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JURNAL BAWASLU 

Provinsi DKI Jakarta 

Isi Jurnal Bawaslu dapat 

dikutip dengan menyebutkan 
sumbernya. Opini yang dimuat 

dalam Jurnal ini tidak mewakili 

pendapat resmi Bawaslu DKI  

KATA PENGANTAR 

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sudah 

memasuki babak Kampanye Pemilu dimana 

setiap peserta kampanye berkewajiban 

menyampaikan visi, misi dan program dan 

citra diri sehingga masyarakat dalam hal ini 

pemilih dapat mengetahui informasi dari 

masing-masing peserta pemilu baik itu 

pemilihan Legislatif  (Baca: DPR dan 

DPRD)  dan juga  

DPD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

dengan mengetahui visi, misi dan Program pemilih dapat 

menentukan pilihannya sesuai dengan suara hatinya. 

Prinsip dasar demokrasi adalah bertukarnya ide, 

gagasan serta melahirkan kepemimpinan yang legitimate, 

Kampanye adalah salah satu media dan proses untuk 

mewujudkan hal itu karenanya Bawaslu DKI Jakarta 

memastikan apakah proses itu sudah berdasarkan ketentuan  

peraturan perundangan-undangan sehingga kualitas 

demokrasi kita semakin maju dan bermartabat, sehingga 

kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu memiliki 

andil besar dalam mewudkan cita-cita besar demokrasi 

bangsa Indonesia yang bermartabat atau justru kampanye 

menjadi ajang mengkerdilkan demokrasi itu sendiri dengan 

hujatan-hujatan murahan, serta model kampanye yang tidak 

mendidik pemilih secara baik. 

Karenanya tema atau judul Jurnal Bawaslu DKI 

Jakarta kali ini adalah menyoal terkait dengan kampanye dan 

hoaks yang menjadi bayang-bayang dalam kampanye 

khususnya di sosial media hal ini dapat ―mengganggu‖ 

kualitas demokrasi melalui pelaksanaan kampanye sebagai 

media pendidikan politik karenannya dalam jurnal ini para 

penulis yang berkontribusi adalah orang-orang yang terdiri 

dari para akademis, penggiat dan pemerhati pemilu yang 

sering kali memberikan pandangan terkait dengan model-

model kampanye serta analisis di sosial media terkait dengan 

maraknya hoaks, karenanya tulisan-tulisan dalam jurnal kali 

ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

peran serta pengawasan kampanye yang berkualitas bagi 

Bawaslu khususnya di DKI Jakarta, hal ini bagian ikhtiar 

untuk memberikan informasi dari hasil pengawasan yang 

telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan 

jajaran di bawahnya.   

 

Jakarta, Desember 2018  

(Muhammad Jufri/Ketua Bawaslu DKI Jakarta) 
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Undangan Menulis 
Bawaslu DKI Jakarta 

mengundang dosen, peneliti, 

aktifis kepemiluan dan 

demokrasi untuk 

menyumbangkan 

pemikirannya di jurnal ini.  
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Dibutuhkan Kesadaran Kolektif seluruh peserta 

pemilu dalam  dalam  pelaksanaan kampanye 

secara efektif dan komprehensif.  Persoalan yang 

sering timbul dalam kampanye  tidak bisa di 

anggap sepele tetapi butuh kreatifitas dan 

pendekatan yang lebih humanis dan bersahaja 

dengan tetap mengacu kepada aturan. 

 

Kampanye yang berkualitas akan menciptakan 

pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan asas 

dan prinsip yaitu, pemilu mandiri, jujur adil, 

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, 

profesional, akuntabel, efektif, efisien, 

kepentingan umum dan aksesibilitas. 

 
Bawaslu DKI Jakarta memastikan seluruh 

persoalan  Kampanye dapat kami tangani dengan 

segera karena kampanye adalah tahapan pemilu 

yang  memiliki potensi pelanggaran  yang harus 

diselesaikan sehingga kepastian hukum terkait 

dengan Kampanye dapat ditegakkan. 

Kampanye adalah media untuk menyampaikan 

visi, misi dan gagasan peserta pemilu, gunakan hal 

itu sesuai aturan karena siapa saja yang  

melanggar ketentuan tersebut kami pastikan 

Bawaslu DKI Jakarta akan penindaknya. 

Setiap Peserta Pemilu memiliki Hak untuk 

berkampanye yang diatur oleh peraturan 

perundangan-undangan, gunakan hak itu dengan 

sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai bagian dari pendidikan politik. 

Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh 

Bawaslu DKI Jakarta dan Jajarannya adalah 

pengawasan melekat, dimana ada kegiatan 

kampanye maka kami pastikan kami ada disana 

untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan 

kampanye sesuai aturan yang ada.   
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MENANTI PEMILU BERKUALITAS 2019  

Prof. R. Siti Zuhro, MA, PhD 

(Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: LIPI) 

 

Pendahuluan 

Pemilu lagi pemilu lagi. Jelas tidak keliru jika ada komentar seperti itu. 

Setelah sukses dengan pilkada serentak 2017 dan 2018, Indonesia kembali 

disibukkan dengan pemilu serentak legislatif (pileg) dan pemilihan presiden 

(pilpres) 2019. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan 

momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, 

memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil 

presidennya secara damai.  

Secara singkat pemilu dikatakan sukses jika mendapat dukungan dan 

kepercayaan penuh dari rakyat di mana KPU dan Bawaslu berhasil menunjukkan 

profesionalitas dan independensinya yang didukung oleh partai politik yang 

bertanggungjawab, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang bekerja 

efektif dan institusi penegak hukum yang juga efektif dan profesional. Pemilu juga 

akan berlangsung free and fair jika semua tahapan pemilu berlangsung transparan, 

akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu yang damai mensyaratkan 
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semua institusi terkait penyelenggara pemilu mampu berkinerja secara profesional, 

independen dan netral secara politik. Satu hal yang penting dipahami bersama 

bahwa tujuan utama pemilu bukan sekadar sarana untuk memperoleh kekuasaan 

dan suksesi kepemimpinan, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan 

partisipasi rakyat dan tanggung jawabnya dalam bernegara. 

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan 

merupakan pemilu serentak pertama pileg dan pilpres. Berbeda dengan pemilu-

pemilu sebelumnya, pemilu 2019 akan menjadi test case penguatan sistem 

presidensial dan parpol serta koalisi parpol yang terukur dan terformat. Oleh karena 

itu, sudah seharusnya semua pihak berkomitmen untuk selalu meningkatkan 

kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. 

Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang 

rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. Dengan kata lain,  para penyelenggara dan peserta pemilu (partai 

politik), pemerintah serta penegak hukum harus menunjukkan profesionalitasnya. 

Beda pilihan seharusnya tak perlu menimbulkan kebencian dan pembelahan sosial 

karena hal tersebut adalah hak pribadi masing-masing yang harus dihormati. 

 

Pemilu sebagai Proses Konsolidasi Demokrasi 

Demokrasi memerlukan landasan sistem hukum yang berkualitas. 

Penegakan hukum yang konkrit akan memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Namun, di tataran praksis tidak selalu seperti itu. Realitasnya 

perbaikan sistem hukum tidak dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum seolah 

makin sulit diwujudkan jika aparat penegaknya melanggar hukum. Equality before 

the law masih menjadi pertanyaan rakyat.  

4 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Di tataran praksis munculnya sejumlah laporan ke institusi penegak hukum 

terkait tahapan awal kampanye para calon presiden dan wakil presiden 

menimbulkan kontroversi tersendiri. ―Perang‖ diksi dan narasi antar pasangan calon 

tak terelakkan lagi dan membuat bingung rakyat. Kegaduhan pun muncul karena 

antar tim pemenangan pasangan calon saling adu argumentasi mencari 

pembenarannya sendiri. Luapan rasa kecewa dan tidak puas yang diekspresikan 

oleh pihak yang merasa dirugikan membuat rasa keadilan dalam praktik 

berdemokrasi dan pemilu tercemari. Pada dasarnya pemilu bukan hanya penanda 

pergantian kepemimpinan atau untuk mempertahankan status quo saja, tapi juga 

merupakan koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah serta proses deepening 

democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. 

Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu 

idealnya  melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Proses 

konsolidasi demokrasi di pemilu 2019 ini bisa jadi akan terhambat bila parpol tidak 

mampu merespon tuntutan publik yang sangat dinamis yang menuntut agar parpol 

mereformasi dirinya. Trust building sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi 

idealnya bisa diwujudkan dalam pemilu melalui transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut penting mengingat sejauh 

ini kepercayaan publik (public trust) kepada institusi demokrasi (parpol) sangat 

menurun. 

Pemilu dan Partisipasi Rakyat 

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu seharusnya juga menjadi momen 

penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Peningkatan 

kesadaran dan partisipasi politik penting karena setiap keputusan politik (kebijakan 

pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat adalah 
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keikutsertaan warga negara biasa (rakyat) dalam menentukan segala keputusan 

yang menyangkut atau mempengauhi hidupnya. Perilaku politik berkaitan langsung 

dengan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan 

keputusan politik. Menurut Konstitusi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh 

karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting yang 

diperlukan dalam perubahan sosial menuju demokrasi. 

Di tataran praksis proses pemberdayaan politik masyarakat (civil society) 

tidak jarang terhambat oleh kuatnya praktik politik uang yang berpotensi 

mematikan tumbuhnya pemimpin dari bawah. Politik uang tersebut menjadi jurus 

ampuh karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia memang masih rendah. 

Sebagai gambaran, rata-rata lama belajar di Indonesia adalah 7,6 tahun. Artinya 

rata-rata masyarakat Indonesia tidak lulus SMP. Realitas sosial ini jelas menjadi 

tantangan yang perlu mendapat perhatian semua pihak, khususnya pemerintah. 

Kesadaran dan partisipasi politik rakyat apapun alasannya merupakan suatu 

prasyarat utama (conditio sine qua non) yang harus dipenuhi dalam membangun 

negara bangsa yang demokratis. Guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

politik masyarakat dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 

baik di infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Pelembagaan partisipasi 

masyarakat tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi aktivitas politik 

masyarakat yang justru mengacaukan proses demokrasi. Pelembagaan partisipasi 

politik dapat dilakukan melalui dua bentuk: pertama, partai politik harus 

memberikan pencerahan dan edukasi politik kepada warga. Partai tak boleh hanya 

butuh warga untuk mendukungnya saja, tapi lebih dari itu secara moral memiliki 

tanggung jawab untuk mendewasakan warga agar cerdas dalam menggunakan hak 

politiknya. Kedua, pelembagaan secara formal yaitu pelembagaan dengan mengacu 

pada prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan UU, seperti kepesertaan dalam 

partai. Ketiga, pelembagaan partisipasi masyarakat secara substansial, yaitu 
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pelembagaan yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran, dan sikap sukarela dari 

individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial, ekonomi dan politik. Tugas 

parpol tersebut tak hanya berlangsung ketika pemilu saja, tapi juga dalam proses 

pembuatan kebijakan publik. Pelibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan 

publik tersebut diperlukan karena semua kebijakan publik akan menyentuh 

kebutuhan rakyat. Akomodatif tidaknya suatu kebijakan bisa dilihat dari puas 

tidaknya publik terhadap pemerintah. 

Kerawanan Pemilu 

Sebagaimana layaknya sebuah kompetisi, suhu politik dalam pemilu juga 

selalu panas. Kompetisi dan kontestasi dalam pilpres dan pileg membuat partai 

cenderung bersikap all out dan tidak jarang juga cenderung menghalalkan semua 

cara, baik melalui politik transaksional maupun beli suara (vote buying). 

Persoalannya, tak ada satu pun partai yang rela kalah. Semua partai ingin 

memenangkan pileg dan sekaligus pilpres karena dengan itu partai bisa masuk ke 

DPR/DPD/DPRD dan juga bisa memenangkan pilpres.  

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 juga cenderung diramaikan 

oleh sejumlah pemilik media yang nota bene pimpinan partai. Sikap partisan media 

semakin menonjol dalam Pemilu 2019. Adapun yang beda adalah munculnya peran 

penting orang muda (generasi milenial) yang ikut serta dalam menentukan politik 

Indonesia. Fenomena ini tak bisa diabaikan. Peta kekuatan politik cenderung 

bergeser di mana preferensi publik terhadap partai dan calon pemimpin juga 

berubah. Perubahan yang paling mencolok adalah semakin asertifnya aspirasi 

rakyat dalam ikut menentukan calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilihat dalam 

penentuan calon, khususnya calon wakil presiden, di mana peran mereka cukup 

menonjol. Demikian juga dalam proses kampanye, baik melalui media sosial 

maupun komunitas-komunitas di tengah masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa 
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kompetisi dan kontestasi tak hanya melibatkan para elite saja, tapi juga orang muda 

yang jumlahnya lebih dari 50% atau 79 juta. Jika kategoresasinya mencapai 40 

tahun, jumlah pemilih muda mencapai 100 juta. 

Salah satu permasalahan krusial yang patut dicermati adalah ekspektasi 

rakyat yang terlalu besar di tengah munculnya isu dan opini yang simpang siur, 

tidak jelas, dan suburnya berita-berita hoax tentang dugaan ketidaknetralan 

pemerintah/birokrasi, penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Kondisi ini jelas 

perlu disikapi dengan bijak dan proporsional serta solusi konkrit agar pemilu dapat 

berjalan lancar, tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan sosial. Kekuatan rakyat 

(civil society) menuntut agar pemilu berlangsung secara jurdil dan mampu 

menghasilkan calon-calon pemimpin yang kompeten, memiliki kapasitas, dan 

aspiratif, baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan kompleksitas pelaksanaan 

Pemilu 2019 dan dengan kesinambungan dan perubahan (continuity and change) 

yang ada, pemilu ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran 

bagi rakyat, bukan hanya bagi sekelompok elite saja.  

Atas dasar hal tersebut, dan belajar dari empat pemilu sebelumnya (1999, 

2004, 2009, 2014), ada beberapa hal yang perlu dicermati menyongsong pemilu 

serentak 2019: Pertama adalah masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang menjadi 

isu akut yang senantiasa muncul di setiap pemilu dan pilkada. Masalah tersebut 

sangat terkait dengan managemen administrasi kependudukan secara nasional yang 

dilakukan kementerian/lembaga terkait. Sejauh ini E-KTP belum bisa dijadikan 

terobosan penting utk memperbaiki DPT. Isu-isu seperti tercecernya e-KTP dalam 

jumlah besar di beberapa daerah, isu tentang warga asing yang kemungkinan bisa 

ikut mencoblos dalam pemilu, akurasi jumlah DPT, dan kontroversi dibolehkannya 

orang yang pernah terganggu jiwanya untuk memilih dalam pemilu sedikit banyak 

turut memengaruhi kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu (KPU).  
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Kedua, masalah logistik pemilu. Masalah tersebut meliputi kotak suara 

(kardus), tinta, fomulir, bilik suara, alat penanda, dan berbagai formulir lainnya. 

Implikasi yang timbul dari kontroversi penggunakan kotak suara kardus kiranya 

perlu mendapat perhatian. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan 

ribu pulau di 34 provinsi berpotensi menjadi kendala utama dalam hal distribusi 

logistik pemilu. Mahalnya biaya transportasi laut dan ketergantungan terhadap 

kondisi iklim merupakan kesulitan tersendiri dalam distribusi logistik pemilu. 

Tantangan lain adalah kondisi cuaca yang kadang di luar harapan. Rusaknya 

logistik pemilu atau terlambatnya logistik pemilu tiba di tempat pemungutan suara 

berpotensi menjadi ancaman dan oleh karena itu patut diwaspadai. Sebagai 

penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan dengan menjamin akurasinya secara 

meyakinkan untuk mengurangi ketidakpercayaan publik dan menghindari 

kemungkinan munculnya sengketa pemilu.  

Ketiga, birokrasi. Salah satu syarat menjadikan pemilu bersih adalah 

birokrasi yang independen secara politik. Harus diakui bahwa birokrasi sangat 

rentan dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu 

kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. ―Kewajiban‖ 

pimpinan kementerian/lembaga/pemda menjadi tim pemenangan pilpres, misalnya, 

juga berpengaruh tersendiri terhadap birokrasi pusat/daerah. Pengalaman empirik 

menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya pemilu (2004) dan pilkada (2005) yang 

dipilih oleh rakyat, birokrasi pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, 

tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) 

untuk pemenangan calon tertentu dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran 

daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit dihindarkan karena kentalnya 

politisasi birokrasi. Kongkalikong politik dan birokrasi banyak ditemukan, baik 

dalam pemilu/pilkada maupun pasca pemilu/pilkada. 
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Keempat, kampanye. Pemilu serentak memerlukan kesiapan prima bagi 

semua stakeholders terkait pemilu, terutama KPU dan Bawaslu. Keterlambatan 

dalam mengeluarkan peraturan (PKPU) terkait penyelenggaraan pemilu bisa 

memunculkan masalah. Contohnya dalam pemilu 2014, pembatasan alat peraga 

yang penerbitan peraturannya dinilai terlambat. Selain itu, perlu pula dicermati dan 

diwaspadai kampanye yang menonjolkan unjuk kekuatan dan kampanye di daerah 

konflik. Aktivitas kampanye hitam yang melibatkan isu SARA dan hoax sangat 

merugikan, karena hal ini akan membenturkan antarmasyarakat Indonesia. 

Bhinneka Tunggal Ika bisa jadi akan tinggal jargon saja jika isu SARA dijadikan 

―komoditi politik yang seksi‖ oleh para calon/tim pemenangan pemilu. 

Selain itu, rendahnya sosialisasi tentang pemilu dikhawatirkan bisa memicu 

kerawanan. Kerawanan pemilu bisa dipicu oleh persaingan sengit antarpasangan 

calon dan antarcaleg. Tak hanya persaingan antar parpol, caleg yang jumlahnya 

ribuan pun bisa menimbulkan konflik. Ditambah lagi, kemungkinan munculnya 

penjualan suara oleh parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT).  

Masalah yang tak kalah penting juga adalah dana kampanye yang 

seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Titik rawan dana kampanye 

lebih disebabkan pertanggungjawaban dana masing-masing tim pemenangan 

capres-cawapres: tentang besaran jumlah yang boleh diterima dan hukuman bagi 

yang melanggar. Juga masalah keterlambatan penyerahan laporan awal dana 

kampanye di semua tingkatan dan masalah pelaporan rekening caleg mengingat 

dalam pemilu serentak pileg dan pilpres kampanye yang dilakukan caleg cenderung 

lebih dominan dibandingkan dengan parpol. Masalah lain adalah kampanye lewat 

media dengan berbagai modus operandi serta penggunaan rekening fiktif dan tidak 

jelas. 
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Kelima, politik uang. Pemilu 2019 juga sangat rawan akan politik uang, 

seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya menarik dukungan suara dengan 

menggunakan program-program pemerintah di semua jenjang pemerintahan. Hal 

yang juga mengkhawatirkan banyak pihak adalah dugaan praktik politik 

transaksional yang dilakukan para elite politik dengan pemodal dan juga masalah 

vote buying.  

Keenam, hal-hal teknis juga bisa menimbulkan kerawanan pemilu. Masalah 

pemungutan suara. Misalnya, kemungkinan munculnya persoalan akibat 

pemungutan suara yang melewati batas waktu yang ditentukan. Surat suara yang 

rusak, tapi tetap dipakai dan kondisi surat suara tambahan yang kurang. Surat 

undangan pemilih yang tidak sampai, tetapi namanya terdaftar sebagai pemilih. Ada 

juga kasus di mana nama terdaftar sebagai pemilih, tapi tidak memiliki surat 

undangan pemilih, perbedaan persepsi tentang penandaan sahnya surat suara, 

dugaan penggelembungan suara, dan mobilisasi pendataan pemilih tidak terdaftar 

menjadi pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). Kesemuanya tersebut harus 

diwaspadai dan diantisipasi.  

Urgensi Stabilitas Politik dan Keamanan 

Stabilitas politik dan keamanan diperlukan menjelang dilangsungkannya 

pemilu legislatif dan pemilu presiden  17 April 2019. Politik yang tak keruh dan 

jernih diperlukan untuk mendukung pemilu yang berkualitas, jurdil (free and fair) 

dan damai. Pemilu juga membutuhkan stabilitas politik dan keamanan yang riil agar 

pemilu berjalan lancar. Untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan perlu 

adanya sinergi antara pemerintah dengan aparat keamanan/penegak hukum dan 

stakeholders terkait pemilu di tingkat nasional dan lokal.  
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Pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan juga terkait dengan 

akselerasi pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Stabilitas dan visi bersama tersebut diperlukan untuk mewujudkan energi sosial 

yang diharapkan dapat mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat guna 

menimbulkan efek stabilitas. Untuk itu, kerjasama antaraktor dan elite 

(stakeholders) menjadi keharusan guna menggerakkan mesin demokrasi dan pemilu 

agar tercipta demokrasi yang berkualitas, sehat dan bermartabat dapat diwujudkan 

di Indonesia. 

Penutup 

Pemilu 2019 harus semakin berkualitas. Oleh karena itu, keberhasilan 

pemilu yang substansial merupakan suatu yang niscaya. Untuk itu, pekerjaan rumah 

yang harus dilaksanakan secara akurat oleh pemerintah dan KPU adalah 

mengantisipasi sejumlah kerawanan masalah sebagaimana diuraikan di atas dan 

menyikapinya secara bijak serta sesuai ketentuan. Bila tidak, hal tersebut akan 

memunculkan kerawanan dan risiko politik yang serius dalam pemilu karena hasil 

pemilu akan rawan gugatan dan bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Selain 

itu, akumulasi endapan persoalan, terutama, akibat sengketa pilkada dan pemekaran 

daerah juga bisa memicu konflik dalam pemilu. Munculnya kerawanan sosial yang 

terjadi di sejumlah daerah belakangan ini bisa menjadi dahan kering yang mudah 

terbakar. Karena itu, perlu dicermati kemungkinan adanya tarikan-tarikan kekuatan 

yang ingin menyimpangkan pelaksanaan pemilu dan ancaman terhadap harmoni 

sosial karena akumulasi rasa saling tidak percaya yang meningkat,  membuat 

pemilu tidak legitimate.  

Berkenaan dengan hal tersebut partai politik, anggota legislatif, 

penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu, DKPP) serta pemerintah (pusat 

dan daerah) dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya di mata 
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rakyat. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu sangat 

bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, 

lembaga anti korupsi, seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan juga perlu bekerja 

lebih keras untuk memperkuat peran dan fungsinya, khususnya sebagai bagian dari 

upaya meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia.  

Sejauh ini pemilu di era reformasi dinilai cukup berjalan dengan damai, 

jurdil, dan sukses. Kiranya semua rakyat sangat berharap bahwa pemilu 2019 

menjadi pemilu yang lebih  berkualitas, berintegritas, penuh keadaban dan damai 

dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 harus menjadi tiang pancang proses 

konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum yang mampu menghadirkan 

pemerintahan yang kuat dan efektif (governability). Semoga. @@@ 
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CEGAH PEMILU TIDAK ADIL DAN CURANG 

Oleh: Musni Umar 

(Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta) 

 

Salah satu persoalan besar yang dihadapi dalam Pemilu 2019 ialah tingginya 

kecurigaan masyarakat  bahwa Pemilu akan dilaksanakan secara tidak adil dan 

curang.  

Setidaknya ada beberapa indikator  yang membuat  masyarakat menduga 

keras bahwa Pemilu tidak akan adil dan dilaksanakan curang. Pertama, DPT 

Pemilih ganda. Kedua, pemilih siluman. Ketiga, pemilih orang gila. Keempat, kotak 

suara kardus. Kelima, 1 (satu) minggu jelang debat Pilpres daftar pertanyaan 

diberikan ke Capres RI. Keenam, penyampaian visi dan misi Presiden dibatalkan 

KPU. 

Dugaan akan terjadi ketidakadilan dan kecurangan dalam Pemilu 2019, 

harus segera ditepis dan cepat disampaikan kepada kepada masyarakat bahwa hal 

itu tidak benar.  Tidak hanya mengatakan tidak benar, tetapi diberikan jawaban 

yang rasional, argumentatif berlandaskan hukum serta dilakukan upaya 

pencegahan.  
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Pertama, Bawaslu dan KPU harus  cekatan dan responsif dalam menjawab berbagai 

tuduhan dan menegaskan komitmen Bawaslu dan KPU bahwa Pemilu akan 

dilaksanakan secara adil, jujur dan tidak akan curang. 

Kedua, KPU dan Bawaslu harus bekerjasama memecahkan masalah yang 

dipersoalkan masyarakat dan peserta Pemilu seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

ganda, pemilih ganda, pemilih orang gila dan sebagainya. 

Ketiga, Bawaslu RI dan KPU RI harus melakukan self control di internal 

masing-masing di pusat sampai di tingkat paling bawah (TPS) untuk  memastikan 

bahwa tidak ada siapapun sebagai agen yang sengaja dibayar untuk melakukan 

perbuatan tidak adil dan kecurangan demi menguntungkan pasangan Calon 

Presiden-calon Wakil Presiden tertentu dan para calon anggota parlemen dari partai 

politik.  

Keempat, Bawaslu secara berjenjang harus melakukan pengawasan terhadap 

KPU Pusat, KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta petugas KPPS  di TPS 

untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan Langsung Umum Bebas Rahasia 

(Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). 

Kelima, DKPP harus menegakkan dan menjaga kemandirian,  integritas dan 

kredibilitas penyelenggara Pemilu, memeriksa, mengadili dan memutus  pengaduan 

dan laporan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Bawaslu  dan 

KPU.  Semuanya dilakukan untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara 

adil sesuai undang-undang dan tidak ada yang melakukan kecurangan. 

Keenam, civil society (masyarakat madani) wajib berperan aktif untuk 

mengawasi dan mencegah terjadinya ketidakadilan dan kecurangan dalam Pemilu 

serentak 2019. 

