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MOTTO 

 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak 

menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak 

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?". Dia berfirman, 

“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 

30). 
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ABSTRAK 

Nur Istiqomah, 2021 : Peran Media Massa Online dalam Kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lumajang 2018 Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye 

Pemilu 

Kata Kunci : peran, media massa online, Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 

Media massa online berperan sebagai penyalur informasi terkait dengan 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang maupun menjadi media untuk 

aktor politik bersoalisasi supaya mendapatkan dukungan. Namun, walaupun 

media massa online mudah diakses oleh masyarakat tanpa ada batasan, tetapi 

pengetahuan masyarakat tentang kesadaran masyarakat serta politik untuk 

memanfaatkan hak pilihnya masih rendah. Sehingga pada skripsi ini, penulis 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang peran media massa online dalam 

kampanye pilkada Kabupaten Lumajang 2018 dalam memberi pengaruh kepada 

masyarakat untuk memutuskan pilihan politiknya. 

Rumusan masalah yang diteliti pada skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana 

perkembangan politik dan media massa online lokal di Lumajang? 2) Bagaimana 

konsepsi hakikat media massa online dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan 

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018? 3) Bagaimana peran media massa online 

dalam kampanye pilkada kabupaten Lumajang 2018 dalam perspektif UU Nomor 

7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018? 

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk membahas secara sistematis 

perkembangan politik dan media massa lokal di Lumajang. 2) Untuk membahas 

secara sistematis konsepsi hakikat media massa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 

dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018. 3) Untuk membahas secara sistematis 

peran media massa di kampanye pilkada kabupaten Lumajang 2018 dalam 

perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. 

Peneliti menggunakan pendekatan teoritis yang tujuannya menciptakan fakta 

deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan sampai memperoleh 

kesimpulan yang sesuai tujuan awal dengan mendeskripsikan persoalan yang 

diselidiki secara sistematis. Serta jenis penelitiannya termasuk dalam jenis 

penelitian teoritis. 

Kesimpulan yang diperoleh dari peneltian ini 1) Kurang lebih 4 bulan masa 

kampanye Meskipun masa kampanye yang cukup panjang, pasangan calon butuh 

strategi kampanye politik yang efektif, yaitu media massa online. 2) Secara 

konsepsi pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan 

PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Media massa dalam kampanye di Kabupaten 

Lumajang, berfungsi sebagai pemberi informasi serta membuat pemilih tahu 

sehingga yakin terhadap citra diri, visi-misi, serta program dari peserta pemilu. 3) 

Peran media massa dalam kampanye Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 media 

massa dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan penyampaian citra diri 

ataupun visi misi pasangan calon. Dalam hal ini Lumajangsatu sesuai dengan 

Pasal 295 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 57 ayat (1) PKPU 

Nomor 23 Tahun 2018. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

UUD 1945 yang diposisikan sebagai konstitusi permanen dan menjadi 

hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia. 
1
Tatanan 

demokrasi di Indonesia terjadi pada perubahan UUD yang ketiga pada tahun 

2001 sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, kekuasaan (tertinggi) 

terletak pada rakyat serta pelaksanannya berdasarkan Undang-Undang Dasar
2
 

kemudian dalam angka (3) ditegaskan kembali bahwa Indonesia ialah negara 

hukum.
3
 Sehingga, hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menerapkann 

sistem demokrasi konstitusional. Suatu negara dikatakan negara yang 

konstitusional apabila dengan fungsi normatif tertentu, jaminan perlindungan 

hak asasi manusia, pengaturan dan pengendalian kekuasaan. Pada umumnya, 

terdapat tiga materi yang mendasar tentang konstitusi atau Undang-Undang 

Dasar itu sendiri: pertama, terdapat jaminan atas perlindungan hak asasi 

manusia terhadap warganya; kedua, ditentukannya ketatanegaraan pada sebuah 

negara yang memiliki sifat mendasar; ketiga, terdapat pembatasan dan 

pembagian terhadap tugas ketatanegaraan yang memiliki sifat mendasar juga.
4
  

Sebagai negara yang demokrasi, penyelenggaraan pemilu menjadi suatu 

ketentuan penting untuk terbentuknya suatu negara yang demokratis. Maka, 

                                                           
1
 Niriyanto Ahmad Daim, “Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang 

Dasar 1945,” Jurnal Konstitusi, vol. 16 (Maret 2019) 
2
 UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2). 

3
 UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3) 

4
 Muhammad Amin Putra, “Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia,”  FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum, 9.3 (2015): 204. 
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salah satu tolak ukur yang menjadi patokan keberhasilan pemerintahan yang 

demokratis
5
 adalah secara umum, langsung, jujur, rahasia, dan adil serta tidak 

ada pemaksaan dan tindakan yang represif dari pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagaimana telah dimuat dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat 

(1).
6
  

Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan 

Umum Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah 

lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan 

Pemilu”. Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang 

masing-masing.  

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional KPU, 

yang di mana KPU memiliki sifat nasional, tetap, serta mandiri. Tugas serta 

kewenangan KPU secara universal mencakup 3 (tiga) hal: Pertama, 

menetapkan peraturan tahapan-tahapan Pemilu yang berlandaskan UU Pemilu; 

Kedua, merancang, melangsungkan serta mengatur proses penyelenggaraan 

tahapan Pemilu berlandaskan UU Pemilu; dan ketiga, menegakkan syarat 

administrasi Pemilu.  

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pun menyebutkan Bawaslu 

(Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Di mana 

Bawaslu mempunyai tugas serta kewenangan yang antara lain sebagai berikut: 

                                                           
5
 Lusy Liany, “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu,” Jurnal Cita Hukum, 4.1 

(Juni 2016): 53. 
6
 UUD 1945, Pasal 22E ayat (1). 
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Pertama, melakukan pengawasan pada segala tahapan kegiatan 

penyelenggaraan pemilihan umum untuk penindakan dan  pelanggaran Pemilu. 

Kedua, mengkaji serta menerima laporan terkait dugaan pelanggaran ketentuan 

pidana Pemilu serta dugaan pelanggaran syarat administrasi pemilu. Ketiga 

pihak dari warga diberi hak untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan 

pelanggaran Pemilu, yakni Pemantau Pemilu yang terakreditasi, Partisipan 

Pemilu, serta Pemilih Terdaftar. Keempat, menuntaskan sengketa administrasi 

Pemilu secara final serta mengikat kecuali untuk 2 permasalahan sengketa. 

Kedua permasalahan yang diartikan merupakan sengketa penetapan daftar 

calon anggota DPR serta DPRD serta sengketa administrasi penentuan peserta 

Pemilu. Putusan Bawaslu terkait kedua jenis permasalahan ini sifatnya tidak 

final sebab KPU masih bisa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara dengan putusan yang sifatnya final. 

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatasi pelanggaran atas kode etik 

penyelenggara pemilu yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu.
7
 Pemaparan terkait DKPP ditetapkan terinci pada Bab III, Pasal 155-

Pasal 166. Tugas DKPP dijelaskan pada Pasal 155 ayat (2), yaitu: DKPP 

menampung ataupun menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik 

oleh Penyelenggara Pemilu. DKPP juga mengadakan verifikasi dan 

penyelidikan, juga pengecekkan dari laporan terkait dugaan terdapat 

pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu tersebut. Menurut 

                                                           
7
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 

Pasal 1 Ayat (24). 
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kewenangan DKPP, putusan DKPP bisa dalam bentuk teguran, pembenahan, 

pemberhentian tetap, ataupun pemberhentian sementara. Hal ini berdasarkan 

Peraturan Bersama antara KPU, Bawaslu serta DKPP yang tertuang dalam 

Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

Pemilihan umum baik dari daerah maupun pusat pertama kali terjadi 

pada tahun 2004 yang dilaksanakan secara langsung dan hal itu menjadi buah 

dari Reformasi Indonesia tahun 1998. Pemilihan umum pada saat ini berbeda 

dengan pemilihan umum pada Orde Baru, di mana waktu itu masyarakat tidak 

memilih secara langsung sesuai hati nurani karena masih menggunakan sistem 

perwakilan dari partai.
8
 Tidak hanya dalam pemilihan umumnya yang 

mengalami perubahan, namun dalam perkembangan jumlah media massanya 

juga. Pada Pascareformasi ini, seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak yang 

dimiliki oleh rakyat pada kebijakan yang mempengaruhi kehidupan suatu 

warga negara, karena demokrasi sendiri sebagai sebuah bentuk pemerintahan 

untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Berdasarkan pasal 22E ayat (2) 

diselenggarakannya sebuah Pemilu untuk memilih anggota DPD, DPR, 

Presiden beserta wakilnya juga DPRD.
9
 Lembaga-lembaga perwakilan tersebut 

akan menjalankan bagian dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi tugas dan 

fungsi sesuai porsinya.
10

 Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 

                                                           
8
 Muhammad Afied Hambali, “Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia,” RECHTSTAAT, 8.1 

(Maret 2014): 1. 
9
 UUD 1945, Pasal 22E ayat (2). 

