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Kidfluencer Online Survey Report 

Kidfluencer dan Tantangan Orang Tua Era Digital 

Tinjauan Fiqh Islam, Aspek Psikologis Anak dan Literasi Digital  

untuk Generasi Masa Depan Peradaban 

Executive Summary dan Key Insight 

“Kidfluencers” – Anak yang memiliki pengikut besar di media sosial – menyumbang sekitar $8 

miliar dari industri periklanan di media sosial dan diperkirakan akan meningkat hingga $15 miliar 

pada 2022. Problem negatif kidfluencer agaknya wajib menjadi perenungan bagi para orang tua, 

terutama bagi seorang muslim. Terlebih dalam era dimana ajaran agama wajib dipegang teguh di 

tengah gempuran pemikiran yang menyerang dari berbagai sisi. Bukan menjebak anak-anak 

menjadi generasi yang mudah baper, inferior, konsumtif, bahkan rentan depresi. Tujuan riset 

kidfluencer adalah untuk mengetahui respon responden terkait fenomena platform digital dan 

kidfluencer, serta mengkaitkannya dengan aspek tinjauan fiqh Islam, telaah psikososial tumbuh 

kembang anak dan literasi digital untuk mendukung penyiapan generasi masa depan peradaban. 

Riset dilakukan selama periode November-Desember 2021 menggunakan metode survey online. 

Survei dilakukan dengan menyebarkan link form berbasis platform Google Forms kepada 

responden melalui media sosial. Tiga kelompok pertanyaan diajukan berkaitan dengan 1) Dunia 

Digital dan Kekhawatiran Orang Tua; 2) Fenomena kidfluencer dan 3) Arah Strategi Penyiapan 

Generasi Era Digital. Hasil survey tersebut mengungkap kepedulian orang tua dan para pendidik 

tentang fenomena kidfluencer.  

Key Insight : 

- Pada klaster pertanyaan pertama sebanyak 78,5% responden menjawab mengetahui aktivitas 

online anak, sedangkan sebanyak 2,9% menjawab tidak dan sebanyak 18,5% menjawab ragu-

ragu. Sekalipun sebagian besar menjawab mengetahui, ternyata sebanyak 96,1% responden 

mengkhawatirkan aktivitas online anak/anak didik mereka, dan hanya 3,9% yang menjawab 

tidak khawatir. Sebagian besar responden menyatakan konten game dan hiburan paling 

berpengaruh bagi anak, yaitu masing-masing sebesar 44,8% dan 35,1% dan sebanyak 75,6% 

responden menyatakan YouTube adalah platform yang paling sering diakses anak. 

Menjamurnya platform digital dalam iklim sekuler tentunya menawarkan berbagai konten 

yang lebih mengejar keuntungan materi. Sekalipun beberapa platform menawarkan aplikasi 

ramah anak, nyatanya para orangtua/pendidik masih memiliki kekhawatiran tentang dampak 

aktivitas digital bagi anak. Bagi orangtua/pendidik muslim khususnya, tentunya wajib 

diimbangi dengan informasi tinjaun fiqh syariat agar aktivitas digital tidak membawa kepada 

kemudaratan terutama bagi anak/anak didik. 
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- Pada klaster pertanyaan kedua sebanyak 74,5% menyatakan mengetahui keberadaan 

kidfluencer di dunia digital, sekitar 14,5% tidak mengetahuinya dan 11% masih ragu-ragu 

terhadap eksistensinya. Terkait dengan kebermanfaatan hadirnya kidfluencer ini terhadap 

anak-anak, hanya 14,7% yang memandang ada manfaatnya, sementara 59,3% mengatakan 

tidak dan sebanyak 25,9% masih ragu-ragu. Selanjutnya ditanyakan apakah ada kekhawatiran 

akan pengaruh buruk perilaku kidfluencer terhadap anak-anak, maka diperoleh bahwa 

mayoritas responden (90%) menyatakan kekhawatirannya. Hanya 2,5% responden yang 

menyatakan tidak khawatir. Sisanya 7,5% masih meragukan ada tidaknya pengaruh buruk 

tersebut. Hasil survei tersebut mengungkap kepedulian orang tua dan para pendidik tentang 

fenomena kidfluencer. Ada kekhawatiran terkait bagimana potensi eksploitasi anak oleh para 

orangtua demi kepentingan ekonomi dan popularitas. Potensi yang tidak hanya dapat 

merusak masa depan anak, namun juga potensi menebarkan kerusakan secara massal akibat 

konten-konten yang tidak berkualitas. 