Bentuk Partisipasi 

Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti turut berperan 

serta dalam suatu kegiatan,  keikutsertaan, peran aktif.  

Dengan demikian partisipasi Pemilu 2019 berarti turut berperan serta 

dalam  kegiatan Pemilu 2019. 

Kegiatan yang sangat penting dan utama dilakukan dalam Pemilu 2019, 

pertama,  partisipasi memilih Calon Presiden-Calon Wakil Presiden, memilih calon 

anggota legislalif (anggota parlemen) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten, Kota, Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilu 2019. 

Kedua, ikut melakukan pengawasan dalam proses penyoblosan  di TPS dan 

ikut mencatat hasil perhitungan suara di TPS untuk mencegah  terjadinya 

manipulasi hasil pemungutan suara di TPS, PPS.  PPK, Kabupaten, Kota dan 

Provinsi serta di KPU melalui penyedotan suara oleh Tim Cyber pasangan  Capres-

Cawapres dan partai politik tertentu. 

Ketiga, berpartisipasi mencegah ketidakadilan dan kecurangan Pemilu. 

Kecurangan Pemilu 2019 bisa terjadi pada setiap tahapan Pemilu,  misalnya dalam 

menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)  dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

dengan tidak mendaftar calon para pemilih yang diduga pemilih salah satu 

pasangan calon  Prediden-Wakil Presiden atau calon pemilih partai  politik tertentu.  

Keempat, ikut serta secara aktif mencegah penggiringan publik dengan 

membentuk opini melalui penyebar-luasan berita bohong (hoax) di masyarakat, 

seolah-olah pasangan calon tertentu atau partai politik tertentu sudah pasti menang. 

Cara semacam itu dilakukan untuk menggiring publik   memilih pasangan calon 

Presiden - Wakil Presiden tertentu, begitu juga calon  dari  partai politik tertentu, 

karena secara psikologis publik terprovokasi memilih calon atau partai politik yang 

diunggulkan untuk menang.   
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Kelima,  ikut menjaga suasana damai dan tenang di dalam  masyarakat 

agar  Pemilu dapat dilaksanakan Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) jujur dan 

adil (Jurdil). 

Keenam, menggalang partisipasi masyarakat untuk menghadiri kampanye Pemilu 

guna mendengarkan visi misi dan program calon Presiden dan calon Wakil 

Presiden serta para calon anggota Legislatif (Parlemen). 

Ketujuh, melakukan pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 

seperti dikemukakan di atas, jangan sampai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan 

dan penghitungan  suara di TPS. Dengan melakukan tujuh hal tersebut,  maka 

berarti kita telah berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2019.  

 

Peran Media  

Untuk mencegah ketidakadilan dan kecurangan dalam Pemilu serentak, 

maka peran media dan masyarakat madani sangat penting dan menentukan. 

Oleh karena itu, media dan masyarakat madani harus melakukan lima hal. Pertama, 

harus bertindak adil dalam memberitakan suatu peristiwa penting yang terjadi di 

masyarakat seperti reuni aksi 212. Tidak hanya media, tetapi juga masyarakat 

madani harus adil  karena era sekarang sangat berperan media sosial. 

Kedua, media walaupun pemiliknya menjadi pendukung petahana 

(incumbent), tetapi sebagai institusi penyiaran, harus tetap adil dalam 

memberitakan suatu peristiwa  yang terjadi di masyarakat. Tidak boleh partisan, 

tidak adil dan menutupi kecurangan dalam Pemilu. 

Ketiga, masyarakat madani yang di era media sosial mempunyai 

peluang  untuk membuat berita, hendaknya hati-hati tidak membuat berita bohong 

yang menjelekkan pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden, dan para calon 

anggota parlemen dari berbagai partai politik yang bertarung dalam Pemilu.  
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Keempat, media dan masyarakat madani harus menjadi partisipan aktif 

untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kecurangan dalam Pemilu. 

Kelima, media dan masyarakat madani harus menjaga suasana kondusif, 

adil, damai dan tidak ada kecurangan dalam Pemilu, sehingga pesta demokrasi di 

Indonesia dapat dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia, adil serta jujur. 

Kalau Pemilu dilaksanakan secara jujur, adil dan tidak ada kecurangan, 

maka siapapun yang memenangkan Pemilu Serentak,  hasilnya diterima dengan 

baik oleh rakyat, pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden serta peserta 

Pemilu parlemen (Legislatif).  

Mari kita wujudkan Pemilu yang adil dan tidak curang agar hasil Pemilu diterima 

oleh seluruh rakyat Indonesia, pasangan Capres-Cawapres, partai politik serta para 

calon anggota parlemen dari berbagai partai politik.  

Tidak hanya hasil Pemilu diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, 

tetapi  Pemilu 2019 menghasilkan pemimpin na sional dan para anggota parlemen 

(legislatif) di semua tingkatan yang bisa membawa bangsa dan negara Republik 

Indonesia bangkit dan maju seperti bangsa dan negara lain di dunia. 
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Narasi Kampanye dan Media Sosial 

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019  
  

Aditya Perdana dan Delia Wildianti 
PUSKAPOL LP2SP FISIP UI 

 

ABSTRAK 

Kampanye sebagai salah satu rangkaian penting dalam proses pemilu 

sudah semestinya menjadi perhatian serius peserta pemilu untuk meyakinkan 

pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta 

pemilu, menjadi ruang komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat. 

Kampanye Presiden dan Wakil Presiden secara khusus mendapat perhatian yang 

besar dalam kontestasi pemilu 2019, namun hingga saat ini belum muncul 

perdebatan programatik dari kedua pasangan calon. Padahal berdasarkan hasil 

survey, sebanyak 57,3% masyarakat menginginkan kampanye yang dinamis dimana 

antarkubu bersaing dan publik memahami program yang ditawarkan. Belum 

munculnya perdebatan programatik berimplikasi pada munculnya isu-isu lain yang 

hadir di tengah masyarakat terutama isu yang menyentuh politisasi SARA, 

kategorisasi masyarakat yang tidak substantif seperti munculnya istilah “kampret”, 

“cebong”, “politik genderuwo”, “politisi sontoloyo” dan sebagainya. Hal ini tidak 

terlepas dari adanya peran media sosial sebagai ruang baru yang efektif bagi 

penyebaran konten-konten kampanye politik tersebut. Melalui literature review, 

kajian ini menunjukan bahwa perlunya sinergi dan komitmen yang kuat dari 

peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan media untuk memanfaatkan kampanye 

politik sebagai ruang untuk melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik 
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kepada masyarakat sebagai pemilih. Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui tiga 

hal. Pertama, mendorong peserta pemilu menyiasati masa kampanye yang lebih 

panjang untuk tetap mengedepankan perdebatan programatik terutama dalam 

media sosial yang penyebarannya begitu efektif. Kedua, mendorong Bawaslu untuk 

melakukan pengawasan yang antisipatif dan tidak reaktif khususnya dalam 

pengawasan kampanye media sosial, dan Ketiga, mendorong media untuk 

berkomitmen menyampaikan pemberitaan programatik sepanjang masa kampanye 

Pilpres 2019.  

Keywords : Kampanye, Pemilihan Umum, Media Sosial 

Pendahuluan 

Pemilu Serentak tahun 2019 tengah memasuki tahap krusial bagi peserta 

pemilu yaitu tahapan kampanye. Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya karena 

pemilihan yang berbarengan untuk memilih anggota legislatif nasional dan daerah 

serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena sifat yang serentak 

tersebut, saat ini peserta pemilu (partai politik, para calon anggota legislatif dan 

juga calon presiden dan wakil presiden) bergerak bersama-sama melakukan 

kampanye, baik untuk memperkenalkan dirinya masing-masing ataupun tim 

pemenangan calon presidennya. Berdasarkan survey Kompas, kontestasi pemilihan 

presiden dan wakil presiden mendapat atensi lebih besar yaitu 65,2% dibandingkan 

perkembangan dan dinamika pemilihan legislatif (Wahyu 2018)  

Di samping itu, kampanye pemilihan presiden 2019 cukup berbeda dengan 

pemilihan presiden 2014. Hal yang berbeda tersebut adalah terkait durasi waktu 

kampanye yang lebih panjang serta keberadaan media sosial sebagai metode 

kampanye pemilu baru yang diatur melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

dan PKPU Nomor 28 tahun 2018 berkaitan dengan Kampanye Pemilu. Masa 

kampanye yang relatif panjang tersebut ternyata memiliki implikasi bagi tim sukses 

dalam mengatur strategi yang tepat dan substantif. Sementara itu, media sosial juga 
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mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari metode penyampaian visi misi dan 

agenda kampanye peserta pemilu kepada pemilih.  

Masa kampanye pemilu 2019 yang sudah berjalan selama tiga bulan ini 

dirasakan belum menjadi ajang penyampaian pesaq    n kepada publik secara 

maksimal dan efektif. Salah satu alasannya adalah pemilih belum memahami apa 

yang akan dilakukan, baik oleh partai politik maupun kedua pasangan calon 

presiden dan wakil presiden dalam lima tahun ke depan. Survey Kompas 

menunjukan bahwa 57,3% responden menghendaki kampanye yang dinamis, 

antarkubu bersaing dan publik memahami program yang ditawarkan. Sedangkan 

32,6% menghendaki kampanye dilakukan dengan tenang dan damai meski publik 

tidak memahami program yang ditawarkan, dan 10,1% responden menghendaki 

kampanye yang keras dan tegang antarkubu tapi publik memahami program yang 

ditawarkan (Wahyu 2018). Pandangan pemilih ini menggambarkan adanya tuntutan 

kepada peserta pemilu untuk mengedepankan tawaran program-program apa saja 

yang mau dilakukan.  

Dalam pemilu yang demokratis, hadirnya gagasan dan ide yang ditawarkan 

oleh peserta pemilu adalah penting sebagai sarana dalam melakukan pendidikan 

politik yang baik. Apalagi setiap peserta pemilu dapat memberikan alternatif-

alternatif kebijakan yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan ataupun 

perbaikan dalam pembangunan. Sehingga pemilih memilih berdasarkan tawaran 

tersebut bukanlah semata-mata karena faktor emosional dan kedekatan psikologis 

yang ditonjolkan oleh peserta kepada pemilih.  

Sayangnya, meskipun kampanye tengah berlangsung, ruang publik belum 

diisi oleh perdebatan programatik yang dimaksud. Kembali, berdasarkan survey 

yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia, hal yang terjadi sepanjang tiga 

bulan ini menunjukan bahwa terdapat enam isu populer yaitu penyelenggaraan 
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Asian Games 2018, kunjungan Jokowi ke korban gempa dan tsunami Palu, 

kunjungan Jokowi ke bencana gempa Lombok, Hoax Ratna Sarumpaet, harga 

dollar sebesar Rp 15 ribu, dan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid 

(Tempo.co, 2018). Kami melihat bahwa isu tersebut belum banyak berkaitan 

dengan visi, misi, dan program yang ingin diusung oleh kedua kandidat yang 

seharusnya bisa mewarnai masa kampanye untuk meyakinkan para pemilih. 

Namun demikian, isu-isu ini menjadi sangat hangat dan menjadi perbincangan 

diantara pemilih disebabkan karena peran sosial media yang saat ini menjadi 

media baru dalam kampanye politik.  

Belakangan ini hadirnya sosial media sebagai alat penyebaran informasi 

yang ditujukan kepada masyarakat ataupun pemilih dalam pemilu dianggap sebagai 

langkah yang efektif dan penting, terlebih khusus dalam membentuk opini dan 

pengaturan agenda politik (Woolley, Limperos dan Oliver 2010). Keberadaan sosial 

media telah banyak mengubah taktik dan strategi pemenangan kedua pasangan 

calon presiden dan wakil presiden 2019, dapat terlihat dari munculnya tim khusus 

yang menangani media sosial. Bahkan secara khusus kedua paslon tersebut telah 

menyiapkan berbagai media tersebut sebagai sumber resmi dalam penyebarluasan 

materi kampanye mereka. Sebagian partai politik pun tengah memproduksi dan 

memanfaatkan video-video pendek dalam menyebarluaskan gagasan dan program 

mereka kepada pemilih melalui berbagai platform media sosial yang tersedia.  

Adapun media sosial yang dimaksud dalam artikel ini adalah menyangkut 

Facebook, Twitter, Instagram dan termasuk platform Whatsapp yang semuanya 

memiliki pengaruh signifikan dalam interaksi pengguna internet di Indonesia 

menurut survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet di tahun 2017 lalu.  

Pertanyaannya kemudian, bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh para 

pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam masa kampanye ini? Untuk 
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dapat menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya tiga kelebihan sosial media 

sebagai media kampanye politik. Pertama, media sosial memberikan kemudahan 

akses bagi calon pemilih (accessibility), kandidat secara langsung dapat berinteraksi 

dengan calon pemilih dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan 

melalui pola kampanye tradisional seperti door to door, brosur, bahkan peliputan 

oleh media cetak atau televisi. Pemanfaatan media sosial dalam kampanye Pilpres 

menawarkan keterlibatan secara langsung antara kandidat dengan calon pemilih 

melalui ruang interaksi dan diskusi:  dengan menyukai (like), memberi komentar 

(comment), dan membagikan pesan (share). Kedua, selain mudah diakses, media 

sosialpun murah untuk dijangkau oleh para penggunanya yang saat ini mencapai 

132 juta orang di Indonesia (We Are sosial, 2017). Meskipun tidak semua daerah 

dapat mengakses sosial media, namun jangkauan yang luas tersebut sepenuhnya 

dapat mengurangi biaya kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal platform 

sosial media seperti Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan lainnya tidak 

memiliki biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan materinya. Ketiga, sosial 

media memiliki outreach yang luas karena orang sangat mudah untuk membagikan 

konten atau informasi yang didapatkannya. Berbeda dengan media kampanye 

konvensional-tradisional, sosial media melampaui batasan geografis. Bahkan dalam 

beberapa fitur, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon 

pemilih sehingga lebih terukur dan tepat sasaran (Hagar 2014; R. Sunstein 2017).  

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana narasi yang dibangun oleh dua 

paslon presiden dan wakil presiden dalam sosial media dan dampaknya terhadap 

pemilih. Tulisan ini juga melihat ada persoalan serius yang perlu dilakukan agar 

terciptanya sinergi dalam mereduksi berbagai persoalan penting yang kembali 

terulang menyangkut ujaran kebencian dan berita bohong dalam pemilu.   
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Kampanye Politik dalam Media Sosial 

Bila merujuk sebuah proses yang terjadi sebelumnya di tahun 2014, strategi 

kampanye dan materi yang disampaikan oleh kedua paslon dapat dilihat memiliki 

karakter yang hampir sama. Pemilihan presiden 2014 memiliki waktu kampanye 

yang cukup singkat yaitu satu bulan. Namun demikian, narasi kampanye pada saat 

itu masih banyak diwarnai oleh narasi kampanye yang negatif (negative campaign) 

dan bahkan kampanye hitam (black campaign). Adapun yang dimaksud kedua jenis 

kampanye tersebut adalah rujukan yang kita sepakati terutama dalam 

penyebarluasan isu berita bohong dan ujaran kebencian yang menyulut adanya 

konflik diantara pendukung paslon.  

Hal ini dapat terlihat pada Laporan Pengawas Pemilu dalam tahapan 

kampanye 2014 berkaitan dengan laporan penanganan dugaan pelanggaran pidana 

pemilu seperti adanya laporan bahwa tim kampanye paslon menghina paslon lain di 

Povinsi Papua, dan black campaign yang terjadi di Provinsi DIY, Kota Kendari, 

Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Ciamis (Laporan Bawaslu, 2014). Begitupun 

dengan kasus kampanye hitam melalui penyebaran Tabloid Obor Rakyat di 

beberapa tempat dan pesantren yang terbit pertama kali pada Mei 2014 berjudul 

‗Capres Boneka‘ dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati 

Soekarnoputri, dan Tabloid tersebut juga menyebut Jokowi sebagai keturunan 

Tionghoa dan kaki tangan asing. Hingga pada akhirnya kejaksaaan menetapkan 

pimpinan redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat sebagai terdakwa dengan sanksi 

kurungan penjara selama delapan bulan.(Tapsel, 2017; Tyson, 2017; Tempo.co, 

2018)   

Namun demikian, hari ini, penyebaran isu sebagaimana yang terjadi pada 

2014 masih marak terjadi namun dengan bentuk media dan tantangan yang berbeda. 

Pasca kasus Obor Rakyat sebagai media konvensional yang mudah diidentifikasi 
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pemiliknya ataupun penulisnya, penyebaran kampanye negatif atau kampanye 

hitam bertransformasi pada bentuk lain yaitu penyebaran melalui sosial media. 

Sosial media sebagai media baru bagi kampanye politik memiliki tantangan yang 

jauh lebih besar karena Bawaslu kesulitan untuk mengawasi pelanggaran yang 

dilakukan oleh akun anonym ataupun akun yang tidak didaftarkan sebagai akun 

resmi tim pemenangan. Belum lagi fenomena penyebaran berita palsu (hoax) dan 

ujaran kebencian (hate speech) yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu 

klik di akun media sosial. (Kominfo.go.id, 2018).  

Isu yang berkembang dalam pemilu 2014 dan 2019 sebenarnya relatif tidak 

banyak yang berubah yaitu mengedepankan isu yang menyangkut politik identitas. 

Setiap paslon mencari titik lemah yang berpotensi terhadap berkurangnya dukungan 

pemilih dari paslon lawan dan dapat beralih dukungan kepada dirinya. Oleh 

karenanya isu identitas yang menjadi pusat perhatian para paslon adalah penting 

dimobilisasi dalam meraih dukungan. Pada pemilu 2014, isu yang diarahkan terkait 

dengan status Prabowo dalam kaitannya pekerjaan sebagai jenderal angkatan darat, 

isu kepemilikan usaha asing, kedekatan Jokowi dan partainya dengan China, 

ataupun hal yang menyangkut kadar keislaman seseorang dalam aktivitas 

ibadahnya. Dalam menjelang pemilu 2019 ini, isu-isu tersebut kembali diproduksi. 

Dalam survey Kompas di 16 kota menunjukan bahwa sebanyak 24,5% mengatakan 

bahwa masa kampanye diisi dengan isu menghina seseorang, agama, suku, ras, dan 

golongan. Serta sebanyak 27,1% mengatakan bahwa masa kampanye diisi dengan 

menghasut atau mengadu domba. Dalam hal ini, ikatan identitas dari kedua paslon 

tetap dipilih sebagai bagian dari strategi. 

Jelang pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat hal-hal yang bersifat 

lebih mendalam terkait dengan posisi Jokowi sebagai presiden dan Prabowo 

sebagai penantangnya. Kalau pemilu 2014 lalu keduanya bukan bagian dari partai 
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pemerintah maka hal ini berbeda di tahun 2019 nanti. Maka narasi yang dibangun 

adalah sukses atau gagalnya pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi sebagai 

petahana yang kerap menjadikan isu pembangunan infrastruktur sebagai program 

unggulan. Sementara itu, pasangan penantang, Prabowo lebih banyak dilekatkan 

dengan isu perbaikan ekonomi dengan berbagai macam wacana seperti diksi 

―tampang boyolali‖ dan tempe setipis kartu ATM. Perdebatan yang muncul 

menjadi ajang saling serang dan saling bantah melalui ujaran diksi yang menjadi 

perhatian publik, sehingga publik lebih banyak mempersoalkan perihal diksi 

dibandingkan program kerja yang akan diusung.  

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova et.al (2014) 

mengungkapkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang kuat bagi partisipasi 

politik (political participation) pemilih tapi memiliki pengaruh yang lemah 

terhadap pengetahuan politik (political knowledge). Sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel berikut di bawah ini, fungsi media sosial lebih menguatkan aspek partisipasi 

politik namun tidak menjamin pemilih akan memiliki pengetahuan politik yang 

mumpuni.  

Tabel 1. Tingkatan Fungsi Media Digital dalam Kampanye 

Fungsi 

Digital Media 
Informasi 

(Inform) 

Keterlibatan 

(Involve) 

Keterhubungan 

(Connect) 

 

Mobilisasi 

(Mobilize) 

 

Situs Berita 

Online 

Tinggi   Rendah Rendah  Rendah  

Website Partai 

Politik 

Sedang   Tinggi   Sedang  Tinggi  

Media Sosial   Rendah  Tinggi  Tinggi  Tinggi  
 Sumber : Daniela Dimitrova, Lars Nord, dan Jesper Stromback (2014) dalam The Effects of Digital 

Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence from Panel Data  
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Dalam konteks kampanye politik, bila didasarkan pada tesis penelitian di 

atas, kita dapat melihat bahwa media sosial sebagai media baru memiliki tingkatan 

fungsi yang tinggi dalam hal keterlibatan (involve) karena pemilih bisa mengikuti 

akun kandidat atau partai yang berarti bisa memantau aktivitas, hingga berita online 

para kandidat tersebut. Media sosial dalam fungsi keterhubungan (connect) juga 

tinggi karena melalui media sosial masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan 

kandidat melalui akun media sosialnya tersebut. Masyarakat bisa bertanya secara 

langsung, memberikan komentar, membagikan pesan atau sekadar menyukai suatu 

informasi yang diberikan oleh kandidat sehingga komunikasi yang terbangun 

adalah komunikasi dua arah. Begitupula media sosial memiliki tingkatan fungsi 

yang tinggi dalam hal mobilisasi (mobilize) untuk melakukan suatu hal yang 

dilakukan oleh kandidat atau partai politik seperti misalnya menggunakan stiker 

kampanye, baju kampanye, menghadiri perkumpulan, atau hal lainnya. Namun 

demikian, media sosial belum memberikan informasi yang baik sebagai media 

kampanye karena tidak memberikan informasi secara utuh, dalam konteks 

Indonesia terutama tingkat membaca dan menyimak masyarakat masih rendah.  

Hal ini yang kemudian menjadi tantangan dari keberadaan media sosial 

sebagai media baru dalam kampanye ketika tingkat keterlibatan, keterhubungan, 

dan mobilisasi tinggi tapi tidak disertai dengan tingkat pemahaman yang baik di 

masyarakat. Oleh karena itu, substansi kampanye baik pemberitaan atau perdebatan 

kandidat di dalam masa kampanye menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh 

kandidat calon presiden dan wakil presiden. Jika melihat pada hasil survey dari 

Lingkaran Survey Indonesia berkaitan dengan adu program Jokowi-Prabowo, lebih 

dari 50% pernah mendengar program yang ditawarkan oleh Jokowi namun dua 

bulan masa kampanye program tersebut belum maksimal dikampanyekan. 

Sedangkan pada tim Prabowo, hasil riset LSI menunjukan rata-rata di bawah 30% 
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masyarakat yang mengaku pernah mendengar program yang diusung oleh Prabowo 

– Sandi, itu berarti lebih dari 50% belum mendengar program yang akan diusung.  

Disamping belum masifnya program yang ditawarkan oleh kedua belah 

pihak padahal kampanye sudah berjalan tiga bulan, ruang publik kita saat ini 

khususnya media sosial lebih banyak diisi oleh isu-isu sentimental yang ternyata 

memiliki pengaruh cukup signifikan bagi elektabilitas kandidat. Misalnya saja, 

kasus hoax Ratna Sarumpaet memberi dampak negatif sebanyak 92% bagi 

elektabilitas Prabowo-Sandi, dan sebaliknya sebanyak 65% berdampak positif bagi 

elektabilitas Jokowi-Ma‘ruf. Sedangkan kasus bakar bendera tauhid sebanyak 75% 

memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo-Sandi, tetapi sebanyak 54% 

berimplikasi negatif bagi elektabilitas Jokowi-Ma‘ruf. Begitupun dengan isu 

sentimen lainnya yang lebih banyak muncul di media seperti isu ―tampang 

boyolali‖, isu ―politik sontoloyo‖, isu ―politik genderuwo‖, serta isu lainnya yang 

turut mempengaruhi elektabilitas kedua pasangan. (Tempo.co, 2018) 

Sebagai perbandingan dengan negara lain, kemenangan beberapa presiden 

terpilih seperti di Amerika Serikat dan Brazil, misalkan, lebih banyak merespon 

isu-isu yang tidak lah menjadi keseharian dari pemilih, namun mendekatkan dengan 

sentimen identitas pemilih. Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat 

dapat bangkit dan lebih baik lagi tanpa adanya dukungan dari kelompok imigran. 

Presiden terpilih Brazil, Jail Bolsonaro, juga menjual isu yang relatif sama dalam 

usaha mendorong kebangkitan Brazil dari persoalan ekonomi yang sulit belakangan 

ini. Artinya ada pola dan tren dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon 

presiden dengan menjual isu-isu yang pragmatis, dekat dengan sentimen identitas 

dan mudah dikunyah oleh pemilih sebagai bahan pertimbangan untuk mencoblos di 

hari H.  
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Dalam konteks perbandingan tersebut, tuntutan publik agar kedua paslon 

mensosialisasikan program mereka belum mudah dilacak dalam perbincangan di 

media sosial. Meskipun pasangan Prabowo-Sandi tengah berusaha keras 

menjelaskan program ekonomi kerakyatannya dan pasangan Jokowi-Ma‘ruf 

menjabarkan kesuksesan program infrastruktur, pemilih belum melihat usaha 

tersebut secara masif. Padahal kontestasi gagasan dan ide dalam hal yang terkait 

dengan isu ekonomi dan pembangunan saja, hal tersebut sudah cukup memadai.  

Sinergitas Lembaga dalam Pengaturan Kampanye di Media Sosial  

Masa kampanye Pemilu 2019 masih panjang. Dalam pelaksanaan pemilu, 

tentu penyelenggara dan peserta juga harus membuka diri dengan melibatkan 

pelbagai stakeholder. Dalam konteks itu, sinergitas antara peserta pemilu, 

penyelenggara pemilu, dan media perlu menjadi perhatian untuk saat ini. Sejalan 

dengan konsep election professionalism yang diajukan oleh Lilleker (dikutip dari 

Nyarwi, 2017), election professionalism menjadi srategi yang dikembangkan oleh 

partai yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keberhasilan pemilu. 