10
 Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 Dalam Pembentukan Hukum 

Di Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat, 17.1 (2009): 96-106. 
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lembaga perwakilan di Indonesia, yakni: DPD (Dewan Perwakilan Daerah), 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan presiden. 

Pemilihan kepala daerah diadakan secara bersamaan dengan wakil kepala 

daerah. Kepala daerah beserta wakilnya yang dimaksud mencakup: bupati dan 

wakil bupati (lingkup kabupaten), gubernur dan wakil gubernur (dalam lingkup 

provinsi), dan wali kota dan wakilnya (dalam lingkup kota). Bupati dan wakil 

bupati untuk kabupaten salah satu yang menjadi pemilihan kepala daerah 

melalui pilihan secara langsung. Kandidat atau calon kepala daerah pada 

umumnya masyarakat tidak memilih langsung calon kandidat yang akan 

memimpin suatu pemerintahan tersebut, melainkan organisasi partai politik 

yang memiliki kuasa terbesar dalam pemutusan calon-calon tersebut. 

Pemilihan kepala daerah yang diadakan secara langsung sebagai sebuah 

perwujudan dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada 

pasal 18 ayat (4) gubernur menjadi kepala pemerintahan provisi, walikota 

sebagai kepala pemerintahan kota, dan bupati sebagai kepala pemerintahan 

kabupaten dipilih secara demokratis.
11

 Hal demikian diperkuat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengesahan, pemilihan, 

pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
12

  

Pada revolusi media informasi dan komunikasi ini, media massa 

memiliki peran dalam perkembangan ataupun bahkan pola perilaku di sebuah 

                                                           
11

 Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945,” Binamulia 

Hukum, 7.1 (Juli 2018): 17-25. 
12

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan pengadaan dan 

pendistribusian surat suara, kartu pemilih serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan tepat 

waktu  
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masyarakat. Peranan media massa mempunyai arti yang global karena dalam 

perjalanan perpolitikan di Indonesia baik itu pilpres maupun pilkada, media 

massa dapat bertindak sebagai agen perubahan. Era Revolusi Industri ditandai 

dengan serba digitalisasi. Indonesia berada pada peringkat ketiga, setelah 

China dan Internet dalam penggunaan media internet. Berdasarkan data riset 

yang dirilis pada November tahun 2020 menerangkan bahwa pengguna internet 

di Indonesia meningkat senilai 8,9 persen ataupun 25,5 juta dibanding tahun 

2018 menjadi 73,7 % dari populasi ataupun 196,7 juta pengguna. Dengan 

jumlah total penduduk Indonesia sekitar 266,9 juta orang. Dari seluruh 

pengguna internet Pulau Jawa memiliki kontribusi paling besar pada 

peningkatan pengguna internet, yaitu 56,4%.
13

 Di Lumajang sendiri, 

kepemilikan fasilitas informasi dan komunikasi menggunakan telepon kabel 

sebanyak 4.08%, telepon seluler 81.32%, dan laptop/komputer sebanyak 9,60% 

dengan presentase penduduk yang pernah akses internet sebanyak 10.46%. 

Mengingat peranan media massa sangat penting dalam perkembangan 

masyarakat, maka tidak heran jika media massa dan diantaranya media online 

maupun media elektronik menjadi tren dalam berkampanye. Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Lumajang bekerjasa sama memberikan 

pemberitaan seputar Lumajang dengan media online, berikut frekuensi dari 

Januari ke Desember.
14

 

                                                           
13

 “Buletin APJII Edisi 74,” APJII, diakses 03 November, 2020, 

https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020.pdf. 
14

 “Laporan Monitoring dan Evaluasi Diseminasi Informasi Tahun 2018,” Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lumajang online, diakses 22 Mei 2021, 

https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/cGpv. 
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Gambar 1.1 

Frekuensi Pemberitaan Berdasarkan Media Online 

Pemerintahan Kabupaten Lumajang sendiri memiliki website resmi 

dengan alamat URL lumajangkab.go.id. berikut frekuensi media online milik 

pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pemberitaan mengenai daerah 

Kabupaten Lumajang. 

 

Gambar 1.2 

Portal Berita 
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Jumlah berita yang ada dalam website resmi pemerintah Kabupaten 

Lumajang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah 

Lumajang yang dikirimkan oleh OPD (Badan Kepegawaian Daerah). Sehingga 

semakin banyak OPD yang aktif untuk mengirimkan berita maka semakin 

banyak pula berita yang disebarluaskan.  

Kebebasan pers dalam media massa juga menjadi nilai tambah dalam 

rezim demokrasi. Dalam hal ini, media massa berperan untuk mewujudkan 

kebutuhan akan informasi masyarakat terhadap politik, mulai dari pemberitaan 

kejadian pada hari tertentu, pertemuan oleh suatu partai politik maupun yang 

lain atau tentang dugaan-dugaan peristiwa yang akan terjadi di hari mendatang, 

sekaligus sebagai media sosialiasasi para kandidat untuk memperoleh 

dukungan dari masyarakat baik melaui media cetak, media elektronik, maupun 

online.  

Begitu pula yang berlangsung di Kabupaten Lumajang, yang termasuk 

dari 17 Kabupaten/Kota yang melangsungkan Pilbup pada tahun 2018. Media 

massa mempunyai kedudukan yang penting dan berperan dalam menyalurkan 

data seputar Pilkada ataupun media sosialisasi para aktor politik untuk 

mendapatkan dorongan dari masyarakat. Terlebih lagi para aktor Politik yang 

mempunyai kepentingan di Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2018, 

kerapkali berupaya menarik atensi media massa dalam semua kegiatan 

politiknya. Sebab pada dasarnya kejadian politik dalam wujud tingkah laku 

serta statement politik memiliki nilai berita sekalipun kejadian tersebut sekadar 

rutinitas. Terlebih apabila kejadian tersebut suatu yang luar biasa, maka liputan 
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politik akan tetap menghiasi bermacam media massa tiap harinya. Dengan 

kedudukan tersebut, media massa menjadi suatu agen untuk menciptakan citra 

publik. Dalam pembangunan citra, pemberitaan di media massa memiliki 

keterikatan. Sebab dengan komunikasi tersebut kegiatan interaksi sosial yang 

dipakai dalam membuat politik pencitraan.  

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Pilkada Kabupaten Lumajang yang 

menempatkan pasangan Thoriqul Haq dan Indah Amperawati yang lebih 

dikenal dengan nama Cak Thoriq-Bunda Indah sebagai pemenang. Hasil ini 

merupakan pukulan mutlak terhadap pasangan As’at dan Toriq Al Katiri yang 

merupakan pasangan petahana dikalahkan oleh pasangan Thoriqul Haq dan 

Indah Amperawati yang merupakan pendatang baru sebagai aktor politik di 

Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2018. Hasil ini juga mampu mematahkan 

hasil lembaga survei yang menyebutkan calon bupati dengan elektabilitas 

tinggi yaitu As’at Malik dan dibayangi oleh Rofik. 

Berlandaskan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

terkait Pemilu media dalam jaringan (daring), media cetak, jejaring sosial, serta 

lembaga penyiaran (ayat 1) tidak diperbolehkan menyiarkan iklan, berita, 

rekam jejak pemilih, maupun bentuk lainnya yang cenderung mengarah pada 

kepentingan pemilihan selama masa kampanye yang dapat memberi 

keuntungan maupun dapat merugikan partisipan pemilu dan Pasal 53 Peraturan 

KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Kampanye Pemilu dalam masa tenang, 

media cetak, media elektronik, jejaring sosial, media daring, serta lembaga 

penyiaran tidak diperbolehkan menyajikan iklan, berita, citra diri dari peserta 
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pemilu, rekam jejak pemilih,serta bentuk lain yang menuju ke kepentingan 

kampanye yang bisa merugikan ataupun dapat menguntungkan peserta pemilu. 

