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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Penggunaan media sosial dalam ranah kampanye Pilkada bukanlah
hal baru, walaupun pencantumannya dalam PKPU baru muncul di
tahun 2015. Hingga kini pun, pembahasan mengenai metode
kampanye daring, sebagai salah satu cara berkampanye, masih
berlanjut. Dengan memfokuskan analisis pada kebijakan PKPU
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, policy assessment
ini mengupas apa saja yang penting untuk diakomodir dalam
rancangan peraturan KPU terkait kampanye daring. Hal ini juga
diperkuat dengan best practice kampanye daring di masa Pilkada
2018. Dengan menggunakan pendekatan normatif, analisis
kebijakan ini memperlihatkan pentingnya mewadahi pemahaman
media sosial secara lebih komprehensif berkaitan dengan metode
kampanye di dalam PKPU. Analisis kebijakan ini juga
merekomendasikan KPU untuk membuat ketentuan yang sifatnya
mengorkestrasikan arus informasi yang ada di media sosial, bukan
membatasinya. Selain itu, tipe-tipe media sosial yang memiliki
karakter yang berbeda juga perlu diklasterisasi. Kedua catatan
rekomendasi di atas penting untuk diakomodir dalam peraturan
tentang kampanye di rezim Pilkada.
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DAFTAR
SINGKATAN

ADJIB: Relawan Irsyad-Mujib pada Pilkada Kabupaten Pasuruan 2018
 

APJII:  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
 

APK: Alat Peraga Kampanye
 

COVID-19: Coronavirus Disease 2019
 

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat
 

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 

DPT: Daftar Pemilih Tetap
 

KPU: Komisi Pemilihan Umum
 

MALUT: Maluku Utara
 

PASLON: Pasangan Calon
 

PEMILU: Pemilihan Umum
 

PERPPU: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 

PILKADA: Pemilihan Kepala Daerah
 

PKPU: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 

SUMUT: Sumatera Utara
 

UU: Undang-Undang

III



DAFTAR
GAMBAR

GAMBAR 1.REGULASI KAMPANYE PILKADA DARI WAKTU KE WAKTU ........................................... 2

IV



MENINJAU METODE BERKAMPANYE DARING 
DALAM PILKADA

Pendahuluan
 
Masa pandemi memberi kesempatan
banyak pihak untuk melakukan evaluasi,
termasuk pada ranah elektoral.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
sebagai sebuah rezim yang berbeda dari
Pemilihan Umum (Pemilu) juga tidak
lepas dari hal tersebut. Untuk itu, tulisan
ini mencoba secara spesifik menelaah
kampanye sebagai salah satu tahapan
yang tidak terpisahkan dari Pilkada di
Indonesia. Lebih rinci lagi, tahapan
kampanye yang dimaksud secara khusus
bertautan dengan metode atau cara-cara
yang digunakannya.
 
Ketentuan kampanye pada gelaran
Pilkada sendiri secara spesifik termaktub
di dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
(PKPU 4/2017). Peraturan KPU ini
merupakan turunan dari Pasal 63 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
(UU 1/2015) jo Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 (UU 8/2015) jo Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU
10/2016) jo Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 (Perppu 2/2020) tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang. Ayat di pasal tersebut
menegaskan bahwa ketentuan tata cara
pelaksanaan kampanye diatur dalam
Peraturan KPU. 
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Dorongan terbesar hadirnya perubahan
ketiga terhadap regulasi Pilkada melalui
Perppu 2/2020 adalah kebutuhan yuridis
penundaan pelaksanaan Pilkada 2020
akibat krisis kesehatan yang melanda
Indonesia. Namun, terlepas dari
ketidakpastian yang masih terus
menggentayangi negara ini, ketetapan
untuk melangsungkan pemungutan suara
di bulan Desember 2020 menuntut
adanya penyesuaian yang tepat dalam
Peraturan KPU. Termasuk tahapan
kampanye, yang menurut PKPU Nomor 5
Tahun 2020 akan dilaksanakan dari hari
ketiga setelah pasangan calon (paslon)
kepala daerah ditetapkan, hingga tiga
hari sebelum tanggal pemungutan suara
diselenggarakan.
 
Namun, terlepas dari kondisi luar biasa
yang dihadapi Indonesia dan dunia
karena perjangkitan coronavirus disease
2019 (COVID-19), pergeseran cara-cara
berkampanye memang perlu
dikedepankan. Apalagi mengingat
perkembangan teknologi kini
menyediakan banyak pilihan dan cara
penggunaan, sehingga aktivitas seperti
kampanye pun dapat terealisasi di
platform media sosial.
 