Profesionalisme pemilu yang dimaksud tersebut berkaitan dengan dua hal utama: 

pertama, cara-cara dimana tindakan politik dilakukan kepada publik dalam 

masyarakat demokratis, baik secara langsung atau melalui media massa; kedua, 

serangkaian upaya yang dilakukan oleh para pemimpin dan politisi partai ketika 

mereka berusaha menampilkan citra, kebijakan, dan kepribadian yang tepat dalam 

menggunakan media dan alat penyebarannya. (Nyarwi, 2017: hal 25) 

Konsep election professionalism dalam kampanye memang harus dimiliki 

secara penuh oleh kandidat maupun partai politik peserta pemilu sebagai wujud 

tanggung jawab terhadap keberlangsung demokrasi di Indonesia. Komitmen untuk 

melakukan deklarasi kampanye secara damai dari kedua belah pihak yang 

difasilitasi oleh KPU merupakan bentuk electoral professionalism untuk 
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mewujudkan 3 hal. Pertama, sebagai kesiapan untuk mewujudkan pemilu yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, kesiapan melaksanakan 

kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, politisasi 

SARA, dan politik uang. Ketiga, kesiapan untuk melaksanakan kampanye 

berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.  

Jelas dalam PKPU dan Perbawaslu yang berkaitan tentang kampanye 

pemilu dijelaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang 

untuk :  

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu 

yang lain;  

4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;  

5. Mengganggu ketertiban umum;  

6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta 

Pemilu yang lain;  

7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; 

 Tidak hanya deklarasi kampanye damai saja, konsep election 

professionalism juga menghendaki adanya serangkaian upaya yang dilakukan untuk 

menampilkan citra, kebijakan, dan kepribadian yang tepat dalam menggunakan 

media dalam hal ini yang dilakukan oleh kandidat capres. Bila sejauh ini, capres 

belum menyentuh persoalan programatik baik itu visi misi dan program, maka 
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diharapkan empat bulan selebihnya ke depan kedua kandidat mampu untuk tetap 

mengedepankan perdebatan programatik walaupun terkendala dengan waktu 

kampanye yang relative panjang. Bila kandidat memiliki konten yang substantive 

dan kampanye positif yang banyak, nampaknya kandidat dan tim tidak perlu takut 

untuk kehabisan konten akibat masa kampanye yang relative panjang tersebut. 

Bahwa komitmen untuk mengisi ruang publik dengan pencerdasan rasional 

nampaknya harus terus digemakan agar dapat mereduksi munculnya konten-konten 

atau pemberitaan yang hanya menyentuh aspek sentiment isu semata.  

 Begitupula peran media dalam hal ini sebagai pembuat berita dan penyebar 

berita harus turut mengangkat berita-berita yang substantif tidak hanya menyoroti 

isu permukaan maupun isu sentiment dalam perdebatan publik namun turut 

membuka ruang dalam perdebatan programatik yang seharusnya bisa berjalan 

selama masa kampanye. Selain komitmen dari peserta pemilu dan media, kampanye 

yang hari ini terjadi memang tidak terlepas dari perubahan regulasi terkait dengan 

kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun perubahan aturan 

kampanye Pilpres 2019 adalah sebagai berikut.  

Tabel 2. Perubahan Aturan Kampanye untuk Pilpres 2019 

Substansi Pilpres 2014 Pilpres 2019 Implikasi 

Masa 

kampanye 

Juni-Juli (1 bulan) September-April 

(7 bulan)  

Kandidat atau peserta 

pemilu berkompetisi 

dalam jangka waktu yang 

panjang sehingga perlu 

mempersiapkan strategi 

untuk memanage konten 

dengan baik agar tetap 

mengedepankan 

perdebatan programatik 

(visi, misi, program yang 

diusung)  
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Metode 

Kampanye  

1. pertemuan 

terbatas 

2. tatap muka dan 

dialog 

3. penyebaran 

melalui media 

cetak dan media 

elektronik 

4. penyiaran 

melalui radio 

dan/atau 

televise 

5. pemasangan 

alat peraga di 

tempat umum 

kampanye dan 

tempat lain 

yang ditentukan 

oleh KPU 

6. debat Pasangan 

tentang materi 

kampanye 

pasangan calon 

7. kegiatan lain 

yang tidak 

melanggar 

larangan 

Kampanye 

Pemilu dan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan. 

2. pertemuan 

terbatas 

3. pertemuan 

tatap muka 

4. penyebaran 

Bahan 

Kampanye 

Pemilu kepada 

umum 

5. pemasangan 

Alat Peraga 

Kampanye di 

tempat umum 

6. Media Sosial 

7. iklan media 

cetak, media 

elektronik, dan 

media dalam 

jaringan 

8. rapat umum 

9. debat 

Pasangan 

Calon Presiden 

dan Wakil 

Presiden untuk 

Pemilu 

Presiden dan 

Wakil 

Presiden  

10. kegiatan lain 

yang tidak 

melanggar 

larangan 

Kampanye 

Pemilu dan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan. 

Adanya perubahan 

metode kampanye di 

2019 yaitu melalui media 

sosial dan fasilitas iklan 

di media cetak, media 

elektronik, ddan meda 

dalam jaringan yang akan 

didanai oleh KPU.  
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Pengaturan 

Media 

Sosial  

- Pembuatan Akun 

Media sosial 

paling banyak 10 

untuk setiap jenis 

aplikasi; 

pelaksana 

kampanye wajib 

mendaftarkan 

akun resmi media 

sosial   

Adanya pengaturan 

untuk membuat dan 

mendaftarkan akun 

media sosial pasangan 

calon presiden dan wakil 

presiden 

Sumber : Diolah oleh penulis dari PKPU No. 23 Tahun 2018 dan PKPU No. 16 Tahun 2014 

 Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan aturan mengenai kampanye 

khususnya penambahan metode kampanye melalui media sosial dan fasilitas iklan 

kampanye di beberapa media. Dalam hal ini, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 

Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sudah mengatur pendaftaran akun milik 

peserta pemilu untuk boleh memiliki paling banyak 10 akun yang digunakan untuk 

kampanye. Namun demikian, seringkali informasi hoax, hate speech dan lainnya 

muncul dari akun anonym yang sulit untuk diidentifikasi. Terutama karena KPU 

pun belum lebih jauh mengatur mengenai penyebaran konten kampanye yang 

memuat unsur-unsur hoax, hate speech, disinformasi tersebut.  

Sebagai pengawas pemilu, Bawaslupun mengakui kesulitan untuk 

melakukan pengawasan di dalam media social akibat banyaknya akun anonym 

tersebut. (Kompas.com, 2017). Padahal jika merujuk pada Perbawaslu No. 28 

Tahun 2018, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap akun media sosial 

yang didaftarkan kepada KPU, dan akun media yang tidak didaftarkan kepada KPU 

(Pasal 27 ayat 2). Dengan demikian, seharusnya pengawasan kampanye yang 

dilakukan oleh Bawaslu dapat mengantisipasi munculnya pelanggaran-pelanggaran 

kampanye di media sosial seperti penyebaran segala bentuk informasi palsu, ujaran 

kebencian, disinformasi, dan lainnya tidak hanya berfokus pada akun yang sudah 

didaftarkan melainkan pada keseluruhan akun yang berpotensi melakukan 
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pelanggaran. Tentu pengawasan tersebut bukan hal yang mudah, oleh karenanya 

pengawasan dalam media sosial memang tetap membutuhkan langkah koordinasi 

dan kolaborasi dengan pihak lain di luar penyelenggara pemilu. 

 Dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye di dalam media sosial 

nampaknya memang perlu sinergitas dengan lembaga pemerintah atau swasta 

lainnya. Pertama, perlunya bekerjasa sama dengan Kementerian Kominfo untuk 

melacak akun penyebaran kampanye hitam, dan lain sebagainya terutama saat ini 

Kominfo banyak bekerja sama dengan komunitas maupun swasta yang juga 

bergerak dalam pengawasan konten media social seperti misalnya Masyarakat Anti 

Fitnah Indonesia (Mafindo), Cyberkreasi, Drone Emprit, dan lainnya. Kedua, 

Bawaslu bisa bekerjasama dengan perwakilan perusahaan penyedia aplikasi media 

sosial yang ada di Indonesia untuk meminimalkan penyebaran hoax dan konten 

negatif selama masa kampanye. Ketiga, Bawaslu bisa bersama-sama dengan 

organisasi masyarakat sipil yang turut serta memberikan pengawasan terhadap 

munculnya informasi palsu, ujaran kebencian, politisasi SARA, disinformasi, dan 

lainnya untuk melakukan fact checking selama masa kampanye.  

Kesimpulan 

Pertanyaan yang muncul dalam kampanye pemilu 2019 ini adalah masih 

belum maksimalnya tawaran program yang disampaikan oleh tim sukses kedua 

paslon. Hal ini dapat terjadi manakala tim sukses kedua paslon menganggap bahwa 

pemilih lebih mudah didekati dengan isu-isu dan persoalan yang nyata dengan 

keseharian mereka. Dalam konteks itu, isu pragmatisme politik seperti harga tempe 

dan bentuknya, politik sontoloyo dan genderuwo lebih mudah dijual kepada 

pemilih ketimbang isu-isu pembangunan dan ekonomi. Padahal berangkat dengan 

kondisi dalam Pemilu 2014 yang lalu, isu politik identitas dan sentimen yang 

berujung pada ikatan emosional pemilih tersebut tidaklah sepenuhnya didukung 
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oleh pemilih. Bahkan berdasarkan survey opini publik terkini, ada desakan kepada 

paslon dalam pilpres mendatang untuk mengurangi isu-isu yang terkait politik 

identitas.  

Artikel ini melihat bahwa persoalan mendasar dalam konteks 

penyebarluasan gagasan dan ide programatik yang disampaikan oleh pasangan 

calon di media sosial disebabkan oleh lemahnya dukungan regulasi yang terkait 

dengan kampanye dalam media sosial. Berdasarkan penelusuran regulasi yang ada, 

KPU dan Bawaslu masih memiliki ketidakmampuan dalam melakukan pembatasan 

terhadap isu-isu dan konten yang bersifat negatif kepada pemilih di media sosial. 

Usulan kami adalah sinergi dengan stakeholder lain yang memiliki kemampuan 

dalam melakukan pelacakan dan mensosialisasikan batasan-batasan yang penting 

dalam berkampanye di ruang publik seperti media sosial. Apabila sinergi ini dapat 

dilakukan dengan baik dalam kurun waktu masa kampanye yang tersisa, kami 

beranggapan bahwa persoalan ujaran kebencian dan berita bohong yang juga terkait 

dengan politik identitas dapat dikurangi. Bahkan harus diperkuat dengan isu-isu 

program yang ditawarkan oleh kedua paslon tersebut.  
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BAGIAN 

4 
 

Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2019: 

Perspektif Literasi Politik dan Media 

 

Oleh: Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si 

 

Abstrak 
 

Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 memiliki arti dan peran 

sangat penting. Kampanye sesuai aturan berlangsung dari 23 September 2018 

hingga 13 April 2019. Rentang waktu yang memadai untuk memberi eduksi politik 

sekaligus memersuasi pemilih sebelum menentukan pilihan mereka di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS). Tetapi praktiknya tidak semudah itu. Banyak tantangan 

yang muncul, antaralain mewabahnya hoaks yang memapar ragam kanal 

komunikasi warga. Hoaks berbentuk informasi tulisan, gambar, video yang disebar 

melalui ragam modus, sangat mengkhawatirkan. Ini salah satu tantangan utama 

yang dihadapi di kampanye di Pemilu 2019, karena teknologi komunikasi yang 

semakin berkembang pesat terutama ragam aplikasi yang tersedia di gadget atau 

smart phone dan media sosial yang dipakai dan dipertukarkan warga. Di Pemilu 

2019, bangsa Indonesia akan mengadaptasi sistem baru penyelenggaraan pemilu, 

yakni pemilu legislaif dan pemilu presiden digelar bersamaan. Khusus untuk 

pilpres, kandidat yang bertarung merupakan peneguhan polarisasi yang sudah 

berlangsung sejak pemilu 2014. Joko Widodo sebagai petahan akan kembali 

berkompetisi dengan Prabowo Subianto, dalam memperebutkan posisi sebagai 

Presiden Republik Indonesia. Selain akan memilih presiden dan wakil presiden, 

pemilu 2019 juga akan memilih DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR 

Kabupaten/Kota. Artinya, memang masa kampanye kali ini akan sangat gegap 

gempita dalam waktu bersamaan. Proses persuasi kepada khalayak luas, idealnya 

memerhatikan etika, hukum dan keadaban berpolitik.  

 

Key Words: Hoaks, Kampanye, Pemilu, Literasi Politik, Literasi Media, 

Inokulasi Komunikasi  
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Pendahuluan 

 

Iklim politik nasional ibarat di musim pancaroba. Kondisi politik kerap 

berubah cepat seiring dengan suhu yang memanas diiringi relasi antagonistis yang 

mengemuka tak hanya di level elite melainkan juga di kalangan warga biasa. 

Musim pancaroba politik membutuhkan daya tahan, karena perubahan selalu 

menuntut kondisi prima untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. 

Salah satu yang kerap menyita energi bangsa ini adalah kontestasi elektoral 

pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Potret penyelenggaraan Pemilu 2019, 

menjadi gambaran nyata bahwa persaingan, gesekan, benturan tidak hanya terjadi 

di panggung depan (front stage) politik saja, tetapi juga kerap hadir bahkan 

digerakkan dari panggung belakang (back stage) politik.  

Fenomena yang harus mendapat catatan kritis adalah mengemukanya hoaks 

yang diproduksi, direproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi khalayak banyak 

melalui kanal-kanal warga. Dalam Cambridge Dictionary (2017), disebutkan 

bahwa hoaks adalah rencana untuk menipu sekelompok besar orang; bisa juga 

diterjemahkan sebuah tipuan. Intinya hoaks adalah informasi yang tidak 

berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan dengan tujuan memperdaya 

masyarakat dengan model penyebarannya yang masif.    

Kata hoax jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertamakali populer 

digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap 

digunakan oleh para pesulap yakni ―hocus pocus‖. Istilah hocus pocus sendiri 

pertamakali muncul awal Abad ke-17. Kata tersebut, diambil dari nama pesulap 

yang kerap menyebut sendiri namanya dengan julukan ‗The King Majesties most 

excellent Hocus Pocus’ karena dalam setiap penampilannya menggunakan beragam 

trik sulap, dia selalu melafalkan ucapan atau mantra ―hocus pocus, tontus talontus, 

vade celeriter jubeo‖. Pesulap yang terkenal berikutnya menggunakan frase ―Hax 
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pax max deus adimax‖.  Frase yang digunakan para pesulap ini sesungguhnya 

tiruan (atau sebenarnya ejekan) dari frasa yang digunakan oleh para imam dari 

Gereja Roma dalam prosesi transubstansiasi ―hoc est corpus‖ (www.hoaxes.org).  

Menurut Richard A. Nicholas,  transubstansiasi  dalam bahasa Inggris 

transubstantiation,  bahasa Latin transsubstantiatio,  adalah perubahan dimana 

menurut ajaran Gereja Katolik, roti (atau  hosti) dan anggur  yang digunakan dalam 

Sakramen Ekaristi, bukan hanya sebuah tanda atau simbol, tetapi juga 

merupakan  tubuh dan  darah Yesus Kristus  dalam kenyataan yang sebenarnya.
1
 

Kata kunci dalam memahami hoaks ini adalah penipuan ke publik. 

Maksudnya, pembeda hoaks dengan penipuan lainnya adalah pada karakteristiknya 

yang menjangkau khalayak luas, populer dan masif. Sehingga, biasanya ada 

jejaring yang kerap menghubungkan hoaks baik melalui media massa maupun 

media lainnya. Salah satu penyebab, hoaks saat ini mewabah adalah teknologi 

media sosial dan smart phone, karena banyak kanal perbincangan warga difasilitasi 

oleh keduanya.  

Di media sosial misalnya ada Facebook, Twitter, Instagram dll. Sementara di 

smart phone ada group whatsapp (WA) dan blackberry messenger (BBM).  

Terlebih saat ada momentum dimana warga terpolarisasi sedemikian rupa, seperti 

saat Pilkada, biasanya hoax merajalela sebagai cara menipu, menghasut dan 

menyebarkan rumor dan fitnah.  

Permasalahan:  

Wajah Ganda Kampanye  

Pemilu 2019 merupakan bagian penting dari proses transformasi kesejarahan 

demokrasi Indonesia Artinya, proses Pemilu yang akan dilalui tahun depan menjadi 

ukuran daya tahan demokrasi kita di tengah banyaknya kepentingan. Mengutip 

                                                           
1
 Nicholas, Richard A. 2005. The Eucharist as the Center of Theology. USA: 

American University Studies.  
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Larry Diamond, konsolidasi demokrasi itu soal bagaimana kita merawat stabilitas 

dan persistensi demokrasi.
2
 

Dalam penyelenggaraanya, kampanye  kerap menghadirkan wajah ganda. 

Satu wajah memesona, penuh harapan dan menunjukkan gairah demokrasi elektoral 

yang sejatinya penting dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Wajah 

lainnya, menunjukkan sisi gelap pertarungan penuh hiruk-pikuk opini dan histeria 

massa yang kerap tidak mengindahkan etika, hukum dan keadaban berpolitik.  

Beragam cara persuasi dalam proses pemasaran politik pun membanjiri ruang 

publik hingga ke ruang pribadi dan keluarga. Dibutuhkan kecerdasan komunikasi 

baik dalam memproduksi, mendistribusikan maupun mengkonsumsi informasi 

selama masa kampanye pemilu 2019 yang berlangsung mulai dari tanggal 23 

September hingga 13 April 2019. Sehingga, kita bisa memahami, memaknai dan 

mengkritisi wajah kampanye ini dalam kewarasan dan keajegan nalar publik. 

Hampir setiap saat, kita menjumpai propaganda hitam beredar di media 

sosial, lewat smartphone, bahkan tak jarang menyeruak lewat media arus utama 

seperti di media cetak maupun elektronika. Butuh kemampuan literasi politik, agar 

adu strategi untuk penetrasi ke simpul pemilih, tak hanya sekedar melegitimasi diri 

atau mendelegitimasi pihak lain, melainkan menjadi ajang dialektika gagasan dan 

program ke depan.   

Dalam perspektif komunikasi politik, hal yang nyaris tak mungkin 

terpisahkan keberadaannya adalah kampanye. Dalam praktiknya, ada kampanye 

positif (positive campaign) dan kampanye menyerang (attacking campaign). 

Kampanye positif fokusnya pada upaya memengaruhi pemilih dengan mengaitkan 

persepsi dan emosi khalayak pada hal-hal positif yang terhubung dengan kandidat. 

                                                           
2
 Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy : Toward Consolidation. Johns 

Hopkins University Press 
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Tujuannya, tentu untuk menaikan tingkat popularitas, keterpilihan, kesukaan dan 

penerimaan pemilih. 

Menurut Pfau dan Parrot, kampanye didefinisikan sebagai proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan dan dilaksanakan pada rentang 

waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah 

ditetapkan.
3
 Hal senada juga dikemukakan oleh Roger dan Storey, yang juga 

mendefiniskan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi terencana yang 

bertujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan 

secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. 
4
 

Dengan demikian, inti kegiatan kampanye tentu saja adalah persuasi. 

Berbagai hal biasanya dilakukan oleh para kandidat mulai dari iklan di media lini 

atas (above the line media), media lini bawah (below the line media), hingga loby 

dan negosiasi yang langsung penetratif ke simpul-simpul pemilih. Kampanye yang 

baik, tentu saja adalah kampanye berkonsep dan tepat pada target yang dibidik. 

Kampanye modern yang positif tersebut lebih banyak menyosialisasikan sekaligus 

membuka ruang pertarungan gagasan dan program.  

Kampanye menyerang, merupakan varian strategi yang fokus untuk 

melemahkan lawan. Ada dua jenis kampanye menyerang yang sangat biasa 

digunakan yakni kampanye negatif dan kampaye hitam. Kampanye negatif 

menyerang pihak lain dengan data atau fakta yang bisa diverifikasi. Artinya, 

seluruh data atau fakta yang diangkat ke permukaan untuk mendelegitimasi lawan, 

memungkinkan untuk diperdebatkan, dikritisi, dikoreksi bahkan dipersoalkan di 

wilayah hukum. Misalnya saja beragam serangan pada kandidat lawan.  

                                                           
3
 Pfau, Michael & Parrot, Roxanne. 1993. Persuasive Communication Campaign. 

Massachussets: Allyn  and Bacon.  
4
 Roger, EM & Storey J.D. Communication Campaign. dalam C.R. Berger & S.H 

Chaffee (eds.) 1987. Handbook of Communications Science. New Burry Park, CA : Sage 
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Sementara kampanye hitam menyerang pihak lain dengan gosip atau rumor 

yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Sumber penyebar pesan kampanye tidak 

jelas, samar bahkan seringkali secara sengaja bergerak dalam operasi gelap dan tak 

tersentuh proses dialektika. Beberapa teknik kampanye hitam yang sering dipakai 

dalam perang opini di masyarakat, lazimnya menggunakan teknik-teknik 

propaganda. Pertama, teknik name calling artiya pemberian label buruk pada 

lawan. Misalnya melabeli ketiga kandidat dengan sebutan dan stigma sangat buruk.  

Kedua, teknik card stacking yakni dengan mengeluarkan pernyataan yang 

memiliki efek domino di masyarakat. Misalnya, pernyataan seputar bahayanya jika 

memilih pasangan kandidat dengan model menyebar rumor. Gosip yang 

dikonstruksi biasanya sensitif seperti agama atau ras dan cenderung mengipas-

ngipasi kebencian terhadap salah satu kandidat. Ketiga teknik transfer, yakni 

menyebarkan kampanye hitam lewat lambang-lambang otoritatif. Misalnya 

menyodorkan ayat suci, lambang-lambang adat, etnis, agama, politik yang diberi 

penafsiran berbeda dengan konteks sesungguhnya. Keempat, teknik testimonial 

dengan cara mengutip dan menyebarkan pernyataan orang-orang yang dikenal luas 

oleh khalayak. Kerapkali pernyataan tokoh tersebut juga sudah diberi polesan 

menyesatkan dengan tujuan membangun persepsi buruk.  Tentu, teknik-teknik 

propaganda lain juga sering digunakan untuk tujuan delegitimasi pihak lawan.  

Dalam konteks inilah hoaks kerap dimainkan. Informasi yang tidak jelas 

datanya, tidak jelas sumbernya, juga sering mencatut nama seseorang, lembaga, 

maupun pernyataan tanpa konfirmasi, membuat informasi tersebut bisa 

dikategorikan seolah-olah menyerupai berita padahal palsu. Biasanya isinya 

mengadu domba, memprovokasi dan bahkan menebar teror informasi di 

masyarakat. Namun demikian, warga kerap tak sadar kalau mereka menjadi 

matarantai penyebaran hoax tersebut melalui handphone maupun sosial media yang 

dimilikinya.  
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Saat ini, meminjam istilah John Keane, bisa kita sebut sebagai era 

keberlimpahan komunikasi (communicative abundance).
5
 Hal ini, ditandai dengan 

melimpahnya informasi melalui beragam kanal komunikasi yang dimiliki warga. 

Tidak hanya bergantung kepada media arus utama (mainstream media) seperti 

televisi, koran dan radio melainkan juga media sosial.  

 Media sosial penetratif ke ruang-ruang personal nyaris tanpa batas. Blumler 

dan Kavanagh (dalam Ward & Cahill)
6
 menyadari era kemunculan komunikasi 

dimana media cetak dan penyiaran mulai kehilangan tempatnya sebagai saluran 

utama komunikasi politik di era melimpahnya informasi. Ide, informasi dan  berita 

politik disebar luaskan melalui media online.  Newhagen & Rafaeli (dalam Wood 

& Smith) mengidentifikasi karakteristik yang membedakan internet dengan bentuk-

bentuk komunikasi lainnya.  Karakteristik tersebut antara lain multimedia dan 

interactivity. Karakteristik multimedia dapat kita pahami sebagai medium dengan 

beragam bentuk konten yang meliputi perpaduan teks, audio, image, animasi, 

video, dan bentuk konten interaktif.
7
   

Sementara menurut Pavlik,  interactivity memungkinkan seseorang untuk 

membuat pesan mereka sendiri, memublikasikan konten mereka, atau terlibat dalam 

interaksi online.
8 

Karakteristik interactivity ini yang memungkinkan para 

komunikator untuk berinteraksi di antara mereka. Ketika kita bertukar pesan lewat 

e-mail dengan siapapun, maka kita sudah menyadari bahwa komunikasi dua arah 

bisa terjadi lewat internet. 

                                                           
5
 Keane, John. 1998. ―The Humbling of the Intellectual, Public life in the Era of 

Communicative Abundance‖ dalam Times Literary Supplement.28 Agustus 
6
 Ward, Ian  and Cahill, James. 2009. Old and New Media: Blogs in The Third Age of 

Political Communication. AUS: The University of Quensland 
7
 Wood, Andrew F & Smith, Matthew J.  2005.  Online Communication. 2nd Edition. 

London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers 
8
 Pavlik, Johan V.  1996. New Media Technology.  2nd edition. Columbia: Columbia 

University 
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Sekarang ini kita mengenal banyaknya situs jejaring sosial seperti Facebook, 

Twitter, dan sejumlah weblog interaktif lainnya yang memungkinkan kita untuk 

berinteraksi secara lebih intensif.  Media massa seperti surat kabar dan televisi 

menunjukkan bahwa antara pembuat pesan dan khalayaknya digambarkan sebagai 

hubungan satu arah one-to-many-relationship, sementara internet dapat dilihat 

sebagai sarana komunikasi one-to-one seperti dalam e-mail, one-to-many  dan 

many-to-one . 

