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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Walaupun pemilihan umum (Pemilu) masih tiga
tahun lagi, namun wajah para politisi yang dinilai
akan masuk dalam bursa calon presiden mulai
terlihat diberbagai sudut kota dan kabupaten di
Indonesia. Fenomena ini secara tidak langsung
memberikan gambaran bahwa para politisi sudah
mulai bersiap untuk maju menjadi calon presiden
di Pemilu 2024. 

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII) salah satu
topiknya mengangkat tentang komunikasi politik
selama tahun 2021, yang dilakukan oleh para calon
presiden potensial.

Penelitian dengan judul “Komunikasi Politik Calon
Presiden Potensial Melalui Media Sosial Tahun
2021” mencoba untuk melihat tingkat keaktifan
serta konten media sosial para calon presiden
potensial. Selain itu, penelitian ini juga melihat
apakah media sosial calon presiden potensial di
tahun 2021 telah menjadi tempat untuk
pendidikan politik atau hanya menjadi alat untuk
mengkonstruksikan citra. Topik ini penting untuk
diangkat karena melihat media sosial kini menjadi
salah satu alat komunikasi politik bagi para politisi
yang efektif dan efisien. 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2021
hingga Agustus 2021 dengan melihat empat media
sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia,
yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif
dengan menggunakan data sekunder. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari
tujuh calon presiden potensial di tahun 2021,
semuanya telah menggunakan media sosial.
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa media
sosial dianggap penting untuk komunikasi politik.
Bahkan, di tahun 2021, Puan Maharani baru
membuat akun di Twitter. Walaupun demikian,
penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap calon
presiden potensial di tahun 2021 memiliki tingkat
keaktifan yang berbeda-beda. 

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa media
sosial tidak hanya sebagai tempat untuk
pendidikan politik kepada publik dengan berisi
konten-konten yang bersifat programatik, namun
juga sebagai tempat dan alat untuk
mengkonstruksikan citra menjelang Pemilu 2024. 

Source: Dewanstudio.com
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Pendahuluan  

Walaupun pemilihan umum (Pemilu) masih tiga tahun lagi, namun wajah para politisi yang dinilai 

akan masuk dalam bursa calon presiden mulai terlihat di berbagai sudut kota dan kabupaten di 

Indonesia. Para calon presiden potensial ini secara tidak langsung beramai-ramai mulai memasang 

baliho dan billboard berukuran besar. Sebut saja anak dari Presiden kelima Republik Indonesia, 

Megawati Soekarno Putri yaitu Puan Maharani. Dalam billboard ataupun baliho, terpampang jelas 

wajah dari Puan Maharani dengan tulisan “KEPAK SAYAP KEBHINNEKAAN”.  

Tidak hanya Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ada pula wajah 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang banyak dijumpai di sudut-sudut strategis kota 

dan kabupaten. Dalam billboard dan baliho tersebut, terlihat wajah dari Menteri Koordinator 

Bidang Ekonomi tersebut dengan tulisan “KERJA UNTUK INDONESIA”.  

Selain itu, ada pula billboard ataupun baliho dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

Muhaimin Iskandar yang banyak dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dengan 

sebelumnya, Muhaimin Iskandar kini lebih memilih untuk menggunakan nama “Gus Muhaimin”. 

Bahkan tak tanggung-tanggung, dalam billboard dan baliho tertulis angka 2024 yang 

mengisyaratkan bahwa Muhaimin Iskandar siap untuk maju di Pemilu Presiden tahun 2024.  

Gambar besar politisi lain pun banyak dijumpai, seperti Baliho dan billboard Agus Harimurti 

Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, serta Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum 

Partai Nasdem. Pada intinya, para politisi yang terpampang ini terindikasi dengan kepentingan 

politik pada Pemilu 2024, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Fenomena ini secara tidak 

langsung memberikan gambaran bahwa para politisi sudah mulai bersiap untuk maju menjadi 

calon presiden di Pemilu 2024.  

Tidak hanya melalui billboard dan baliho, para politisi ini pun sudah rajin menggunakan media 

sosial sebagai alat untuk pencitraan diri. Lembaga Riset Laboratorium 2045 merilis hasil kajian 

mereka dengan judul “Triangulasi Tilik Data Semester I Tahun 2021 Aktor Politik 2024". 

Penelitian dari Laboratorium 2045 mengindikasikan bahwa pada Pemilu 2024 mendatang bukan 

tidak mungkin jika para calon presiden potensial ini akan menggunakan media sosial sebagai alat 

untuk berkampanye.  
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Saat ini, sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur penggunaan media sosial dalam pemilu. 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum, berikut beberapa poin terkait media sosial:  

Tabel 1. Pasal dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 

Terkait Media Sosial  

Pasal  Isi  

Pasal 1 (30)  

Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media 

cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga 

penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, 

sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk 

memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi 

dukungan kepada Peserta Pemilu. 

Pasal 1 (33)  

Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan 

internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis 

komunitas. 

Pasal 23 (1) E 
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui 

metode: e. Media Sosial;  

Pasal 35 (1)  
Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e. 

Pasal 35 (2)  
Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat 

paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi. 