- Pada klaster pertanyaan ketiga sebanyak 59,8% responden menyatakan memiliki gambaran 

bagaimana mendidik perilaku digital bagi anak-anak dan 16,4% menyatakan tidak memiliki 

sama sekali. Sebanyak 23,8% menyatakan ragu-ragu apakah sudah sepenuhnya memiliki 

gambaran tersebut. Terkait pertanyaan tentang gambaran strategi agar anak-anak tidak 

menjadi target eksploitasi industri digital, sebanyak 56,9% menjawab ya, sebanyak 22,4% 

menyatakan tidak dan sebanyak 20,7% menyatakan ragu-ragu. Menghadapi era digital penting 

bagi para pendidik dan orangtua memiliki gambaran yang benar, utuh dan jelas agar anak-

anak tidak menjadi korban eksploitasi industri digital, salah satunya menjadi sasaran 

kidfluencer. Bagi orangtua dan pendidik muslim tentu saja harus memahami aspek tinjauan 

fiqh terkait pemenuhan hak anak, selain memahami aspek psiko sosial tumbuh kembang anak 

dan aspek literasi digital. 

 5



Pendahuluan 

Latar Belakang 

“Kidfluencers” – Anak yang memiliki pengikut besar di media sosial – menyumbang sekitar $8 

miliar dari industri periklanan di media sosial dan diperkirakan akan meningkat hingga $15 miliar 

pada 2022. Sisi gelap fenomena ini adalah orangtualah yang memiliki kekuatan mengontrol 

konten dan pendapatan anak dengan melibatkan anak dalam aktivitas komersial. Keuntungan 

finansial yang menjanjikan ditopang iklim saat ini yang melihat materi sebagai standar 

keberhasilan, menjadikan anak seringkali ikut menikmati untuk tampil di media sosial, alih-alih 

dianggap ‘dipekerjakan’ oleh orang tua. Pada banyak kasus, orang tua akhirnya tidak bekerja 

dan mengandalkan pendapatan dari endorsement anak. Orangtua memilih fokus menjadi content 

creator anak karena pendapatan yang menjanjikan.  

  

Sebuah film dokumenter BBC yang berjudul “Influencer: Bahaya dibalik popularitas di media 

sosial” mengungkap sisi negatif dampak influencer terutama bagi pelaku anak-anak, antara lain: 

1. Algoritma YouTube berpihak pada akun yang produktif. Ini menyebabkan produksi konten 

harus kontinu dilakukan. Saat konten ‘hiatus’ karena suatu hal, maka akan sangat 

berpengaruh terhadap kunjungan penonton. Kerja keras memproduksi konten dan tekanan 

traffic pengunjung bagi seorang anak dapat memicu kegalauan bahkan depresi. 

2. Kebiasaan di depan layar menyebabkan anak kesulitan bergaul di situasi sosial dunia luar dan 

kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut semakin menyebabkan anak menarik 

diri dari dunia luar dan tidak siap menghadapi masalah. 

3. Karakter ciptaan yang tampak ‘serba baik-baik saja’ seringkali menyebabkan rasa inferior dan 

tidak percaya diri akibat karakter palsu yang diciptakan. 

4. Interaksi dengan pengikut di media sosial seringkali adalah interaksi semu. Faktanya mereka 

bukanlah teman yang betul-betul bisa berada di sisi mereka dan membantu ketika mengalami 

masalah dan kesulitan. Padahal anak-anak/remaja membutuhkan komunitas yang mampu 

menciptakan iklim kebersamaan yang sesungguhnya. 

  

5. Meningkatnya ‘mass narcissism’ yaitu kondisi dimana menganggap dirinya adalah yang 

terbaik, penting dan harus dikagumi. Seringkali membuatnya tidak siap dengan kritikan dan 

sangat mudah tersinggung. Mass narcissism dalam film dokumenter “Social Media Danger 

Documentary, Chilhood 2.0” dapat menyebabkan kegelisahan dan depresi, yang diduga 

meningkatkan kasus bunuh diri di era digital. 

Kekuatan mempengaruhi seorang influencer, yang kadangkala memicu ‘trendsetter’ 

menyebabkan banyak pemilik bisnis menggandeng mereka untuk mempromosikan produknya, 

termasuk anak-anak. Semakin meningkatnya jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia 

yang mencapai 150 juta jiwa, dengan rata-rata waktu akses hingga 3,5 jam setiap hari, 

mengantarkannya menjadi media marketing produk yang berpeluang manggaet pasar lebih luas 

sehingga banyak dipilih.  Sebuah studi menyebutkan bahwa membidik influencer sebagai 
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marketer produk mendukung balik modal hingga 11 kali lebih besar dibandingkan media iklan 

yang lain. Inilah yang menjadikan segala usia akhirnya menjadi target demi meluaskan pengaruh 

penjualan, termasuk menjadikan anak-anak sebagai sasaran influencer sekaligus konsumen yang 

loyal. 