Yang perlu digarisbawahi dari perkembangan internet kini bahwa media baru 

ini telah bermigrasi dari sekedar media berbasis read-only web (era web 1.0) 

menjadi participatory web (era web 2.0) di mana sifatnya telah menjadi user-

generated content—artinya publik sendiri yang mengkreasi konten. Dari situlah 

muncul fenomena media sosial atau citizen media yang melibatkan partisipan lebih 

banyak dan lebih bebas. Hal ini semakin membuat internet memiliki peran 

tersendiri yang cukup unik dalam dinamika komunikasi politik modern.  Internet 

generasi pertama atau web 1.0 hanya memungkinkan penggunanya sebagai 

konsumen dari konten internet, sedangkan pada internet generasi kedua atau web 

2.0 para penggunanya bisa membuat atau berbagi konten 

Begitupun perkembangan web generasi ketiga yang disebut Web 3.0, 

merupakan generasi selanjutnya dari teknologi web.  Ciri dari web 3.0 ada pada 

akses mobile, semantic web dan personalifikasi.  Beberapa website yang dianggap 

merupakan cikal bakal dari web 3.0 adalah Instagram. Instagram disebut-sebut 

sebagai awal dari generasi web 3.0 karena layanan ini hanya tersedia lewat mobile 

device. 

Konsekuensi makin canggihnya teknologi yang menghubungan antarmanusia 

tanpa harus berjumpa secara fisik adalah keberlimpahan informasi. Pertarungan 

informasi luar biasa. Setiap saat, warga terpapar ―berita‖ yang dipertukarkan lewat 

jejaring sosial media mereka. Polanya sama, memancing warga untuk terlibat dalam 
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bauran antara fakta dan fantasi, berita dan opini, data dengan rumor dan gosip, serta 

antara jurnalisme warga dan propaganda. Pola acak komunikasi dimainkan dengan 

titik tekan pada ―tawuran opini‖ dan pengaburan arti penting verifikasi. Publik 

kerap dibuat tak berdaya menggunakan nalarnya, sehingga sadar atau tidak sadar 

menjadi mata rantai kebohongan dan manipulasi psikologis ala viral media sosial. 

Harus disadari, bahwa situasi ini nyaris sempurna menggambarkan sosial media 

bisa dipakai dalam operasi second hand reality atau realitas buatan. Meminjam 

istilah C. Wright Mills,  fenomena ini sebagai penyajian dunia ―pulasan‖.
9
 Jika 

Mills konteks menulis bukunya melihat dunia pulasan ada di media massa, saat ini 

nyaris sempurna ada di media sosial yang dimiliki warga.  

Benang merah pertarungan biasanya sama, yakni operasi propaganda dengan 

ragam tekniknya. Informasi dan isu diproduksi, direproduksi, dan didistribusikan 

sehingga media sosial disesaki gelembung isu (bubble issues) yang mengaburkan 

faktanya itu sendiri. Kasus hoaks Ratna Sarumpaet, menjadi contoh hoaks 

merambah kemana-mana dalam waktu singkat. Jelas ada perang di dunia siber 

(cyber war) dan menjadikan media sosial warga sebagai medan perang asimetris.  

Kelompok warga kerap dibentur-benturkan dengan kelompok lainnya dengan 

isu berdaya ledak tinggi yakni isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Di 

situasi seperti ini yang harus diwaspadai adalah para penunggang bebas (free rider) 

yang memanfaatkan chaos sebagai cara berlindung mereka. Demonstrasi adalah 

komunikasi yang dilindungi konstitusi. Tetapi, provokasi dan stimulasi perang 

opini di media dan media sosial menjadikan demonstrasi bisa berpotensi menjadi 

tsunami yang memporak-porandakan keindonesiaan kita. 

Demokrasi siber (cyberdemocracy) banyak memindahkan tradisi bercerita 

dan bertukar gosip serta rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang 

menyesaki linimasa media sosial. Tak dimungkiri, meminjam istilah Walter Fisher, 
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sebagaimana dikutip Julia T Wood, manusia adalah homo narrans alias makhluk 

pencerita.
10

 Tentu sebagai pencerita, makna dan peristiwa dipertukarkan di antara 

sesama warga.  Hak konstitusional ini, dilindungi di negara demokrasi sebagai 

bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebanyakan orang, sadar akan 

haknya tersebut dan selalu menuntut jika kebebasannya dikebiri. Tetapi, banyak 

yang abai bahwa ada kewajiban untuk menghormati dan menghargai kebebasan 

orang lain. Pencerita yang punya tanggungjawab sosial adalah yang mempraktikkan  

manajemen privasi komunikasi. Sandra Petronio, menyebutkan, komunikator harus 

mengatur mana yang perlu dan tak perlu disampaikan. Pertimbangan 

substansialnya, pesan mana yang membangun keadaban publik berlandaskan 

pemahaman hukum dan etika, dan pesan mana yang merusak harus dipilah 

berdasarkan pertimbangkan kewarasan nalar. 
11

 

Fenomena di dunia maya dan di dunia nyata menunjukkan banyak orang yang 

―sakit‖ dalam proses berkomunikasinya akibat keterbelahan dukungan politik dan 

sektarianisme. Cara berkomunikasi yang diarahkan oleh mental ―bigot‖. Istilah 

bigot sendiri merujuk pada orang yang memiliki dasar pemikiran bahwa siapapun 

yang tak memiliki kepercayaan yang sama dengan dirinya adalah orang atau 

kelompok yang salah.  Sektarianisme  merupakan bentuk ―bigotry‖ yang mewujud 

dalam sentimen emosional penuh kebencian dan intoleran. Berpikiran negatif 

terhadap orang atau kelompok berbeda terutama suku, agama, dan ras. Hubungan 

komunikasinya sangat berjarak, akibat pola superioritas dan inferioritas  yang 

dijadikan acuan.  

Sebenarnya, membaca konflik di Pemilu sesungguhnya tidak harus selalu 

negatif dan merusak. Dalam perspektif teori konflik , Sosiolog Konflik Amerika 
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Lewis Coser (1913-2003) memandang konflik tidak selalu merusak sistem sosial. 

Konflik dan integrasi sebagai dua sisi yang bisa memperkuat dan memperlemah 

satu sama lainnya.  Coser membedakan dua tipe dasar konflik (dalam 

Wallace&Wolf), yang realistik dan non realistik. 
12

  

Pertama, konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat 

material, seperti sengketa sumber kuasa antaralain kontestasi pemilu dimana orang 

bertarung memperebutkan ―kursi‖. Dengan mendapatkan  posisi R1 dan RI-2 

ataupun menjadi anggota legislatif tentu akan berimbas pada pengelolaan kuasa 

sesui skema yang dimilikinya.   Jika pemilunya usai, biasanya konflik akan segera 

mereda dan biasanya teratasi dengan baik melalui koridor hukum maupun 

hubungan antarpersonal.  

Kedua, konflik nonrealistik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional 

dan cenderung bersifat ideologis. Dalam hal ini, antaralain konflik antaragama, 

antaretnis, antarkepercayaan. Konflik sejenis ini, cenderung sulit menemukan 

solusinya terutama untuk merajut ulang konsensus dan perdamaian. Ibarat luka 

mendalam, konflik yang disulut oleh isu agama, etnis, kepercayaan teramat sulit 

disembuhkan.  

Secara faktual, dalam beragam kasus Pemilu banyak pihak tergoda membawa 

isu SARA ke tengah gelanggang pertarungan. Isu ini memang mudah ―membakar‖ 

massa terutama di level persepsi pemilih sosiologis yang biasanya menentukan 

pilihannya karena pertimbangan kesamaan agama, suku, ras dan golongan. 

Biasanya untuk menghidupkan isu ini, banyak fitnah, hoaks, ujaran kebencian yang 

diproduksi dan didistribusikan melalui kanal-kanal warga seperti media sosial.  

Dalam realitasnya, hoaks yang beredar di media sosial banyak yang mengarah 

ke ujaran kebencian. Dalam literatur akademis, misalnya di buku Kent Greenawalt, 
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didefinisikan bahwa ujaran kebencian adalah ucapan dan atau tulisan yang dibuat 

seseorang di muka umum untuk tujuan menyebar atau menyulut kebencian sebuah 

kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama keyakinan, 

gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.
13

 Banyak berita hoax yang isinya 

menebar kebencian, stimulasi konflik horisontal maupun vertikal.  

Pemecahan Masalah:  

Literasi Politik dan Literasi Media  

James Stanyer, menyarankan agar ada rekonseptualisasi hubungan antar 

warga dan beradaptasi dengan perubahan.
14

 Hubungan antar warga di dunia maya 

harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana 

propaganda, mana yang ―sampah‖ dan mana yang ―nutrisi‖. Adaptasi dengan 

perubahan terutama dalam berbincang politik di media digital harus memastikan 

informasi yang diterima verifikatif bukan hoax. 

Coba kita tengok beragam kanal media sosial, caci maki dan provokasi 

menjadi menu harian. Kebencian diproduksi, direproduksi, didistribusikan serta 

dikonsumsi secara masif dan eksesif. Di saat seperti inilah, imunitas nalar 

masyarakat awam kerap melemah dan mudah terjangkit oleh gejala kedengkian dan 

hasutan yang mewabah di kanal komunikasi mereka. Oleh karenanya, inokulasi 

dibutuhkan setiap saat dalam berkomunikasi. 

Istilah inokulasi komunikasi dikenalkan oleh William J. McGuire (dalam 

tulisan Pfau)
15

. Menganalogikan proses ini seperti di dunia medis. Orang harus 

diberi ―vaksin‖ untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Seseorang 
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yang memiliki daya tahan tubuh kuat, tentu tak akan mudah terserang penyakit. Pun 

demikian dalam proses berkomunikasi. Banyaknya orang yang terpersuasi pada 

mental ―bigot‖ dan menjadi homo narans yang gampang terbawa arus penyebaran 

virus kebencian adalah orang yang kerap abai dengan keberbedaan argumentasi 

(couter arguments), verifikasi sumber informasi dan jarang mengkomparasikan 

antara satu informasi dengan sumber informasi lainnya.  

 

1. Memperkuat Literasi Media dan Literasi Politik 

Literasi media dan literasi politik merupakan solusi mendasar dalam kerja 

melawan hoaks. Dalam Konferensi Kepemimpinan Nasional Literasi Media 

(Nasional Leadership Conference of Media Literacy) di AS tahun 1992, literasi 

media didefinisikan sebagai: ‖kemampuan untuk mengakses, menganalisis, 

mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan‖. 
16

 

Mengadopsi  Center for Media Literacy, ada beberapa kemampuan literasi 

media yang harus dimiliki, antaralain mencakup: 

1. Kemampuan mengkritisi media (dan media sosial) 

2. Kemampuan memproduksi informasi yang sehat  

3. Kemampuan mengajarkan/berbagi isi media yang mencerdaskan 

4. Kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan informasi di online 

5. Kemampuan mengeskplorasi berbagai posisi informasi di online  

6. Kemampuan berpikir kritis atas isi media
17
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Bagi penulis, gerakan literasi media baru juga harus diorientasikan pada 

kemampuan para pengguna internet (netizen) untuk kritis dalam hal penggunaan 

internet dengan segala macam jenis aplikasinya.  

1. Dapat memahami dan mengapresiasi isi informasi yang ada dan beredar 

di internet 

2. Dapat menyeleksi informasi, hubungan sosial, dan ekspresi simbolik 

yang diunggah, diunduh maupun ditautkan di antara sesama netizen 

3. Memahami dampak negatif isi dan fasilitas tertentu di internet bagi 

individu maupun masyarakat 

4. Dapat mengambil manfaat dari proses beraktivitas di internet  

5. Membatasi jumlah jam yang digunakan dalam penggunaan internet 

secara proporsional.  

Peran tanggungjawab sosial penyuntik ―vaksin‖ informasi menjadi 

siginifikan. Pertama, institusi pendidikan, organisasi massa dan organisasi 

keagamaaan harus terus memperkuat literasi media sehingga senyawa pengetahuan, 

skill dan sikap warga yang lebih berdaya muncul dan memberi daya tahan dalam 

proses komunikasi warga yang multikanal. Bukan sebaliknya, institusi-institusi ini 

justeru menjadi ―inkubator‖ mental tak toleran dan sektarian.  

Kedua, institusi media massa. Di tengah himpitan kepentingan ekonomi 

politiknya, media dituntut untuk memberi kontribusi pada penguatan argumentasi 

yang sehat di tengah warga. Media massa baik televisi, koran maupun media daring 

bisa berperan dalam ―menyuntikan‖ vaksin informasi yang baik dan argumentasi 

yang memperkuat nalar kritis warga. Bukan sebaliknya, media massa terjerat dalam 

―dosa-dosa mematikan‖ bagi peran dan fungsi pers seperti digambarkan oleh Paul 

Jhonson. Menurut Paul Jhonson tujuh dosan mematikan yang tidak boleh dilakukan 

oleh media massa itu adalah: Praktek distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, 

54 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

menggangu privacy, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni benak 

pikiran anak, dan penyalah gunaan kekuasaan. 
18

 

Ketiga, peran para tokoh baik elite politik, agamawan, para kandidat di 

pemilu presiden maupun pemilu legislatif, kaum intelektual yang kerap menjadi 

pembuat opini. Cara mereka bertutur dan bersikap akan sangat berperan penting 

dalam inokulasi komunikasi. Sekarang ini, banyak media massa yang juga ikut 

menyebarkan hoaks akibat sering menjadikan sumber online seperti media sosial 

sebagai bahan berita tanpa kritisisme.  

Dalam praktiknya sebagai ruang publik baru menurut Porter, muncul 

sejumlah tantangan terutama dalam implementasi internet sebagai ruang publik 

baru (new public sphere) yang efektif.
19

 Pertama, masih lemahnya diskursus 

online. Tanpa adanya tradisi diskursus online ini, seperti diingatkan Hurwitz
20

, 

maka usaha-usaha untuk mengorganisasi aksi politis secara online hanya akan sia-

sia dan menyebabkan konstituen makin terfragmentasi hingga gagal 

mengkonsolidasi  opini publik. Diskusi di internat kerap bersifat common sense 

sehingga harus disikapi secara hati-hati dan diverifikasi secara ilmiah. Sering kita 

melihat di banyak diskusi politik di internet apakah di jejaring sosial atau di weblog 

interaktif, diskusi tidak jelas arahnya, asal dan tidak berorientasi pada penguatan 

diskursus. 

Kedua, belum tentu diakui secara formal. Banyak sekali diskusi politik di 

intenet, tetapi tidak banyak yang muncul ke permukaan sebagai representasi suara 

masyarakat. Situs jejaring sosial maupun weblog interaktif memang bukan institusi 

media yang terlembagakan, sifatnya cair dan cenderung mempribadi. Oleh 
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karenanya kerap tidak didengar sebagai suara rakyat. Pengakuan atas suara para 

netizen itu akan menguat seiring adanya proses konvergensi simbolik dengan 

menyuarakan suara berasama-sama dan intensif menginisiasi gerakan-gerakan yang 

tidak hanya melalui komunitas virtual, melainkan juga bersinergi dengan media 

mainstream atau kelompok-kelompok penekan (pressure group) di masyarakat.  

Ketiga, tidak terdapat batasan dan standar baku dalam proses interaksi yang 

berlangsung di dunia maya. Sangat mungkin sesorang menyebut identitas dirinya 

dengan identitas palsu dan melakukan serangan-serangan kepada pihak lain 

menggunakan data-data yang sulit diverifikasi. Di dunia online, muncul rumusan 

tidak bisa menggunakan paradigma skeptis. Artinya kalau kita memandang semua 

orang akan berbohong dan mencurigai setiap orang, maka tentu interaksi tidak akan 

bisa berjalan. Di dunia online, berbeda dengan di konvensional media karena 

informasi bisa jalan terlebih dulu dan data akan terverifikasi dengan sendirinya. 

Media online sangat mungkin dipergunakan untuk menyebarkan informasi, 

propaganda, pembunuhan karakter, penipuan dll.  Oleh karenanya penting 

mengedukasi para netizen mengenai tanggungjawab atas apa yang dibuat dan 

didistribusikan kepada para netizen lainnya.  

Keempat, interaksi di internet juga kerap miskin solusi. Maksudnya banyak 

hal dibahas, tetapi sangat sedikit yang menawarkan solusi. Jika pun ada tawaran 

solusi lebih banyak sekedar tulisan dan bisa jadi tidak diperhatikan oleh pihak lain. 

Jika tidak ada kanal-kanal khusus dan membentuk sebuah komunitas yang intensif 

berdiskusi serta melakukan pertemuan-pertemuan ―kopi darat‖, apa yang 

didiskusikan di internet juga kerapkali hanya sebatas ‗bubble politics‖. Kesimpulan 

tidak bisa diambil berdasarkan suatu kesepakatan di antara para netizen, kecuali 

memang diikuti dengan perjumpaan-perjumpaan di antara mereka yang memiliki 

perhatian pada isu-isu tertentu.  
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Kelima, mudahnya ketergantungan pada penggunaan media online yang tak 

sehat termasuk mengonsumsi hoaks. Sebagaimana kita ketahui, media online ini 

bisa menyediakan banyak informasi. Bukan hanya semata-mata informasi positif 

melainkan juga informasi negatif yang membuat ketergantungan misalnya: 

pornografi, perjudian, pelanggaran privacy, game online, kejahatan penculikan, 

kejahatan pelayanan seks komersial, plagiarisme dll.  

Sementara literasi politik menurut pendapat Bernard Crick
21

, adalah upaya 

memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, 

bagaimana kecendrungan mereka mempengaruhi warga. Singkatnya literasi politik 

merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Crick menegasakan 

literasi politik lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan politik, melainkan cara 

―membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik‖ dan dorongan untuk 

―menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam 

keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya suka rela‖.  

Dalam proses literasi politik di media sosial, tentu harus memahami model 

komunikasi politik di media baru terutama dalam proses berbagi makna yang 

terjadi di antara netizen. Di era digital seperti saat ini, penting untuk memahami 

alur proses berbagi kesadaran yang dibangun di antara sesame netizen. Dinamika 

politik yang terjadi di dunia nyata seperti perhelatan pilkada serentak, akan 

diperbincangkan para netizen, sebagai bentuk partisipasi politik mereka. 

Penyebaran gagasan dan informasi inilah yang harus diseriusi oleh para pegiat 

literasi politik, agar jangan sampai komunitas-komunitas di online hanya menjadi 

sasaran hoaks semata-mata.  
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Gambar.2 

Gun’s Model tentang 

Komunikasi Politik Netizen di Media Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar Gun‘s Model di atas dijelaskan bahwa proses konvergensi 

simbolik dalam komunikasi politik para netizen di media baru (new media) dimulai 

dari keberadaan warga negara (citizen) dan pengguna internat (netizen) yang sangat 

mungkin memiliki hubungan resiprokal. Artinya mereka yang mengaktualisasikan 

ekspresi simbolik sikap dan pandangan politiknya di internet juga bisa jadi adalah 

warga negara yang juga mengaktualisasikan sikap dan pandangan politiknya di 

dunia nyata (the real world). Para netizen yang menjadi partisipan dipengaruhi oleh 

konteks dinamis di dunia nyata maupun di dunia maya (virtual). Selain itu juga 
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akan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya (resources) yang mereka miliki 

misalnya, akses terhadap internet, wawasan tentang suatu isu, kredibilitas dan 

kapabilitas dia sebagai komunikator. Netizen terlibat dalam proses komunikasi 

politik paling tidak dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pilihan-pilihan peran 

dalam partisipasi politik mereka. Proses akan berjalan ke tahap berikutnya jika 

netizen menjadi partisipan aktif, kolektif, spectator, dan gladiator. Setelah itu, 

netizen akan dihadapkan pada pilihan dalam penggunaan media baru, sebagai 

disseminator, publicist, propagandist, atau pun hactivist.  Proses berikutnya adalah 

penyebaran pesan dan berbagi gagasan. Dalam konteks ini, netizen akan melakukan 

konvergensi simbolik di komunitas virtual, berbagi narasi termasuk juga melakukan 

manajemen privasi komunikasi. Semua itu akan mempengaruhi kesadaran bersama 

(shared group consciousness) yang mempengaruhi dinamika politik di dunia virtual 

maupun di dunia nyata. Saat proses komunikasi politik berlangsung, sangat 

mungkin juga munculnya sejumlah faktor penghambat (noise factor) yang 

membuat proses komunikasi menjadi bias.  

 

2. Mencegah Hoaks 

Selain literasi media dan politik, untuk mencegah hoaks sesungguhnya 

banyak tindakan yang bisa dilakukan. Pertama, pihak pemerintah dan Dewan Pers. 

Harus secara konsisten dan berkelanjutan bekerjasama dengan banyak pihak untuk 

menggerakkan partisipasi semua pihak dalam memerangi hoaks. Misalnya yang 

sudah ditempuh oleh pemerintah Jokowi sudah cukup bagus, bekerjasama dengan 

Google dan Facebook untuk mengidentifikasi beragam informasi hoaks. Dewan 

Pers juga sudah memverifikasi media massa dengan QR code. Polri membuat 

stempel hoaks pada beragam pemberitaan Pemilu yang terbukti memang hoaks. 

Langkah ini, tentu saja belum cukup. Misalnya pemerintah melalui Kementrian 

Komunikasi dan Informatika yang beberapa waktu memblokir situs penyebar hoaks 
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dan fitnah. Ini hanyalah cara yang sifatnya sporadis dan tidak menyelesaikan 

persoalan dalam jangka panjang. Sebagai contoh Kominfo memblokir domain 

www.posmetro.com tidak berselang lama muncul www.posmetro.info.  

Jadi apa yang masih bisa dilakukan? Pertama, hoax buster. Tindakan ini 

dengan cara membuat counter isu atau counter narasi. Sulit untuk melawan hoaks 

dengan hanya memblokir, harus ada gerakan yang tumbuh secara bersama-sama 

dari masyarakat untuk membuat counter narasi agar penyebaran isunya tidak masif. 

Ada sumber informasi yang bisa menjadi bahan untuk publik mengkonfirmasi atau 

mengkomparasikannya. Jika isu hoax tidak ada counter maka dengan mudah akan 

memengaruhi khalayak.  

Kedua, bisa dibuat riset yang reguler dengan pendekatan SNA (Social 

Network Analysis). SNA menurut Ismail Fahmi dari Media Kernels Indonesia 

dalam salah satu diskusi tentang Hoaks di Sekjen DPR-RI (9/2/2017) menjelaskan 

bahwa Social Network Analyisis adalah pemetaan terhadap relasi orang, organisasi, 

topik, lokasi, dan entitas informasi lainnya. Node atau titik di dalam jaringan 

menggambarkan pergerakan garis sambung yang menjelaskan hubungannnya 

kemana saja.
22

  

Ketiga, warga harus membiasakan diri untuk melakukan cross check atau 

mengecek keakuratan informasi. Caranya memanfaatkan sejumlah tool yang saat 

ini bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah informasi itu hoax atau bukan. 

Misalnya crowdtangle ini merupakan tool yang bisa membantu dengan cepat 

monitoring konten sosial yang terhubung dengan pemilu. Ada Spike, yang bisa 

mendeteksi post sosial dan banyak kejadian yang menjadi viral apakah hoax atau 

bukan. Google Trends, yakni tool tentang kandidat yang menyajikan klaim-klaim 

kampanye dari banyak kandidat secara real time dari banyak negara. Hearken’s 
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 Ismail Fahmi. Makalah Seminar. Memerangi Hoax Melalui Situs Kolaborasi 
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Engagement Management System, yang mengumpulkan dan merespons pertanyaan 

dari publik. Meedan’s Check, yang merupakan platform verifikatif yang bersifat 

kolaboratif. SAM’s Social Media, merupakan  alat untuk mendeteksi alur kerja dan 

newswire sosial yang akan datang. Le Monde’s Le DeCodex, database yang 

berkembang dari sekitar 600-an lebih website berita yang sudah diidentifikasi 

dengan label ―satire‖, ―real‖, ―fake‖ dll. Di Indonesia sendiri saat ini sudah ada 

situs yang bisa untuk cross check, yakni di www.turnbackhoax.id. Dengan 

banyaknya tool yang bisa digunakan sebenarnya bisa mengurangi tingkat 

penyebaran hoaks yang masif termasuk saat penyelenggaraan Pilkada. 

Keempat, membentuk komunitas-komunitas yang secara berjejaring 

melakukan gerakan melawan hoaks. Misalnya Masyarakat Anti-Hoaks yang 

melalui jaringannya bisa saling memberi informasi, melaporkan link, situs, berita 

yang perlu verifikasi. Membuat data base berita-berita hoax, juga bisa secara 

bersama-sama melakukan cross check bila ada berita atau informasi yang 

terindikasi hoaks. Komunitas masyarakat anti-hoaks tentu akan menjadi kampanye 

sosial yang menarik dalam menumbuhkan semangat dan pengetahuan dalam 

memerangi hoax secara bersama-sama.  

 

Penutup:  

Menjaga Keajegan Nalar Saat Kampanye 

Jika meminjam istilah yang digunakan James P Carse, pilkada bisa 

dikategorikan sebagai finite game atau permainan yang memiliki awal dan akhir 

khususnya tentang kekuasaan, yang kecenderungannya menjadi mekanisme 

memenangi kekuasaan belaka untuk kepentingan pribadi dan golongan semata.
23

 

Istilah-istilah demi rakyat, untuk kepentingan rakyat, wakil rakyat, mengabdi pada 
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 Carse, James P. 1987. Finite and Infinite Games A Vision of Life as Play and 
Possibility. New York. Free Press. 
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rakyat menjadi pesan persuasi yang berlimpah memenuhi beragam saluran 

komunikasi dan menjadi simulasi realitas dalam memersuasi bahkan memanipulasi 

kesadaran masyarakat.  Situasi ini sudah sangat terbiasa menghadirkan finite player,  

yakni para politisi yang secara optimal menyalurkan hasratnya semata-mata untuk 

mendapatkan ―piala‖ kekuasaan.  