Seperti penggunaan media digital untuk
kampanye pada pemilihan di Australia
tahun 2007, serta Kanada dan Selandia
Baru pada tahun 2008 yang ternyata
memiliki keterkaitan dengan aspek
perilaku politik pemilih (Chen, 2010),
atau, dalam konteks Indonesia, catatan
pengalaman Pemilihan Gubernur (Pilgub)
DKI Jakarta 2012 yang menunjukkan
bahwa optimalisasi kampanye daring



dapat memberikan hasil baik walau biaya
yang dikeluarkan lebih sedikit (Ahmad
dan Popa, 2014).
 
Oleh karena itu, mendiskusikan
kampanye daring sebagai suatu metode
berkampanye teranyar dalam rezim
Pilkada menjadi baik untuk dilakukan.
Mengingat hal tersebut juga sudah atau
sedang terjadi di beberapa negara, dan
metode digital yang banyak digandrungi
tidak menjauhkan kampanye dari esensi
awalnya sebagai media yang
mengandung muatan nilai, program, atau
simbol dari subyek yang berkontestasi.
 
Untuk dapat sampai pada tujuan itu,
pertanyaan penelitian yang kemudian
diajukan dalam tulisan ini adalah
sebagai berikut: “Terlepas dari
kebutuhan menghadapi kondisi pandemi
saat ini, sejauh apa metode kampanye
daring dapat diakomodir dalam
ketentuan berkampanye di rezim Pilkada
di Indonesia?”
 
Metode/Pendekatan
 
Pendekatan normatif dipilih untuk
menganalisis kebijakan yang berkaitan
dengan metode kampanye yang sudah
dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Secara prinsip, pendekatan ini
menekankan pada tindakan apa yang
semestinya dilakukan, mengusulkan arah
tindakan yang dapat menjadi solusi
masalah kebijakan, dan menghasilkan
informasi berupa rekomendasi. Oleh
karenanya, tulisan analisis kebijakan ini
lebih bersifat deskriptif-preskriptif
(Dunn, 2000).
 
Tulisan ini akan mengelaborasi
penggunaan media sosial pada momen

kampanye Pilkada yang sudah lewat,
yang diposisikan sebagai praktek terbaik
(best practice), untuk bisa mendapatkan
urgensi dari pengakomodiran metode
kampanye daring yang lebih ekstensif di
dalam regulasi kampanye Pilkada.
 
Gambaran Umum Metode Berkampanye
Pilkada
 
1. Landasan Yuridis Kampanye di Pilkada
Memahami aturan main apa yang sudah
terpancang dalam tata cara pelaksanaan
kampanye di Pilkada lantas menjadi
prasyarat utama agar pembahasan
mengenai metode berkampanye memiliki
garis tepi yang jelas. Sebab secara
umum, tahapan kampanye dalam Pilkada
juga terdiri dari beberapa aspek selain
metode berkampanye. Mulai dari materi,
jadwal, dana, hingga larangan dan
sanksi.
 
Karenanya, menjadi penting untuk
mengetahui perjalanan regulasi teknis
soal kampanye dalam rezim Pilkada
seperti yang terlampir pada bagan di
bawah ini.
 
Gambar 1. Regulasi Kampanye Pilkada dari Waktu
ke Waktu

2



Secara garis besar, setiap pergeseran
bentuk-bentuk berkampanye dari PKPU
8/2007 hingga PKPU 4/2017 tetap
menempatkan kampanye dengan
pertemuan fisik sebagai yang utama.
Peraturan KPU 8/2007 dan PKPU
69/2009 jo PKPU 14/2010 masih belum
memasukkan media sosial sebagai
medium berkampanye, dan menempatkan
media cetak, media elektronik, dan
lembaga penyiaran sebagai alat
berkampanye tanpa pertemuan fisik.
Barulah pada PKPU 7/2015 jo PKPU
12/2016, kata media dalam jaringan
(online) muncul dan menjadi bagian dari
iklan kampanye di media massa.
 
Kemudian, merujuk pada bagan di atas,
PKPU 4/2017 sebagai regulasi tentang
kampanye Pilkada yang masih berlaku
lantas menjadi titik tolak analisis
kebijakan terkait metode berkampanye.
Secara garis besar, policy assessment ini
menangkap bahwa logika yang
mendasari operasionalisasi kampanye di
regulasi tersebut masih didominasi oleh
bentuk-bentuk aktivitas manual, yang di
beberapa bagiannya mensyaratkan
adanya kumpulan massa atau partisipan
secara fisik.
 