Penggunaan media dalam berkampanye ini pun tidak lupa dari peraturan 

undang-undang yang ada pada UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 23 apabila ada seseorang yang secara 

sengaja dan tidak mempunyai hak menyampaikan suatu informasi dengan 

maksud menyebabkan permusuhan ataupun kebencian terhadap individu 

maupun kelompok tertentu atas dasar SARA, yang menjadi rambu-rambu 

dalam berinteraksi dalam media online. Hal ini juga diatur dalam KUHP Pasal 

310 ayat (1) yang didalamnya juga mengatur tentang masalah pencemaran 

nama baik. Hal-hal yang tidak diperbolehkan pada kampanye terdapat pada UU 

Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 khususnya ayat (1) huruf (d) menghasut dan 

mengadu domba masyarakat maupun perseorangan, di mana hal ini termasuk 

kampanye hitam. Seringkali juga terjadi penyebaran berita yang tidak pasti 

atau sekarang dikenal dengan kata hoax ketika memberikan informasi terutama 

saat pemilihan kepala daerah berlangsung dan hal itu sering terjadi di media 

online. 

Dilihat dari kasus di Lumajang pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, 

cara calon kandidat dalam menyampaikan visi misi untuk menarik perhatian 

masyarakat mulai terjadi pergeseran arah dalam pemanfaatan media 

komunikasi itu sendiri, yang mulanya bersifat klasik (cetak dan elektronik) 

namun saat ini menghadapi pergeseran kepada media baru yang berbasis 

internet serta sebagai saluran dalam mengakses media dalam berbagai bidang, 
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baik dalam bidang hukum, budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun 

politik. Dalam politik misalnya dimanfaatkan dalam kampanye pemilu untuk 

mensosialisasikan visi/misi maupun program kerja seorang kandidat. 

Pergeseran ini tidak terlepas dan lebih cenderung memanfaatkan 

perkembangan IT sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwasannya 

Indonesia saat ini mengalami perubahan ke era revolusi industri 0.4 yang di 

mana segala aspek dapat dijangkau dengan media massa (elektronik, cetak 

maupun online). 

Penulis memilih meneliti objek penelitian di Lumajang dikarenakan pada 

tahun 2018 ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilbup) di Lumajang. Berdasarkan 

pengamatan maupun survey yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa bakal 

calon Bupati Kabupaten Lumajangmemanfaatkan media massa online dalam 

melakukan kampanye. Oleh karena itu peneliti merasa penelitian ini penting 

dilakukan. Hal tersebut dikarenakan peneliti melihat media online sebagai 

sarana komunikasi kemudian banyak digunakan oleh bakal calon Bupati dalam 

menyampaikan pesan politiknya. Sehingga bagaimana peran dari media online 

secara eksplisit dalam Pilbup tahun 2018 di Kabupaten Lumajang. Sehingga, 

pada penelitian ini peneliti memilih judul “Peran Media Massa Online dalam 

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang  Perspektif 

UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018”. 

B. Fokus Penelitian 

Melalui pemaparan tersebut, penulis bisa mengambil fokus penelitian 

yakni: 
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1. Bagaimanakah media online dan Pilkada Lumajang 2018? 

2. Bagaimana konsepsi hakikat media massa online dalam UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Kampanye Pemilu? 

3. Bagaimana peran media massa online dalam kampanye pilkada Kabupaten 

Lumajang 2018 dalam perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye 

Pemilu? 

C. Tujuan  Penelitian  

1. Untuk membahas secara sistematis media online dan Pilkada Lumajang 

2018. 

2. Untuk membahas secara sistematis konsepsi hakikat media massa dalam UU 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 

23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. 

3. Untuk membahas secara sistematis peran media massa di kampanye pilkada 

kabupaten Lumajang 2018 dalam perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilu 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis manfaatnya yaitu memperluas substansi keilmuan kepada 

para pembaca dalam melangsungkan penelitian di masa mendatang. Serta 

diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi gambaran dan pengetahuan 

yang lebih luas di bidang politik terutama tentang kedudukan dan 
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pentingnya media massa dalam mengawal perjalanan demokrasi di 

Indonesia sehingga dapat menuntaskan permasalahan dengan tema yang 

hampir sama. 

2. Manfaat praktis ialah buat memperluas pengetahuan untuk penulis untuk 

memenuhi ketentuan ujian akhir dalam meyelesaikan studi di Fakultas 

Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

E. Definisi Istilah 

1. Media Massa Online 

Yakni media baru yang berbeda dengan media yang sudah ada (media 

cetak, media elektronik) dalam cara penyampaian informasinya. Media 

online memerlukan perangkat yang berbasis pc/ komputer serta koneksi 

internet supaya dapat mencari serta menerima informasi. Internet yang 

mempunyai karakter tidak terbatas, menjadikan penggunanya leluasa 

bermedia. Penggunaan media online dalam sebutannya kerap diartikan 

serupa dengan situs berita maupun penerapan jurnalistik secara tertulis yang 

diterbitkan dengan internet. Bagi Ashadi Siregar, media online bisa 

diartikan suatu bentuk media yang berdasarkan pada telekomunikasi serta 

multimedia (internet serta pc/komputer) yang di dalamnya ada website, 

portal berita, televisi online, radio online, pers online, dan lainnya.
15

 

2. Peran Media Massa Online 

Peran media massa online tidak bisa terlepas dari fungsi media massa 

itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus 

                                                           
15

 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 20. 
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memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 40 

Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, 

mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (social control) pengawas 

perilaku publik dan penguasa. Keberhasilan media massa online dalam 

berperan sebagai agent of change dapat dilihat dari pengaruh media massa 

online terhadap individu dan masyarakat.
16

 

3. Kampanye 

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tindakan 

oleh kelompok politik ataupun kandidat untuk pemilihan parlemenmaupun 

pemilihan lainnya untuk mendapatkan dukungan pemilih saat memberikan 

suara.
17

 

Menurut Rogers dan Storey, kampanye yakni satu rangkaian kegiatan 

komunikasi yang terorganisasi yang tujuannya memperoleh sebuah 

pengaruh tertentu pada target secara berkepanjangan selama waktu 

tertentu.
18

 IFEX (International Freedom of expression Exchange), 

mengartikan kampanye merupakan sesuatu aktivitas yang mempunyai 

tujuan dalam mengejar perubahan sosial publik serta seluruh kegiatan 

kampanye mempunyai efek dalam memberi pengaruh dengan harapan 

komunikasi dari dua arah. Pengambil kebijakan juga memiliki dua opsi, 

ialah: pengaruh tidak langsung serta pengaruh langsung ialah lewat saluran 

                                                           
16

 Emilsyah Nur, “Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online.” Majalah Semi 

Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2.1 (Juni 2021): 53, https://jurnal-

dev.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/download/4198/1561. 
17

 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: AMELIA Surabaya, 

2003), 217. 
18

 R. Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, Edisi Revisi, cet. 6 (Jakarta: Raja  

Grafindo Persada, 2008), 23. 
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media tertentu yang membentuk komentar universal kemudian membagikan 

sokongan terhadap aktivitas kampanye tersebut.
19

 

4. Pemilihan umum 

Pemilihan umum merupakan syarat dasar bagi negara yang menganut 

sistem demokrasi dan penyelenggaraannya bertujuan untuk membangun 

pemerintahan yang demokratis sehingga ada pemilihan presiden, wakil 

rakyat, wakil daerah.
20

 Definisi pemilihan umum menurut Soedarsono 

menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana masyarakat untuk 

memilih wakilnya untuk menduduki kursi pemerintahan dan mewujudkan  

kedaulatan rakyat. Sebab, pemilihan umum merupakan suatu syarat bahwa 

negara tersebut menganut sistem demokrasi. Dalam KBBI, pemilihan umum 

sendiri artinya pemilihan yang diadakan secara bersamaan oleh semua 

rakyat sebuah negara (untuk memilih wakil rakyat ataupun lainnya).
21

 

5. Pemilihan Kepala Daerah 

Yakni sarana dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat yang 

diadakan dengan cara demokratis berlandaskan asas umum, langsung, 

rahasia, jujur bebas, dan adil untuk memilih tokoh-tokoh yang mencalonkan 

diri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

mengenai Penetapan Pemerintah, Undang-Undang terkait Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota telah diundangkan yaitu perwujudan 

kedaulatan rakyat, seperti di provinsi dan daerah atau kota yang dipilih 

                                                           
19

 A. Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011), 699. 
20

 Soedarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 1. 
21

 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: AMELIA Surabaya, 

2003), 317. 
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secara langsung dan dilaksanakan secara demokratis. Sedangkan pemerintah 

daerah sendiri, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan daerah terdiri atas gubernur, bupati serta 

walikota sedangkan perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah itu sendiri. 