Secara prosedural, mekanisme sirkulasi elite lewat pemilu  yang dilakukan 

secara reguler termasuk Pemilu 2019, memang dibutuhkan untuk menjaga 

keseimbangan, kepastian, dan keterjagaan sistem pemerintahan. Namun regularitas 

waktu penyelengaraan saja tak cukup, butuh pendekatan yang lebih substantif yakni 

praktik demokrasi deliberatif. Kata deliberatif berasal dari kata Latin deliberatio 

yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Demokrasi 

bersifat deliberatif jika proses mampu menghadirkan konsultasi publik, atau 

diskursus publik. Demokrasi deliberatif berupaya meningkatkan intensitas 

partisipasi warga negara dalam proses pebentukan aspirasi dan opini.  

Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan 

untuk merealisasikan konsep demokrasi, Regierung der Regierten (pemerintahan 

oleh yang diperintah). Dengan demikian ada kemauan dan kemampuan untuk 

membentuk konsensus dengan basis rasionalitas warga masyarakat.  Kita harus 

mengindari jebakan demokrasi enigmatik (enigmatic democracy). Eduardus 

Lemanto
24

, mendefinisikan demokrasi enigmatik sebagai demokrasi yang 

menimbulkan teka-teki, prasangka, absurditas, disorientasi dan tanpa navigasi 

karena dinamikanya tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aktualisasi 

prinsip-prinsip fundamental demokrasi itu. Demokrasi yang ditampilkan tidak 

subtansial. Sebaliknya, yang ditampilkan justru demokrasi yang dangkal.  

Penyebaran hoaks di Pemilu 2019 sebagai strategi untuk delegitimasi atau 
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 Lemanto, Eduardus. 2013. Presiden Manusia Setengah Binatang. Jakarta: John 

Paul II Publishing 
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mendelegitimasi lawan merupakan praktik absurd dalam konteks konsolidasi 

demokrasi. Rasionalitas publik harus tetap dijaga di tengah kontestasi yang terjadi.  

Benarkah komunikasi hanya memainkan peran instrumental? Sekedar 

―pemadam kebakaran‖ di saat caci maki, rumor, gosip, berita palsu dan ujaran 

kebencian berhamburan di kanal-kanal komunikasi warga. Hanya menjadi alat 

dalam loby,  negosiasi, safari politik, unjuk rasa atau pun unjuk kekuatan. Tentu 

saja tidak!  Komunikasi memiliki makna substansial yang sedari awal harusnya 

dipahami dan diposisiskan sebagai prioritas dalam bekerjanya keseluruhan fungsi-

fungsi politik.  

Komunikasi mengembangkan niat baik, pemahaman bersama yang harus 

dikelola secara berkelanjutan. Faktanya, realitas demokrasi selalu berisik dan 

menghadirkan perbedaan sebagai keniscayaan. Komunikasi membuka ruang untuk 

bersepakat (zone of possible agreement)  yang memungkinkan setiap kepentingan 

dan perbedaan bisa bertemu, berdialog, berdialektika bahkan menjadi konsensus 

bersama. Syaratnya, tatakelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda 

prioritas bersama.  

Banyak kelompok yang abai, tak toleran, dan menjadikan kepentingan diri 

serta kelompoknya sebagai pemandu jalan menuju kebenaran sepihak. Terlebih, 

dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pertarungan opini cepat 

menyebar, menstimulasi konflik, provokasi, dan menyalakan api kebencian di 

kanal-kanal warga yang sifatnya personal seperti media sosial. Demokrasi siber 

(cyberdemocracy) banyak memindahkan tradisi bercerita dan bertukar gosip serta 

rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang menyesaki lini massa 

media sosial.  

Kebanyakan orang, sadar akan haknya tersebut dan selalu menuntut jika 

kebebasannya dikebiri. Tetapi, banyak yang abai bahwa ada kewajiban untuk 

menghormati dan menghargai kebebasan orang lain.  Pencerita yang punya 
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tanggungjawab sosial adalah yang mempraktikkan  manajemen privasi komunikasi. 

Sandra Petronio
25

 menyebutkan, komunikator harus mengatur mana yang perlu dan 

tak perlu disampaikan. Pertimbangan substansialnya, pesan mana yang membangun 

keadaban publik berlandaskan pemahaman hukum dan etika,  dan pesan mana yang 

merusak harus dipilah berdasarkan pertimbangkan kewarasan dan keajegan nalar. 

Jadikan Pemilu 2019 benar-benar sebagai Pemilu damai, dialektis dan menjaga 

keutuhan NKRI. Pemilu momentum adu gagasan dan program bukan adu 

kebencian. Mencegah penyebaran hoaks adalah agenda kita semua.  
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 Petronio, Sandra.2002. Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclousure. Albany, New 

York: State University of New York.  

64 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi 

Sumber buku:  

Carse, James P. 1987. Finite and Infinite Games A Vision of Life as Play and 

Possibility. New York. Free Press.  

Crick, Bernard. 2000. Essays on Citizenship.  London and New York: 

Continuum 

Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy : Toward Consolidation. Johns 

Hopkins University Press 

Greenawalt, Kent. 1996. Fighting Words: Individuals, Communities, and 

Liberties of Speech. Princeton Univeristy Press 

Hurwitz, Rogers. ―Who needs Politics? Who Needs People? The Ironies of 

Democracy in Cyberspace” dalam Democracy and New Media.  Ed. 

Henry Jenkes dan David Thorburn. 2003. MIT Press-Cambridge 

Lemanto, Eduardus. 2013. Presiden Manusia Setengah Binatang. Jakarta: John 

Paul II Publishing 

Mills, C. Wright. 1968. The Power Elite. New York: Beacon Press 

Nicholas, Richard A. 2005. The Eucharist as the Center of Theology. USA: 

American University Studies 

Porter, David. 1997. Internet Culture. New York: London 

Petronio, Sandra. 2002. Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure. USA: 

State Of University New York Press 

Pfau, Michael & Parrot, Roxanne. 1993. Persuasive Communication Campaign. 

Massachussets: Allyn  and Bacon 

Pavlik, Johan V.  1996. New Media Technology.  2nd edition. Columbia: 

Columbia University 

Pfau, M. (1997). The inoculation model of resistance to influence. In G. A. 

Barnett & F. J. Boster (Eds.), Progress in communication sciences: 

Advances in persuasion. Greenwich, CT: Ablex. 

Roger, EM & Storey J.D. Communication Campaign. dalam C.R. Berger & S.H 

Chaffee (eds.) 1987. Handbook of Communications Science. New Burry 

Park, CA : Sage 

Stanyer. James. 2007. Modern Political Communication. Cambridge: Polity 

Press 

Wood, Julia T.   2004. Communication Theories in Action. Australia: Thomson 

Ward, Ian  and Cahill, James. 2009. Old and New Media: Blogs in The Third 

Age of Political Communication. AUS: The University of Quensland 

Wood, Andrew F & Smith, Matthew J.  2005.  Online Communication. 2nd 

Edition. London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers 

Wallace and Wolf. 1986. Dua Tipe Dasar Konflik Realistik dan Non Realistik. 

Bandung: Pustaka Setia 

 

65 

https://books.google.co.id/books?id=Lb0ng3t7M_4C


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber online:  

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax 

http://www.zte.com.cn/cndata/magazine/zte_communications/2008/2/magazine/

200804/t20080414_150769.html 

http://yagata.web.id/?p=210 

Jhonson, Paul. 1997. ―What is Wrong with the Media and How to Put it Right‖. 

Diakses dari www.aei.org 

 

Sumber lainnya: 

 

Barnett (Eds.), Progress in communication sciences (Vol. 13, pp. 133–171). 

Norwood, NJ:Ablex. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 2011. Panduan Sosialisasi Literasi Media 

Televisi.  

Keane, John. 1998. ―The Humbling of the Intellectual, Public life in the Era of 

Communicative Abundance‖ dalam Times Literary Supplement.28 

Agustus  

Ismail Fahmi. Makalah Seminar. Memerangi Hoax Melalui Situs Kolaborasi 

Cross Check. Di Sekjen DPR-RI (9/2/2017) 

 

66 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax
http://www.zte.com.cn/cndata/magazine/zte_communications/2008/2/magazine/200804/t20080414_150769.html
http://www.zte.com.cn/cndata/magazine/zte_communications/2008/2/magazine/200804/t20080414_150769.html
http://yagata.web.id/?p=210
http://www.aei.org/


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

BAGIAN 

5 

PERSEPSI ANGGOTA DAN STAFF BAWASLU PROVINSI 

DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA 

TENTANG SISTEM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN 

AKUNTABILITAS ELECTED OFFICIALS 

Ahsanul Minan, MH 
Dosen Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 

 

 

Sistem demokrasi menghendaki diposisikannya rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan (popular sovereignty), yang dalam prakteknya, kedaulatan ini 

diwujudkan melalui mekanisme demokrasi langsung maupun demokrasi 

perwakilan. Demokrasi perwakilan (representative democracy) dipergunakan 

sebagai instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan 

kehidupan bernegara dalam keseharian, karena rakyat tidak dapat terlibat secara 

langsung dalam proses penentuan kebijakan publik sehari-hari. Sedangkan 

mekanisme demokrasi langsung dipergunakan sebagai instrumen bagi rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di 

lembaga legislatif (DPR dan DPRD), perwakilan daerah (DPD), maupun eksekutif 

(Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).   

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah instrument demokratis 

untuk memfasilitasi proses mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih 

wakil rakyat DPR dan DPRD, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden serta 
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam rangka menjamin kualitas pemilu 

yang demokratis, terdapat 15 parameter yang menurut International Idea dapat 

dipergunakan untuk mengukur tingkat kedemokratisan penyelenggaraan pemilu, 

salah satunya adalah adanya sistem penegakan hukum pemilu yang mampu 

menjamin terpenuhinya hak rakyat untuk memilih dan dipilih, mampu menjamin 

adanya kepastian hukum, serta sistem penegakan hukum yang efektif.  

Sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia yang terdiri atas pemilu 

DPR dan DPRD, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, diatur dalam UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD 

dan DPRD, UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta UU tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota
1
. Dalam rangka menegakkan hukum pemilu tersebut, dibentuk 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki fungsi mengawasi 

penyelenggaraan pemilu, menangani pelanggaran pidana dan administrasi serta 

sengketa pemilu. Dalam menangani pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu hanya 

bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pidana pemilu, dimana jika 

Bawaslu meyakini bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu terjadi maka Bawaslu 

meneruskan kasus ini ke penyidik POLRI untuk dilakukan penyeledikan dan 

peyidikan, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, dan 

berakhir di pengadilan. 

Sistem penegakan hukum terkait dengan pidana pemilu disinyalir oleh 

beberapa pihak sebagai sebuah sistem yang rumit dikarenakan 2 hal: pertama, 

norma ketentuan pidana pemilu dianggap banyak yang sumir, dan kedua, prosedur 

                                                           
1
 Baru-baru ini, melalui UU nomor 7 tahun 2017, kerangka hukum pemilu Anggota DPR, 

DPD dan DPRD disatukan dengan kerangka hukum pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau 

disebut dengan kodifikasi hukum pemilu. Meskipun demikian, UU nomor 7 tahun 2017 tidak 

mencakup kerangka hukum pemilihan kepala daerah. 
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penegakan pidana pemilu terlalu berbelit-belit, sehingga menyebabkan sistem ini 

menjadi tidak efektif. Akibatnya, meskipun masyarakat secara awam menilai 

banyak terjadi dugaan pelanggaran pidana pemilu, namun hanya jarang atau hanya 

sedikit dari kasus tersebut yang berhasil diproses secara hukum. 

Di sisi lain, sistem demokrasi langsung secara teoritik dan praktek empirik 

di beberapa negara, tidak hanya diterapkan melalui instrumen pemilu. Sistem 

demokrasi langsung juga menyediakan instrumen lain untuk memfasilitasi 

keterlibatan rakyat selaku pemegang kedaulatan melalui instrument inisiatif dan 

referendum sebagai media keterlibatan rakyat dalam mengusulkan dan menolak 

rencana kebijakan publik, serta instrumen recall sebagai sarana untuk meminta 

pertanggungjawaban pejabat terpilih (elected officials) baik yang duduk di lembaga 

legislatif maupun eksekutif
2
. Di Idnonesia, instrumen hak inisiatif ini tidak diatur 

secara resmi dalam sistem hukum. Instrumen referendum dijamin dalam konstitusi 

namun baru dua kali dipergunakan yakni pada saat kasus Papua dan Timor-Timur.  

Sedangkan instrumen recall sebagai sistem akuntabiliats elected officials hanya 

diterapkan secara terbatas pada anggota legislatif, dimana sistem yang diterapkan 

juga belum sepenuhnya melibatkan rakyat selaku pemegang kedaulatan. 

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

persepsi responden yang terdiri atas anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara tentang sistem penegakan hukum pemilu dan 

sistem akuntabilitas elected officials. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 2 

pertanyaan berikut ini; bagaimana persepsi populasi terkait penegakan hukum 

pemilu; dan agaimana persepsi responden terkait sistem pertanggungjawaban 

politik elected officials (eksekutif & legislatif).  

                                                           
2
 Lebih lanjut, baca Frank Hendriks, Vital Democracy: A Theory of Democracy in Action, 

Oxford University Press, hal 86-106.  
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Pemilihan populasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Bawaslu 

merupakan salah satu institusi yang bertugas melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum pemilu, sehingga dianggap memiliki pengetahuan yang baik dan 

memadai terkait dengan sistem penegakan hukum pemilu. Di sisi lain, Bawaslu 

juga merupakan institusi pertama dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum 

pidana pemilu, sebelum proses penegakan hukum pidana pemilu ini dilanjutkan ke 

tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.  

Responden penelitian ini adalah individu yang bekerja sebagai anggota 

dan staff di lembaga pengawas pemilu di wilayah Sulawesi Utara, baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota. Total jumlah populasi sebanyak 45 orang. Dari 

jumlah populasi tersebut, diambil sampling responden dengan ukuran sampel 

sebanyak 27 orang, dengan tingkat kepercayaan (convidence interval) sebesar 12.6, 

dan convidende level sebesar 95%. Responden dipilih secara acak sistematis, 

dimana peneliti memberikan nomor secara berurutan pada setiap populasi, lalu 

memilih secara acak satu responden, dan mengeluarkannya dari daftar populasi. 

Langkah ini diulang secara terus-menerus hingga terpilih 27 reponden.   

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dalam rentang 1 

November hingga 30 November 2018. Pengambilan data survey dilakukan pada 

tanggal 23-25 November 2018. 

A. Penegakan Hukum Pemilu dan Sistem Akuntabilitas Elected Officials 

Salah satu parameter pemilu atau pemilihan kepala daerah yang 

demokratis adalah sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, 

yang disusun untuk menjamin terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice). 

Keadilan pemilu
3
 mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara 

tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk: 

                                                           
3
 International Idea, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, 2010 
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o menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan 

proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; 

o melindungi atau memulihkan hak pilih; dan 

o memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah 

dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan 

mendapatkan putusan. 

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka 

hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga 

merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan 

dalam proses tersebut. Keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi 

elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. 

Dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, ada dua jenis ketentuan 

hukum pemilu yakni pidana dan administrasi pemilu, satu kode etik 

penyelenggara pemilu, dan tiga jenis sengketa pemilu yang wajib diselesaikan 

secara adil.
4
 Prinsip adil ini merupakan salah satu asas pemilu demokratik

5
.  

Di samping prinsip adil, dimensi waktu juga disebutkan secara paralel 

dengan asas-asas pemilu demokratik adalah penyelenggaraan pemilu secara 

periodik. Asas penyelenggaraan pemilu secara periodik disebutkan dalam Pasal 

22E Ayat (1) sebagai ‖setiap lima tahun sekali‖. Namun, penegakan hukum 

dan penyelesaian sengketa pemilu ‖tepat waktu‖ tak ada dalam Pasal 22E itu. 

Batasan tepat waktu ini diatur di tingkat undang-undang.  

Penyelesaian sengketa administrasi pemilu yang selama ini dibawa ke 

lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara sampai Mahkamah 

                                                           
4
 Ramlan Surbakti, Penegakan Hukum Dan Pilkada, 

https://www.perludem.org/2016/03/08/penegakan-hukum-dan-pilkada-oleh-ramlan-surbakti/, 

diakses pada tanggal 3 Desember 2018 
5
 Republik Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 22E Ayat (1) 
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Agung) yang tidak terjangkau oleh pembatasan dimensi waktu seringkali 

menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemilu. Proses penyelesaian 

masalah hukum pemilu (pidana, administrasi dan sengketa) perlu 

disederhanakan, agar dapat memenuhi dimensi waktu tersebut
6
.  

Sejak tahun 2004, sistem pemilu di Indonesia mulai memperkenalkan 

sistem pemilu yang bernuansa distrik
7
, yakni sistem proporsional dengan daftar 

calon terbuka, yang memberikan ruang kepada pemilih untuk memilih nama 

kandidat (atau preferential vote), sebagai ganti dari sistem proporsional tertutup 

(non-preferential vote) yang diterapkan sebelumnya dimana pemilih hanya 

dapat memilih nama partai politik
8
. Pada pemilu 2009 dan Pemilu 2014 metode 

pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau 

tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara. Sebagai 

konsekwensinya, maka dalam penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan 

perolehan suara terbanyak. 

Model pendekatan yang sama diterapkan dalam pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah, dimana rakyat selaku pemilih 

memilih langsung nama kandidat Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala 

Daerah secara langsung. 

                                                           
6
 Ibid.  

7
 Koirudin, Profil Pemilu 2004, Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik 

Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 29  
8
 Sistem proporsional daftar terbuka dalam konteks metode pemberian suara, termasuk 

dalam kategori preferential vote, dimana pemilih dapat memilih langsung nama kandidat. 

Kebalikannya adalah non-preferential vote yakni pemilih hanya dapat memilih partai politik (tidak 

dapat memilih langsung nama kandidat), dimana dalam konteks sejarah pemilu di Indonesia, sistem 

ini diterapkan ketika pemilu menggunakan sistem proporsional murni (daftar tertetutup). Dalam 

proposal penelitian ini, kedua istilah ini dipergunakan secara bergantian karena kesamaan 

maksudnya.  
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Penerapan sistem pemberian suara tersebut (preferential vote) 

dimaksudkan untuk memberikan akses serta kewenangan yang lebih besar 

kepada rakyat/pemilih untuk mengekspresikan preferensi pilihan politiknya 

secara langsung.
9
 Penerapan sistem ini juga merupakan bagian dari upaya 

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
10

 Di sisi lain, sistem ini dimaksudkan 

untuk membangun relasi yang lebih kuat antara calon anggota legislatif dan 

anggota legislatif terpilih dengan konsituen yang memilihnya.
11

 

Perkembangan ini menandai dimulainya pergeseran otoritas dalam 

pemilihan calon anggota legislatif dari yang sebelumnya bertumpu pada 

kekuasaan partai (sebagai konsekwensi dari pemberlakuan sistem proporsional 

dengan daftar tertutup) menjadi bertumpu kepada pilihan rakyat. Partai politik 

yang sebelumnya menjadi pemain utama dalam penentuan siapa yang berhak 

untuk menduduki kursi lembaga perwakilan melalui penentuan nomor urut 

caleg, saat ini kehilangan previlege tersebut. Sedangkan dalam Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, partai politik hanya 

berperan sebagai kendaraan politik, tempat dimana kandidat berangkat untuk 

mencalonkan diri.  

Perubahan sistem ini dianggap sebagai angin segar bagi peningkatan 

derajat penerapan asas kedaulatan rakyat, sekaligus diyakini akan lebih mampu 

menghasilkan pimpinan eksekutif dan anggota legislatif terpilih yang lebih 

dekat dengan rakyat.  Dalam menunaikan kedaulatannya pada masa Pemilu, 

rakyat/pemilih dapat membebaskan diri dari intervensi partai politik dengan 

                                                           
9
 David M. Farrel, Comparing Electoral Systems, 1998, Macmillan Press Ltd., hal 73 

10
 lebih lanjut, baca Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem 

Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hal  119-

160 
11

 ibid.  
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cara memilih secara langsung nama calon anggota legislatif yang di 

kehendakinya. 

Namun demikian, perubahan sistem pemilu yang sangat progresif ini 

tidak diikuti dengan perubahan –atau lebih tepatnya penyesuaian- terhadap 

sistem pertanggungjawaban anggota legislatif, utamanya sistem recall
12

 yang 

masih tetap menempatkan peran sentral partai politik dalam melakukan 

recalling. Ketentuan tentang pemberhentian anggota DPR dan DPRD yang 

diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003
13

 (selanjutnya diubah oleh UU nomor 

27 tahun 2009, lalu diganti oleh UU nomor 17 tahun 2013 yang selanjutnya 

diubah oleh UU nomor 2 tahun 2018) mengatur bahwa pemberhentian anggota 

DPR dan DPRD hanya dapat dilakukan jika anggota DPR dan DPRD 

meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik. Artinya, 

di luar factor usia dan kehendak sendiri untuk mengundurkan diri, maka hanya 

partai politik yang dapat me-recall anggota DPR dan DPRD.  Adapun terhadap 

pemimpin eksekutif yang dipilih secara langsung melalui pemilu, tidak 

disediakan instrument bagi rakyat untuk melakukan control dan meminta 

pertanggungjawaban atau mengusulkan pemberhentian mereka, kecuali dengan 

menunggu pemilu berikutnya. 

Hal ini tentunya tidak selaras dengan kehendak politik yang dibangun 

dalam sistem penentuan calon terpilih yang menempatkan rakyat sebagai 

                                                           
12

 Recall merupakan salah satu bagian dari metode dalam rumpun system direct democracy 

yang memungkinan pemilih untuk menarik kembali dukungannya kepada calon terpilih (pejabat 

yang dipilih) agar calon tersebut dapat ditarik dari posisinya jika tanda tangan dukungan recall 

mencukupi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Andrew Ellis, The Use And Design Of 

Referendums An International Idea Working Paper, hal 3. 
13

 Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Nomor 23 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 92.   
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pemain utamanya, sedangkan pada sisi lain, dalam sistem akuntabilitasnya, 

justru partai yang berperan besar dalam me-recall anggota parlemen terpilih. 

Inkonsistensi sistem ini menghasilkan paradoks yang dapat disebut 

sebagai asimetritas dalam pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam pemilu, 

artinya adanya ketidaksesuaian (unfitness) yang menghasilkan 

ketidakseimbangan praktek pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pada 

pemilu dengan praktek pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam me-recall pejabat 

yang dipilih.
14

 Kedaulatan rakyat yang secara penuh diakui dalam proses 

pemilihan anggota DPR melalui sistem proporsional daftar terbuka dimana 

rakyat selaku pemilih diberi hak untuk memilih secara langsung calon anggota 

DPR yang dikehendakinya (instead of electing the political parties), dan 

sebagai konsekwensinya penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan 

suara terbanyak, serta dalam pilpres dan pilkada tidak berlaku dalam 

proses/prosedur meminta pertanggungjawaban anggota DPR terpilih, Presiden 

dan Kepala Daerah. 

Pada gilirannya, asimetritas ini menghasilkan kondisi kinerja anggota 

parlemen yang tidak kondusif. Pada satu sisi, anggota parlemen ―berhutang‖ 

kepada rakyat pemilih dan dituntut untuk memberikan pelayanan melalui 

fungsi representasinya, namun di sisi lain, mereka dihantui oleh ketakutan akan 

                                                           
14

 Istilah asymetris banyak dipergunakan dalam disiplin ilmu alam dan ilmu social. Dalam 

konteks ilmu social, istilah ini dipergunakan dalam ilmu politik untuk menyebut kesesuaian 

penerapan sistem pemerintahan, dimana salah satu perdebatan tentang asymetrisitas ini dominan 

dalam pembahasan tentang sistem pemerintahan federal di Amerika (sebagai contoh, lihat Charles 

D. Tarlton, Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation, The 

Journal of Politics, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1965), pp. 861-874). Dalam ilmu hokum antara lain untuk 

menyebut ketidaksesuaian perlakuan terhadap sesuatu jika diperbandingkan antara 2 sisi yang 

berbeda (lihat Naomi Schoenbaum, The Case For Symmetry In Antidiscrimination Law, (September 

12, 2016), Forthcoming in Wisconsin Law Review, 2017; GWU Law School Public Law Research 

Paper No. 2016-56; GWU Legal Studies Research Paper No. 2016-56. Meskipun demikian, dalam 

konteks teori pemilu, istilah ini masih jarang dipergunakan sebagai isu bahan kajian.     
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direcall oleh partai politik jika mereka dianggap tidak loyal. Dapat 

diilustrasikan bahwa hati anggota parlemen condong kepada konstituennya, 

namun tangan dan kaki mereka dirantai oleh partai politik dimana mereka 

terafiliasi. Potret kinerja DPR menjadi semakin memburuk dan tidak 

terkontrol.  

 

B. Profil Responden 

Responden penelitian ini 

berjumlah 27 orang yang 

mewakili total jumlah populasi 

sebesar 45 orang yang terdiri 

atas anggota dan staff Bawaslu 

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-

Sulawesi Utara.  

Dari 27 responden terpilih, 

anggota Bawaslu terwakili 

sebesar 29%, sedangkan 67% 

responden adalah staff sekretariat 

yang memiliki jabatan yang 

beragam, mulai dari Kepala 

Sekretariat, Kepala Sub-bagian, 

dan staff sub-bagian.  

 

 

8; 29% 

18; 67% 

1; 4% 

Jabatan
Komisioner
Jabatan Staff

Gambar 1 

23; 85% 

4; 15% 

Jenis Kelamin
Laki

Jenis Kelamin
Perempuan

Gambar 2 
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Responden berjenis kelamin laki-laki mendominasi dengan prosentase sebesar 

85% sedangkan perempuan hanya 15%. 