Mengapa menargetkan anak-anak? 

• Hasil penelitian di AS menunjukkan 81% orang tua membiarkan anak-anak di bawah umur 

11 tahun menonton Youtube. 

• Anak-anak dibiarkan terpapar iklan sebelum menonton video dan semakin banyak 

paparan saat menonton video. 

• Hal tersebut berdampak kepada keputusan konsumsi orang tua dan kelak sebagai 

konsumen dewasa di masa depan. 

1. Bagaimana media sosial bisa merayu/meyakinkan/membujuk anak-anak? 

• Merek : Menciptakan nama merek yang kuat 

• Karakter: Maskot merek, ikon merek, dan karakter juru bicara nonselebriti yang lekat di 

benak anak-anak. 

• Real-life Endorser: menunjukkan kepada publik kehidupan nyata keseharian endorser 

untuk melekatkan asosiasi positif dalam benak penonton. Anak-anak melihat endorser 

yang diakui publik ini dapat menjadi panutan, termasuk produk yang digunakan.  

2. Bagaimana pengiklan di media sosial mempengaruhi anak-anak? 

• Kredibilitas influencer: Penampilan fisik atau daya tarik sumber memainkan peran utama 

dalam kredibilitas endorser serta berkaitan dengan efek persuasif mereka. Salah satu 

daya tarik adalah melalui Children’s Electronic Words of Mouth (eWOM), yang terbukti 

meningkatkan visibilitas dan kesadaran terhadap merek serta meningkatkan penjualan 

produk. 

• Influencer sebagai panutan (role-model): Influencer dengan 100 ribu hingga 1 juta 

pengikut menjangkau konsumen secara luas. Mereka menjadi model sesuai cap yang 

diciptakan melalui konten yang diunggah.  

• Influencer sebagai pembujuk tersembunyi (hidden persuaders): Influencer memiliki 

kekuatan untuk secara langsung menjangkau dan mempengaruhi pelanggan melalui 

konten.  

Setidaknya ada tiga iklim budaya digital yang sangat kuat mempengaruhi anak-anak dan generasi 

muda, sangat kuat menarik perhatian, mempengaruhi perilaku, hingga menarik pundi-pundi dolar 

yang besar. Big Food (perusahaan makanan besar), Big Tech (teknologi digital terutama game 

online) dan Big Platform (platform digital besar seperti YouTube) adalah diantaranya. Studi yang 
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terpublikasi di jurnal Pediatrics yang mengamati konten channel kid-influencer di Youtube, 

menemukan bahwa produk minuman dan makanan sangat mendominasi, dengan 90% video 

mempromosikan produk tidak sehat. Konten bahkan telah dilihat hingga mencapai 1 milyar kali, 

mempengaruhi perilaku makan anak-anak (eating behaviors of children) dan berkontribusi besar 

terhadap meningkatnya obesitas di seluruh dunia. 

Menurut Rudd Center for Food Policy and Obesity, perusahaan besar makanan dan minuman 

tengah mentarget Afrika, Amerika, dan Asia-Pasifik dalam pemasaran produknya melalui platform 

digital, termasuk meningkatkan kerjasama antara influencer dengan industri game. Pendapatan 

dari industri game di dunia mencapai lebih $120 miliar pada 2019. YouTube saat ini setidaknya 

memiliki lebih dari 200 juta penonton gaming videos per hari dengan total durasi gaming videos 

yang disetel mencapai lebih dari 50 milyar jam per tahun. Lebih dari 3/4 anak usia 10-12 tahun 

juga menyaksikan konten game online di YouTube dan situs popular lain. Analis industri 

melaporkan adanya peningkatan tajam penjualan video game dengan dukungan influencer. 

Roblox, sebuah 3D user-generated gaming yang popular di kalangan anak-anak, melaporkan 

peningkatan penggunaan produknya hingga 35% sejak Februari 2020. Produk tersebut berpartner 

dengan “influencers” melalui kanal Youtube, instagram, and platform media sosial lain. Peneliti 

marketing menjelaskan bahwa influencer dan pengikutnya dihubungkan dengan “parasocial 

relationships”, dimana pengguna menjadi terikat atau secara emosional terlibat melalui media 

secara personal. Ikatan tersebut terjadi sangat kuat bahkan dalam jangka waktu lama antara 

penggemar dengan artisnya. Ini yang menjadikan mereka sangat rentan sebagai sasaran 

influencer marketing. 