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa media massa online 

merupakan media baru yang berbeda dengan media yang sudah ada (media 

cetak, media elektronik) dalam cara penyampaian informasinya. Media online 

memerlukan perangkat yang berbasis pc/ komputer serta koneksi internet 

supaya dapat mencari serta menerima informasi. Internet yang mempunyai 

karakter tidak terbatas, menjadikan penggunanya leluasa bermedia. Media 

massa online memiliki peran yang tidak bisa terlepas dari fungsi media massa 

itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus memperhatikan 

dan mengingat fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, 

dan pengawasan sosial (social control) pengawas perilaku publik dan penguasa. 

Seperti halnya dalam berkampanye, media online sangat berperan penting bagi 

kelompok politik ataupun kandidat untuk pemilihan umum khususnya 

pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan dukungan pemilih saat 

memberikan suara 
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6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan didalamnya memuat tahapan pembahasan 

skripsi yang diawali dengan bab pendahuluan sampai bab penutup.
22

 Agar 

mendapatkan pandangan yang utuh, terpadu serta melahirkan suatu karya tulis 

yang sistematis, maka pada penelitian skripsi ini penulis menyusun dengan 

sistematika pembahasan seperti berikut: 

Bab I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang 

meneliti: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah 

untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam 

skripsi. 

Bab II: pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka terkait kajian 

terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu 

yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dilanjudkan dengan kajian teori yang sesuai dengan objek penelitian. Fungsi 

bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa 

data yang diperoleh dari penelitian.  

Bab III: pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang di 

dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian berisi tentang uraian 

pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih. Lokasi penelitian menguraikan 

bagaimana pengumpulan data telah dilakukan dan sarana atau alat apa saja 

yang telah digunakan dalam metode pengumpulan data (wawancara, observasi, 

                                                           
22

 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 

(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 80. 
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kajian dokumen). Subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data 

merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi, sebagai hasil 

penelitian. Selanjutnya keabsahan data yang memuat memuat usaha-usaha 

peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Terakhir tahap-tahap 

penelitian menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada 

penulisan laporan..  

Bab IV penyajian data dan analisis, pada bab ini meliputi gambaran 

objek penelitian mendeskripsikan gambaran umum obyek penelitian dan diikuti 

oleh sub-sub bahasan disesuaikan fokus yang diteliti. Selanjutnya ada 

penyajian data yang berisi uraian data dan temuan yang diperoleh dengan 

menggunakan metode dan prosedur yang diuraiakan seperti pada bab III, 

terakhir ada analisis dan pembahasan temuan. 

Bab V bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang 

kesimpulan dari peneliti yang di lengkapi saran-saran dari penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya sebagai suatu referensi penulis dalam 

melangsungkan penelitian untuk bisa menambah teori yang dipergunakan 

untuk mendalami penelitian yang telah diadakan. Tidak hanya itu, penelitian 

sebelumnya juga bertujuan untuk mencegah asumsi persamaan dengan 

penelitian ini. Sehingga penulis mencantumkan hasil penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o. 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Peneliti

an 

Judul 

Penelitia

n 

Objek 

Kajian 

Fokus 

Masalah 

Metode 

Peneliti

an 

Persam

aan  

Perbedaa

n  

1. Megi 

Ardians

yah 

(2017) 

Kampan

ye 

Pilkada 

Menggun

akan 

Media 

Massa 

Elektroni

k Dalam 

Pandang

an Etika 

Politik 

Islam 

Kampan

ye 

Pilkada 

menggun

akan 

media 

massa 

elektroni

k 

1. Bagaim

ana 

kampan

ye 

pilkada 

dalam 

menggu

nakan 

media 

massa 

elektron

ik? 

2. Bagaim

Jenis 

peneliti

an 

kepusta

kaan 

(library 

researc

h) dan 

sifatnya 

deskript

if 

analisis 

Sama-

sama 

menelit

i 

tentang 

penggu

naan 

media 

massa 

dalam 

kampan

ye 

Pilkada  

Fokus, 

jenis 

penelitia

n, dan 

tempat 

penelitia

nnya 

berbeda. 

Dalam 

penelitia

n Megi 

Ardiansy

ah 
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(Studi 

Analisis 

Terhadap 

UU No. 

4 Tahun 

2017 

tentang 

KPU)  

ana 

kampan

ye 

pilkada 

menggu

nakan 

media 

massa 

elektron

ik dalam 

pandangan 

etika olitik 

Islam? 

menggun

akan 

jenis 

penelitia

n 

kepustak

aan 

sedangka

n 

penelitia

n yang 

dilakuka

n 

menggun

akan 

pendekat

an 

teoritis 

jenis 

kualitatif 

2. Didik 

Badrud

din 

(2014) 

Peran 

Media 

Massa 

dalam 

Pemenan

gan 

Pemiluka

da DKI 

Jakarta 

2012 

Putaran 

Pertama 

Peran 

media 

massa 

dalam 

pemenan

gan 

Pemiluk

ada DKI 

Jakarta 

2012 

Bagaimana 

peran 

media 

massa 

dalam 

pemenanga

n 

Pemilukad

a DKI 

Jakara 

Tahun 

2012 

Putaran 

Pertama? 

Jenis 

peneliti

an yaitu 

mengan

alisa 

hasil 

peneliti

an 

lapanga

n (field 

researc

h) dan 

sifat 

peneliti

an ini 

adalah 

deskript

ik-

analitik 

Persam

aan 

peneliti

an ini 

dengan 

peneliti

an yang 

dilakuk

an 

peneliti 

adalah 

peran 

media 

massa 

dalam 

pemilu  

Terdapat 

perbedaa

n yaitu 

pada 

fokus 

masalah, 

lokasi 

penelitia

n dan 

jenis 

penelitia

n 

3. Syamsu Efektivit Efektifit a. Bagaim Jenis Persam Terdapat 
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ddin 

(2018) 

as 

Penggun

aan 

Media 

Massa 

Pada 

Proses 

Politik 

Pilkada 

di 

Kabupate

n Pinrang 

(Suatu 

Tinjauan 

Sosiologi

s) 

as 

penggun

aan 

media 

massa 

pada 

Pilkada 

Kabupat

en 

Pinrang 

ana 

Peran 

media 

massa 

dalam 

mempe

ngaruhi 

pola 

prilaku 

masyara

kat 

terhada

p proses 

politik 

pilkada 

di 

Kabupa

ten 

Pinrang. 

b. Bagaim

anakah 

dampak 

penggu

naan 

media 

massa 

dalam 

proses 

politik 

pilkada 

di 

Kabupa

ten 

Pinrang 

peneliti

an yang 

digunak

an ialah 

deskript

if 

kualitati

f 

aan 

peneliti

an ini 

dengan 

peneliti

an yang 

dilakuk

an 

peneliti 

adalah 

penggu

naan 

media 

massa 

dalam 

proses 

Pilkada  

perbedaa

n yaitu 

pada 

fokus 

masalah, 

lokasi 

penelitia

n dan 

jenis 

penelitia

nnya  

4. Indah 

Elisa 

(2020) 

Kampan

ye Politik 

di Media 

Massa 

Cetak 

(Studi 

Kampan

ye 

politik di 

media 

massa 

cetak 

Bagaimana

kah 

kampanye 

politik dan 
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B. Kajian Teori 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 

tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan 

memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden beserta 

wakilnya. Penyelenggaraan tersebut dilakukan secara langsung, umum, 

bebas, rahasiaserta adil dan harus sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. 