Pasal 35 (3)  
Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 

Pasal 35 (4)  

Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan 

antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, 

karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui 

perangkat penerima pesan. 

Pasal 36 (1)  
Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kepada KPU  

Pasal 36 (2)  
Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. 

Pasal 36 (5)  

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

menyampaikan daftar akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sesuai dengan tingkatannya. 
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Pasal 36 (6)  
Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup 

pada hari terakhir masa Kampanye 

Pasal 37 (4) E  

Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum 

secara kumulatif sebanyak: e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga 

puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media 

sosial.  

Pasal 37 (7)  

Pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, media 

elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. 

Pasal 41 (1)  

Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan 

lembaga penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan 

untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari 

dengan durasi 60 (enam puluh) detik. 

Pasal 53 (4)  

Selama Masa Tenang, media cetak, media elektronik, media dalam 

jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, 

iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang 

mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau 

merugikan Peserta Pemilu. 

Pasal 74  

Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum 

dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; 

b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga 

Kampanye; dan/atau c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, 

media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga 

penyiaran. 

 

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Terkait Media Sosial ternyata 

masih memiliki celah dan potensi pelanggaran. Sebagai contoh, pada pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) tahun 2020 tak lekang oleh banyaknya pelanggaran kampanye di ranah digital. Seperti 

yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, di mana calon Wakil Wali Kota, Rahayu Saraswati 

mengalami kampanye hitam di media sosial ketika fotonya saat hamil tersebar di media sosial. 

Dalam foto tersebut, terdapat keterangan “Yang Mau Coblos Udelnya Silahkan. Udel Dah 

Diumbar. Pantaskah Jadi Panutan Apalagi Pemimpin Tangsel?”. Menurut Rahayu Saraswati, 

kasus ini telah memuat unsur pelecehan seksual karena memuat tulisan "Coblos Udelnya" dan 

menyebarluaskan tanpa seizin dirinya sebagai pemilik sah dari foto tersebut (Astuti, 

Mediaindonesia.com, 28/10/2020). 
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Di Kota Depok, kasus mengenai kampanye hitam di media sosial marak terjadi pada Pilkada 2020. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok diserang berita 

hoaks dan kampanye hitam melalui media sosial WhatsApp. Terdapat akun WhatsApp fiktif yang 

menggunakan foto profil pasangan calon (paslon) nomor 2, Mohammad Idris-Imam Hartono. 

Akun tersebut menyebarkan hoaks terkait pembagian sembako kepada warga sekitar Depok. 

Informasi hoaks tersebut akhirnya viral di berbagai media sosial, sehingga hal itu merugikan 

paslon nomor 2 dan mencemarkan nama baik (Nurmansyah, Suarajakarta.id, 08/12/2020) 

Kasus ini hanyalah sedikit dari sekian banyak kasus lain di ranah media sosial pada pemilu di 

Indonesia. Organisasi Saraswati didukung oleh Centre for Humanitarian Dialogue (HD) yang 

berkolaborasi dengan Perludem, mencoba untuk memetakan risiko penggunaan media sosial pada 

pemilu di Indonesia. Terdapat sembilan prioritas risiko yang paling rentan terjadi, yaitu hoaks atau 

berita palsu; mis-informasi; konten clickbait; kampanye hitam; penggunaan bot; influencers 

maupun buzzers yang mendorong topik/isu tertentu agar populer; aliran dana kampanye yang tidak 

transparan; promosi "atmosfer polarisasi" yang mendorong politik identitas; dan penggunaan akun 

palsu/anonim (Perludem, 2020). 

Laporan ini mencoba untuk melihat tingkat keaktifan dan konten media sosial para calon presiden 

potensial. Untuk mengukur hal tersebut, penelitian ini melihat apakah calon presiden potensial 

memiliki empat media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia seperti Instagram, 

YouTube, Twitter, dan Facebook (We Are Social, diakses dari Stephanie, Kompas.com, 2021).  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar dengan baik apakah para calon presiden 

potensial ini hanya menggunakan media konvensional seperti baliho dan billboard atau juga 

menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Selain itu, dengan melihat konten yang 

disampaikan, dapat terlihat apakah komunikasi politik para calon presiden potensial dengan 

menggunakan media sosial telah menjadi ruang untuk pendidikan politik bagi publik atau hanya 

sekadar tempat dan alat untuk pengkonstruksian citra.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu seperti Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengkaji kembali 

regulasi yang ada terkait media sosial. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

pada pemilu sebelumnya dapat diantisipasi. 
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Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian yaitu:  

1. Bagaimana gambaran penggunaan media sosial oleh para calon presiden potensial di tahun 

2021?  

2. Apakah media sosial calon presiden potensial di tahun 2021 telah menjadi tempat untuk 

pendidikan politik bagi publik atau hanya sebagai tempat untuk mengkonstruksikan citra?    

3. Bagaimana rekomendasi kebijakan terkait kampanye di media sosial untuk pemilu serentak 

tahun 2024?  

Metodologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif merupakan penelitian yang mengintrepretasikan data-data dengan cara memberi arti 

terhadap data yang diperoleh. Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif terdapat teori 

dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan di mana data yang diperoleh diliteraturkan, 

diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada 

dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian. Literatur diperoleh dari media cetak, media daring, jurnal, penelitian-penelitian lainnya, 

situs web resmi pemerintah ataupun situs web organisasi-organisasi nasional. Setelah data tersebut 

didapat, lalu data tersebut diolah, dianalisis serta dibandingkan.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan dari media sosial para calon presiden potensial 

di 2021 sejak bulan Juli 2021 hingga Agustus 2021. Nama-nama ini berdasarkan hasil riset dari 

beberapa lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and 

Consulting (SMRC), Charta Politika dan Indikator di tahun 2021. Untuk mengukur keaktifan 

dalam menggunakan media sosial, kajian ini menggunakan empat media sosial, yaitu Instagram, 

YouTube, Facebook dan Twitter. Hal ini berdasarkan data dari We Are Social yang mengatakan 

bahwa empat media sosial ini merupakan media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. 

Berikut rangkuman nama-nama calon presiden potensial dari lembaga survei beserta 

elektabilitasnya.  
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Tabel 2. Nama-Nama Calon Presiden Potensial Berdasarkan Rilis Lembaga Survei 

Berserta Tingkat Elektabilitas (dalam %) 

  Capres Potensial  

Lembaga 

Survei 

Indonesia  

Saiful Mujani 

Research and 

Consulting  

Charta 

Politika 
Indikator 

1 Prabowo Subianto  26 24,4 17,5 26,2 

2 Ganjar Pranowo  15,2 15,7 20,6 20,8 

3 Anies Baswedan 13,3 14,3 17,8 15,5 

4 Sandiaga S. Uno  10,4 7,9 7,7 5,4 

5 Ridwan Kamil  7,5 5,3 7,2 5,7 

6 Agus Harimurti Y.  6,2 4,2 4,2 5,4 

7 Puan Maharani  1,1 1,2 1,4 0,4 

8 Khofifah Indar P.  4,4     2,6 

9 Gatot Nurmantyo  2,6 1   1,7 

10 Budi Gunawan  0,6 0,4   0,1 

11 Tri Rismaharini    4,1 3,6   

12 Erick Thorir    1,3 1,8 1,6 

13 Mahfud MD    1,2   1,9 

14 Sri Mulyani    1     

15 Andika Perkasa    0,7     

16 Airlangga Hartanto    0,3 1 1,1 

17 Tito Karnavian        1,3 

18 Muhaimin Iskandar       0,4 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh TII. 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, kajian ini mengambil tujuh nama yang selalu masuk ke dalam calon 

presiden potensial berdasarkan temuan lembaga survei sebagai objek penelitian, yaitu Prabowo 

Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga S. Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti 

Yudhoyono, dan Puan Maharani.   

Kajian Pustaka  

Untuk menjelaskan fenomena penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik para calon 

presiden potensial, penelitian ini menggunakan konsep komunikasi politik dengan menggunakan 

media sosial. Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan 

dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan 

sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran 
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informasi di antara individu-individu dan kelompok kelompoknya pada semua tingkatan. Selain 

itu, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor 

politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Budiyono, 

2016). 

Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi. Terdapat 

pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas 

kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik, yaitu pihak elit (penguasa) maupun 

publik (yang dikuasai). Hal tersebut ditegaskan oleh Muhtadi (2008), bahwa fenomena komunikasi 

politik suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana 

komunikasi itu bekerja. 

Gun Gun Heryanto (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga generasi komunikasi politik. Generasi 

pertama, retorika politik. Hampir seluruh pesan komunikasi politik diarahkan oleh kemampuan 

seni berbicara. Generasi kedua, ditandai dengan dominasi peran media massa. Generasi ketiga, 

ditandai dengan kemunculan new media. Hal ini seiring dengan menguatnya penggunaan media 

sosial (Heryanto, 2018).  

Terdapat tiga kelebihan media sosial sebagai alat komunikasi politik, khususnya dalam kampanye 

politik. Pertama, media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon pemilih (accessibility) 

untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan kandidat  dengan skala dan intensitas yang lebih 

mudah dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti door to door, brosur, bahkan 

peliputan  oleh media cetak atau televisi.  

Kedua, selain mudah diakses, media sosial pun murah untuk dijangkau oleh para penggunanya. 

Meskipun tidak semua wilayah dapat mengakses media sosial, namun jangkauan yang luas 

tersebut sepenuhnya dapat mengurangi biaya kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal 

platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lainnya tidak memiliki 

biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan materinya.  

Ketiga, media sosial memiliki jangkauan yang luas karena orang sangat mudah untuk membagikan 

konten atau informasi yang didapatkannya. Berbeda dengan media kampanye konvensional-

tradisional, media sosial dapat melampaui batasan geografis. Bahkan dalam beberapa fitur, pesan 
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kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon pemilih, sehingga lebih terukur dan 

tepat sasaran (Hagar 2014; R. Sunstein 2017 dalam Perdana & Wildianti, 2018). 

Aktivitas pengguna internal dalam konteks komunikasi politik, menurut Gun Gun Heryanto (2018) 

membentuk tipologi-tipologi tertentu. Terdapat empat bentuk tipologi, yaitu propagandist, 

hactivist, publicist, dan disseminator.   