Dari aspek latar belakang 

pendidikan, lulusan S1 sebanyak 96%, 

dan hanya 4% atau hanya 1 responden 

yang lulusan S2 dengan jurusan ilmu 

kehutanan.  

Sedangkan jumlah responden yang 

memiliki tingkat pendidikan S1, memiliki 

latar belakang disiplin keilmuan yang 

beragam. Latar belakang ilmu hukum 

dimiliki oleh 22% responden, hanya 7% 

responden yang memiliki latar belakang 

ilmu politik, sebesar 4% responden 

memiliki latar belakang ilmu sosial dan 

ilmu agama, dan mayoritas atau 59% 

responden memiliki latar belakang 

keilmuan yang kurang relevan dengan 

disiplin ilmu kepemiluan. Meskipun 

mayoritas responden memiliki 

pendidikan di luar atau kurang relevan 

dengan disiplin ilmu yang terkait dengan 

pemilu dan hukum, namun pengalaman kerja mereka di lembaga pengawas pemilu 

pada umumnya telah lebih dari 2 tahun, sehingga cukup memahami isu pemilu dan 

penegakan hukum pemilu.  

 

 

 

6; 22% 

2; 7% 

1; 4% 
1; 4% 16; 59% 

1; 4% 

Jurusan
Hukum

Jurusan
Politik

Jurusan
Agama

Jurusan
Sosial
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Gambar 3 

26; 96% 

1; 4% Pendidikan
S1

Pendidikan
S2

Pendidikan
S3

Gambar 4 
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C. Sistem Penegakan Hukum Pemilu 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, sistem penegakan hukum pemilu 

menjadi salah satu parameter bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. 

Sistem penegakan hukum pemilu harus diatur dan menjadi bagian dari kerangka 

hukum pemilu. 

Norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu setidaknya harus 

mencakup 2 aspek, pertama adalah larangan dan ancaman hukumannya yang 

disusun untuk mendorong terwujudnya prinsip free and fair election, dan kedua 

adalah sistem penegakannya yang mencakup tata cara penegakan hukum dan 

mekanisme pemberian sanksi.  

Norma pengaturan dalam setiap peraturan perundang-undangan harus disusun 

sesuai dengan standard dan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 

tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

dimana salah satu prinsip dalam pembuatan norma pengaturan adalah kepastian 

hukum dan kejelasan norma, dan menghindari potensi munculnya penafsiran ganda. 

Sehubungan dengan prinsip kejelasan norma, penelitian ini menanyakan 

kepada responden yang terdiri atas para aparatur penegak hukum pemilu yang 

dalam kinerjanya kesehariannya melakukan pengawasan dan kajian atas dugaan 

pelanggaran hukum pemilu. Peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

―Apakah ada rumusan norma dalam pasal-pasal pada bab ketentuan pidana yang 

menimbulkan penafsiran ganda?‖. Terhadap pertanyaan ini, mayoritas responden 

menjawab bahwa norma yang diatur dalam Bab ketentuan pidana pemilu 

menimbulkan penafsiran ganda. Terdapat 4 responden yang tidak menjawab 

pertanyaan ini, 2 responden menjawab tidak tahu, dan 3 responden menyatakan 

bahwa tidak ada norma yang menimbulkan penafsiran ganda (lihat gambar 5).  
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Potret ini menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi responden, kerangka 

hukum pemilu menyisakan masalah berupa adanya norma-norma tertentu yang 

menimbulkan penafsiran ganda.  

Sejalan dengan penilaian di atas, peneliti mengajukan pertanyaan tentang 

kelemahan dalam rumusan norma ancaman pidana dalam UU Pemilu, 48% 

responden menganggap 

kelemahannya adalah 

rumusan norma bermakna 

ganda, 22% menganggap 

rumusan norma tidak jelas, 

22% responden 

menganggap rumusan 

unsur-unsur pelanggaran 

pidana tidak realistis. (lihat 

gambar 6)  
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Gambar 5 

22% 

48% 

22% 
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Gambar 6 
Apa kelemahan dalam rumusan norma sanksi 

pidana pemilu? 

Rumusan norma
tidak jelas

Rumusan norma
bermakna ganda

Unsur-unsur
pidana tidak
realistis
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Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum pidana pemilu sebagaimana diatur 

dalam UU Pemilu menambahkan sebuah instrumen pra-penyelidikan yang 

diwadahi dalam sentra-gakumdu, sebagai media koordinasi antara pengawas pemilu 

dengan representasi penyidik 

dan penuntut, ditanyakan 

apakah undang-undang telah 

mengatur ruang lingkup 

wewenang Gakumdu, 

mayoritas menganggap bahwa 

batas wewenang gakumdu 

sudah jelas (70%), dan hanya 

22% yang menganggap tidak 

jelas batas wewenang 

Gakumdu. (Lihat gambar 7).  

Guna mengkonfirmasi ulang persepsi pengawas pemilu terkait dengan sistem 

penegakan hukum atas pelanggaran pidana pemilu, peneliti mengajukan pertanyaan 

terkait dengan hambatan dan tantangan dalam proses penegakan hukum atas 

pelanggaran pidana pemilu. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan: apa 

kesulitan dalam penegakan pidana pemilu? 67% responden menjawab bahwa 

kesulitan muncul karena tidak adanya kewenangan pengawas pemilu untuk 

memanggil paksa terduga pelaku pelanggaran pidana pemilu. 15% responden 

menganggap bahwa penyidik POLRI sering menghentikan penyidikan atas kasus 

dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu. 11% responden 

mengeluhkan tidak adanya  wewenang bagi Bawaslu untuk menyita barang bukti. 

Lihat gambar 8. 

 

 

70% 

22% 

4% 4% 

Gambar 7 
Apakah aturan hukum secara jelas 

mengatur batas wewenang Gakumdu? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU

N/A
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Sebagai upaya untuk melakukan konfirmasi akhir terhadap problematika 

dalam penegakan hukum pidana 

pemilu, peneliti mengajukan 

pertanyaan mengenai tingkat 

kesulitan dalam penegakan 

hukum atas pelanggaran pidana 

pemilu. Terhadap pertanyaan ini, 

responden pada umumnya 

terlihat konsisten dengan 

jawaban atas beberapa 

pertanyaan lain terkait dengan memberikan penilaian bahwa tingkat kesulitan 

dalam penegakan hukum pidana pemilu adalah susah (78%), sedangkan 22% 

lainnya menganggap mudah. Lihat Gambar 9. 

11% 

67% 

7% 

15% 

Gambar 8 
Apa kesulitan dalam penegakan pidana pemilu? Bawaslu tidak dapat melakukan penyitaan

barang bukti

Bawaslu tidak dapat memanggil paksa
terduga pelaku pelanggaran pidana pemilu

Sentra gakkumdu sering mepersulit upaya
Bawaslu dalam mengkaji dan
menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana
pemilu

Kepolisian sering menghentikan penerusan
dugaan pelanggaran pidana pemilu dari
Bawaslu

22% 

78% 

Gambar 9 
Berdasarkan skala berikut ini, berapa 
tingkat kesulitan dalam penegakan 

pidana pemilu? 

Sangat mudah

Mudah

Susah

Sangat Susah
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Meskipun mayoritas responden menganggap adanya banyak kelemahan 

dalam rumusan norma pidana pemilu dan mekanisme penegakan hukumnya, 

responden pada umumnya masih menganggap bahwa penerapan/pengaturan 

ancaman sanksi pidana 

pemilu masih efektif. 

Ketika peneliti 

menanyakan hal ini, 93% 

responden menjawab Ya, 

artinya mereka masih 

mempercayai dan 

menganggap bahwa 

pendekatan pemidanaan 

masih relevan dalam 

penegakan hukum 

pemilu. (lihat Gambar 

10) 

Beralih kepada pendekatan sanksi administrasi dan sengketa, peneliti 

mengajukan pertanyaan terkait dengan batas wewenang dalam penegakan 

hukum pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu terutama terkait relasi 

antar lembaga, dalam penilitian ini ditanyakan, apakah PTUN berwenang 

mengadili perkara yang sama dengan yang telah diputus oleh Bawaslu. 

Pertanyaan ini diajukan karena dalam prakteknya, banyak muncul gugatan ke 

PTUN atas perkara yang sama yang sedang atau telah diperiksa oleh Bawaslu. 

Terkait pertanyaan ini, 52% responden menyatakan ya atau boleh, sedangkan 

41% menyatakan tidak atau tidak boleh.   Lihat Gambar 11. 

 

 

93% 

7% 

Gambar 10 
Menurut pendapat anda, apakah 
pendekatan sanksi pidana dalam 

menindak pelanggaran pemilu efektif? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU

N/A
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Peneliti juga mengajukan pertanyaan untuk mengukur persepsi responden 

tentang tingkat kesulitan 

dalam proses penegakan 

hukum atas dugaan 

pelanggaran administrasi 

pemilu. Terkait dengan 

pertanyaan ini, mayoritas 

responden (70%) menilai 

bahwa proses penegakan 

hukum administrasi 

pemilu mudah. Hanya 

30% respondengan yang 

menganggap bahwa 

proses penegakan hukum administrasi pemilu susah. Lihat gambar 12. 

52% 
41% 

3% 4% 

Gambar 11 
Menurut anda, apakah PTUN berwenang mengadili perkara yang 

sama yang telah diputus oleh Bawaslu? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU

N/A

70% 

30% 

Gambar 12 
Berdasarkan skala berikut ini, berapa tingkat 

kesulitan dalam penegakan pelanggaran 
administrasi pemilu? 

Sangat mudah

Mudah

Susah

Sangat Susah
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Namun demikian, meskipun proses penegakan hukum administrasi pemilu 

mudah, namun responden 

cenderung untuk tetap 

menganggap bahwa sanksi 

pidana pemilu penting, dan 

tidak setuju untuk mendorong 

pengarusutamaan pendekatan 

sanksi administrasi pemilu dari 

pada pendekatan sanksi 

pidana. Hal ini terlihat ketika 

peneliti menanyakan kepada 

responden apakah pelanggaran pemilu sebaiknya diancam dengan sanksi 

administrasi dari pada sanksi pidana? 63% reponden menjawab tidak, sedangkan 

33% menjawab iya.  Lihat gambar 13. 

 

D. Sistem Akuntabilitas Elected Officials 

Pada bagian berikutnya, peneliti berusaha menggali persepsi responden terkait 

dengan sistem akuntabilitas pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials), baik di 

sektor legislatif maupun eksekutif. 

Peneliti memulainya dengan mengajukan pertanyaan, apakah anggota legislatif perlu 

mempertanggungjawabkan kinerja atau janji kampanyenya? Menjawab pertanyaan ini, 

mayoritas responden (85%) menjawab bahwa anggota legislatif perlu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan memenuhi janji kampanyenya.  Hanya 11% 

responden yang menyatakan bahwa anggota legislatif tidak perlu 

mempertanggungjawabkan janji kampanyenya. Dan 4% reponden menjawab tidak tahu. 

Lihat Gambar 14. 

 

33% 

63% 

4% 

Gambar 13 
Menurut Anda, apakah pelanggaran 

pemilu sebaiknya diancam dengan sanksi 
administrasi daripada sanksi pidana 

pemilu? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU
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Demikian pula ketika peneliti mengajukan pertanyaan senada terkait dengan 

Presiden dan Kepala Daerah,  dengan prosentasi yang sama (85%) responden menyatakan 

bahwa Presiden dan Kepala Daerah perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya dan 

memenuhi janjit kampanyenya. 11% menyatakan sebaliknya, dan hanya 4% yang 

menjawab tidak tahu. Lihat Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

11% 4% 

Gambar 15 
Menurut Anda, apakah Presiden dan Kepala Daerah perlu mempertanggungjawabkan 

(memenuhi janji kampanyenya) ? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU

85% 

11% 
4% 

Gambar 14 
Menurut Anda, apakah  

anggota lagislatif perlu mempertanggungjawabkan (memenuhi janji 
kampanyenya) ? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU
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Ketika peneliti menanyakan tingkat pengetahuan responden terkait dengan norma 

pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, apakah undang-undang yang berlaku 

mengatur tentang kewajiban dan mekanisme pertanggungjawaban  kepada pemilih? 67% 

responden menjawab bahwa 

undang-undang tidak mengatur 

kewajiban elected officials untuk 

bertanggung ajwab kepada 

pemilih. 29% responden 

menganggap bahwa undang-

undang mengatur kewajiban 

elected officials untuk 

bertanggungjawab kepada 

pemilih. Lihat Gambar 16. 

Melanjutkan penggalian ini, penulis mengajukan pertanyaan tentang peran partai 

politik dalam sistem akuntabilitas elected officials, mayoritas responden menjawab bahwa 

partai politik memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban elected officials.  

Pada bagian selanjutnya, peneliti mencoba menanyakan persepsi responden terkait 

dengan subyek yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban elected officials jika 

dikaitkan dengan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia, dimana pemilih diberi ruang 

untuk memilih secara langsung nama kandidat. Apakah dalam sistem yang demikian partai 

masih dianggap memiliki wewenang 

dalam meminta pertanggungjawaban 

dan melakukan recall (pemberhentian) 

terhadap elected officials? Menjawab 

pertanyaan ini, responden terbelah 

dalam proporsi yang hampir sama. 

Namun 52% responden menganggap 

bahwa partai tidak memiliki hak untuk 

29% 

67% 

4% 

Gambar 16 
Apakah undang-undang yang berlaku saat ini 
mengatur tentang bahwa Presiden & Kepala 

Daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya  
kepada pemilih? 

YA

TIDAK

TIDAK TAHU
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YA TIDAK TIDAK
TAHU

Setahu anda,
apakah partai politik
memiliki wewenang
untuk meminta
pertanggungjawaba
n anggota legislatif?

Gambar 17 
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melakukan recall terhadap elected officials. Sedangkan 48% responden menganggap bahwa 

partai masih pantas diberi hak untuk melakukan recall.  Gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun demikian, ketika peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan 

posisi dan peran rakyat sebagai pemilih dalam meminta pertanggungjawaban 

elected officials, mayoritas responden (80%) menyatakan bahwa dalam sistem 

pemilu langsung dimana rakyat 

sebagai pemilih dapat memilih 

langsung nama kandidat, maka 

rakyat perlu diberi hak untuk 

meminta pertanggungjawaban 

elected officials. Hanya 30% yang 

menyatakan ketidaksetujuannya.  

 

Demikian juga ketika peneliti mengajukan pertanyaan terkait instrumen 

pertanggungjawaban ini dengan mengajukan opsi recall oleh rakyat,  78% 

48% 

52% 

Gambar 18 
Dengan berlakunya sistem pemilu secara langsung, dimana pemilih dapat memilih secara 

langsung nama calon anggota legislatif, Presiden dan Kepala Daerah, menurut Anda, apakah 
tepat jika partai yang diberi hak untuk mengajukan recall (pemberhentian 

YA

TIDAK

70% 

30% 

Gambar 19 
Menurut anda, apakah rakyat sebagai pemilih 
dalam pemilu anggota legislatif, Presiden dan 

Kepala Daerah perlu diberi hak untuk meminta 
pertanggungjawaban anggota legislatif, Presiden 

dan Kepala Daerah secara langsung? 

YA

TIDAK
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responden menyatakan setuju bahwa rakyat diberi hak untuk mengajukan recall 

terhadap elected officials, dan hanya 22% yang menyatakan ketidaksetujuannya. 

Lihat Gambar 20. 

 

E. Kesimpulan  

Penelitian tentang sistem penegakan hukum pemilu dan sistem akuntabilitas elected 

officials ini mendapati beberapa temuan dan kesimpulan bahwa sistem penegakan hukum 

pidana pemilu menghadapi berbagai kendala dimulai dari kerangka hukum pemilu yang 

dianggap menimbulkan penafsiran ganda dan ketidakjelasan norma hukum. Di sisi lain, 

dalam proses penegakannya, terdapat hambatan terutama di tingkat penyelidikan dan 

penyidikan, sehingga menyebabkan proses penegakan hukum pemilu sulit dilaksanakan. 

Namun demikian, responden masih menganggap bahwa sistem penegakan hukum pidana 

pemilu masih efektif dan perlu dipertahakan. 

 Sedangkan dalam sistem penegakan hukum administrasi dan sengketa pemilu dinilai 

lebih mudah diterapkan karena wewenang Bawaslu dalam hal ini jauh lebih besar 

(dibandingkan dengan pidana pemilu). 

78% 

22% 

Gambar 20 
Jika jawabannya iya, menurut anda, apakah rakyat sebagai pemilih perlu 
diberi hak untuk mengajukan recall (memberhentikan) anggota legislatif, 

Presiden dan Kepala Daerah yang dinilai tidak memenuhi janji 
kampanyenya? 

YA

TIDAK
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Adapun terkait dengan sistem akuntabilitas elected officials, mayoritas responden 

memandang bahwa dalam sistem pemilu di Indonesia yang memberi ruang kepada pemilih 

selaku pemegang kedaulatan untuk memilih langsung nama kandidat, maka rakyat sebagai 

pemilik kedaulatan perlu diberi ruang dalam meminta pertanggungjawaban elected 

officials. Sistem recall oleh rakyat dianggap perlu diberlakukan sebagai instrumen untuk 

mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban elected officials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Frank Hendriks, Vital Democracy: A Theory of Democracy in Action, 

Oxford University Press.  

 

International Idea, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan 

International IDEA, 2010 

 

Ramlan Surbakti, Penegakan Hukum Dan Pilkada, 

https://www.perludem.org/2016/03/08/penegakan-hukum-dan-pilkada-oleh-

ramlan-surbakti/, diakses pada tanggal 3 Desember 2018 

 

Koirudin, Profil Pemilu 2004, Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan 

Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 29  

 

David M. Farrel, Comparing Electoral Systems, 1998, Macmillan Press 

Ltd., hal 73 

 

Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem 

Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, 

Juni 2010, hal  119-160 

 

Andrew Ellis, The Use And Design Of Referendums An International 

Idea Working Paper. 

 

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Susunan Dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomor 23 Tahun 

2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.   

Republik Indonesia, UUD NRI 1945 

 

Charles D. Tarlton, Symmetry and Asymmetry as Elements of 

Federalism: A Theoretical Speculation, The Journal of Politics, Vol. 27, No. 4 

(Nov., 1965), pp. 861-874).  

 

Naomi Schoenbaum, The Case For Symmetry In Antidiscrimination 

Law, (September 12, 2016), Forthcoming in Wisconsin Law Review, 2017  

158 

90 

https://www.perludem.org/2016/03/08/penegakan-hukum-dan-pilkada-oleh-ramlan-surbakti/
https://www.perludem.org/2016/03/08/penegakan-hukum-dan-pilkada-oleh-ramlan-surbakti/


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

BAGIAN 

6 
 

ANALISIS HOAKS PEMILU 2019 
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Jurnalis Televisi di Jakarta 

 

Abstract 

 

Penelitian berjudul Analisis Hoaks Pemilu 2019: Upaya Bawaslu Mencegah 

Hoaks, ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif yang 

menggunakan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini fokus pada analisis hoaks 

Pemilu 2019 selama tahapan dimulai pada tahun 2018. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan propaganda model firehose of falsehood ala Rusia  

karya Christopher Paul and Miriam Matthews (2016). Berdasarkan penelusuran 

media digital, literatur, dan studi pustaka disimpulkan bahwa propaganda dengan 

ciri-ciri model firehose of falsehood ala Rusia telah terjadi pada tahun 2018 yang 

sudah memasuki tahapan kampanye Pilpres 2019.  Jumlah hoaks tentang pemilu 

terus bertambah di berbagai kanal baik di media sosial, chat group smartphone, 

dan website. Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 62 konten hoaks 

terkait Pemilu sejak Agustus hingga Desember 2018. MoU Bawaslu, KPU, dan 

Kementerian Kominfo merupakan langkah yang efektif sepanjang aktif 

mengidentifikasi setiap informasi hoaks, aktif mengecek ke lapangan seperti yang 

dilakukan pada verifikasi informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos di 

Tanjung Priok yang ternyata hoaks, dan terus-menerus mengumumkan ke publik 

tentang hoaks terutama yang berkaitan dengan pemilu seperti yang telah dirilis 

oleh Kementerian Kominfo pada website www.kominfo.go.id tanggal 2 Januari 

2019.  

 

Kata Kunci: Analisis Hoaks, Pemilu 2019, Mencegah Hoaks, Upaya Bawaslu, 

firehose of falsehood, propaganda Rusia.  
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PENDAHULUAN 

HOAKS atau berita bohong menyedot perhatian publik memasuki awal 

tahun ini sebagai tahun politik.  Terhitung sejak penetapan calon presiden-calon 

wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo-Ma‘ruf Amin dan  Prabowo 

Subianto-Sandi Salahuddin Uno pada 20 September 2018, tahapan kampanye 

Pemilu 2019 sudah memasuki tiga bulan lebih. Selama masa kampanye Pemilu 

2019 ini telah banyak kasus hoaks yang beredar antara lain hoaks tujuh kontainer 

surat suara di Tanjung Priok, Jakarta.   

Hoaks tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berisi 

surat suara yang sudah dicoblos merupakan hoaks terkini yang menyedot perhatian 

publik. Hoaks tujuh kontainer surat suara ini hampir sama hebohnya dengan drama 

kebohongan publik Ratna Sarumpaet. Kedua hoaks ini merupakan hoaks yang 

ramai diperbincangkan baik di media cetak, televisi, online, dan media sosial.  

Hoaks tujuh kontainer surat suara dan hoaks Ratna Sarumpaet sama-sama 

berujung proses hukum. Dalam kasus hoaks tujuh kontainer surat suara, Bareskrim 

Polri telah menetapkan tiga tersangka penerima dan penyebar hoaks. Namun 

pembuat dan aktor intelektual hoaks surat suara ini masih dalam penyilidikan polisi. 

Sedangkan hoaks Ratna Sarumpaet, polisi telah menetapkan Ratna Sarumpaet 

sebagai tersangka.  

Hoaks-hoaks lain yang beredar selama masa kampanye begitu mudah kita 

temukan saat kita melakukan pencarian di google.com atau di mesin pencarian 

lainnya di internet. Berita-berita bohong tersebut antara lain:  BIN dan TNI sudah 

tahu Jokowi PKI, 25 bukti yang menyebutkan bahwa Jokowi seorang PKI, rezim 

anti Islam, rezim antek Aseng, PKI bangkit, Jokowi antek China, 10 juta tenaga 

keja China masuk Indonesia, heboh ternyata Jokowi PKI, tokoh muda PKI, bukti 

Jokowi PKI, saksi hidup PKI ibu Jokowi, kenapa Jokowi diam soal Uyghur? Ada 
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Jack Ma, Penasihat Istana RI Anggota Partai Komunis China, issue Jokowi PKI 

akan sulit dibendung, karena La Nyalla sendiri tidak dipenjarakan, Presiden Jokowi 

pernah disebut sebagai keturunan PKI, Jokowi disebut orang China dengan 

panggilan Wie Jo Koh, dan sebagainya.  

Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis klarifikasi dan konten 

yang terindikasi hoaks tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 melalui 

www.kominfo.go.id tanggal 2 Januari 2019 yakni terdapat 62 konten hoaks sejak 

Agustus hingga Desember 2018.  Pada Agustus 2018 terdapat 11 konten hoaks,  

September 2018 sebanyak 8 konten hoaks, Oktober 2018  sebanyak 12 konten 

hoaks, November 13 konten hoaks, dan Desember 2018 sebanyak 18 konten hoaks. 

Judul hoaks tersebut antara lain voting online KPU, survei kemenangan Prabowo, 

dukungan KH Said Aqil terhadap paslon Prabowo Sandiaga, badai pasir terjadi 

karena spanduk #2019gantipresiden, pelaku bom bunuh diri di Surabaya masih 

hidup dan dukung 2019 ganti presiden, Prabowo mempunyai utang sebesar Rp 17 

triliun, akhirnya Najwa Shihab dukung Prabowo-Sandi, Ratna Sarumpaet diancam 

Pemerintah, Presiden Pesta untuk menyambut para delegasi IMF di atas 

penderitaan korban bencana Palu, dan KH Ma'ruf Amin Mencium Pipi Wanita 

Bukan Muhrim, Kemendagri selundupkan 31 data pemilih baru, Khofifah Indar 

Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi, Fatwa Haram Memilih PSI untuk 

Warga Muhammadiyah, Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta 

Warganya ke Indonesia, Puan Maharani buka posko logistik di reuni 212, Surat 

Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres 

2019, dancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di 

Pilpres 2019, pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS.  

Lembaga lain yang memberikan perhatian pada kasus-kasus hoaks adalah 

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Mafindo  dalam katadata.co.id  pada 

Selasa 16 Oktober 2018 merilis  selama tiga bulan terakhir Juli hingga Agustus 
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2018 terdapat 230 hoaks yaitu hoaks berupa narasi dan foto (50,43%), narasi 

(26,96%), narasi dan video (14,78%), dan foto (4,35%). Hoaks politik mencapai 

135 atau 58,7%  termasuk di antaranya hoaks yang menyerang pasangan capres-

cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebanyak 36 konten dan yang menyerang 

pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 16 konten.  

Polri  juga mengumumkan data hoaks sebanyak 3.500 konten hoaks yang tersebar 

di media sosial dari Januari hingga 22 September 2018. 