Di sebagian besar negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu 

dianggap sebagai simbol dan menjadi tolak ukur dalam berdemokrasi. 

2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 

Peraturan KPU merupakan lembaga penegak hukum, sehingga 

kedudukannya dalam struktur organisasi seimbang atau sejalan dengan 
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peraturan pemerintah, tetapi Peraturan KPU memiliki sifat yang lebih 

khusus. Dengan demikian kedudukan Peraturan KPU berada di bawah 

Undang-Undang sehingga memiliki konsekuensi bahwa undang-undang 

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya 

(lebih tinggi). 

3. Teori peran 

Menurut Soekanto peran merupakan dinamika status ataupun 

memanfaatkan kesempatan yang bersumber pada hak serta kewajiban 

seseorang. Ketika seseorang telah memanfaatkan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupannya maka orang tersebut telah melangsungkan peran 

tersebut. Peran merupakan sudut kedinamisan status manakala seseorang 

tersebut telah melangsungkan hak serta kewajibannya. Menurut Soekanto 

peran mempunyai sejumlah makna yakni:
23

 

c. Perangkat hak dan kewajiban 

d. Aspek dinamis dari kedudukan 

e. Bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

f. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan 

Fungsi yang dilakukan manusia saat mengasumsikan karakterisasi 

Atau posisinya dalam struktur sosial. Di sisi lain, berdasarkan instruksi 

operasional, peran aktor digambarkan sebagai batas yang dirancang aktor 

lain yang kebetulan ada dalam satu unjuk peran.
24

 Peran adalah aspek 
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 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 213. 
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 Edi Suhartono, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1994), 3. 
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dinamis dari posisi (status), dan ketika orang menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka menjalankan perannya atau 

yang disebut peranan.
25

 

4. Teori Peran Media Massa Online 

Peran media massa online tidak bisa terlepas dari fungsi media massa 

itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus 

memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 40 

Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, 

mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (social control) pengawas 

perilaku publik dan penguasa. Keberhasilan media massa online dalam 

berperan sebagai agent of change dapat dilihat dari pengaruh media massa 

online terhadap individu dan masyarakat.
26

 

5. Teori kampanye 

Pengertian kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu yang terdapat pada Pasal 1 angka 35 ialah aktivitas peserta 

pemilu maupun pihak lain yang dipilih oleh peserta agar memastikan para 

pemilih dengan menunjukkan misi, visi, citra diri, ataupun program peserta 

pemilu.  

Kampanye politik ialah usaha yang terorganisasi untuk mempengaruhi 

kelompok tertentu di dalam proses mengambil keputusan. Kampanye politik 

dalam demokrasi,sering dipahami sebagai kampanye pemilihan yang mana 

                                                           
25

 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 243. 
26

 Emilsyah Nur, “Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online.” Majalah Semi 
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calon ataupun calon pemimpin dipilih. Kampanye politik adalah suatu 

bentuk komunikasi politik oleh suatu kelompok, individu, ataupun 

organisasi politik pada waktu tertentu dengan tujuan mendapat dukungan 

politik dari masyarakat.
27

 

Terdapat beberapa metode kampanye berdasarkan Pasal 23 ayat (1) 

Peratiran KPU Nomor 23 Tahun 2018 terkait Kampanye Pilihan Umum dan 

juga Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai 

Pemilihan Umum, menurut Peraturan KPU tersebut setidaknya terdapat 

sembilan jenis metode kampanye, yaitu: (1) Tatap muka, (2) Pertemuan 

Terbatas, (3) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan 

presiden dan wakil presiden, (4) Penyebaran bahan kampanye ke publik, (5) 

Media sosial, (6) Iklan media elektronik, media massa cetak, serta media 

daring, (7) Pemasangan alat peraga di tempat umum (8) Rapat umum, (9) 

Aktivitas lainnya yang tidak melawan Undang-Undang serta larangan dalam 

kampanye.
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam pendekatan teoritis karena 

penelitian ini berusaha mengungkap gejala-gejala tradisi tertentu yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan 

peristilahannya.
29

 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang tujuannya menciptakan 

fakta deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan sampai 

memperoleh kesimpulan yang sesuai tujuan awal dengan mendeskripsikan 

persoalan yang diselidiki secara sistematis. Jenis kualitatif sendiri merupakan 

proses penelitian maupun penjelasan yang bersumber pada metodologi yang 

mengamati sesuatu fenomena sosial serta permasalahan manusia. Pada 

pendekatan kualitatif ini, peneliti memfokuskan karakter nyata yang tercipta 

secara sosial, di mana ikatan erat antara subjek yang diteliti serta peneliti.
30

 

Penelitian deskriptif sebagai penelitian yang tujuannya menggambarkan 

suatu indikasi, kejadian/peristiwa yang berlangsung saat ini. Penelitian 

deskriptif ini memusatkan ketertarikan kepada permasalahan yang konkret 

(nyata) sebagaimana yang terdapat ketika penelitian tersebut sedang 

berlangsung. Adanya penelitian deskriptif tersebut, peneliti berupaya membuat 
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 Lexy. J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: 
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gambaran kejadian yang menjadi ketertarikan memberi suatu hal yang khas 

terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang dikaji bisa lebih dari satu variabel 

ataupun tunggal (satu variabel).
31

 

B. Lokasi Penelitian 

Agar mendapat informasi ataupun data yang dibutuhkan dalam 

menyusun penelitian ini, maka lokasi penelitian diadakan di Kabupaten 

Lumajang khususnya di Kantor Lumajangsatu yang beralamat di Perum Surya 

Asri Blok AG - 11, Desa, Krajan, Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, 

Kabupaten Lumajang. Penelitian dilakukan di Lumajangsatu karena 

berdasarkan frekuensi pemberitaan melalui media massa online 

lumajangsatu.com yang paling banyak melakukan pemberitaan mengenai 

kejadian maupun kegiatan di Kabupaten Lumajang.
32

 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian pada penelitian ini mempergunakan metode purposive. 

Metode purposive ialah penentuan subjek penelitian dengan memperhitungkan 

syarat (identitas) tertentu yang ditentukan sesuai tujuan penelitian itu sendiri.
33

 

Syarat ini merupakan mereka yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan 

serta informasi tentang data-data yang diperlukan peneliti. Pada penelitian ini 

subjeknya ialah orang-orang yang mempunyai data/informasi, pengalaman, 

pengetahuan, dan ikut serta dengan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan 
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oleh KPU Kabupaten Lumajang pada tahun 2018. Maka, subjek penelitian 

meliputi pimpinan redaksi atau ketua yaitu Babun Wahyudi sekaligus 

wartawan dari Lumajangsatu yaitu Indana Zulva serta masyarakat yang terlibat 

langsung dengan penelitian. 

D. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkannya 

berbentuk data sekunder dan data primer.  

1. Sumber Data Primer 

Yakni sumber data penelitian yang jenisnya diperoleh tidak dengan 

perantara atau dengan cara langsung dari sumber pertama. Jadi,  sumber 

data primer secara khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

penelitian. Penulis mengumpulkan sumber data primer melalui wawancara. 

Sumber data primer juga memiliki sifat yang mengikat ataupun berkaitan 

dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Mengenai ini 

peraturan undang-undang.  

2. Sumber Data Sekunder 

Yakni sumber data penelitian yang didapat dengan cara tidak langsung 

ataupun adanya perantara (dicatat ataupun diperoleh oleh pihak lain) dan 

untuk memperkuat sumber data primer. Data sekunder dapat dalam bentuk 

laporan historis ataupun catatan yang sudah tersusun dalam dokumen-

dokumen. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara sebagai sebuah wujud komunikasi verbal, jadi seperti 

percakapan dengan tujuan untuk mendapatkan data. Pertanyaan serta 

jawabannya pun diberikan secara verbal.
34

 Umumnya komunikasi ini 

diadakan saat kondisi bertatap muka tetapi bisa juga dilaksanakan dengan 

menggunakan telepon. Akhir-akhir ini bersamaan dengan pertumbuhan 

teknologi, komunikasi dapat dilaksanakan menggunakan jejaring sosial 

ataupun menggunakan email. Namun, setiap komunikasi mempunyai 

kelebihan serta kekurangan masing-masing. 