Misalnya, Pasal 5 ayat (2) PKPU 4/2017
menjelaskan bahwa metode kampanye
yang dilaksanakan oleh peserta Pilkada
terdiri dari: a) pertemuan terbatas; b)
pertemuan tatap muka dan dialog; c)
penyebaran bahan kampanye kepada
umum; d) pemasangan APK; dan e)
kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan UU. Lebih jauh,
Bab IV PKPU 4/2017 menjabarkan secara
rinci ragam metode kampanye tersebut.
Mulai dari debat publik atau debat
terbuka, penyebaran bahan kampanye,

pemasangan alat peraga kampanye
(APK), iklan kampanye di media massa,
pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka dan dialog, hingga sejumlah hal
yang dikategorikan sebagai Kegiatan
Lain.
 
Kategori Kegiatan Lain ini dijelaskan
dalam Pasal 41 PKPU 4/2017 sebagai
kegiatan dengan bentuk: a) rapat umum,
dengan jumlah terbatas; b) kegiatan
kebudayaan; c) kegiatan olahraga; d)
perlombaan; e) kegiatan sosial; dan/atau
f) kampanye melalui media sosial.
Beberapa ketentuan tersebut sudah
dapat menggambarkan bagaimana cara
berkampanye dalam tahapan Pilkada
didominasi oleh kegiatan lapangan yang
mempertemukan sejumlah orang secara
langsung.
 
Di sisi lain, model kampanye yang
ditunjang ruang non-fisik yang diatur
masih terhenti pada medium media
massa, elektronik, dan lembaga
penyiaran saja. Hal ini terlihat dari
pengaturan yang cukup rigid mengenai
spot dan durasi iklan kampanye di PKPU
4/2017.
 
Sedangkan, untuk aturan berkampanye di
media sosial masih belum ditemukan
elaborasi yang spesifik. Pasal yang
menyinggung soal kampanye di media
sosial hanya membahas soal
pengadministrasian akun media sosial
yang terasosiasi oleh paslon, konten
kampanye daring, dan pelarangan
pemberian door prize .
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2. Definisi dan Ketentuan Kampanye
Pilkada
 
A. Kampanye dalam Pemilu dan Pilkada
Dari dua rezim pemilihan di Indonesia,
definisi kampanye dalam Pemilu dan
Pilkada secara umum serupa. Kampanye
diartikan sebagai kegiatan meyakinkan
pemilih dengan cara menawarkan visi,
misi, dan program. Perbedaan hanya
terdapat pada dua hal, pertama adalah
kepemilikan atas visi, misi, dan program
yang ditawarkan pada pemilih. Rezim
Pemilu merujuk kepemilikan tersebut
kepada peserta pemilu untuk anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, serta
Presiden dan Wakil Presiden. Sementara,
rezim Pilkada merujuk kepemilikan
tersebut pada paslon Gubernur, Bupati,
dan Walikota. Kemudian, perbedaan yang
kedua muncul di soal penyematan citra
diri sebagai bagian dari kegiatan
kampanye, yang hanya tercantum pada
rezim Pemilu saja.
 
Dari pendefinisan tersebut dapat
dimaknai bahwa kampanye adalah
momen yang disediakan bagi peserta
pemilihan agar dapat berinteraksi
dengan calon pemilihnya. Kerangka visi,
misi, dan program lalu menjadi pijakan
atas proses negosiasi elektoral di antara
apa yang dibutuhkan pemilih dan apa
yang dapat diberikan paslon jika berhasil
menduduki jabatan kepala daerah.
Idealnya, proses negosiasi ini bervariasi
sesuai dengan isu dan konteks setiap
daerah.
 
B. Kampanye Manual dan Daring
Turunan dari pendefinisan kampanye
Pilkada dalam regulasi lantas mewujud

dalam sejumlah aspek. Aspek-aspek itu
mencakup pada materi, metode, jadwal,
larangan dan sanksi, serta pendanaan
kampanye. Penggambaran tentang
bagaimana kampanye terlaksana lantas
dapat kita rujuk pada bagian metode
kampanye yang tertera pada Pasal 65
dan 66 UU Pilkada. Di sana terpampang
bahwa metode kampanye Pilkada masih
dipenuhi dengan praktik-praktik manual.
Cara manual yang dimaksud ini merujuk
pada bentuk kegiatan kampanye
tradisional yang melibatkan interaksi
fisik secara langsung antara calon yang
berkontestasi dengan calon pemilih
(Tekwani dan Kluver, 2007).
 