Tabel 3. Tipologi Pengguna Internet untuk Kepentingan Politik  

Disseminator  
Isu harian atau jangka 

pandang 
Sharing and connecting  Diseminasi dan literasi  

Publicist  Isu personal  Eksistensi diri  
Mengkonstruksikan 

citra  

Propagandist  Isu strategis  
Delegitimasi atau 

legitimasi  
Membuat partisipasi 

aktif atau pasif  

Hactivist  Isu sensitif  

Organized crime, terrorist 

group, nation-states, 

cyber democracy activist   

Meretas atau 

membobol informasi 

rahasia 

Sumber: Heryanto, 2018. 

Berdasarkan data tipologi pengguna internet untuk kepentingan politik, maka analisis dalam 

penelitian ini akan melihat dari tipologi publicist, karena merupakan isu personal, untuk eksistensi 

diri dan mengkonstruksikan citra.  

Penelitian dari Budiyono (2016) dalam studinya yang berjudul Media Sosial dan Komunikasi 

Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 

menyimpulkan bahwa Facebook sebagai sebuah media sosial dapat digunakan untuk 

menyampaikan visi dan misi kandidat. Selain itu, melalui Facebook, khalayak dapat langsung 

merespons, baik respons yang bersifat maupun negatif maupun positif. Penelitian Budiyono (2016) 

juga menemukan fakta bahwa sering kali respons muncul dengan kata-kata kasar dan bahkan 

benuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Oleh karena itu, Budiyono (2016) 

memberikan pesan untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.  

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (2018) dalam studinya yang berjudul Narasi Kampanye dan 

Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, melihat penggunaan media 

sosial pada Pemilihan Presiden 2019. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden secara khusus 
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mendapat perhatian yang besar dalam kontestasi Pemilu 2019, namun hingga penelitian tersebut 

dilakukan, belum muncul perdebatan programatik dari kedua pasangan calon. Padahal berdasarkan 

hasil survei, sebanyak 57,3% masyarakat menginginkan kampanye yang dinamis, di mana antar 

kubu 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.  

Hal ini yang menjadi salah satu persoalan dalam penggunaan media sosial bagi para politisi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova, Shehata, Nord & Stromback (2014), 

dikatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang kuat bagi partisipasi politik (political 

participation) pemilih, tapi memiliki pengaruh yang lemah terhadap pengetahuan politik (political 

knowledge). Fungsi media sosial lebih menguatkan aspek partisipasi politik, namun tidak 

menjamin pemilih akan memiliki pengetahuan politik yang mumpuni.  

Untuk itu, Perdana dan Wildianti (2018) mengatakan 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 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 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan yang antisipatif dan tidak 

reaktif, khususnya dalam pengawasan kampanye media sosial. Ketiga, mendorong media untuk 

berkomitmen menyampaikan pemberitaan programatik sepanjang masa kampanye.    

Berdasarkan uraian atas, dapat dikatakan bahwa media sosial masih akan digunakan oleh para 

politisi sebagai saluran dari komunikasi politik mereka menjelang Pemilu 2024. Selain itu, saat ini 

kehadiran YouTube dan Instagram yang masuk ke dalam media sosial yang paling sering 

digunakan di Indonesia, telah menambah jumlah platform media sosial yang digunaan sebagai alat 

komunikasi politik menjelang Pemilu 2024. Untuk itu, penelitian ini akan mengamati empat media 
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sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Instagram, YouTube, Facebook dan 

Twitter.  

Dengan mengamati media sosial para calon presiden potensial di tahun 2021, penelitian ini akan 

melihat keaktifan para kandidat tersebut di media sosial dan konten yang disajikan. Dengan 

melihat hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan apakah media sosial telah 

menjadi ruang untuk pendidikan politik bagi masyarakat atau hanya sekadar alat untuk 

mengkonstruksikan citra.  

Pembahasan  

Di tengah meningkatnya pengguna internet Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri 

keberadaannya sebagai sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat, termasuk mencitrakan 

diri demi kepentingan politik. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

periode 2019-kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 

juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan tahun 2018 lalu (Jarot, 

Katadata.co.id, 2020). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pemilu, maka media sosial menjadi 

tempat yang perlu diberi perhatian khusus.  

Penelitian dari Laboratorium 2045 juga membuktikan bahwa di semester I tahun 2021, para politisi 

sudah mulai menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan publik. 

Misalnya isu soal politik, hukum dan keamanan, Agus Harimurti Yudhoyono mendapat eksposur 

terbesar. Hal ini karena pada semester I tahun 2021, Agus Harimurti Yudhoyono banyak 

dibicarakan terkait polemik di internal partai Demokrat. Pada isu ekonomi, Airlangga memimpin 

eksposur berkat perannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam isu-isu seperti 

Undang-Undang Cipta Kerja dan transformasi digital UMKM (Laboratorium 2045, 2021).  