Bagaimana sesungguhnya strategi orang tua muslim melihat fenomena tersebut? Seperti apa 

dampak psikologis anak yang harus diwaspadai di era digital saat ini, termasuk ketika 

menjadikan anak-anak sebagai marketer digital? Lalu, selain potensi negatif, apa manfaat yang 

bisa diambil dari dunia digital saat ini untuk mendukung penyiapan generasi masa depan 

peradaban yang lebih baik? Hal tersebut menjadi latar belakang pemikiran mengapa fenomena 

kidfluencer diangkat sebagai tema riset semester II oleh Departemen Media dan Dakwah Digital 

IMuNe. Salah satunya adalah dengan melakukan survey online kidfluencer dan mengkaitkannya 

dengan pembahasan seputar tinjauan fiqh, psikososial tumbuh kembang anak dan aspek literasi 

digital. 

Tujuan 

Tujuan riset kidfluencer adalah untuk mengetahui respon responden terkait fenomena platform 

digital dan kidfluencer, serta mengkaitkannya dengan aspek tinjauan fiqh Islam, telaah 

psikososial tumbuh kembang anak dan literasi digital untuk mendukung penyiapan generasi masa 

depan peradaban. 
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Metode Riset 

Riset dilakukan selama periode November-Desember 2021 menggunakan metode survey online. 

Survei dilakukan dengan menyebarkan link form berbasis platform Google Forms kepada 

responden melalui media sosial baik Instagram, Facebook, Whatsapp maupun Twitter. Tiga 

kelompok pertanyaan diajukan berkaitan dengan 1) Dunia digital dan kekhawatiran orang tua; 2) 

Fenomena kidfluencer dan 3) Arah strategi penyiapan generasi era digital. Responden ditetapkan 

dengan ketentuan 1) Orang tua muslimah yang memiliki anak dengan rentang usia 6-13 tahun 

atau 2) Pendidik muslimah dengan rentang usia siswa antara 6-13 tahun, baik pendidik formal 

maupun informal.  

Sebaran Responden 

Berdasarkan total 715 responden, terdapat 647 data responden yang memenuhi syarat dengan 

sebaran ada 72% adalah orangtua muslimah dengan anak usia SD atau setara, sebanyak 10,7% 

adalah pengajar usia SD atau yang setara dan sebanyak 17,3% adalah keduanya. 

Profil Responden 

1. Rentang Usia 

Usia responden bervariasi antara 16-20 tahun hingga 55-60 tahun, dengan kisaran rata-

rata usia 36-40 tahun sebanyak 33,4%, disusul usia 31-35 tahun sebanyak 26% dan 41-45 

tahun sebanyak 18,2%. 
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(1) Memiliki anak usia SD dan setara 6-13 th (72%)

(2) Pengajar anak usia SD (6-13 th) atau yang setara (10,7%)

(1) dan (2) (17,3%)

16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 55-60

0,3%
2,3%

6,0%

18,2%

33,4%

26,0%

9,6%

3,9%

0,3%



2. Status 

Sebanyak 90,3% responden berstatus menikah dengan 3,4% diantaranya orangtua tunggal 

atau single parent, dan sisanya sebanyak 6,3% berstatus belum menikah. 

 

3. Pekerjaan  

Pekerjaan didominasi oleh ibu rumah tangga sebanyak 51%, disusul guru sebanyak 27,4% 

dan sisanya adalah PNS/ASN sebanyak 7,4%, wirausaha/wiraswasta sebanyak 5,8%, dosen 

atau karyawan masing-masing sebanyak 1,7% diikuti dokter atau mahasiswa masing-

masing sebesar 0,6% dan lainnya sebanyak 3,7%.  

 

4. Pendidikan 

Pendidikan responden didominasi S1 yaitu sebanyak 61,4%, disusul SMA sebanyak 17,6%, 

D3 sebanyak 9%, S2 sebanyak 7,6%, SMP sebanyak 1,2 % dan sisanya kurang dari 1% adalah 

D1, D2, D4, S3 dan lainnya. 

 

Belum Menikah Menikah Single parent

3,4%

90,3%

6,3%

IRT PNS/ASN Dosen Dokter Lainya

3,7%
0,6%0,6%1,7%1,7%

5,9%7,4%

27,4%

51,0%

SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Lainya

0,8%0,5%

7,6%

61,4%

0,5%

9,0%

0,8%0,8%

17,6%

1,2%
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Kidfluencer Online Survey Report 

1. Dunia Digital dan Kekhawatiran Orang Tua  

Bagian pertama survei berkaitan dengan respon para responden terhadap platform digital secara 

umum.  

Berdasarkan survey sebanyak 99,1% responden menyatakan memiliki akun media sosial dan hanya 

0,9% yang menyatakan tidak. Berkaitan dengan kepemilikan anak-anak terhadap gadget sebanyak 

41% responden menyatakan bahwa anak/anak didik mereka memiliki gadget sendiri sedangkan 

sebanyak 59% menyatakan tidak memberikan kepemilikan gadget kepada anak/anak didik (grafik 

1 dan 2). 