Wawancara yang dipergunakan pada penelitian ialah wawancara 

terstruktur. Pada wawancara terstruktur ada panduan wawancara yang 

memuat sejumlah pertanyaan yang akan diberikan pada subjek penelitian. 

Panduan wawancara tersebut sebagai pemaparan dari variabel yang hendak 

dicari ketika penelitian berlangsung. Untuk mendapatkan informasi yang 

lebih akurat serta lengkap dari subjek penelitian, maka pelaksanaan 

wawancara dengan orang yang mempunyai informasi/data, pengetahuan, 

pengalaman yang berkaitan langsung dengan Peran Media Massa Online di 

Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2018. Data yang diperoleh dari 

wawancara pada penelitian ini adalah mengenai peran media massa dalam 

kampanye Pilkada di Kabupaten Lumajang itu sendiri dan terdapatnya 
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pembinaan dalam menyebarluaskan berita terkait Pilkada di Kabupaten 

Lumajang supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Observasi 

Yakni metode pengumpulan data melalui sebuah pengamatan pada 

sebuah objek secara langsung yang tujuannya mendapat fakta maupun data 

yang sudah diteliti. Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi memaparkan bahwa 

observasi merupakan sebuah metode, yaitu pengamatan sistematis dan 

pencatatan gejala pada subjek penelitian.
35

 Data yang didapat melalui 

pengamatan peran media massa dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lumajang 2018 ialah dalam memberitakan berita, media massa 

(Lumajangsatu) bekerja sama dengan dua lembaga yaitu KPU dan Bawaslu 

yang dimana Bawaslu mengadakan Family Gathering dengan media dan 

media melakukan konsultasi terdapat berita yang akan disebarluaskan. 

3. Kajian Dokumen 

Yakni metode pengumpulan data secara tidak langsung yang 

diarahkan pada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan subjek penelitian. Di dalam kajian dokumen biasanya 

peneliti mengambil data historis tentang objek yang diteliti. Kajian 

dokumen adalah salah satu cara agar peneliti kualitatif dapat memperoleh 

gambaran umum dari segi pandang suatu subjek, dengan media tertulis 

maupun dokumen lain yang ditulis ataupun dibuat langsung oleh subjek 
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yang terkait.
36

 Kajian dokumen yang ada pada penelitian ini yaitu menelaah 

Undang-undang dan mengikuti serta membaca berita-berita mengenai 

pemilihan kepala daerah Kabupaten Lumajang 2018. 

F. Analisis Data 

Model analisis yang digunakan peneliti ialah model interaktif Miles, 

Huberman, dan Saldana. Terdapat tiga komponen dalam analisis data Miles, 

Huberman, dan Saldana, yaitu:
37

 

1. Kondensasi Data 

Proses kondensasi data ini dicapai setelah peneliti melakukan 

wawancara dan mengumpulkan data tertulis dari lapangan, setelah itu 

disusun transkrip wawancara untuk mendapatkan fokus penelitian yang 

diperlukan peneliti. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data bisa berbentuk teks atau tulisan, grafik, tabel, serta 

gambar. Tujuan adanya penyajian data ialah untuk menggabungkan 

informasi-informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang sedang 

terjadi. Dengan tujuan agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam 

menguasai informasi secara keseluruhan atau sebagian dari hasil penelitian, 

peneliti harus menyiapkan tabel, matriks atau grafik naratif untuk 

memudahkan pemahaman hasil. data. 

 

                                                           
36
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3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan ditarik selama proses penelitian serta proses reduksi data, 

ketika data telah terkumpul cukup, akan ditarik kesimpulan sementara dan 

ketika data selesai, akan ditarik kesimpulan akhir. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian ini menerapkan metode triangulasi 

teknik, Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan kajian dokumen untuk 

sumber data yang sama secara serempak namun dengan teknik yang berbeda.
38

  

Apabila pada penelitian ini mempergunakan metode triangulasi pada proses 

penghimpunan data, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan informasi 

sekaligus menguji integritas informasi dengan metode-metode pengumpulan 

informasi serta sebagai sumber informasi.  

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan penelitian ialah aktivitas ataupun proses-proses dalam 

melaksanakan penelitian yang sedang berlangsung. Tahap-tahap yang perlu 

dilaksanakan pada proses penelitian yaitu: 

1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti merancang penelitian. 

Adapun rancangan-rancangan penelitiannya, yakni: 
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1) Judul penelitian 

2) Latar belakang 

3) Fokus penelitian 

4) Tujuan dan manfaat  

5) Kajian teori 

6) Metode pengumpulan data 

b. Memilih lapangan penelitian 

Sebelum mengadakan sebuah penelitian, awalnya peneliti menentukan 

lapangan penelitian. Dimana lapangan penelitian dalam penelitian ini 

ialah media massa Lumajangsatu, alasan dipilihnya media massa 

Lumajangsatu sebab merupakan media massa lokal online yang berada di 

Lumajang dan sudah terdaftar secara legal. 

c. Menyusun perizinan 

Peneliti mengurus surat izin dari pihak kampus terlebih dahulu, 

kemudian meneruskannya kepada pimpinan redaksi Lumajangsatu. 

Setelah itu, menunggu jawaban apakah diperbolehkan melakukan 

penelitian di media massa Lumajangsatu tersebut. 

d. Menilai keadaan lapangan 

Sesudah diberi izin untuk mengadakan penelitian di media massa 

Lumajangsatu, tahapan berikutnya yaitu mengevaluasi keadaan lapangan. 

Dimana dalam tahap ini peneliti menilai lapangan dengan tujuan untuk 

mengetahui tentang perkembangan media massa di Lumajang hingga 

bagaimana peran media massa dalam kampanye Pilkada. 
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e. Memilih dan menentukann informan 

Peneliti pada tahapan ini memilih dan menentukan informan dengan 

tujuan menggali informasi tentang penggunaan media massa dalam 

kampanye Pilkada Kabupaten Lumajang. Informan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah Babun Wahyudi selaku pimpinan redaksi 

Lumajangsatu dan Indana Zulva selaku reporter Lumajangsatu. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Peneliti perlu mempersiapkan perlengkapan penelitian terkait 

pengumpulan informasi ataupun data-data, diantaranya buku catatan, 

perekam suara, bolpoin, dan sebagainya. 

2. Tahap kerja lapangan 

Pada tahapan ini, peneliti menghimpun data yang dibutuhkan 

berkaitan dengan peran media massa dalam kampanye Pilkada Kabupaten 

Lumajang serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu 

media massa Lumajangsatu dengan tujuan memperoleh data-data terkait 

fokus penelitian yang menjadi bahan kajian pada penelitian ini. Pada tahap 

kerja lapangan ini, terdapat sejumlah tahapan antara lain: 

a. Memahami latar belakang penelitian 

Sebelum tahap kerja di lapangan, peneliti harus mengerti kondisi 

maupun latar media massa maupun Pilkada di Kabupaten Lumajang 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri secara 

mental maupun fisik untuk memasuki lapangan penelitian. 
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b. Memasuki lapangan penelitian 

Peneliti turun langsung ke lapangan yaitu di media massa 

Lumajangsatu yang beralamat di Perum Surya Asri Blok AG - 11, Desa, 

Krajan, Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.  

c. Pengumpulan data 

Ssesudah memasuki lapangan penelitian serta memahami latar 

belakang penelitian, maka tahapan berikutnya ialah menghimpun data 

berdasarkan fokus penelitian. 

3. Tahap pasca penelitian 

a. Menganalisis data yang telah didapatkan 

Pada tahap ini peneliti menelaah ulang data yang sudah diperoleh 

melalui hasil penelitian, maka data yang ditampilkan pada skripsi telah 

sesuai. 

b. Menyajikan data dalam bentuk laporan 

Pada tahapan ini data yang sudah didapatkan selama peneliti 

melakukan penelitian di media massa Lumajangsatu ditulis dalam bentuk 

laporan sesuai pedoman penulisan karya ilmiah. 

c. Merevisi laporan 

Hasil yang kurang tepat disempurnakan lagi pada tahap ini, maka 

menjadi suatu penelitian yang tepat.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Pada tahun 2014-2015 di Lumajang mulai muncul media massa online 

yaitu kabarlumajang, beritalumajang, wartalumajang, dan Lumajangsatu. 