Sementara, ketentuan berkampanye yang
tidak menghadirkan pertemuan secara
langsung baru diwakilkan melalui
keberadaan media cetak, media
elektronik, dan lembaga penyiaran saja
dalam UU Pilkada. Pada tataran PKPU
4/2017 pun, praktik berkampanye
melalui media sosial hanya menjadi
bagian dalam kategori Kegiatan Lain,
dan tidak berdiri sendiri sebagai salah
satu jenis metode berkampanye dalam
Pilkada. Di dalam kategori ini,
berkampanye melalui media sosial
ditempatkan bersama dengan rapat
umum, kegiatan kebudayaan, olahraga,
perlombaan, dan kegiatan sosial.
 
Peraturan KPU 4/2017 hanya
mendefinisikan media sosial sebagai
‘kumpulan saluran komunikasi dalam
jaringan internet yang digunakan untuk
interaksi dan berbagi konten berbasis
komunitas’. Tidak ada pengertian lain
terkait model kampanye melalui media
sosial di dalam PKPU 4/2017, walaupun
kampanye daring merupakan aktivitas
yang lahir dari keberadaan ruang media
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sosial itu sendiri. Dapat ditangkap bahwa
aturan ini masih melihat media sosial
sebagai entitas tunggal, tanpa
dielaborasi lebih jauh. Misalnya saja
terkait platform, mana yang dapat
dianggap sebagai media sosial dan
bukan saja masih belum dituntaskan. Hal
ini membuat penempatan platform
seperti WhatsApp membingungkan,
karena di satu sisi, platform tersebut
merupakan ruang interaksi personal yang
mengedepankan privasi pengguna. Di sisi
lain, platform ini juga berfungsi sebagai
mesin berkampanye yang sudah mahfum
digunakan dalam berbagai kesempatan
elektoral dewasa ini.
 
Tidak berhenti di situ, keterbatasan
peran kampanye daring dalam PKPU
4/2017 juga kian dipersempit oleh Pasal
12 yang mensyaratkan agar kampanye
dihadiri oleh peserta kampanye, yang
merupakan Warga Negara Indonesia
berstatus pemilih dalam Pilkada.
Karakter ruang media sosial jelas tidak
terpresentasikan dengan adanya diksi
‘dihadiri’, sebab interaksi yang terjadi di
dalamnya berbeda dari jenis pertemuan
langsung. Dari kondisi tersebut dapat
ditarik bahwa arti dari kampanye secara
daring belum tuntas dibentuk, walau
pelaksanaannya sudah berlangsung.
 
3. Metode Berkampanye Pilkada
Seperti yang sempat disebutkan
sebelumnya, metode berkampanye dalam
PKPU 4/2017 dibagi ke dalam lima jenis.
Empat dari lima jenis cara berkampanye
tersebut adalah bentuk pertemuan yang
secara langsung dihadiri oleh peserta
kampanye, atau paling tidak orang-orang
yang terlibat di dalam tim kampanye
atau relawan. Jenis kelima, yaitu
Kegiatan Lain, bahkan masih diturunkan

ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih
banyak berbentuk pertemuan fisik,
terkecuali kampanye di media sosial.
 
Namun, menjadi pertanyaan mengapa
aturan main untuk berkampanye di media
sosial pada tahapan Pilkada masih belum
muncul secara tegas. Misalnya, seperti
ketentuan untuk menyampaikan materi
kampanye secara tertulis dan lisan pada
Pasal 13 ayat 2 PKPU 4/2017, yang tidak
memberi arahan lebih rinci terkait
medium apa saja yang dapat dijadikan
alat dalam melaksanakan penyampaian
tersebut.
 
Dari kondisi tersebut, panduan untuk
berkampanye secara daring dalam
Pilkada lantas masih menjadi kabur.
Utamanya yang berkaitan dengan apa
yang diwajibkan dan apa yang perlu
untuk dielaborasi lebih mendalam
dengan mengamati praktik-praktik
penerapan kampanye di media sosial
yang terjadi pada momen Pilkada
sebelumnya. Apakah larangan dan
kewajiban penyebaran muatan kampanye
di media sosial dapat diadopsi dari
praktik manual? Ataukah perlu menyusun
suatu kerangka baru yang dapat
mengakomodir karakteristik media sosial
yang berbeda dari interaksi manual?
 
Kampanye Daring di Gelaran Pilkada
2018
 
Peraturan KPU 4/2017 yang diundangkan
pada 8 Juni 2017 adalah aturan yang
mengikat pelaksanaan Pilkada 2018. Oleh
karena itu, best practice yang dianalisis
merujuk pada pelaksanaan kampanye pada
momen Pilkada 2018 yang terselenggara
di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39
kota (infopemilu.kpu.go.id).
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Namun, mengingat keterbatasan kajian
ini, analisis tidak dilakukan pada semua
daerah. Pemilihan daerah baik di tingkat
provinsi, kabupaten, dan kota akan
didasari oleh tingkat kontribusi
pengguna internet di daerah
bersangkutan dari seluruh pengguna
internet di Indonesia pada tahun 2018.
Data ini diambil dari survei yang
dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) di tahun 2018.
Selain melihat tingkat kontribusi
penggunaan internet, pertimbangan
proporsi kewilayahan Indonesia juga
turut diperhitungkan.
 