1. Apakah anda memiliki akun media sosial? 

Grafik 1  

2. Apakah anak anda memiliki gadget sendiri? 

Grafik 2  

Berikutnya ditanyakan kepada responden apakah mengetahui apa yang biasanya dilihat oleh 

anak/anak didiknya, sebanyak 78,5% responden menjawab mengetahui, sedangkan sebanyak 

2,9% menjawab tidak dan sebanyak 18,5% menjawab ragu-ragu. Sekalipun sebagian besar 

menjawab mengetahui, ternyata sebanyak 96,1% responden mengkhawatirkan aktivitas online 

anak/anak didik mereka, dan hanya 3,9% yang menjawab tidak khawatir (grafik 3 dan 4). 

3. Apakah anda tahu apa yang biasanya dilihat anak anda jika membuka gadget? 

Grafik 3  
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4. Apakah anda khawatir dengan aktivitas online anak? 

Grafik 4  

Berkaitan dengan kekhawatiran orang tua terhadap aktivitas online anak, selanjutnya ditanyakan 

apa saja konten yang paling dikhawatirkan responden. Responden menjawab beragam dengan 

rincian sebanyak 28,8% menjawab konten dewasa dan pornografi, disusul 20,2% adalah game 

online, 10,5% adalah konten kekerasan, berikutnya adalah YouTube, TikTok, iklan, film, hiburan, 

lifestyle, influencer dan lainnya dengan sebaran masing-masing <10% (grafik 5). Sebagian besar 

responden menyatakan konten game dan hiburan paling berpengaruh bagi anak, yaitu masing-

masing sebesar 44,8% dan 35,1% (grafik 6) dan sebanyak 75,6% responden menyatakan YouTube 

adalah platform yang paling sering diakses anak (grafik 7). 

5. Jika ya apa konten yang paling anda khawatirkan? 

Grafik 5  

6. Apa yang paling berpengaruh dari konten yang anak anda lihat? 

Grafik 6  

7. Apa platform yang paling sering diakses anak? 

Grafik 7  
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Game (44,8%) Lainya (10,8%)
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Ditanyakan berkaitan dengan keamanan platform, sebanyak 77,7% responden merasa tidak aman 

bagi anak-anak (grafik 8) dan sebanyak 79,1% responden menyatakan ada kekhawatiran bahaya 

akibat aktivitas online bagi anak-anak (grafik 9). 

8. Menurut anda apakah platform seperti YouTube, Facebook, TikTok aman bagi anak-anak? 

Grafik 8  

9. Menurut anda berbahayakah aktivitas online bagi anak-anak? 

Grafik 9  

Menjamurnya platform digital dalam iklim sekuler tentunya menawarkan berbagai konten yang 

lebih mengejar keuntungan materi. Sekalipun beberapa platform menawarkan aplikasi ramah 

anak, nyatanya para orangtua/pendidik masih memiliki kekhawatiran tentang dampak aktivitas 

digital bagi anak. Bagi orangtua/pendidik muslim khususnya, tentunya wajib diimbangi dengan 

informasi tinjaun fiqh syariat agar aktivitas digital tidak membawa kepada kemudaratan 

terutama bagi anak/anak didik. Konsep islam mengajarkan tentang hak anak dan kewajiban 

orang tua, tentunya termasuk dalam era digital saat ini.  

Pada webinar kidfluencer seri 1 tanggal 1 Januari 2022 dengan tema “Kidfluencer: Tinjauan 

Fiqh Islam dan Strategi Penyiapan Generasi Era Digital“ Ir. Hj. Emmi Khaerani mengatakan 

bahwa dalam konsep islam menyatakan teknologi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap 

pemanfaatan kadar-kadar materi ciptaan Allah SWT di alam semesta ini, untuk memudahkan 

urusan manusia. Teknologi dikembangkan sejatinya untuk membawa kemaslahatan bagi 

kehidupan manusia, yaitu untuk menebar kebaikan bukan digunakan untuk bermaksiat kepada 

Allah. Sistem kapitalis-sekuler menyimpangkan arah pengembangan ilmu dan teknologi dari 

membawa kemaslahatan kepada banyak orang menuju pengumpulan materi (uang) semata. 