Namun tiga media online (kabarlumajang, beritalumajang, dan 

wartalumajang) hanya bertahan selama kurang lebih empat tahun. Tahun 

2017 kabarlumajang kembali hadir dan kini juga ada media jejaring, times 

Lumajang. Berikut klasifikasi media massa di Lumajang: 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Media Massa di Lumajang 

No. Jenis Media 

Massa 

  Nama Media Massa 

1.  Cetak (surat 

kabar/koran, 

majalah, 

tabloid, buku, 

pamphlet) 

1. Harian 

a. Harian Bangsa 

b. Memo X 

c. Bhirawa 

d. Duta Masyarakat 

e. Berita Metro 

f. Pojok Kiri  

g. Memorandum 

h. Memo Timur 
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i. Koran Memo 

j. Radar Semeru 

2. Mingguan 

a. Merdeka News 

b. Soerabai A News Weeks 

c. Suara Keadilan 

d. Lintas Jatim 

e. Jatim Pos 

f. Suara Media Nasional 

g. Bharata Post 

h. Tabloid Prestasi 

i. Radar Bangsa 

j. Warta Pos 

k. Aktual 

l. Media Gempur 

m. Nusa Post 

n. Patroit Semeru 

o. Realita  

p. Cahaya baru 

Radar Kota 

2.  Elektronik 

(Televisi dan 

radio) 

3. Televisi : PT. Klojen (Lumajang 

Vision) 

4. Radio 
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a. Radio Semeru Permai 

b. PT. Radio Gloria Paramitha 

Sampurna 

5.  Online (Situs 

website) 

Lumajangsatu.com 

Jatim Times Network 

Suara Jatim Pos.com 

Petisi.co 

Berita.A1.com 

Berita Jatim.com 

 

Mengatur media di era milenial ini sangat sulit karena perubahan terjadi 

terlalu cepat serta memiliki aturan tersendiri seiring kemajuan teknologi. Pada 

masa 5.0 saat ini, semua orang dapat membuat media mereka sendiri yang 

lebih cepat, lebih fleksibel, lebih sederhana, lebih bebas, serta lebih tanpa 

batas. Setelah diluncurkan pada 17 Februari 1933, majalah Newsweek yang 

sangat sukses ditutup pada akhir 2012 karena tidak dapat lagi bersaing dengan 

ratusan majalah online. Diharapkan dalam waktu 20 tahun, media arus utama 

akan digantikan oleh media baru dalam berselancar maupun berbisnis di 

Internet yang tidak lagi berwujud media tradisional seperti sekarang ini. 

Pada masa reformasi pada tahun 1998, ada keinginan kuat mengganti 

semua model terkait regulasi media. Mengubah simbol kontrol media dalam 

format Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sebelumnya dalam izin 

Kepmenpen Nomor 1 tahun 1998 mensyaratkan 14 persyaratan sekarang hanya 



39 
 

4 persyaratan, yaitu menyerahkan setiap akta notaris, izin mendirikan 

perusahaan, nama pengurus dan permohonan pembukaan usaha penerbitan. 

Izin akan dikeluarkan setelah pengajuan permohonan kurang lebih satu 

minggu. Jumlah terbitan baru telah meningkat secara signifikan. Pada masa 

pemerintahan BJ. Habibie, dihasilkan 1.700 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 

(SIUPP) baru. Meskipun beberapa media yang diberikan lisensi ini tidak 

diterbitkan dan beberapa mati sebelum mereka berkembang, nuansa kebebasan 

untuk mempublikasikan usaha pers yang jelas serta kuat dalam menampilkan 

jurnalisme yang bebas. 

Pada saat yang sama, dihapuskannya pengendalian pers serta semua 

bentuk tunjangan dihapuskan dari dana perlindungan. Pemerintah telah 

mengizinkan 2 surat kabar internasional, International Herald Tribune dan 

Asia Wall Street Journal, untuk dicetak di Jakarta melalui pencetakan jarak 

jauh dan bersaing secara bebas dengan surat kabar lokal. Juga diperbolehkan 

mengembangkan beberapa jenis waralaba majalah asing, termasuk majalah 

Female, berkolaborasi dengan majalah wanita Singapura. Kemuadian jumlah 

media yang memakai sistem franchise semakin banyak. Hal yang sama berlaku 

untuk TV kabel. Setidaknya ada dua kabel televisi, pertama Indovision 

memanfaatkan satelit digital di seluruh Indonesia, kedua di wilayah Jakarta 

Kabelvision, disetiap salurannya memiliki 40-50 saluran. World Space Radio, 

sistem radio satelit terkemuka di dunia, dan telah mampu bekerja dengan 

teknologi stereo digital, sehingga memungkinkannya menghadapi persaingan 

dengan ratusan stasiun radio swasta yang mengalami perkembangan pesat. 
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Masa Gusdur (2001) selama menjabat sebagai presiden, menggantikan 

B.J. Habibie, telah mengambil beberapa langkah yang bertentangan. Gus Dur 

tidak hanya mengusung kebebasan pers yang tanpa batas, tetapi juga mencopot 

Deppen (Departemen Penerangan), yang ia tuduh sebagai senjata utama kontrol 

pers rezim Presiden Soeharto. Penghapusan Deppen (Departemen Penerangan) 

diganti oleh Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, yang selama 2 tahun 

tidak berjalan. Dari situasi pers yang terkendali penuh pada masa awal Orde 

Baru hingga kebebasan pers yang mutlak hingga saat ini. Pada tanggal 26 Juni 

1999, Dewan Perwakilan Rakyat memperkenalkan Undang-Undang Penyiaran 

yang baru, yang menjadi pengganti Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 

Tahun 1997. Pasalnya, sulit ditegakkan sebab Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 1997 yang diundangkan memberi hak kepada Menteri Penerangan untuk 

mengeksekusi. Menteri Penerangan telah tiada, maka kekuasaannya sudah 

tidak berlaku lagi. 

1. Gambaran Umum Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dipandang sebagai bagian yang 

melekat dari proses untuk mewujudkan otonomi daerah. Pelaksanaannya 

merupakan kesempatan yang baik untuk proses demokratisasi politik di 

tingkatan lokal dan dalam proses pelaksanaannya tidak berdiri sendiri. Ada 

3 aspek yang terkait di dalamnya, yaitu pemilih yang mempunyai hak untuk 

memilih, penyelenggara (Badan Pengawas Pemilihan Umum dan 

pemerintah, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) dan stakeholders lainnya. 
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Pengadaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang 

pada 27 Juni 2018 mengikuti agenda pilkada serentak gelombang ketiga 

oleh KPU. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kali ini akan diselenggarakan 

bertepatan dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur dengan DPT (Daftar 

Pemilih Tetap) untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur 2018 di 

Kabupaten Lumajang sebanyak 812.479 pemilih (DPT perempuan 416.770 

serta DPT laki-laki 395.709). 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang 

dilaksanakan dengan 2 tahapan, yakni tahap persiapan dan penyelenggaraan. 

Pada tahapan persiapan, DPRD Kabupaten Lumajang menginformasikan 

kepada KPU Kabupaten Lumajang terkait berakhirnya masa jabatan Bupati 

serta Wakil Bupati Kabupaten Lumajang periode 2013-2018. Selanjutnya, 

pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 23 Juni 2018 Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten Lumajang melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. Pada tahap persiapan ini juga KPU Kabupaten Lumajang 

melaksanakan penyuluhan/BIMTEK (14 Juni 2017-26 Juni 2018) terkait 

penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Lumajang yang meliputi: 

1. Tata cara pengangkatan PPK, PPS serta KPPS 

2. Tata kerja PPS, PPK, serta KPPS 

3. Tata cara pendaftaran pemantau pemilihan 

4. Tata cara pemungutan serta perhitungan suara di TPS 

5. Tata cara rekapitulasi perhitungan suara  
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Pembentukan PPK/PPS yang dilaksanakan pada 12 Oktober 2017 

sampai dengan 11 Nopember 2017, selanjutnya pendaftaran pemantau 

pemilihan pada 12 Oktober 2017 hingga 11 Juni 2018, daftar pemilih dan 

pemutakhiran data (30 Desember 2017-27 Juni 2018) dilakukan juga pada 

tahap persiapan ini. 