Selanjutnya, jika daerah kabupaten atau
kota menginduk pada satu provinsi yang
sama, maka daerah dengan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) terbanyak akan
menjadi best practice yang didiskusikan.
Hal ini tidak akan berlaku manakala
provinsi induk sudah dibahas pada
bagian Pilkada Provinsi.
 
Dari cara memilih daerah tersebut,
Pilgub Sumatera Utara (Sumut) dan
Pilgub Maluku Utara (Malut) dipilih
sebagai contoh di level provinsi. Bukan
hanya karena angka kontribusi
penggunaan internet di Sumut yang
mencapai 6,3 persen saja, akan tetapi
Sumut dipilih untuk mewakili kontestasi
di wilayah barat Indonesia. Sementara
Malut dipilih sebagai perwakilan wilayah
timur Indonesia, meskipun kontribusi
pengguna internet di daerah tersebut
hanya 0,5 persen dari total pengguna
internet di Indonesia tahun 2018.
 
Di tingkat kabupaten, Pilkada Kabupaten
Pasuruan diambil sebagai contoh.
Pemilihan wilayah ini tidak didasari oleh
prosedur yang dijelaskan sebelumnya,

sebab literatur yang terkait dengan
penggunaan media sosial dalam ranah
kampanye di tingkat kabupaten sangat
sulit ditemukan. Pada akhirnya, untuk
menjaga keberimbangan paparan,
kegiatan kampanye daring Pilkada
Kabupaten Pasuruan dimunculkan
sebagai lokus pilihan penulis untuk
tingkat kabupaten.
 
Sementara untuk tingkat kota,
penggunaan media sosial dalam rangka
kampanye Pilkada di Kota Bandung
dipilih. Keputusan ini diambil karena
Provinsi Jawa Barat memiliki angka
kontribusi pengguna internet yang
paling tinggi dibandingkan semua
provinsi lain di Indonesia, dengan
besaran kontribusi 16,7 persen dari total
seluruh pengguna internet Indonesia
tahun 2018.
 
Pada mulanya, hadir beberapa opsi
wilayah tingkat kota di Provinsi Jawa
Barat yang menyelenggarakan Pilkada
Serentak 2018. Namun, karena DPT Kota
Bandung untuk Pilkada Walikota adalah
yang terbesar dengan angka 1.659.017
calon pemilih, maka pilihan jatuh pada
kota ini (merdeka.com, 19/4/2018).
 
1. Pilkada Provinsi
Dari penyelenggaraan Pilgub Sumut
2018, Damanik (2019) dalam
prosidingnya mendudukkan grup di
platform WhatsApp sebagai arena
pertarungan politik elektoral. Karakter
pentransmisian informasi yang ada
membuat mobilisasi informasi di
platform ini bergerak secara door-to-
door , sehingga pesan akan diterima
secara personal oleh para pemilih.
Lantas, kemunculan narasi kampanye
dengan balut isu identitas di Pilgub 
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Sumut 2018 berusaha diimbangi oleh
kalangan menengah di Medan dengan
menawarkan pandangan yang lebih
objektif terhadap beragam isu di setiap
perbincangannya.
 
Ketika merujuk kembali pada ketentuan
berkampanye, model kampanye seperti
ini belum terakomodir dalam PKPU
4/2017 sebagai salah satu cara
berkampanye daring. Padahal, catatan
Damanik di prosiding ini menunjukkan
bahwa praktik penyampaian muatan
kampanye, yang bahkan mengandung
unsur isu identitas sudah menyatu dalam
aktivitas kampanye paslon, tim
kampanye, atau relawan di daerah
dengan menyasar ke para pemilih.
 
Satu tantangan yang harus dihadapi
sebelum mengubah fenoma ini ke dalam
ketentuan adalah penempatan platform
WhatsApp itu sendiri. Ciri yang menubuh
pada WhatsApp nyatanya berbeda dari
media sosial semacam Twitter , Instagram ,
maupun Facebook . WhatsApp beroperasi
dari perbincangan terbatas antara dua
individu atau lebih yang kontennya tetap
terhitung privat. Karakter yang ada di
WhatsApp memiliki kesamaan dengan
media sosial lain seperti LINE , Telegram ,
hingga Facebook Messenger . Tentu KPU
perlu jeli untuk dapat memformulasikan
ketentuan dari sifat yang unik yang ada
di platform ini, sehingga pendefinisian
lebih ekstensif terhadap media sosial di
dalam ketentuan dapat mengakomodir
perbedaan karakter sejumlah media
sosial.
 