Terkait isu perempuan, Sandiaga S. Uno memperoleh eksposur tertinggi dengan narasi seperti 

pariwisata ramah perempuan dan anak. Terkait isu anak muda, eksposur Sandiaga S. Uno adalah 

yang paling tinggi berkat kinetik yang dilakukannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. Sementara, tokoh yang paling banyak dibicarakan di media sosial yaitu Anies Baswedan 

yang mendapat eksposur tertinggi. Hal ini dikarenakan isu positif tentang Anies Baswedan terkait 

dengan calon presiden pada Pemilu 2024 dan beberapa penghargaan internasional yang diraihnya 

(Laboratorium 2045, 2021).  
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Bagian berikutnya akan melihat penggunaan media sosial (Instagram, YouTube, Facebook, dan 

Twitter) sebagai alat komunikasi politik oleh para calon presiden potensial tahun 2021 yang 

dirujuk dalam penelitian ini. 

Penggunaan Media Sosial Instagram Calon Presiden Potensial  

Tabel 4. Akun Instagram Calon Presiden Potensial dan Jumlah Followers  

Calon Presiden 

Potensial 
Akun Instagram  Terverifikasi  

Jumlah 

Followers  

Tahun 

Pembuatan 

Akun  

Prabowo Subianto  prabowo Ya  5 Juta  2015 

Ganjar Pranowo  ganjar_pranowo Ya  3,8 Juta  2015 

Anies Baswedan aniesbaswedan  Ya  5,1 Juta  2013 

Sandiaga S. Uno  sandiuno  Ya  8 juta  2015 

Ridwan Kamil  ridwankamil Ya  14,3 juta  
2012 

Agus Harimurti Y.  agusyudhoyono Ya  3,2 juta  2011 

Puan Maharani  puanmaharaniri  Ya  534 ribu  2019 

Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram hingga 31 Agustus 2021. 

Grafik 1. Jumlah Total Postingan Akun Instagram Calon Presiden Potensial  

 

Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram hingga 31 Agustus 2021. 
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Grafik 2. Jumlah Postingan Akun Instagram Selama Bulan Agustus 2021 

Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram hingga 31 Agustus 2021. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa semua calon presiden potensial telah memiliki 

akun Instagram dan terverifikasi. Untuk melihat keaktifan di Instagram, pada Grafik 1 dan Grafik 

2 terlihat bahwa Prabowo Subianto yang paling tidak aktif, walaupun memiliki jumlah followers 

yang cukup banyak (5 juta followers). Sementara, Sandiaga S. Uno yang paling aktif, walaupun 

jika dilihat dari total postingan masih sedikit di bawah Ridwan Kamil. Kedua tokoh ini pun 

memiliki jumlah pengikut yang paling banyak, Ridwan Kamil dengan 14,3 juta followers, 

sedangkan Sandiaga S. Uno 8 juta followers. Adapun Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dapat 

dikatakan cukup aktif dan memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Sementara, Agus 

Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani dapat dikatakan tidak terlalu aktif menggunakan 

Instagram.  

Penggunaan Media Sosial YouTube Calon Presiden Potensial  

Tabel 5. Kanal YouTube Calon Presiden Potensial  

Calon Presiden 

Potensial 
Akun Youtube Subscriber  

Tahun 

Pembuatan Akun  

Total 

Penonton  

Prabowo Subianto  Prabowo Subianto  9.510 2009 1.718.306 

Ganjar Pranowo  Ganjar Pranowo  1.070.000 2018 106.037.580 

Anies Baswedan Anies Baswedan  75.700 2013 7.815.286 

Sandiaga S. Uno  Sandiuno TV  694.000 2016 36.643.753 

Ridwan Kamil  Tidak ada  0 0 0 

Agus Harimurti Y.  Agus Yudhoyono  64.600 2016 5.528.259 

Puan Maharani  Tidak ada  0 0 0 

Sumber: Diolah oleh TII dari YouTube hingga 31 Agustus 2021. 
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Grafik 3. Jumlah Video di Kanal YouTube Selama Bulan Agustus 2021 

 

Sumber: Diolah oleh TII dari YouTube hingga 31 Agustus 2021. 

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa tidak semua calon presiden potensial menggunakan YouTube 

sebagai alat komunikasi politik. Dari ketujuh nama, terdapat dua nama yang tidak memiliki saluran 
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penonton), jumlah subscribers yang paling banyak (1.070.000 subscribers), serta jumlah video 

yang diposting paling banyak sepanjang bulan Agustus. Sementara, Sandiaga Uno dan Agus 

Harimurti Yudhoyono juga cukup aktif memposting video. 

Penggunaan Media Sosial Twitter Calon Presiden Potensial  

Tabel 6. Akun Twitter Calon Presiden Potensial  

Calon Presiden 

Potensial 
Akun Twitter  Terverifikasi  

Tahun 

Pembuatan 

Akun  

Total 

Postingan  

Jumlah 

Followers  

Prabowo Subianto  prabowo Ya 2009 8,9 ribu 4.5 juta 

Ganjar Pranowo  ganjarpranowo Ya 2010 143 ribu  2 juta 

Anies Baswedan aniesbaswedan  Ya 2010 13,6 ribu  4.2 juta 

Sandiaga S. Uno  sandiuno  Ya 2010 33,9 ribu  3.1 juta 

Ridwan Kamil  ridwankamil Ya 2009 42,9 ribu 4.4 juta 

Agus Harimurti Y.  AgusYudhoyono Ya 2012 1,448 ribu 511 ribu 

Puan Maharani  puanmaharani_ri  Ya 2021 332 3.053 

Sumber: Diolah oleh TII dari Twitter hingga 31 Agustus 2021. 
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Grafik 4. Jumlah Tweets Akun Twitter Calon Presiden Potensial di Bulan Agustus 2021 

 

Sumber: Diolah oleh TII dari Twitter hingga 31 Agustus 2021. 