Menurut data Mafindo media yang digunakan sebagai penyebarluasan hoaks 

adalah facebook (47,83%), twitter (12,17%), whatsapp (11,74%), dan youtube 

(7,83%). Penggunaan media sosial ini mempercepat hoaks sampai ke masyarakat 

luas terutama para pemilih. Warga yang tergolong sebagai pemilih baru-baru ini 

semakin banyak menggunakan media internet atau media sosial. Dalam empat 

tahun terakhir, menurut data Indikator Politik Indonesia,  jumlah pengguna internet 

di kalangan pemilih Indonesia mengalami lonjakan yang tajam. Pada Maret 2014 

ada sekitar 20% pengguna internet, meningkat dua kali lipat pada Maret 2018 

menjadi sekitar 40%, dan di akhir tahun 2018 menjadi sekitar 50%. Pengguna 

internet tersebut paling banyak menggunakan Facebook yakni sekitar 82% dan 

sekitar 43% di antara menggunakan setiap hari atau hampir tiap hari.  

Apakah hoaks yang beredar dipercaya publik atau tidak? Berdasarkan 

temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia pada 16 sampai dengan 26 

Desember 2018 yang dirilis pada Selasa 8 Januari 2019, terdapat 30 persen dari 

1.220 responden yang tahu tentang hoaks tuduhan orang tua Jokowi Kristen dan 18 

persen di antaranya percaya isu tersebut. Tentang tuduhan Jokowi beretnis Cina 

dari  1.220 responden, sebanyak 34 persen tahu dan 23 persen percaya tentang isu 

tersebut.  

Pada penelitian terdahulu Chistiany Juditha (2018) dalam karyanya berjudul 

Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya yang dimuat di 
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Jurnal Pekommas menyimpulkan bahwa mereka yang memproduksi hoaks 

berkaitan politik adalah orang-orang atau kelompok yang tidak menyenangi 

pemerintah Joko Widodo.  Pesan yang saling dipertukarkan antara pengguna 

(pengirim dan penerima) adalah pesan hoax dalam bentuk berita, informasi ataupun 

gambar yang diganti baik kata-kata maupun keterangan gambarnya yang tidak 

sesuai dengan berita asli. Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian Hunt 

Allcott dan Matthew Gentzkow (2016) yang berjudul Social Media and Fake News 

in the 2016 Election yang dimuat di Journal of Economic Perspektive yang 

menyimpulkan satu artikel palsu sama persuasifnya dengan satu iklan kampanye 

TV. Dalam penelitian ini berita-berita palsu yang disebut dengan istilah fake news 

(berita palsu) banyak digunakan untuk mendukung calon presiden Donald Trump 

yang ketika itu berkompetisi dengan capres Hillary Clinton. Penggunaan hoaks atau 

fake news menjadi fenomena dalam Pilpres. Fenomena ini juga terjadi pada 

Pemilihan Presiden Brasil oleh capres terpilih Jair Bolsonaro.  

 

TEORI DAN KONSEP-KONSEP  

Hoaks atau berita bohong atau fake news baru-baru ini menggejala dalam 

pertarungan politik terutama pada pemilihan umum presiden (Pilpres) seperti di 

Amerika Serikat dan Brasil. Fenomena ini juga terlihat di Indonesia. Untuk 

menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan defenisi-defenisi, 

proposisi-proposisi, dan teori. Teori yang digunakaan adalah teori computer 

mediated communication dan teori propaganda model The Russian Firehose of 

Falsehood. Model propaganda yang populer dengan pendekatan ala Rusia 

merupakan model propaganda karya Christopher Paul and Miriam Matthews. 

Dalam tulisan ini defenisi hoaks diambil dari beberapa kamus dan jurnal. 

Berdasarkan Oxford Dictionaries online hoax adalah palsu atau berita bohong yang 

belum ada pembuktian yang riil mengenai hal tersebut. Cambridge Dictionary 
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online mendefenisikan hoax adalah rencana untuk menipu seseorang, seperti 

memberi tahu polisi ada bom di suatu tempat padahal tidak ada, atau tipuan. 

Menurut Merriam-Webster Dictionary online hoax adalah untuk menipu agar 

percaya atau menerima sebagai sesuatu yang asli dan sering tidak masuk akal. 

Heryanto (2018) dalam bukunya berjudul Problematika Komunikasi Politik 

mendefenisikan hoaks  adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, 

melainkan tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model 

penyebaran informasinya yang massif. Dengan demikian, ada dua karakter 

menonjol dari hoaks yaitu selalu direncanakan dan kebohongannya ditunjukkan 

untuk memapar banyak orang dalam waktu yang bersamaan.  

Juditha (2018) dalam karyanya berjudul Interaksi Komunikasi Hoax di 

Media Sosial serta Antisipasinya mengutip pengertian hoaks menurut Wals (2006) 

dan Boese (2002). Menurut Walsh dalam bukunya berjudul ―Sins Against Science, 

The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others‖ menuliskan bahwa istilah 

hoax sudah ada sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di Inggris. Asal kata 

hoaks diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni ‗hocus‘ dari mantra 

‗hocus pocus‘, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa ‗sim salabim‘. 

Menurut Boese dalam bukunya ―Museum of Hoaxes‖ menuliskan bahwa jauh 

sebelum itu, istilah hoax pertama kali terpublikasi melalui almanak atau 

penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff  pada tahun 1709 untuk 

meramalkan kematian astrolog John Partridge. 

Penyebaran hoaks semakin membludak, diulang-ulang, dan begitu cepat 

disebarluaskan dengan adanya dukungan computer mediated communication 

(CMC) atau komunikasi yang dimediasi komupter. Teori CMC adalah 

korespondensi point to point (dari satu titik ke satu titik lain) dan many to many 

(dari banyak titik ke banyak titik lain). Dalam CMC banyak penulis dan banyak 

pembaca sehingga tidak ada lagi batasan teknis. Bentuk komunikasi CMC 
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mencapai efisiensi yang tidak mungkin dicapai dalam bentuk komunikasi yang 

terwujud secara fisik (Holmes 2012;100).  

Dalam perspektif CMC komputer adalah alat sebagaimana window bagi 

cyberspace. Apa yang akan dimediasi dalam perspektif ini adalah interaksi face to 

face apakah ini tatap muka antara dua orang atau banyak orang seperti dalam chat 

group. Ada empat cara utama berkomunikasi dalam CMC yaitu: pertama, fokus 

pada keunikan peristiwa komunikasi dalam cyberspace; kedua, lebih terkait dengan 

interaksi daripada integrasi, yaitu seluk beluk berbagai interaksi individu daripada 

konteks sosial keseluruhan dan ritual dimana interaksi ini menjadi bermakna; 

ketiga, tidak seperti studi-studi media beberapa kerangka kerja CMC lebih tertarik 

pada bagaimana factor-faktor eksternal memengaruhi peristiwa komunikasi; dan 

keempat, walau tidak peduli pada jenis-jenis integrasi sosial yang mendukung 

CMC, itu lebih mengarah ke integrasi informasi, yakni cara dimana berkomunikasi 

dengan komputer didasarkan dalam proses informasi yang dapat ditemukan dalam 

sejumlah interaksi yang dimediasi komputer (Holmes 2012;100). 

Meskipun dalam berkomunikasi para pengguna internet dipisahkan oleh 

jarak dan keberadaan fisik yang cukup jauh, namun menburut Parks & Floyd dalam 

Heryanto (2018), para pengguna internet merasa sebagai sebuah komunitas melalui 

CMC, yang hal tersebut menurut Shedletsky & Aitken dapat menjadi sarana dalam 

menjalin pertemanan atau sebuah hubungan intim lainnya.  

Internet saat ini menjadi saluran politik, di mana orang-orang 

menggunakannya untuk membaca dan mengekspresikan opini-opini politik mereka. 

Oleh karena itu, internet menghubungkan politisi, partisan partai-partai politik, 

aktivis, dan organisasi nonpartai serta masyarakat secara umum (Heryanto, 2018).  

Salah satu penyebab hoaks saat ini mewabah adalah teknologi media sosial 

dan smartphone  karena banyak kanal perbicangan warga difasilitasi oleh 

keduanya. Di media sosial misalnya, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain 
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sebagainya. Sementara di smartphone ada grup WhatsApp (WA) dan BlackBerry 

Messenger (BBM). Terlebih saat ada momentum dimana warga terpolarisasi 

sedemikian rupa seperti pada pilkada, biasanya hoaks merajalela sebagai cara 

menipu, menghasut, serta menyebarluaskan rumor dan fitnah (Heryanto, 2018).  

John Keane dalam Heryanto (2018) menjelaskan bahwa era sekarang adalah 

era keberlimpahan komunikasi (communicative abundance). Hal ini ditandai 

dengan berlimpahnya informasi melalui beragam kanal komunikasi yang dimiliki 

warga. Warga tidak lagi hanya bergantung pada media arus utama (mainstream 

media) seperti televisi, koran, dan radio, tetapi juga media sosial.  

Indikator Politik Indonesia berdasarkan hasil survei nasional 16 sampai 

dengan 26 Desember 2018 menemukan lonjakan pengguna internet  dari 20 persen 

pada Maret 2014 meningkat menjadi 50 persen pada akhir tahun 2018. Berdasarkan 

DPT Pemilu 2019 dari KPU, total pemilih dalam negeri sekitar 190,8 juta pemilih, 

sehingga jika dikonversi maka pengguna internet di kalangan pemilih mencapai 

sekitar 95.4 juta. 

Dalam konteks politik penggunaan isu-isu termasuk hoaks ini masuk dalam 

propaganda. Harold Dwight Lasswell dalam karyanya Propaganda Technique in 

the World War (1927) mendefenisikan propaganda merujuk pada kontrol opini 

dengan simbol-simbol penting, atau berbicara lebih konkrit dan kurang akurat 

melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya.  

Lasswell sendiri beberapa kali mengubah defenisi propaganda dengan arti paling 

luas adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan manipulasi representasi 

(penyajian). Representasi bisa berupa lisan, tulisan, gambar atau musik. Semua hal  

yang sering dianggap sebagai persuasi, baik periklanan maupun publisitas ada di 

dalam wilayah propaganda (Severin, 2009). Propaganda menurut Lilleker (2006) 

adalah komunikasi yang sengaja dirancang oleh satu kelompok dalam masyarakat 

untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Propaganda sering 
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menggunakan simbolisme dan retorika dan menarik bagi aspek emosional dan 

irasional dari kepekaan publik. 

Aspek emosional dan irasional dalam defenisi Lilleker ini dapat dikaitkan 

dengan model propaganda The Russian Firehose of Falsehood. Model propaganda 

yang populer dengan pendekatan ala Rusia merupakan model propaganda karya 

Christopher Paul and Miriam Matthews (2016). Model propaganda mulai 

berkembang di Rusia sejak 2008. 

Christopher Paul and Miriam Matthews mengkarakterisasi model 

propaganda Rusia kontemporer sebagai firehose of falsehood karena dua fiturnya 

yang khas: jumlah saluran dan pesan yang tinggi dan kesediaan tanpa malu untuk 

menyebarkan kebenaran sebagian atau fiksi langsung. Propaganda Rusia 

kontemporer memiliki setidaknya dua fitur khas lainnya yaitu  cepat, terus menerus, 

dan berulang, dan tidak memiliki komitmen untuk konsistensi. Yang menarik, 

beberapa fitur ini bertentangan langsung dengan kebijakan konvensional mengenai 

pengaruh dan komunikasi yang efektif dari pemerintah atau sumber-sumber 

pertahanan, yang secara tradisional menekankan pentingnya kebenaran, kredibilitas, 

dan penghindaran kontradiksi. Ciri khas model kontemporer untuk Propaganda 

Rusia atau firehose of falsehood terdiri atas 4 konsep:  1) Volume tinggi dan 

multichannel;  2) Cepat, terus-menerus, dan berulang-ulang; 3) Tidak memiliki 

komitmen terhadap realitas objektif; dan  4)  Tidak memiliki komitmen terhadap 

konsistensi. 

Apa yang Dapat Dilakukan untuk Menangkal Firehose of Falsehood? Jika 

pendekatan Rusia propaganda efektif, lalu apa yang dapat dilakukan tentang hal itu: 

1) Don’t expect to counter the firehose of falsehood with the squirt gun of truth 

(jangan berharap untuk melawan api kepalsuan dengan pistol kebenaran). Dalam 

hal ini yang dilakukan adalah: pertama, peringatan pada saat pemaparan awal 

terhadap informasi yang salah; kedua, pengulangan pencabutan atau sangkalan; dan 
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ketiga, koreksi yang memberikan cerita alternatif untuk membantu mengisi 

kesenjangan yang dihasilkan dalam pemahaman ketika "fakta" palsu dihapus; 2) 

Find ways to help put raincoats on those at whom the firehose of falsehood is being 

directed (menemukan cara untuk membantu mengenakan jas hujan pada orang-

orang di mana api kepalsuan diarahkan). Dalam hal ini, fokus untuk melawan 

dampak propaganda Rusia, daripada propaganda itu sendiri; 3) Jangan 

mengarahkan arus informasi Anda langsung kembali ke api kepalsuan; alih-alih, 

arahkan aliran Anda ke apa pun yang ditujukan untuk firehose, dan cobalah untuk 

mendorong audiens ke arah yang lebih produktif; 4) Bersaing! Jika propaganda 

Rusia bertujuan untuk mencapai efek tertentu, itu dapat dilawan dengan mencegah 

atau mengurangi efek tersebut. Tingkatkan aliran informasi persuasif dan mulailah 

untuk bersaing, berusaha menghasilkan efek yang mendukung tujuan; dan 5) 

Menggunakan berbagai cara teknis untuk mematikan (atau menolak) alurnya.  

Hoaks atau berita bohong yang merupakan narasi-narasi yang disampaikan 

kepada publik bisa jadi tidak bisa diidentifikasi oleh pemilih. Dalam hal belum 

terungkapnya hoaks, bisa menjadi narasi yang memiliki power, namun jika sudah 

teridentifikasi maka narasi kebohongan tersebut akan kehilangan power. Seorang 

teoretikus paradigma naratif, Walter Fisher, dalam bukunya Human 

Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action 

(1987), mengidentifikasi dua hal prinsip dalam rasionalitas naratif, yakni koherensi 

(coherence) dan kebenaran (fidelity). Narasi itu sendiri dimaknai sebagai tindakan 

simbolik kata-kata dan atau tindakan yang memiliki rangkaian serta makna bagi 

siapa pun yang hidup, mencipta atau memberi interpretasi (Heryanto (2017).  

Untuk menangkal maraknya hoaks, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika menandatangani Nota Kesepakatan Aksi (Memorandum of 

Action/MoA) tentang Manajemen dan Pengawasan Konten Internet Dalam 
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Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kantor Bawaslu, 

Jakarta, Senin 31 Januari 2018. Website resmi Bawaslu yang diakses 9 Januari 2019 

pukul 19.00, MoU penanganan hoaks terdiri atas: pertama, koordinasi, manajemen 

dan pengawasan konten internet dalam pelaksanaan Pilkada 2018 sesuai dengan 

tugas dan fungsi para pihak; kedua, pertukaran data dan informasi konten internet; 

ketiga, peningkatan kapasitas SDM untuk penanganan dan pengawasan konten 

internet; keempat, pemantauan pada konten internet yang terindikasi bertentangan 

dengan perudangan sesuai kewenangan para pihak; kelima, peningkatan sosialisasi 

dan edukasi dalam manajemen dan pengawasan internet terkait materi kampanye 

sesuai dengan kewenangan para pihak; keenam, penguatan partisipasi publik dalam 

penggunaan internet dan manajemen konten internet, dan ketujuh kegiatan lain 

yang disepakati para pihak. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berdasarkan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan 

metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan 

melakukan riset media massa, media baru, jurnal, buku, dan literatur lainnya. 

Menurut Berger (2000:25) dalam bukunya berjudul Media and Communication 

Research Methods riset perpustakaan (pustaka) membantu penelitian dengan 

mengarahkan ke artikel dan buku yang berhubungan dengan penelitian yang serupa. 

Penelitian pustaka ini juga dapat mempelajari penelitian terdahulu. Penelitian 

pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang subjek 

penelitian sebelum mempersempit fokus penelitian. Penelitian pustaka dapat juga 

digunakan untuk membantu memberikan pembaca latar belakang informasi 

penelitian dan konteksnya. Penelitian pustaka saat ini dimungkinkan untuk 
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memperoleh banyak sekali sumber materi, data primer dari semua jenis mulai dari 

studi pemerintah dan non-pemerintah yang ditemukan dalam artikel, hasil 

penelitian dan gabungan penelitian, buku, serta publikasi lainnya. Ada juga banyak 

sekali bahan penelitian yang tersedia di internet.  

Dalam pengumpulan data, penelitian ini melakukan riset perbincangan, 

pernyataan, dan sikap publik tentang isu hoaks pada Pemilu 2019 yang menjadi 

bahan pemberitaan di media massa cetak, media online, dan media sosial.  

Fokus peneitian adalah analisis hoaks pada Pemilu 2019 dengan 

menggunakan pendekatan model propaganda The Russian Firehose of Falsehood 

karya Christopher Paul dan Miriam Matthews.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Drama Ratna Sarumpaet  

Kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang merupakan skenario penganiayaan 

Ratna Sarumpaet termasuk dalam kategori pembuatan fakta atau bukti. 

Salah satu ciri propaganda ala Rusia adalah merekayasa atau membuat bukti 

sendiri utuk meyakinkan publik.  

Berdasarkan kronologi kasus hoaks Ratna Sarumpaet bermula dari 

pengakuan Ratna Sarumpaet sebagai korban penganiaaan yang fotonya 

disebarluaskan melalui Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Wakil Ketua 

Umum Partai Gerindra Fadli Zon melalui cuitan di akunnya yakni 

@fadlizon berkomentar "Jahat dan biadab sekali." Ketua Umum Partai 

Gerindra sekaligus calon presiden 2019 Prabowo Subianto turut 

memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet. 

Saat itu, Prabowo sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap Ratna 

adalah tindakan represif dan melanggar hak asasi manusia. Kebohongan 

Ratna  terbongkar setelah penyelidikan oleh polisi. Ratna Sarumpaet 
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mengelar konferensi pers "Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan 

mana kepada saya," kata dia. Prabowo Subianto menggelar jumpa pers 

mengatakan "Saya atas nama pribadi dan pimpinan tim kami, saya minta 

maaf kepada publik bahwa saya telah ikut meyuarakan sesuatu yang belum 

diyakini kebenarannya. Saya telah meminta Ibu Ratna Sarumpaet 

mengundurkan diri dari Badan Pemenangan. Beliau sudah lakukan itu. 

Sudah ada suratnya,‖ kata Prabowo. 

Cerita Ratna Sarumpaet ini membangun opini kekejaman penguasa terhadap 

warga Negara. Cerita ini dibuat untuk menimbulkan gairah emosional 

publik agar membenci capres petahana  Jokowi. Pesan disampaikan dengan 

nada marah dengan tujuan agar audiens yang sedang marah semakin marah 

terhadap pemerintah. Konsep-konsep seperti ini merupakan konsep 

propaganda ala Rusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Juditha (2018) 

yang menyimpulkan bahwa pengguna dalam hal ini pengirim pesan (hoaks), 

merupakan orang-orang atau pihak yang tidak menyenangi pemerintah 

(Joko Widodo).  

2. Tujuh Kontainer Surat Suara  

Inilah hoaks pada awal tahun yang bermula dari rekaman seorang diduga 

bersuara laki-laki pada Rabu 2 Januari 2019 yang beredar di apalikasi 

WhatsApp. Rekaman tersebut beredar di media sosial dan grup WhatsApp 

yang dintranskrip sebagai berikut:   

"sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok... Sudah turun 

(pelabuhan). Dibuka satu, isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1 

(Jokowi-Ma'ruf)... Itu kemungkinan dari Cina. Total katanya... 70 

juta surat suara. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau 

ke (tak jelas terdengar) pusat. Ini tak kirimkan nomor telepon 

orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu, ya. Atau 

syukur ada akses ke pak Djoko Santoso [Ketua Badan Pemenangan 

Nasional Prabowo- Sandiaga], pasti marah kalau beliau yang 

langsung cek ke sana."  
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Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mencuit di akun 

Twitternya, @AndiArief dengan follower hampir 100 ribu akun, pada Rabu 

2 Januari 2018 mencuit: "Mohon dicek, kabarnya ada tujuh kontainer surat 

suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap 

dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar."  

Kasus hoaks 7 kontainer surat suara ini bikin heboh. Komisi Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Polri bergerak mengecek 

kebenarannya ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasilnya, tidak ada tujuh 

kontainer surat suara, artinya informasi tersebut adalah hoaks.  

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menyilidiki kasus 

hoaks surat suara tersebut. Website humaspolri.go.id yang diakses Rabu 9 

Januari 2019 pukul 19.15 merilis Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memburu aktor intelektual hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Dalam 

kasus ini sudah menetapkan 4 tersangka. Keempat tersangka kasus hoax 

surat suara tercoblos itu adalah (BBP) sebagai pembuat rekaman suara/voice 

note yang disebarkan ke WhatsApp Group dan media sosial, serta J, HY, 

dan LS sebagai penyebar hoax di media sosial. Belum ada keterkaitan 

pembuat hoax, BBP, dengan tiga tersangka lainnya. Berikut kutipan 

langsung dari pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo 

Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dalam jumpa pers di 

Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu  9 

Januari 2019.  

“Para pihak yang terlibat secara aktif dalam penyebaran berita 

hoax tersebut akan dikejar. Kami masih periksa siapa aktor intelektualnya. 

Kami masih selidiki siapa aktor intelektualnya. Sementara belum 

diketemukan keterkaitannya dengan BBP. Mereka dapat konten itu dari 

medsos, mereka dapat langsung memviralkan di medsos, FB, dan WAG.‖  
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CNNIndonesia.com pada Selasa 8 Januari 2019 pukul 20.11 

memberitakan bahwa BBP yang dirilis Polri adalah Bagus Bawana Putra 

yang merupakan Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional, sebagai 

berikut:  

Polisi menangkap Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional 

(Kornas) Prabowo Presiden, Bagus Bawana Putra terkait kasus 

pembuatan konten berita bohong (hoaks) berisi kabar tujuh 

kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos di Tanjung 

Priok, Jakarta Utara yang beredar beberapa waktu lalu. 

Informasi ini dibenarkan oleh sumber CNNIndonesia.com di 

kepolisian. Menurutnya, sosok tersebut ditangkap di Bekasi, Senin 

(7/1) lalu. "Ya benar itu yang ditangkap," kata sumber 

CNNIndonesia.com yang menolak disebutkan namanya saat 

dikonfirmasi, Selasa (8/1).  

 

Mengacu pada pemberitaan ini, setidaknya dapat diyakini bahwa pembuat 

dan pelaku penyebaran hoaks merupakan orang-orang yang tidak menyukai 

capres petahana Jokowi. Atau setidaknya, orang-orang yang berada dalam 

kelompok atau tim sukses berseberangan dengan capres petahana Jokowi. 

Adanya cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mengamplifikasi 

hoaks tujuh kontainer surat suara merupakan indikasi bahwa hoaks ini 

diproduksi dan disebarluaskan untuk kepentingan Pilpres. Hal ini seperti 

yang terjadi dengan hoaks atau fake news yang terjadi di Amerika Serikat 

yang memproduksi berita-berita bohong untuk merusak atau 

mendelegitimasi pemerintah termasuk penyelenggara pemilu. Berita bohong 

atau hoaks atau informasi tanpa realitas dan tidak konsisten termasuk ciri-

ciri propaganda ala Rusia. 

3. Konten Hoaks Personal Capres  

Berdasarkan penelusuran informasi digital di media online dan media sosial 

ditemukan informasi diduga hoaks, antara lain: BIN dan TNI sudah tahu 

Jokowi PKI, 25 bukti yang menyebutkan bahwa Jokowi seorang PKI, rezim 
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Jokowi penindas rakyat, rezim anti Islam, rezim antek Aseng, presiden 

boneka, Jokowi didukung 9 Naga, PKI bangkit, Jokowi antek China, 10 juta 

tenaga keja China masuk Indonesia, heboh ternyata Jokowi PKI, tokoh 

muda PKI, bukti Jokowi PKI, saksi hidup PKI ibu Jokowi, kenapa Jokowi 

diam soal Uyghur? Ada Jack Ma, Penasihat Istana RI Anggota Partai 

Komunis China, issue Jokowi PKI akan sulit dibendung, karena La Nyalla 

sendiri tidak dipenjarakan, Presiden Jokowi pernah disebut sebagai 

keturunan PKI, Jokowi disebut orang China dengan panggilan Wie Jo Koh, 

Jusuf Kalla: Hancur Kita kalau Jokowi jadi Presiden, Jokowi antek asing 

aseng. Cabut Perpres No 20 Tahun 2018 tentang TKA atau Jokowi lengser, 

manusia setengah boneka mafia China, antek asing wajah pribumi, dan 

Jokowi Anti Islam. Pesan-pesan propaganda ini berupa teks, foto dengan 

teks, dan video. Tema-tema ini disebarluaskan melalui multichannel yakni 

media internet web pribadi dengan akun yang tidak jelas, facebook, twitter, 

youtube, dan whatsapp. 

 Konten-konten hoaks yang menyerang pribadi Jokowi ini sudah 

beredar sejak Pilpres 2014. Konten-konten hoaks yang memuat tuduhan 

PKI, anti Islam, antek asing, dan Cina, ini dibuat dan disebarluaskan oleh La 

Nyalla Mahmud Mattalitti. Media online www.liputan6.com yang diakses 

Rabu 9 Januari 2019 memuat pengakuan La Nyalla Mahmud Mattalitti 

tentang pemintaan maafnya terkait fitnah yang dilakukannya kepada 

Jokowi, sebagai berikut:  

"Saya datang ke beliau (Jokowi), saya minta maaf. Bahwa saya 

yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, 

China. Saya yang sebarkan (Tabloid) Obor Rakyat di Jawa Timur, 

Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau 

minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah," kata La 

Nyalla saat berkunjung ke kediaman Ma’ruf Amin di Jalan 

Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.  
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La Nyalla Mahmud Mattaliti sudah minta maaf dan sudah dimaafkan 

Jokowi. Namun hoaks berkonten PKI, anti Islam, antek aseng, dan Cina, yang 

dibuat dan disebarluaskannya hingga kini masih terus beredar di internet. Bahkan, 

konten hoaks yang sama dimodifikasi atau diedit dengan berbagai bentuk  berupa 

teks, foto dengan teks, dan video yang disebarluaskan secara berantai baik di media 

sosial maupun melalui grup WhatsApp.  