Damanik (2018), dalam tulisan lainnya
juga sudah menyadari perbedaan
tersebut. Dia menemukan bahwa
WhatsApp adalah sebuah monosphere

atau solosphere yang setiap interaksi
daringnya terbatas dan diprivatisasi.
Posisi inilah yang menyebabkan
WhatsApp tidak berada di kategori public
sphere .
 
Sementara, dari Pilgub Maluku Utara
2018, Burhan Bungin et al (2019)
menemukan bahwa media sosial juga
turut serta di dalam pembentukan citra
paslon yang muncul dari paparan media
massa. Penggunaan medium secara
personal oleh perseorangan, yang sama
seperti platform WhatsApp di tulisan
Damanik, menjadikan hal tersebut dapat
terjadi. Lantas, temuan dari Bungin
dapat diartikan sebagai berikut: 1) media
sosial berkorespondensi atau
mengamplifikasi pembentukan citra
paslon oleh media massa; atau 2) media
sosial menghadirkan alternatif lain bagi
pemilih dalam memaknai citra paslon
yang muncul di media massa.
 
2. Pilkada Kabupaten
Artikel dari Hidayatulloh (2017)
memfokuskan pembahasan tentang
penggunaan media sosial dalam
berkampanye di momen Pilkada
Kabupaten Pasuruan 2018 pada paslon
Irsyad Yusuf dan Mujib Imron. Media
sosial Facebook menjadi platform yang
dipilih, dengan unit analisanya berupa
salah satu konten kampanye yang
diunggah oleh akun Relawan Irsyad-
Mujib (ADJIB).
 
Dari model analisa wacana yang
dilakukan Hidayatulloh pada konten di
akun tersebut, didapati bahwa kampanye
daring memiliki kemampuan untuk
melancarkan informasi secara terarah.
Maksudnya, dengan menarget sasaran
tertentu, muatan kampanye yang 

7



disampaikan menjadi lebih berpotensi
mempengaruhi pilihan politik calon
pemilih.
 
Pada kasus kampanye di akun relawan
ADJIB, model micro campaign ini
menyasar ke kalangan santri.
Penyampaian teks, audio, serta visual
yang terkoneksi satu dan lainnya
berhasil memunculkan nuansa religius,
yang pada gilirannya mengarahkan calon
pemilih untuk memberikan suaranya
pada pasangan ini secara langsung.
 
Ketika dikembalikan pada tataran
regulasi, PKPU 4/2017 sejatinya sudah
menyentuh ranah media sosial seperti
Facebook terkait dengan urusan
berkampanye di media sosial. Namun
yang perlu dipertanyakan, urgensi apa
yang membuat seluruh akun media
sosial, seperti Relawan ADJIB di Facebook
ini penting untuk didaftarkan secara
resmi ke penyelenggara menggunakan
formulir Model BC4-KWK. Padahal, sifat
alami media sosial yang ramai dan tidak
berbatas tidak akan dapat membendung
suara-suara lain yang mungkin hadir
sebagai akibat dari aktivitas akun
relawan, tim sukses, ataupun paslon
yang terdaftar secara resmi di KPU.
 
3. Pilkada Kota
Pasca pelaksanaan Pemilihan Walikota
Bandung 2018, 100 orang responden
pemilih muda diberikan sejumlah
pertanyaan yang berkaitan dengan
penggunaan tiga jenis media, yaitu
cetak, elektronik, dan internet, yang
dikaitkan dengan tingkat partisipasi
memilihnya (Jesica, Sumadinata, dan
Paskarina, 2020). Kelompok pemilih
muda ini memberi jawaban yang secara

sederhana menyatakan bahwa di antara
media cetak, media elektronik, dan
media internet, medium terakhir
memiliki pengaruh paling signifikan
pada aspek kognitif, afektif, serta
perilaku mereka.
 
Hasil tersebut diperkuat dengan proses
membandingkan korespondensi antara
media internet, media cetak, dan media
elektronik dengan partisipasi pemilih
muda di Pilkada Walikota Bandung 2018
sebagai variabel dependen. Lantas, hasil
survei kuantitatif ini menunjukkan
bahwa media internet seperti websites ,
portal berita, blogs , YouTube , Twitter ,
LINE , WhatsApp , dan Instagram memiliki
efek yang cukup signifikan pada
perihal partisipasi pemilih muda di
Pilkada Walikota Bandung 2018.
 
