruhnya 270,2 juta jiwa. Sebagian kecil 
dari mereka sudah mulai memasuki dunia kerja 
dan menjadi kelompok termuda di dalamnya.

Kenyataan bahwa kelompok usia ini adalah 
yang dominan mengharuskan siapa saja 
yang berkepentingan atas analisis demografi 
untuk coba memahaminya. Mereka yang 
berkepentingan, terutama kalangan pebisnis 
dan yang menjalankan kegiatan komunikasi 
publik. Bagi saya yang termasuk generasi 
baby boomer dan pertama kali menggunakan 
komputer dengan IBM XT dalam pekerjaan 
pada pertengahan 1980-an, Gen Z adalah 
generasi cucu saya. Mencoba menjembatani 
jarak yang jauh ini tentu tidak mudah, 
pertolongan pertama saya peroleh dari 
pencarian data di internet. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai 
sumber, Gen Z adalah kelompok usia yang 
sedari lahir sudah berada di dunia yang 
dikelilingi oleh teknologi digital dan faktor 
ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka 
sejak lahir. Mereka yang tumbuh di dalam 
alam ini disebut digital natives atau penduduk 

asli dunia digital dan sering dipertentangkan 
dengan digital migrants atau pendatang/
migran ke dunia digital yang harus bersusah 
payah mencoba beradaptasi dengan dunia 
teknologi, terutama para baby boomer. 

Mengingat kenyataan kentalnya pengaruh 
teknologi terhadap Gen Z maka tidak 
mengherankan bahwa dalam berkomunikasi 
pun teknologi digital menyatu dengan hidup 
mereka sehari-hari. Dunia mereka tidak 
terpisahkan dari segala sesuatu yang berbau 
digital. Penelitian Alvira Research Center 
bersama IDN Media bulan Januari 2020 di 
Indonesia menyatakan bahwa didorong oleh 
penggunaan gadget, maka konsumsi internet 
Gen Z sangat tinggi sehingga mereka disebut 
mobile generation. 

Masih berdasarkan laporan Alvira dan IDN, 
Gen Z terhubung dengan internet lebih dari 
7 jam per hari, dan ternyata yang mereka 
sukai adalah situs-situs dan medsos yang 
berisi hiburan.  Mereka cenderung tidak 
memberikan opini di medsos dengan alasan 
privasi. Mereka jarang menggunakan 
Facebook dan Twitter dan menganggap 
bahwa kedua platform ini lebih banyak 
digunakan oleh generasi-generasi lebih tua, 
yaitu Gen X (kelahiran 1965 – 1980) dan kaum 
Millennial (kelahiran 1981 – 1997). Perangkat 
favorit Gen Z adalah telepon seluler (98,4%) 
dan mayoritas menggunakan sistim operasi 
Android. Penggunaan laptop pribadi untuk 
akses internet hanya 12,3%.

Dipikirkan Kembali
Kecenderungan menjaga privasi di kalangan 
Gen Z bukan saja terjadi di Indonesia. 
Global Web Index (GWI), perusahaan yang 
berkedudukan di Inggris dan bergerak di 
bidang audience targeting menemukan 
kecenderungan yang sama. Kajian GWI 
berjudul “Gen Z: Observing the latest tends 
on Gen Zs” meliputi 46 negara termasuk 
Indonesia dan tren menjaga privasi 
nampaknya merata di kalangan Gen Z di 
seluruh dunia. Akses internet terutama 
dimanfaatkan untuk mencari hiburan 
termasuk gaming. Dalam hal keterhubungan 

dengan internet, kajian GWI menunjukkan 
waktu lebih banyak, yaitu 8 jam atau satu jam 
lebih lama daripada temuan Alvira/IDN.

GWI juga mendapatkan bahwa TikTok 
merupakan media visual yang paling 
popular di kalangan Gen Z, dan dicontohkan 
bagaimana remaja Amerika bernama Charli 
d’Amelio (umur 17 tahun) yang dijuluki “Ratu 
TikTok” dalam waktu kurang dari setahun 
dari titik nol karena sebelumnya sama sekali 
tidak dikenal, memperoleh 50 juta orang 
follower di platform ini. Taylor Swift sudah 
sangat tenar sebagai penyanyi sehingga 
tidak mengherankan bahwa dia berhasil 
mengumpulkan lebih dari 160 juta follower di 
Instagram. 

Mengacu kepada temuan-temuan di Indonesia 
maupun dunia internasional tentang pola 
hidup termasuk dalam kaitannya dengan 
internet tentunya sangat penting bagi 
para pelaku komunikasi untuk mencari 
jalan terbaik dalam berinteraksi dengan 
Gen Z untuk berbagai keperluan, baik yang 
sifatnya komersial maupun sosial. Bagaimana 
mencapai audiens Gen Z untuk promosi 
produk atau ide, atau informasi penting 
tentang vaksinasi atau pandemi misalnya, 
merupakan tantangan tersendiri. Acuan-acuan 
yang dipakai dalam berkomunikasi dengan 
generasi-generasi sebelumnya harus dipikirkan 
kembali. 

Gen Z adalah generasi mobile, generasi 
internet, generasi digital, sehingga pesan 
maupun platform yang tepat harus masuk 
dalam strategi komunikasi. Penggunaan kertas 
untuk pamflet dan flyer, juga pemasangan 
spanduk atau baliho serta sarana-sarana 
tradisional lainnya tidak akan menarik 
perhatian mereka. Platform digital yang 
dianggap “kuno” oleh Gen Z seperti Facebook 
dan Twitter juga bukan merupakan sarana 
komunikasi yang tepat untuk menjangkau 
mereka. Keterampilan para komunikator 
dalam menggunakan teknologi akan menjadi 
lebih penting lagi dalam berinteraksi dengan 
Gen Z, karena kalau tidak maka sebagian besar 
upaya kita akan sia-sia. 

Foto: Prib
adi

Noke Kiroyan
Chairman & Chief Consultant

KIROYAN Partners

PUBLIC AFFAIRS CORNER

Menerka Selera Komunikasi 
Kelompok Umur Dominan

48    PR INDONESIA | Ed 75 | Th VII | Juni 2021

OPINION