Konsep islam juga bicara terkait dengan hak dan kewajiban anak maupun orangtua. Bahwa anak 

adalah amanah dan orangtua berkewajiban memastikan anak terdidik dengan pemikiran islam 

dan memenuhi segala hak-hak mereka. Hak untuk mendapatkan ASI sebagai makanan terbaik, 

hak untuk mendapatkan nafkah yang halal, hak untuk mendapatkan pengasuhan (hadhonah) dan 

hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dengan mempersiapkan mereka menjadi manusia 

terbaik. Manusia yang mampu memberikan manfaat untuk umat, bukan menjadi pelaku 

kerusakan. Profil manusia terbaik yang takut kepada Allah dalam kondisi sembunyi maupun 
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terang-terangan hendaknya diajarkan kepada anak-anak, agar memiliki keteguhan sikap ditengah 

gempuran era digital yang tak terkendali. 

Teknologi digital sekalipun merupakan produk teknologi yang bebas nilai, maka hendaknya para 

orang tua tetap mengawal anak-anak dalam pemanfaatannya. Jangan sampai demi mengejar 

materi membuat terabaikannya hak anak-anak apalagi sampai membuat mereka rusak bahkan 

menyebarkan kerusakan.  

  

2. Memandang Fenomena Kidfluencer  

Bagian kedua survei bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan responden tentang 

fenomena kidfluencer.  

Diawali dengan pertanyaan apakah responden mengetahui apa itu kidfluencer, sebanyak 74,5% 

menyatakan mengetahui keberadaan kidfluencer di dunia digital. Sekitar 14,5% tidak 

mengetahuinya dan 11% masih ragu-ragu terhadap eksistensinya (grafik 10). Terkait dengan 

kebermanfaatan hadirnya kidfluencer ini terhadap anak-anak, hanya 14,7% yang memandang ada 

manfaatnya. Sementara 59,3% mengatakan tidak bermanfaat dan sebanyak 25,9% masih ragu-

ragu (grafik 11). 

10. Apakah anda tahu apa itu kidfluencer (influencer anak)? 

Grafik 10 

11. Jika anda tahu, menurut anda apakah memiliki manfaat untuk anak-anak? 

Grafik 11 

Selanjutnya ditanyakan apakah ada kekhawatiran akan pengaruh buruk perilaku kidfluencer 

terhadap anak-anak, maka diperoleh bahwa mayoritas responden (90%) menyatakan 

kekhawatirannya. Hanya 2,5% responden yang menyatakan tidak khawatir. Sisanya 7,5% masih 

meragukan ada tidaknya pengaruh buruk tersebut (grafik 12). Kemudian ketika disinggung 

apakah mereka para ibu dan pendidik akan membiarkan anaknya menjadi seorang kidfluencer, 

diperoleh jawaban mayoritas sebanyak 69,4% tidak akan membiarkannya. Sementara 6,5% dari 

mereka akan mendukung putra/putrinya untuk menjadi seorang kidfluencer, dan 24,1%  masih 

meragukan (grafik 13). 
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12. Apakah anda memiliki kekhawatiran tentang adanya pengaruh buruk perilaku kidfluencer 

terhadap anak-anak? 

Grafik 12  

13. Setujukah anda jika orang tua membiarkan anaknya menjadi seorang kidfluencer? 

Grafik 13  

Selanjutnya survey ini menemukan bahwa mencari popularitas (36,6%) menjadi dorongan utama 

anak-anak ingin menjadi influencer, disusul dengan eksistensi diri (26,4%), dan uang yang 

menempati urutan ketiga (24.4%) (grafik 14). Mengenai kepedulian responden terhadap dampak 

konten kidfluencer terhadap anak-anak, secara aklamasi (94,7%) dari mereka sangat peduli 

tentang hal ini. Hanya 1,1% yang kurang atau tidak peduli, dan 4,2% yang masih ragu (grafik 15). 

14. Menurut anda apa yang mendorong anak-anak ingin menjadi influencer? 

Grafik 14  

15. Apakah anda peduli terhadap dampak konten kidfluencer terhadap anak-anak? 

Grafik 15 

Terakhir pada bagian kedua ini menunjukkan bahwa sebanyak 47,3% responden  mengaku tidak 

mengenal akun kidfluencer, sementara 45,3% dari mereka  mengenal akun-akun tersebut, dan 

7,4% masih ragu-ragu (grafik 16). 
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16. Adakah akun kidfluencer yang anda kenal? 

Grafik 16  

Hasil survei tersebut mengungkap kepedulian orang tua dan para pendidik tentang fenomena 

kidfluencer. Ada kekhawatiran terkait bagaimana potensi eksploitasi anak oleh para orangtua 

demi kepentingan ekonomi dan popularitas. Potensi yang tidak hanya dapat merusak masa depan 

anak, namun juga potensi menebarkan kerusakan secara massal akibat konten-konten yang tidak 

berkualitas. Sejatinya, anak-anak  adalah anak-anak. Di usia mereka yang masih kecil, bermain 

dan belajar merupakan aktivitas utama yang seharusnya bisa diperoleh dengan leluasa. Orang 

tua tidak semestinya merenggut masa kanak-kanak (childhood) mereka demi kepentingan dan 

ambisi. Orang tua bertanggung jawab atas keseimbangan kehidupan anak-anaknya, lahir dan 

batin, fisik maupun psikologisnya. Terlebih menjadikan anak-anak sebagai sumber penghasilan 

adalah pelanggaran terhadap hak anak. 