La Nyalla Mahmud Mattaliti adalah pengurus Partai termasuk tim sukses 

Prabowa Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pada 2014, ia membuka Rumah 

Merah Putih sebagai posko pendukung Prabowo. Rumah itu merupakan tempat 

bagi komunitas La Nyalla yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprato, Surabaya, 

Jawa Timur. “Diperintah atau tidak ini semua bergerak mendukung Pak Prabowo 

menjadi presiden RI yang ketujuh," kata La Nyalla saat peresmian Rumah Merah 

Putih di Surabaya, 6 Juni 2014. Rumah Merah Putih merujuk pada nama koalisi 

yang coba dibangun Prabowo-Hatta ketika itu, Koalisi Merah Putih (KMP).  

Tiga kasus hoaks yang sudah dijelaskan pada poin satu hingga poin tiga 

dibuat oleh tim sukses calon yang berseberangan dengan Jokowi. Ini menunjukkan 

bahwa hoaks diperoduksi dan disebarluaskan untuk tujuan memenangkan calon 

tertentu dengan cara-cara melemahkan atau menjatuhkan calon kompetitor.  

Narasi-narasi yang dibangun para pembuat dan penyebar hoaks dalam tiga 

kasus di atas terungkap. Walter Fisher (1987) dalam Heriyanto (2017) mengatakan 

tidak semua narasi memiliki kekuatan (power) yang sama untuk dipercayai. 

Menurutnya, narasi yang memiliki power memenuhi dua hal prinsip rasionalitas 

naratif yaitu koherensi (coherence) dan kebenaran (fidelity). Dalam hal kasus 

drama Ratna Sarumpaet, tujuh kontainer surat suara dicoblos, dan tuduhan PKI, anti 

Islam, antek asing, dan Cina terhadap Jokowi telah terungkap sebagai berita bohong 

atau hoaks. Dengan demikian, narasi-narasi tidak lagi memiliki power karena tidak 

memenuhi prinsip koherensi dan kebenaran. Sekalipun praktik-praktik propaganda 

ala Rusia terjadi dan berhasil di Pilpres Amerika Serikat dan Brasil, sepanjang 
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narasi-narasi bohong atau hoaks tersebut dapat diidentifikasi, bisa jadi praktik 

propaganda ala Rusia tersebut tidak berhasil di Indonesia.  

Narasi-narasi tuduhan atau fitnah terhadap kandidat atau calon tertentu, 

seperti tuduhan PKI, anti Islam, antek asing, dan China, ini dapat dikategorikan 

memenuhi unsur dalam larangan berkonten menghina seseorang, agana, suku, ras, 

golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Untuk drama Ratna Sarumpaet 

dan tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok bisa dikategorikan 

sebagai narasi yang mengganggu ketertiban umum.  Untuk penanganan konten-

konten yang dilarang dalam kampanye, Bawaslu diberi tugas untuk melakukan 

pencegahan dan penindakan terhadap pelaku yang melanggar larangan kampanye 

tersebut.  

 

KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil dan pembahasan narasi teks, gambar, video, dan literatur yang 

telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Produksi dan penyebaran hoaks dalam volume yang banyak, cepat, dan 

berulang-ulang melalui banyak kanal sebagaimana ciri-ciri propaganda ala 

Rusia firehose of falsehood telah terjadi pada tahun 2018 yang sudah 

memasuki tahapan kampanye Pilpres 2019. Kementerian Kominfo 

mengidentifikasi sebanyak 62 konten hoaks terkait Pemilu sejak Agustus 

hingga Desember 2018.  

2. Kanal yang paling banyak digunakan untuk penyebaran hoaks adalah media 

sosial Facebook. Menurut data Indikator Politik Indonesia terjadi 

peningkatan drastic pengguna internal hingga pada akhir tahun 2018 

mencapai 50 persen dari kalangan pemilih yakni sekitar 95,4 juta dari total 

daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yakni sekitar 190,8 juta pemilih. 

Pengguna internet tersebut paling banyak menggunakan Facebook yakni 
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sekitar 82% dan sekitar 43% di antara menggunakan setiap hari atau hampir 

tiap hari.  

3. Hoaks yang telah teridentifikasi seperti kasus drama Ratna Sarumpaet,tujuh 

kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok, dan tuduhan fitnah PKI, 

anti Islam, antek asing, dan tuduhan etnik Cina yang ditujukan ke Jokowi, 

telah teridentifikasi dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai 

pemerintah dan penyelenggara pemilu. Terungkapnya kasus ini membuat 

narasi-narasi yang diproduksi dan disebarluaskan teridentifikasi sebagai 

hoaks. Mengacu pada Walter Fisher (1987) narasi-narasi yang sudah tidak 

memiliki kebenaran (fidelity) otomatis kehilangan power sehingga 

propaganda yang dilakukan tidak akan efektif menguntungkan calon 

tertentu atau mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu.  

4. Berdasarkan temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia pada 16 

sampai dengan 26 Desember 2018 yang dirilis pada Selasa 8 Januari 2019, 

terdapat 30 persen dari 1.220 responden yang tahu tentang hoaks tuduhan 

orang tua Jokowi Kristen dan 18 persen di antaranya percaya isu tersebut. 

Tentang tuduhan Jokowi beretnis Cina dari  1.220 responden, sebanyak 34 

persen tahu dan 23 persen percaya tentang isu tersebut. 

5.  Produksi dan penyebaran hoaks sebagai propaganda model firehose of 

falsehood ala Rusia yang berhasil digunakan Donald Trump pada Pilpres 

Amerika Serikat dan Jair Bolsonaro di Brasil, belum tentu berhasil di 

Indonesia, sepanjang, institusi terkait di Indonesia yakni Bawaslu, KPU, 

Kementerian Kominfo, dan Polri melakukan langkah-langkah pencegahan 

antara lain: pertama, mengidentifikasi dan mengumumkan segera setiap 

informasi yang berisi hoaks; kedua, mengontrol platform atau penyedia 

layanan internet dan media sosial agar selektif terhadap semua informasi 

dan menghapus semua informasi yang berkonten hoaks.  
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6. MoU Bawaslu, KPU, dan Kementerian Kominfo merupakan langkah yang 

efektif sepanjang aktif mengidentifikasi setiap informasi hoaks, aktif 

mengecek ke lapangan seperti yang dilakukan pada verifikasi informasi 

tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok yang ternyata hoaks, 

dan terus-menerus mengumumkan ke publik tentang hoaks terutama yang 

berkaitan dengan pemilu seperti yang telah dirilis oleh Kementerian 

Kominfo pada website www.kominfo.go.id tanggal 2 Januari 2019.  
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REKAP PENURUNAN APK 

BAWASLU KAB/KOTA Se-DKI JAKARTA 
  

        

No Kab/Kota Bendera Spanduk Baliho Billboard 

Pamplet, 

Stiker, 

Umbul2,dan 

Bahan 

Kampanye 

Lainnya 

Jumlah 

1 Kep. Seribu 2 5  -  - 8 15 

2 Jakarta Barat 568 1281 28  - 460 2337 

3 Jakarta Selatan 2838 641 15 1 42 3537 

4 Jakarta Timur 776 1365 17  - 1195 3353 

5 Jakarta Utara 302 402 16  - 252 972 

6 Jakarta Pusat 1863 984 19 3 84 2953 

  Jumlah 6349 4678 95 4 2041 13167 

Sumber : Data Bawaslu DKI Jakarta  Per 23 September s/d 31 Desember 2018 

 

PERSENTASI PENURUNAN APK (BENDERA) 

BAWASLU KAB/KOTA Se-DKI JAKARTA 

 

Sumber : Bawaslu DKI Jakarta  Per 23 September s/d 31 Desember 2018 
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PERSENTASI PENURUNAN APK (SPANDUK) 

BAWASLU KAB/KOTA Se-DKI JAKARTA 

 

Sumber : Bawaslu DKI Jakarta  Per 23 September s/d 31 Desember 2018 

 

PERSENTASI PENURUNAN APK (BALIHO) 

BAWASLU KAB/KOTA Se-DKI JAKARTA 

 

Sumber : Bawaslu DKI Jakarta  Per 23 September s/d 31 Desember 2018 
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PERSENTASI PENURUNAN APK (BILLBOARD) 

BAWASLU KAB/KOTA Se-DKI JAKARTA 

 

Sumber : Bawaslu DKI Jakarta  Per 23 September s/d 31 Desember 2018 

 

PERSENTASI PENURUNAN APK (APK LAINNYA) 

BAWASLU KAB/KOTA Se-DKI JAKARTA 

 

Sumber : Bawaslu DKI Jakarta  Per 23 September s/d 31 Desember 2018 
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Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA adalah Peneliti Senior Pusat 

Penelitian Politik – LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia). Menyelesaikan studi S1 jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional FISIP UNEJ (Universitas Jember). 

Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders 

University, Adelaide, Australia.  PhD Ilmu Politik dari 

Curtin University, Perth, Australia. Saat ini beliau tercatat 

sebagai Peneliti LIPI sejak 1986-sekarang, serta mengajar di 

sejumlah kampus seperti  Muhammadiyah Jakarta (2006-

sekarang)  juga  pernah  menjadi Anggota Tim Seleksi Calon  

Anggota KPU DKI Jakarta (Desember 2007- Maret 2008). Dan Anggota Tim 

Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI (2012). Anggota Tim Perumus 

Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  

(2007-2009). Anggota Tim Ahli RUU Pilkada, Kementerian Dalam Negeri (2010-

2012). Anggota Tim Pakar Pokja Revisi UU Politik dan RUU Otda (2010-2014), 

Kementerian Dalam Negeri. Serta menjadi Anggota Tim Independen Seleksi 

Inovasi Daerah, KemenPAN RB, Februari-Maret 2014. Dan Anggota Tim Seleksi 

Sekjen Kemendagri, Maret-April 2014. Dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Dalam kegiatan organisasi profesi Ilmiah beliau tercatat sebagai Pengurus Pusat 

AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 1987-1990, Pengurus Pusat MIPI/Ketua II 

(Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) periode 2016-2021, Pengurus Pusat 

HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial), 2017-2019 

dan Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-Otda), sejak 2016, serta Senior Advisor 

Knowledge Sector Initiative (KSI)  AusAID, sejak 2016 Dan sebagai Tim Pakar 

PKAT Kementerian Sosial RI sejak 2017. Dari sepak terjang beliau maka wajar 

saja beragam penghargaan diraih oleh beliau diantaranya adalah  Memperoleh 

penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lencana Karya Satya X 

tahun, 1999 dan Memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu 

Satya Lencana Karya Satya XX tahun, 2009 serta Memperoleh penghargaan 

sebagai high profile alumni AusAid 2015 (wall of fame) dan Memperoleh 

penghargaan dari Bawaslu sebagai Intelektual yang ikut mendorong keberhasilan 

Pilkada serentak, 2016, serta Mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam 

Negeri sebagai Pakar Otonomi Daerah, 2016 serta masih banyak lagi pengahragaan 

yang beliau dapatkan dari dalam ataupun luar negeri. Kesibukan demi kesibukan 

beliau masih sempat menulis beberapa buku diantaranya Kekuatan-Kekuatan Sosial 

dan Demokratisasi di Indonesia, Thailand, dan India: Perspektif Perbandingan, 

Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI, 1997. Dan Otonomi 

Daerah di Indonesia, Laporan Penelitian DURK LIPI, Jakarta, 1998. serta  

Demokrasi dan Globalisasi: Meretas Jalan Kejatidirian. Jakarta: PT THC Mandiri, 

2008. Dan juga tentang Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-

Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan 

Bali. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009. Serta masih segudang karya-karya beliau 

dalam bentuk buku-buku lainnya.  
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Prof. Dr. Musni Umar, SH.,MSi.,Ph.D Sosiolog dan 

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (2018 - 2022). 

Lahir di Kendari, 12 Juni 1953, adalah ketua Gerakan 

Nelayan Tani Indonesia (GANTI), Sosiolog, Peneliti dan 

Pengajar. Aktivis Dewan Mahasiswa/Senat Mahasiswa 77/78 

ini adalah Direktur Institute For Sosial Empowerment and 

Democracy (INSED). Menyelesaikan Ph.D di Fakultas Sains 

Sosial dan Kemanusiaan, Universitas Kebangsaan Malaysia 

(UKM), (Magister), Program Pasca Sarjana Universotas 

Indonesia  (UI),   Pasca  Sarjana   Unas   (tidak diselesaikan),  

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan PTIQ Jakarta. Anggota Eminent 

Persons Group Indonesia Malaysia dan Mantan Anggota DPR RI, ini telah menulis 

sejumlah buku seperti : ―Peta Konflik Sosial di DKI Jakarta‖ (2014), ―Korupsi di 

Era Demokrasi‖ (2013), ―Bang Jokowi dan Bang Ahok Bangun Jakarta Baru‖ 

(2013), ―Menjadi Manusia Peripurna‖ (2013), ―Demokrasi Perubahan dan 

Pembangunan di DKI Jakarta‖ (2012), ―Mencari Akar Permasalahan Kemiskinan di 

Kota Kendari dan  strategi Pemberdayaan‖ (2019), ― Al-Qur‘an Demokrasi Politik 

dan Ekonomi‖ (2004), ―DPRD di Era Otonomi Daerah‖ (2013), dan Mengedik 

Buku ―Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia - Malaysia‖ 

(2014), ―Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia‖ (2002), dan ―Aceh Win-win 

Solution‖ (2002). 

 

 

 

Aditya Perdana adalah direktur Pusat Studi Politik 

(PUSKAPOL) dan dosen program Sarjana dan pasca sarjana, 

Departemen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Indonesia. Ia mengajar mahasiswa sarjana 

dan master dari berbagai kursus (politik Indonesia, politik 

Asia Timur, politik Eropa, dan praktik penelitian politik). 

Pada semester musim panas 2014, Ia adalah dosen 

pendamping ―Budaya dan Masyarakat Indonesia: Pemilihan 

Umum Indonesia‖ di program Magister Internasional Bahasa  

dan Budaya Asia Tenggara, Institut Asia-Afrika Universitaet Hamburg Jerman. Ia 

memperoleh gelar sarjana dan magister dari Departemen Ilmu Politik di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan gelar doktor 

dalam ilmu politik dari Sekolah Pascasarjana Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitaet Hamburg Jerman. Dia menulis disertasinya tentang hubungan 

organisasi masyarakat sipil perempuan dan partai politik di Indonesia pasca-

Suharto. Bidang keahliannya adalah masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, 
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partai politik, gender dan politik, perwakilan politik dan masalah penelitian 

kualitatif. 

 

Delia Wildianti, S.IP adalah Research Officer Pusat Kajian 

Politik FISIP UI. Delia mendapatkan gelar sarjana di 

Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Selama kuliah Delia aktif 

dalam berbagai kegiatan dan organisasi baik di dalam maupun 

di luar kampus dan berbagai seminar serta konferensi. Delia 

memiliki ketertarikan dalam isu politik lokal dan 

desentralisasi, perempuan dan politik, civil society, serta 

gerakan sosial. 

 

 

 

Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si Dosen tetap matakuliah 

Komunikasi Politik di UIN Jakarta (2005-sekarang). Selain 

itu, juga mengajar Komunikasi Politik di Paramadina 

Graduate School of Communication (2015-sekarang), Post 

Graduate Programe, London School of Public Relations 

Jakarta (2017-sekarang).  Lahir di Cianjur 12 Agustus 1976 

dan kini menetap di Jakarta. Pendidikan terakhir penulis di 

Program Doktor Ilmu Komunikasi UNPAD Bandung dengan 

konsentrasi disertasi bidang komunikasi Politik (2008-2013). 

Tema    disertasi    soal      Konvergensi      Simbolik    dalam  

Komunikasi Politik di Era Pemerintahan SBY-Boediono dalam Kasus Century di 

Situs Jejaring Sosial dan Weblog Interaktif.  Studi S-2 diselsaikan di Departemen 

Ilmu Komunikasi FISIP UI (2001-2003) dengan tesis soal Ekonomi-Politik 

Lembaga Penyiaran Publik, sementara studi S-1 diraihnya di UIN Yogya (1995-

2000) dengan skripsi soal Komunikasi Politik Partai-Partai Islam di Pemilu 1999.  

Pernah mengambil shortcourse di Georg-August Universitat, Goettingen 

Jerman soal Media and Politic (2010) dan di Max Planck Institute, Jerman soal 

Metodologi Penelitian Sosial (2010) dan Politic and New Media di Western Sydney 

University, Australia (2014).  Di tahun 2017 menjadi partner UNDP dalam proyek 

Countering Violent Extremism in Indonesia kolaborasi The Political Literacy 

Institute bersama PPIM UIN Jkt lewat inisiatif Muslim Muda Indonesia (MMI). 

Sejak 2015 hingga sekarang menjadi partner Yayasan Satunama Yogyakarta dan 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Jerman dalam proyek Civilizing Politic for 

Indonesian Democracy (CPID).   

Sejak 2015 hingga sekarang menjadi Board of advisor Global Indonesia 

Voices di Singapura.  Penulis saat ini dipercaya menjadi Direktur Eksekutif The 

Political Literacy Institute di Jakarta, lembaga yang mengkampanyekan 

pengarusutamaan literasi politik terutama di kalangan kaum muda. Aktif juga 

120 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) 

Periode 2017-2021. Sampai saat ini masih menjadi Presidium Asosiasi Ilmuan 

Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI), pengurus pusat Himpunan Indonesia untuk 

Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), dan Dewan Pembina Pengurus Pusat 

Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam Seluruh Indonesia (ASKOPIS).  

Pernah menjadi Tim Pakar Penyusunan Peraturan Komisi Penyiaran 

Indonesia Pusat (KPI) untuk Program Pemilu 2014. Tim Pakar dan Panelist Debat 

Kandidat Pilkada DKI 2017-2018. Tim Pakar dan Panelist Debat Kandidat Kota 

Tangerang. Menjadi Dewan Juri sejumlah event nasional antaralain: Expert Panel 

Indonesia Visionary Leader (IVL) Koran Sindo (2017), Dewan Juri Kepala Staf 

Angkatan Udara/KASAU-Award (2017) juga juri pemilihan People of The Year 

(POTY) Koran Sindo tahun 2014 dan INews Maker Award INewsTV (2015). 

Sejumlah forum telah diikuti penulis baik sebagai pembicara, moderator maupun 

partisipan di dalam maupun luar negeri.  

Aktif sebagai kolumnis di berbagai media massa nasional maupun lokal 

berkenaan dengan isu politik, komunikasi politik dan komunikasi massa. 

Diantaranya, di KOMPAS, The Jakarta Post, Koran Sindo, Koran Jakarta, Media 

Indonesia, Republika, Pikiran Rakyat, Harian Pelita, Suara Pembaruan, Sinar 

Harapan, Sindo Weekly, dll. Menulis sejumlah jurnal Ilmiah antaralain; Jurnal 

Mimbar (Jakarta), Jurnal Komunika (Purwekerto), Jurnal Commline (Jakarta), 

Jurnal Narasi (Jakarta), Jurnal Kajian Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu 

Kepolisian/PTIK (Jakarta), Journal Tazkiya of Psychology dan sejumlah jurnal 

ilmiah  lainnya. Selain juga aktif menjadi narasumber di sejumlah program televisi 

seperti di  MetroTV, tvOne, Trans7, BeritasatuTV, KOMPASTV, NETTV,  

INewsTV, MNC News, GlobalTV, TVRI, Elshinta, KBR68H, RRI dan PRFM. 

Pernah menerbitkan buku: Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media 

di Panggung Politik (IRCiSoD, Diva Press, 2018), Problematika Komunikasi 

Politik Bingkai Politik Indonesia Kontemporer (IRCiSoD, Diva Press, 2018),  

Sepuluh Tokoh Transformatif Indonesia (Penerbit Erlangga, 2015), Diskursus Islam 

Nusantara di  Media Sosial (PT. lasswell Visitama, 2017), Komunikasi Politik 

Sebuah Pengantar (PT. Ghalia Indonesia, 2013), Public Relations Politik (PT. 

Ghalia Indonesia, 2012), Komunikasi Politik (Lemlit UIN Jakarta 2011), Dinamika 

Komunikasi Politik, (PT. Lasswell Visitama, 2011), Studi Pada Pemberitaan Kasus 

Century: Sebelum dan Sesudah Paripuran (Lemlit UIN Jakarta, 2011), Komunikasi 

Politik di Era Industri Citra (PT. Lasswell Visitama, 2010).  

Menjadi kontributor pada penulisan buku: Literasi Politik dan Konsolidasi 

Pemilu (Churia Press dan Universitas Pancasila Press, 2016); Literasi Politik dan 

Kampanye Pemilu (Churia Press dan Universitas Pancasila Press, 2017) Literasi 

Politik dan Konsolidasi Demokrasi, (Churia Press, 2012). Editor dalam publikasi 

buku NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik, PT. Mitra Cendikia (2005) serta 

editor buku Menabur Inklusivisme Mengubur Ekslusivisme, PT. Mitra Cendikia 

(2005). Alamat email penulis: 

gun_heryanto@yahoo.com/gun.heryanto@uinjkt.ac.id dan akun Twitter di: 
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@goenheryanto. Bisa dihubungi di No HP. 081314272883 dan tulisan-tulisannya 

bisa diakses di www.gungunheryanto.com.  

 

 

 

Ahsanul Minan, MH telah mendalami isu kepemiluan sejak 

tahun 1997 dengan memulai aktifitas sebagai pemantau 

pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu hingga 

1999. Pada pemilu 2004, menjadi anggota Panitia Pengawas 

Pemilu Provinsi Jawa Tengah dengan masa kerja 2003-2004. 

Pada tahun 2007-2008 mengelola program dukungan untuk 

pemilu di lembaga Kemitraan bagi Pembaharuan Tata 

Pemerintahan (Partnership for Governance Reforms), lalu 

menjadi konsultan   manajemen  pemilu  di  UNDP  yang  

ditugaskan  

untuk membantu KPU RI dan Bawaslu RI pada tahun 2008-2011.  Pada tahun 

2011-2016 mengelola program reformasi pendanaan partai politik dalam proyek 

SIAP 1 yang dibiayai oleh USAID. Sejak tahun 2017 menjadi pengajar di 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saat ini, Minan masih menggeluti isu 

kepemiluan baik sebagai narasumber, fasilitator, peneliti maupun tulisan ilmiah.   

 

 

 

Kennorton Hutasoit, penulis, dilahirkan di Sidikalang, 

Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera 

Utara (Sumut), 18 Agustus 1976.  Mengawali karir sebagai 

jurnalis tahun 2002 sebagai koresponden Media Indonesia di 

Biro Medan, Sumut. Kini masih aktif sebagai produser di 

Metro TV yang kerap menangani berita-berita politik dan 

pemilu. Untuk menambah pengetahuan, penulis kini sedang 

studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, 

Jakarta dengan konsentrasi Komunikasi Politik.  Akhir tahun  

2018, penulis ikut berpartisipasi menyumbangkan tulisan untuk buku Sumut 

Bangga yang terbit akhir tahun 2018. Tahun 2007, ikut membantu penulisan buku 

Biografi Rudolf M. Pardede Berkarya di Tengah Gelombang. Tahun 2011 

menginspirasi dan memotivasi sekaligus membantu penulisan buku Pemilihan 

Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009 karya Fernita Darwis.  Penulis 

adalah lulusan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) yang pernah 

dipercaya sebagai produser indepth Metro TV, Jakarta. Sebelumnya, bertugas 

sebagai reporter investigasi atau indepth program Metro Realitas Metro TV selama 

kurang lebih  dua tahun sejak 2011.  Pegiat Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu 

(KJPP) ini, mulai menggeluti profesi jurnalis sejak dari Medan. Ia mengawalinya 

dengan bergabung sebagai wartawan Harian Umum Media Indonesia sebagai 
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koresponden Biro Medan pada 2002 hingga 2008.  Selama bertugas di Medan, 

penulis mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik dan penulisan yang 

diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta dan Yayasan Kajian 

Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (Kippas).  Pada 2008, dia pindah 

tugas ke kantor pusat Harian Umum Media Indonesia sebagai reporter politik yang 

meliput berabagai kegiatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR RI, DPD RI, 

KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai event yang berkaitan dengan 

politik dan hukum.  Pada bulan Juli 2010 sebagai wartawan Media Indonesia 

meliput Konfrensi Ketiga  Ketua-Ketua Parlemen se-Dunia di Kota Jenewa, Swiss.  

Pada Juni 2012 sebagai wartawan Metro TV meliput Unite Nations Confrence on 

Sustainable Development (UNCSD) 2012/Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil, yang 

dihadiri kepala-kepala negara dari lima benua. Dalam kesempatan itu, dia membuat 

liputan tentang wisata rohani di lokasi Cristo Redento, pantung Yesus Kristus 

tetinggi di dunia yang berada di sebuah bukit di Kota Rio de Janeiro. Selain senang 

membaca buku-buku politik, belakangan dia gemar membaca buku-buku motivasi 

dan pengembangan diri serta buku-buku berbagai agama yang mengajarkan 

kebaikan. Buku cerita-cerita lucu dan unik tentang kehidupan sehari-hari yang 

menginspirasi selalu diburunya ke berbagai toko buku. Selalu ingin 

mengembangkan diri. Termasuk mendapatkan lisensi bidang-bidang tertentu seperti 

linsensi uji kompetensi wartawan (UKW) dari Dewan Pers yang kini sudah 

dipercaya sebagai penguji (magang) di LPDS Jakarta, dan aktif berpatisipasi 

mewujudkan pemilu demokratis melalui pemberitaan dan pernah membantu 

memberi masukan-masukan terkait media relation untuk lembaga pengawas 

pemilu. 
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