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa semua calon presiden potensial telah memiliki akun media 

sosial Twitter dan telah terverifikasi. Bahkan, Puan Maharani yang semula tidak memiliki akun 

Twitter, di tahun 2021 telah membuat akun twitter. Untuk itu, jika melihat jumlah tweets dan 
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pada Grafik 4, akun Twitter Puan Maharani paling aktif di bulan Agustus tahun 2021. Hal ini 

berbanding terbalik dengan akun Twitter Prabowo. Walaupun memiliki pengikut yang paling 

banyak, yaitu 4,5 juta followers, namun Prabowo tidak terlalu aktif menggunakan Twitter. Terlihat 

postingan terakhir Prabowo pada 25 April 2021 dan jumlah postingan yang tidak terlalu banyak. 

Selain itu, calon presiden potensial lainnya memang sudah lama menggunakan twitter dan 

tergolong cukup aktif. 

Penggunaan Media Sosial Facebook Calon Presiden Potensial   

Tabel 7. Akun Facebook Calon Presiden Potensial  

Calon Presiden Potensial Akun Facebook  Terverifikasi  
Jumlah 

Followers  

Prabowo Subianto  Prabowo Subianto  Ya 9.5 juta 

Ganjar Pranowo  Ganjar Pranowo Ya 1.4 juta 

Anies Baswedan Anies Baswedan  Ya 1.8 juta 

Sandiaga S. Uno  Sandiaga Salahuddin Uno Ya 2.4 juta 

Ridwan Kamil  Ridwan Kamil Ya 3.5 juta 

Agus Harimurti Y.  Agus Yudhoyono Ya 522 ribu 

Puan Maharani  Puan Maharani Tidak 35 ribu 

Sumber: Diolah oleh TII dari Facebook hingga 31 Agustus 2021. 

0

189

103
76

55 49

248

0

50

100

150

200

250

300

Prabowo
Subianto

Ganjar Pranowo Anies BaswedanSandiaga S. Uno Ridwan Kamil Agus Harimurti
Y.

Puan Maharani



15 
 

Grafik 5. Jumlah Postingan Akun Facebook Calon Presiden Potensial Bulan Agustus 2021  

 

Sumber: Diolah oleh TII dari Facebook hingga 31 Agustus 2021. 
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Konten Media Sosial Calon Presiden Potensial Tahun 2021 
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Pertahanan, Sandiaga S. Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Puan Maharani 

sebagai Ketua DPR RI, dan juga Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum partai 

Demokrat.  

Dari empat media sosial yang diamati, Prabowo Subianto hanya aktif di dua media sosial, yaitu 
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meraih medali emas di Olimpiadie Tokyo tahun 2021. Selain itu, melalui akun Instagram, Prabowo 

Subianto juga menampilkan foto lamanya ketiga masih aktif sebagai tentara Republik Indonesia. 

Prabowo Subianto juga menampilkan foto kegiatannya sebagai Menteri Pertahanan.  

Ganjar Pranowo dapat dikatakan sebagai calon presiden potensial yang paling aktif dalam 

menggunakan media sosial. Hal ini terlihat dari aktifnya ke empat media sosial yang diamati. 

Konten Ganjar Pranowo lebih didominasi dengan video yang berisi kegiatannya sebagai kepala 

daerah. Selain itu, ada pula konten yang berisi momen-momen penting, seperti momen 

kemerdekaan ataupun ucapan selamat kepada tim bulutangkis putri Indonesia saat meraih medali 

emas di Olimpiadie Tokyo tahun 2021.  

Serupa dengan Ganjar Pranowo, konten media sosial Anies Baswedan juga didominasi oleh 

kegiatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Anies Baswedan juga sering menampilkan 

data-data terkait Provinsi DKI Jakarta, seperti jumlah vaksinasi, kasus COVID-19 hingga 

informasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta. Selain 

itu, konten YouTube Anies Baswedan mayoritas berisi monolognya dengan tema yang berbeda 

beda. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2021, Anies Baswedan bercerita tentang semangat 

kemerdekaan.  

Konten media sosial Ridwan Kamil juga didominasi oleh kegiatannya sebagai kepala daerah 

Provinsi Jawa Barat. Sama dengan Anies Baswedan, Ridwan Kamil juga sering menampilkan 

data-data terkait Provinsi Jawa Barat seperti jumlah vaksinasi, kasus COVID-19 hingga informasi 

terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jawa Barat.  