Menyadari keberadaan media sosial
dengan pengaruh yang cukup besar,
seperti kasus Pilkada Kota Bandung,
nampaknya memverifikasi mengapa
ruang media sosial begitu dibanjiri oleh
informasi yang berkaitan dengan momen
elektoral. Tidak jarang pula, informasi-
informasi tersebut sudah mulai
bermunculan bahkan sebelum masa
kampanye dimulai.
 
4. Catatan dari Contoh Kasus
Dari beberapa praktik berkampanye di
media sosial pada momen Pilkada yang
disebutkan di atas, terdapat benang
merah yang dapat ditarik dari masing-
masingnya. Pertama, terkait kesulitan
untuk menemukan best practice secara
proporsional. Baik dari segi kewilayahan
yaitu barat, tengah, dan timur Indonesia,
maupun dari segi tingkat pelaksanaan
Pilkada, yaitu provinsi, kabupaten, dan
kota. Tergambar bahwa penetrasi
internet belum merata hingga kini.
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Dari kondisi tersebut dapat ditafsirkan
pula bahwa penggunaan metode
kampanye daring akhirnya hanya mampu
diterapkan secara masif di titik-titik
tertentu saja, dan masih belum dianggap
sebagai medium yang signifikan di
beberapa daerah lain. Salah satu alasan
terbesarnya adalah akses jaringan
internet, yang sebagian besar
keberadaannya baru ada di wilayah-
wilayah urban di Indonesia saja.
 
Kemudian, catatan kedua
menggarisbawahi pemosisian medium
kampanye daring diantara pemaknaannya
sebagai sebuah platform bermuatan
publik atau privat. Ini berkelindan
dengan bagaimana ketentuan kampanye
Pilkada lantas diterapkan pada platform
seperti WhatsApp yang tertutup, agar
ruang solosphere atau monosphere yang
menjadi karakteristiknya dapat
berkontribusi baik pada pelaksanaan
kampanye daring di momen Pilkada.
 
Ketiga, pada platform dengan konten
publik, ada persoalan pada aspek arus
interaksi dan informasi terkait
kampanye. Ruang media sosial yang
berjalan di tataran operasional tanpa ada
rambu membuat pelaksanaan kampanye
daring selama ini sering berada di luar
esensi kampanye itu sendiri. Dominasi
informasi oleh paslon tertentu,
semisalnya dalam membangun citra diri
secara masif, membuat kesempatan
paparan dari paslon lain sulit untuk
sampai di hadapan calon pemilih.
 
Keempat, korespondensi antar dan intra
platform akan menentukan juga
bagaimana ia perlu dikelola dan
menghasilkan interaksi konstruktif bagi
penyelenggaraan kampanye Pilkada.

Sebab, sebuah platform media sosial
juga sering terhubung dengan platform
lainnya. Bahkan, informasi publik yang
ada di salah satu media sosial juga dapat
disambungkan sebagai pesan ke dalam
platform tertutup seperti WhatsApp ,
sehingga akan menjadi dilematis ketika
ketentuan kampanye Pilkada mencoba
masuk ke ranah privat media sosial.
Walaupun harus tetap diakui bahwa
media sosial dengan karakter ruang yang
privat juga memiliki pengaruh pada
partisipasi pemilih atas muatan
kampanye yang melekat pada informasi
yang tersebar di dalamnya.
 
Penutup
 
1. Kesimpulan
Dari catatan-catatan yang disajikan di
atas, dapat dipahami bahwa kampanye
daring, sebagai sebuah metode
berkampanye dalam rezim Pilkada,
belum dielaborasi secara luas oleh KPU.
Hal itu terlihat dari beberapa karakter
yang muncul dari paparan best practices
yang tidak diterjemahkan ke dalam
ketentuan PKPU 4/2017. Catatan di
analisis kebijakan ini lantas dapat
menjadi refleksi bagi KPU dalam proses
penyusunan rancangan PKPU terkait
kampanye daring yang sedang
dilaksanakan.
 