Pada saat anak telah dijadikan sosok kidfluencer pastinya hak tersebut otomatis terenggut dari 

anak. Beberapa bahaya anak terjun menjadi Kidfluencer diantaranya adalah anak menjadi 

korban kepentingan bisnis orang dewasa. Anak kehilangan masa kanak-kanak yang tampil apa 

adanya, karena dituntut berbuat untuk disukai orang banyak. Anak kehilangan masa bermain 

secara alami dan dekat dengan alam yang sesungguhnya. Anak kehilangan kesempatan hidup 

dalam dunia nyata. Anak berkembang tidak alami, karena tumbuh "by design" kepentingan orang 

dewasa. Anak terjun bebas memasuki pergaulan orang dewasa. Selain anak juga kehilangan fokus 

belajar mencari ilmu seluas-luasnya, anak pun akan kehilangan filosofi ilmu untuk bisa 

bermanfaat bagi banyak orang. 

Problem negatif kidfluencer agaknya wajib menjadi perenungan bagi para orangtua, terutama 

bagi seorang muslim. Menjadikan seorang anak berpengaruh bukan dalam hal agama dan 

kebaikan, dan hanya demi rupiah adalah sebuah kedzaliman. Seorang muslim wajib 

menanamkan pada anak-anak rasa percaya diri dan keteguhan sikap yang kuat, terutama dalam 

menyampaikan kebenaran. Terlebih dalam era dimana ajaran agama wajib dipegang teguh 

ditengah gempuran pemikiran yang menyerang dari berbagai sisi. Bukan menjebak anak-anak 

menjadi generasi yang mudah baper, inferior, konsumtif, narsis bahkan rentan depresi.  

Konsep islam menyatakan kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki adalah sampai mereka 

baligh dan sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, sedangkan anak perempuan adalah sampai 

mereka menikah. Maka tidak ada tanggung jawab  ekonomi pada masa childhood mereka. 

Bahkan seharusnya masa kanak-kanak ini menjadi kesempatan emas bagi orangtua untuk 

membimbing, mendidik dan menanamkan dasar-dasar akidah dan nilai-nilai islam agar kelak 

menjadi khoiru ummah, generasi terbaik. Generasi yang memiliki karakter kuat, beriman kepada 

Allah dan senantiasa beramal solih. Memiliki jiwa pembelajar yang tinggi pada Al-Qur'an dan 

mengembannya. Sosok yang faqih fid diin serta berakhlak mulia. Generasi yang mampu 

melakukan perbaikan ditengah kerusakan. Generasi yang mampu menebar manfaat kepada 

sesama dan sekitarnya. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 
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3. Arah Strategi Penyiapan Generasi Era Digital 

Hasil survei bagian ketiga tentang gambaran arah perilaku digital bagi para orangtua dan 

pendidik. 

Sebanyak 59,8% dari responden yang disurvei menyatakan memiliki gambaran bagaimana 

mendidik perilaku digital bagi anak-anak dan 16,4% menyatakan tidak memiliki gambaran sama 

sekali. Sebanyak 23,8% menyatakan ragu-ragu apakah sudah sepenuhnya memiliki gambaran 

tersebut (lihat grafik 17). Terkait pertanyaan tentang gambaran strategi agar anak-anak tidak 

menjadi target eksploitasi industri digital, sebanyak 56,9% menjawab ya, 22,4% menyatakan 

tidak memiliki gambaran sama sekali dan sebanyak 20,7% menyatakan ragu-ragu (lihat grafik 18). 

17. Apakah anda memiliki gambaran bagaimana mendidik perilaku digital bagi anak-anak?  

Grafik 17  

18. Apakah anda memiliki gambaran strategi agar anak-anak tidak menjadi target eksploitasi 

industri digital? 

Grafik 18  

Menghadapi era digital penting bagi para pendidik dan orang tua memiliki gambaran yang benar, 

utuh dan jelas agar anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi industri digital, salah satunya 

menjadi sasaran kidfluencer. Bagi orangtua dan pendidik muslim tentu saja harus memahami 

aspek tinjauan fiqh terkait pemenuhan hak anak, karena itu adalah sebuah kewajiban. 

Menampilkan anak diruang publik digital demi kepentingan ekonomi adalah kezaliman terhadap 

haknya.  