Konten instagram Sandiaga S. Uno berisi kegiatan yang dilakukan sehari-hari, mulai dari 

kegiatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga kegiatannya bersama 

keluarga. Selain itu, Sandiaga Uno juga beberapa kali membagikan tangkapan layar terkait media 

daring yang memberitakan dirinya. Di YouTube, Sandiaga S. Uno seringkali membagikan konten 

yang memperlihatkan dirinya berbincang dengan sejumlah tokoh. Selain itu, Sandiaga S. Uno juga 

punya konten #DiIndonesiaAja yang berisi segala hal yang hanya ada di Indonesia untuk 

mempromosikan Indonesia.  

Seluruh konten Agus Harimurti Yudhoyono berisi kegiatannya sebagai Ketua Umum Partai 

Demokrat. Hal ini terlihat dengan selalu ditempelkannya logo Partai Demokrat di setiap konten 
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media sosial. Isi konten media sosial Agus Harimurti Yudhoyono diantaranya adalah webinar yang 

diikuti ataupun saat dirinya tengah berdialog dengan warga.   

Konten Puan Maharani mayoritas menampilkan kegiatannya sebagai Ketua DPR RI dan juga 

terkait momentum tertentu. Misalnya, Hari Kemerdekaan ataupun pada saat tim bulutangkis putri 

Indonesia meraih medali emas di Olimpiadie Tokyo tahun 2021. 

Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial tahun 

2021    

Berdasarkan pengamatan media sosial para calon presiden potensial di tahun 2021 yang 

dipaparkan tersebut,  TII mencatat bahwa dari tujuh calon presiden potensial di 2021, semuanya 

telah menggunakan media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun Twitter. Hanya saja untuk 

YouTube, terdapat dua calon presiden potensial yang tidak memiliki akun YouTube, yaitu Ridwan 

Kamil dan Puan Maharani.  

Jika dilihat lebih rinci berdasarkan setiap media sosial, semua calon presiden potensial telah 

memiliki akun dan menggunakan Instagram serta terverifikasi. Melihat tingkat keaktifan di 

Instagram, Prabowo Subianto dapat dikatakan yang paling kurang aktif, walaupun memiliki 

jumlah pengikut yang cukup banyak (5 juta followers). Sedangkan Sandiaga S. Uno dapat 

dikatakan yang paling aktif. Kedua tokoh ini pun memiliki jumlah pengikut yang paling banyak 

per bulan Agustus 2021.  

Untuk YouTube, tidak semua calon presiden potensial memilikinya, seperti Puan Maharani dan 

Ridwan Kamil. Sedangkan Prabowo memiliki kanal YouTube sejak tahun 2009, namun sudah 

tidak aktif sejak tahun 2014. Ganjar Pranowo dapat dikatakan yang paling aktif menggunakan 

YouTube.  

Pada media sosial Twitter, terlihat bahwa semua calon presiden potensial telah memiliki akun 

Twitter dan telah terverifikasi. Bahkan, Puan Maharani yang semula tidak memiliki akun Twitter, 

di tahun 2021 telah membuat akun Twitter. Akun Twitter Prabowo, walaupun memiliki followers 

yang paling banyak yaitu 4,5 juta followers, namun tidak terlalu aktif. Terlihat postingan terakhir 

Prabowo pada 25 April 2021 dan jumlah postingannya pun tidak terlalu banyak. Selain itu, calon 

presiden potensial lainnya memang sudah lama menggunakan Twitter dan tergolong cukup aktif. 
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Untuk Facebook, dapat dikatakan semua calon presiden potensial telah memiliki akun Facebook, 

walaupun Puan Maharani belum terverifikasi. Jika melihat tingkat keaktifan, Ganjar Pranowo, 

Anies Baswedan, dan Sandiaga S. Uno sangat aktif di Facebook. Sementara, Prabowo Subianto 

yang memiliki jumlah followers yang sangat banyak, namun dapat dikatakan tidak aktif.  

Terkait tingkat keaktifan, penulis membuat indikator tersendiri untuk mengukur hal tersebut. Jika 

calon presiden potensial memiliki empat media sosial yang diamati dan aktif di keempatnya, maka 

masuk dalam kategori sangat aktif. Jika memiliki dan aktif di tiga hingga dua media sosial, maka 

masuk dalam kategori aktif. Jika hanya satu media sosial yang dimiliki dan aktif, maka masuk 

dalam kategori kurang aktif. Dan jika tidak ada satu media sosial pun yang dimiliki, maka 

dikategotikan tidak aktif.  

Tabel 8. Tingkat Penggunaan dan Isi Konten Media Sosial Calon Presiden Potensial Tahun  

Calon Presiden 

Potensial 

Tingkat 

Keaktifan  
Konten  

Prabowo 

Subianto  
Kurang Aktif  

Berisi ucapan dalam momentum tertentu serta kegiatan 

sebagai Menteri Pertahanan  

Ganjar Pranowo  Sangat Aktif  Berisi kegiatan sebagai kepala daerah  

Anies Baswedan Sangat Aktif  Berisi kegiatan sebagai kepala daerah  

Sandiaga S. Uno  Sangat Aktif  
Berisi kegiatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dan juga dialog dengan sejumlah tokoh  

Ridwan Kamil  Aktif  Berisi kegiatan sebagai kepala daerah  

Agus Harimurti 

Yudhoyono 
Sangat Aktif  Berisi kegiatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat  

Puan Maharani  Aktif  Berisi kegiatan sebagai Ketua DPR RI  

Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter, hingga 31 Agustus 

2021. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi  

Secara umum, berdasarkan pengamatan penelitian TII tersebut, dapat dilihat bahwa dari tujuh 

calon presiden potensial di 2021, semuanya telah menggunakan media sosial, baik Instagram, 

Facebook, maupun Twitter. Bahkan, di tahun 2021, Puan Maharani baru membuat akun di Twitter. 