Poin yang kemudian menjadi penting
untuk dikalkulasikan oleh KPU dalam
upaya mengakomodir kampanye daring
secara lebih ekstensif ada di persoalan
pendefinisiannya. Selama ini, pengertian
media sosial dalam regulasi KPU masih
terhenti pada pemosisiannya sebagai
suatu ruang pasif saja. Padahal, ruang
tersebut justru menjadi utuh ketika
aktivitas pengguna hadir dan saling
bersilang interaksi. Untuk itu, dari
kesimpulan atas analisis terhadap
praktik-praktik kampanye daring di atas,
rekomendasi kebijakan diberikan di
bagian terakhir dari tulisan ini.
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2. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang diberikan
dari analisis dan kesimpulan adalah,
pertama, sifat alamiah media sosial yang
ramai dan dirujuk pemilih dalam mencari
informasi di beberapa kesempatan,
menjadi alasan penting untuk
menghadirkan pengaturan lalu lintas
informasi yang menjamin kesetaraan
kesempatan bagi semua paslon dalam
menjangkau para pemilih. Mengingat
juga bahwa salah satu semangat
kampanye yang tertuang dalam regulasi
Pilkada adalah soal kesetaraan
kesempatan. Oleh karena itu, penting
untuk menghadirkan ketentuan yang
dapat menyajikan kesetaraan
kesempatan untuk menerpa calon
pemilih dengan beragam informasi yang
tergolong sebagai tindakan kampanye.
Namun, jika hal ini tidak dilakukan dan
mengakibatkan keterpaparan informasi
pemilih hanya bersumber dari dominasi
informasi salah satu paslon saja, maka
KPU dapat dikatakan tidak berhasil
menghadirkan kesetaraan kesempatan itu
di media sosial.
 
Catatan kedua, ragam jenis platform
mulai dari blogs sampai instagram
mendudukkan kenyataan bahwa
pendefinisian media sosial tidak dapat
hanya berhenti pada pemaknaannya
sebagai sebuah ruang pasif, namun
keikutsertaan platform sebagai
penggerak interaksi di dalam ruang
media sosial juga perlu untuk dihadirkan
dalam regulasi terkait kampanye Pilkada.
Dengan demikian, penting untuk secara
eksplisit mencantumkan platform apa
saja yang dapat ditransformasikan
sebagai alat dalam kampanye daring.
Secara logis, hal ini juga akan berdampak
pada pendefinisian media sosial dalam
rezim Pilkada yang lebih relevan dengan
praktik-praktik yang selama ini sudah
berjalan di momen-momen kampanye
Pilkada dan kontekstual dengan kondisi
di Indonesia saat ini.

Cara pencantuman platform dapat
dilakukan. Misalnya, dengan menyebut
nama platform tersebut satu per satu,
atau dengan mengkategorisasikannya
berdasarkan karakter yang dimiliki.
Misalkan, platform yang didominasi oleh
visual dan audio seperti YouTube dan
Instagram akan ditempatkan secara
terpisah dengan platform yang memiliki
kekuatan lebih pada aspek narasinya,
seperti Facebook dan Twitter . Begitu juga
dengan platform yang memiliki karakter
interaksi terbatas, seperti WhatsApp ,
LINE , dan juga Facebook Messenger yang
mengutamakan keamanan setiap
penggunanya.
 
Dengan beragamnya karakter yang
dimiliki platform media sosial, seringkali
tantangan yang dihadapi adalah
kegamangan dalam menimbang antara
hak kebebasan bersuara dan soal limitasi
interaksi di media sosial. Di satu sisi,
membiarkan media sosial menjadi ruang
tanpa panduan akan berdampak pada
hadirnya dominasi pihak-pihak yang
menguasai algoritma, dan karenanya,
kuantitas informasi yang bombastis.
Namun, jika itu dibatasi, KPU riskan
dihadapkan oleh tuduhan pengekangan
kebebasan berpendapat atau bersuara
para pengguna media sosial.
 
Oleh karena itu, sangat penting untuk
menekankan bahwa prinsip pengaturan
kampanye di media sosial didasari oleh
semangat kebebasan, dengan mendasari
pada pemahaman bahwa terdapat
limitasi dari kebebasan berupa hak
politik orang lain yang juga eksis di
ruang yang ia gunakan. Dengan
demikian, batasan kebebasan untuk
bersuara adalah dengan tidak melanggar
hak politik orang lain. Ini adalah refleksi
yang tepat dari prinsip kesetaraan yang
diharapkan hadir pada regulasi
berkampanye dalam Pilkada.
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Catatan ini lah yang diperlukan agar
muatan kampanye yang hi l i r  mudik di
antara paslon dan calon pemil ih dapat
dikelola dan melahirkan ekosistem
pendidikan pol i t ik  yang berkual i tas .
Dengan ideal isme tersebut ,  menjaga
arus interaksi  dan informasi
seharusnya menjadi  perwujudan dar i
semangat kesetaraan pelaksanaan
kampanye Pi lkada bagi  seluruh paslon
yang berkontestasi .  Kesemuanya ini
tentu akan memberikan dampak secara
r i i l ,  manakala berhasi l  dicantumkan
dalam peraturan KPU terkait  kampanye
daring yang saat  ini  sedang
diformulasikan.
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