Pada webinar kidfluencer seri 2 pada tanggal 16 Januari 2022 dengan tema “Kidfluencer: Antara 

Tantangan Psikologis dan Potensi Pemberdayaan Anak Era Digital“ Drs. Adriano Rusfi 

menyatakan gambaran strategi penyiapan generasi era digital penting dilengkapi dengan 

memahami aspek psikososial tumbuh kembangnya, agar sebagai pendidik dan orang tua tidak 

terjebak pada ambisi pribadi yang mengabaikan kebutuhan utamanya. Ketidakpahaman aspek 

psikososial tumbuh kembang anak seringkali menyebabkan anak menjadi generasi yang rapuh dan 

gagal menjadi harapan peradaban masa depan umat. Baligh tanpa disertai kesiapan aqilnya. Siap 

secara fisik, namun tidak siap mentalnya. Layu sebelum berkembang. Sebuah film dokumentasi 
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“Social Media Dangers Documentary: Chilhood 2.0” dan “Psychological Effect Being Kidfluencer 

by CBS” menunjukkan bagaimana anak-anak yang tereksploitasi sejak dini, termasuk para 

kidfluencer mengalami banyak masalah psikososial yang mengerikan. Mereka tumbuh menjadi 

anak-anak yang mudah baper, tidak siap dengan kritikan, tidak siap menghadapi masalah, tidak 

mampu berinteraksi dengan dunia luar, narsisme massal, terjebak pada karakter palsu, 

kecemasan berlebihan, bahkan diduga kuat dapat memicu depresi dan bunuh diri.  

Pada webinar kidfluencer seri 3 pada tanggal 23 Januari 2022 dengan tema “Menggali Potensi 

Benefit Dunia Digital Ramah Anak“ Mukhamad Ikhsan, ST menyatakan penting membekali 

pendidik dan orangtua cara cerdas menghadapi era digital, agar mampu mengambil manfaat 

tanpa mengorbankan masa depan anak-anak. Tidak menjadikan pendidik dan orangtua khawatir 

berlebihan sehingga menarik diri sama sekali, atau justru menjadi korban eksploitasi dunia 

digital. Mampu memanfaatkan dengan bijaksana, tidak adiksi, kehilangan fokus atau bahkan 

bersifat toksik. Sebaliknya, mampu mengambil sebanyak manfaat yang diberikan karena 

bagaimanapun teknologi diciptakan untuk memudahkan. 
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Kesimpulan 

- Pada klaster pertanyaan pertama sebanyak 78,5% responden menjawab mengetahui aktivitas 

online anak, sebanyak 2,9% menjawab tidak dan sebanyak 18,5% menjawab ragu-ragu. 

Sebanyak 96,1% responden mengkhawatirkan aktivitas online anak/anak didik mereka, dan 

hanya 3,9% yang menjawab tidak khawatir. Sebagian besar responden menyatakan konten 

game (44,8%) dan hiburan (35,1%) paling berpengaruh bagi anak, dan sebanyak 75,6% 

responden menyatakan YouTube adalah platform yang paling sering diakses anak.  

- Pada klaster pertanyaan kedua sebanyak 74,5% menyatakan mengetahui keberadaan 

kidfluencer, sekitar 14,5% tidak mengetahuinya dan 11% masih ragu-ragu. Terkait dengan 

kebermanfaatan hadirnya kidfluencer terhadap anak-anak, hanya 14,7% yang memandang 

ada manfaatnya, sementara 59,3% mengatakan tidak dan sebanyak 25,9% ragu-ragu. 

Mayoritas responden (90%) menyatakan kekhawatiran terhadap fenomena kidfluencer. 

- Pada klaster pertanyaan ketiga sebanyak 59,8% responden menyatakan memiliki gambaran 

bagaimana mendidik perilaku digital bagi anak-anak, 16,4% menyatakan tidak memiliki sama 

sekali, sisanya ragu-ragu. Terkait pertanyaan tentang gambaran strategi agar anak-anak tidak 

menjadi target eksploitasi industri digital, sebanyak 56,9% menjawab ya, sebanyak 22,4% 

menyatakan tidak dan sebanyak 20,7% menyatakan ragu-ragu. 

- Hasil survei tersebut mengungkap kepedulian orang tua dan para pendidik tentang fenomena 

kidfluencer.  

- Menghadapi era digital penting bagi para pendidik dan orangtua memiliki gambaran yang 

benar, utuh dan jelas agar anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi industri digital, salah 

satunya menjadi sasaran kidfluencer. Bagi orangtua dan pendidik muslim tentu saja harus 

memahami aspek tinjauan fiqh terkait pemenuhan hak anak, selain memahami aspek 

psikososial tumbuh kembang anak dan aspek literasi digital. 
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