Hanya saja untuk YouTube, terdapat dua calon presiden potensial, yaitu Ridwan Kamil dan Puan 

Maharani, yang tidak memiliki akun. Hal ini membuktikan teori komunikasi politik dari Gun Gun 

Heryanto (2018) bahwa saat ini komunikasi politik telah masuk ke generasi ketika yaitu 

penggunaan media sosial.  

Walaupun ketujuh calon presiden potensial di tahun 2021 ini telah menggunakan media sosial, 

penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keaktifan. Misalnya Ganjar 

Pranowo, Sandiaga S. Uno, Anies Baswedan dan juga Agus Harimurti Yudhoyono dinilai sangat 

aktif, Ridwan Kamil dan Puan Maharani yang dinilai aktif, sedangkan Prabowo Subianto dinilai 

kurang aktif.  

Terkait konten dan narasi yang disampaikan melalui media sosial, para calon presiden potensial di 

tahun 2021 lebih terlihat menggunakan media sosial sebagai tempat untuk pendidikan politik. Di 

sisi lain, banyak pula konten yang ditampilkan untuk mengkonstruksikan citra, meskipun hal ini 

tidak dapat dipisahkan dari kepentingan para politisi untuk memiliki citra yang baik di mata publik. 

Hal ini menandakan bahwa media sosial tidak hanya sebagai tempat untuk pendidikan politik 

kepada publik dengan berisi konten-konten yang bersifat programatik, namun juga sebagai tempat 

dan alat untuk mengkonstruksikan citra menjelang Pemilu 2024.  

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak 

terkait dalam rangka persiapan menuju pemilu serentak 2024. Pertama kepada KPU dan Bawaslu. 

Jika mengacu kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, 

dikatakan bahwa peserta pemilu dapat memiliki 10 akun dari setiap sosial media dan mendaftarkan 

kepada KPU. Berdasarkan peraturan ini, 10 akun sangat banyak dan tentu saja akan menyulitkan 

bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan di mana pemilu diselenggarakan secara serentak. 

Oleh karena itu, sebaiknya jumlah akun diperkecil menjadi satu atau dua akun setiap media sosial, 

satu akun pribadi dan satu untuk pemenangan. Walaupun sudah diminimalisir, namun tetap saja 

akan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaannya karena jumlahnya yang masih terlampau 

banyak. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Bawaslu.  



20 
 

Selain itu, KPU dan Bawaslu perlu mengantisipasi akun anonim. Sebab, jika dilihat lebih lanjut, 

seringkali penyebar isu SARA dan hoaks menggunakan akun anonim karena kemudahan di dalam 

membuat akun media sosial. Selain itu, perlu tindakan tegas terkait pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan.  

Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada peserta pemilu, yaitu calon presiden, calon anggota 

legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan calon kepala daerah. Media sosial menjadi salah 

satu platform yang dinilai saat ini paling efisien dan murah jika dibandingkan platform lain. 

Bahkan, salah satu keunggulan dari media sosial adalah dapat melihat langsung reaksi dari 

penerima konten, baik positif maupun negatif. Untuk itu, dalam konteks pemilu, peserta pemilu 

seharusnya memberikan informasi yang mendidik pemilih, seperti visi dan misi, program kerja, 

ataupun rekam jejak selama ini. Jangan sampai, media sosial hanya digunakan untuk menyerang 

kandidat lain dengan kampanye negatif, apalagi kalau sampai disalahgunakan untuk kampanye 

hitam yang tidak didasarkan bukti dan tidak relevan dalam kontestasi politik. 

Rekomendasi ketiga ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat. 

Pemilu menjadi sebuah ajang untuk menentukan calon pemimpin selanjutnya dan menentukan 

arah serta nasib bangsa. Oleh karena itu, penting untuk setiap organisasi masyarakat sipil beserta 

seluruh masyarakat untuk mengawal dan mengawasi setiap proses pemilu. Jika terdapat 

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, selain melaporkan kepada pihak yang berwajib 

maupun Bawaslu dan lembaga terkait dan berwenang lainnya, pemilih juga memiliki hak untuk 

tidak memilih kandidat tersebut. Selanjutnya, masyarakat juga diminta untuk lebih cerdas dalam 

menerima informasi yang tersebar di media sosial sehingga tidak mudah terpapar hoaks dan 

informasi yang menyesatkan. Untuk itu, penguatan terhadap literasi digital dan penggunaan media 

sosial secara bijak menjadi salah hal yang penting bagi publik menjelang Pemilu 2024.  
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