Sedangkan dalam tahapan penyelenggaraan terdiri dari beberapa 

tahapan juga, yaitu penyerahan syarat dukungan calon perseorangan (25-29 

Nopember 2017), 8-10 Januari 2018 pendaftaran pasangan calon. Verifikasi 

syarat pasangan calon (8-27 Januari 2018), 12 Februari 2018 penetapan 

pasangan calon, 13 Januari 2018undian nomor urut pasangan calon, 15 

Februari 2018- 23 Juni 2018 kampanye, masa tenang (24-26 Juni 2018), 27 

Juni 2018pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi perolehan suara 

(27 Juni -6 Juli 2018).  

KPU Kabupaten Lumajang selaku pelaksana dalam pemilu senantiasa 

berupaya memegang prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan yang 

berintegritas di tiap-tiap tahapan pemilu, serta berupaya dengan sebaik 

mungkin untuk melewati tantangan yang dialami ketika pilkada 

berlangsung. Dinamika pilkada yang bersamaan dengan dilangsungkannya 

pemilihan Gubernur Jawa Timur ini memberikan warna yang berbeda di 

setiap tahapan pemilihannya sehingga menuntut penyelenggara untuk 

independen, profesional serta memiliki netralitas yang tinggi. 

Tantangan pertama yang dihadapi KPU ialah yang berhubungan 

dengan logistik, Logistik Pemilihan Umum sendiri ialah peralatan 
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penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden serta  DPRD Provinsi, anggota DPR, DPRD 

Kabupaten/Kota serta DPD. Smentara, Logistik Pemilihan ialah peralatan 

pengadaan yang dipergunakan untuk Pemilihan Bupati serta Wakilnya, 

Walikota serta Wakil Walikota ataupun Gubernur serta Wakil Gubernur, 

yang mana mencakup peralatan pemungutan suara (surat suara, kotak suara, 

tinta, segel, bilik pemungutan suara, alat untuk memberi tanda pilihan, TPS 

(tempat pemungutan suara)) serta dukungan peralatan yang lain (tanda 

pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal KPPS, spidol, karet 

pengikat surat suara, stiker nomor kotak suara, tanda pengenal saksi, Daftar 

Calon Tetap, alat bantu untuk tunanetra, Daftar Pemilih Tetap, Daftar 

Pasangan Calon, Daftar Pemilih Tambahan, dan lain sebagainya) dan bahan 

sosialisasi (brosur, pamflet, poster, stiker) ataupun kampanye (pamflet, 

poster, selebaran dan brosur). 

Tantangan berikutnya ditemui ketika tahap pemuktahiran data, dimana 

terdapat beberapa masyarakat yang belum sesuai syarat sebagai pemilih, 

namun terdaftar kedalam daftar pemilih. Begitupun sebaliknya, ada 

beberapa masyarakat yang sudah sesuai ketentuan sebagai pemilih, tetapi 

belum terdaftar kedalam daftar pemilih. Keadaan tersebut pada akhirnya, 

untuk masyarakat yang belum sesuai syarat sebagai pemilih, namun 

terdaftar kedalam daftar pemilih supaya mencoret nama yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagai pemilih dan untuk masyarakat yang sudah 

sesuai ketentuan sebagai pemilih, tetapi belum terdaftar kedalam daftar 
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pemilih supaya mengkoordinir masyarakat untuk Daftar Pemilih Tambahan. 

Dalam proses pemuktahiran data pemilih tersebut, berlandaskan pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, yang diturunkan pada Peratiran 

KPU Nomor 4 Tahun 2015 terkait Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih di 

Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati 

maupun Walikota serta Wakil Walikota. Ketentuan sebagai pemilih tersebut 

berdasarkan pada domisili di daerah pemilihan dengan identitas diri 

kependudukan yang legal, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun 

KK (Kartu Keluarga). 

2. Pasangan calon Bupati Kabupaten Lumajang 

a. H. Thoriqul Haq, M.ML. dan Ir. H. Indah Amperawati, M.Si. 

Thoriqul Haq adalah putra kelahiran Lumajang 14 Desember 1977. Ia 

tamat SMA di MAN Malang 1 dan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya 

(UIN Sunan Ampel Surabaya). Kemudian dilanjutkan S2 dengan 

mengambil jurusan Bahasa dan Linguistik di University of Malaya, 

Kuala Lumpur dan lulus pada tahun 2005. 

Thoriqul Haq pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur 

selama dua periode (2009-2014). Ia menjabat sebagai Ketua Komisi C 

pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde 

Karwo. Cak Thoriq, begitu biasanya ia disapa, telah menulis buku serta 

makalah-makalah dengan jumlah lenih dari sepuluh buah. Popularitas 

Thoriqul Haq tinggi sejak ia menjadi panitia khusus (pansus) 
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pertambangan pada tahun 2015 serta ia mengawal kasus yang 

menewaskan aktivis Salim Kancil di tambang pasir Lumajang. 

Indah Amperawati, yang menjadi calon wakil bupati pasangan nomor 

urut 1 yakni Thoriqul Haq ialah adik dari mantan Bupati Lumajang Dr. 

H. Sjahrazad Masdar, M.A. Indah amperawati lahir di Lumajang pada 6 

Mei 1966 dan ia merupakan Sarjana Fakultas Pertanian Universitas 

Jember serta Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang. 

Bunda Indah, nama akrabnya, merupakan seorang Birokrat yang 

memiliki pengalaman selama 25 tahun di bidang tersebut. Ia pernah 

menduduki beberapa jabatan penting di Kabupaten Lumajang, yang 

diantaranya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (2007-2008), 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2008-1016), dan 

terakhir ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (2016-2017). 

b. Drs. H. As’at Malik, M.Ag dan Drs. H. Thoriq Alkatiri 

As’at Malik lahir di Lumajang, pada 2 Januari 1964 yang sebelumnya 

menjabat sebagai Bupati Lumajang di sisa periode 2013-2018, 

menggantikan Bupati sebelumnya yaitu Bupati Sjahrazad Masdar yang 

meningal dunia. Ia lulusan dari IKIP Malang pada tahun 1987, sebelum 

terjun kedunia perpolitikan, ia mengajar di SMA Muhammadiyah 

Lumajang sebagai guru honorer serta ia kemudian mengajar juga di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lumajang sebagai Guru Tidak Tetap 

(GGT) juga. Hingga beberapa tahun, ia mencoba mendaftar CPNS 

kemudian dinyatakan lolos sehingga ia ditempatkan di SMAN 2 
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Lumajang untuk mengajar. Tak hanya itu, As’at juga mengelola Pondok 

Pesantren (Ponpes) Duren yang didirikan pada tahun 1970 oleh 

ayahandanya. Hingga kini Pondok Pesanten tersebut telah berganti nama 

menjadi Al-Malik. 

Thoriq Alkatiri lahir di Lumajang pada 26 Nopember 1961 lulusan 

Sarjana Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi di UNIBRAW Malang. Ia 

memulai karirnya dengan usaha kulit di Lumajang. Thoriq Alkatiri 

merupakan salah satu inisiator PAN di Kabupaten Lumajang. Di awal 

terbentuknya Partai Amanat Nasional (PAN), ia menjabat sebagai wakil 

bendahara sampai tahun 2000. Selanjutnya ketika Musda Partai Amanat 

Nasional pada tahun 2000 ia terpilih sebagai Bendahara hingga tahun 

2005. Kemudian pada periode tahun 2005 sampai tahun 2010 ia terpilih 

sebagai Ketua MPPD (Majelis Penasehat Partai Daerah) Partai Amanat 

Nasional Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2010-1015 Thoriq Alkatiri 

menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Lumajang yang dipilih dengan cara 

aklamasi ketika Musyawarah Daerah PAN Kabupaten Lumajang tahun 

2010-2015. 

Thoriq Alkatiri juga menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan di 

Kabupaten Lumajang serta club-club olahraga. Sejak tahun 1999 sampai 

sekarang ia menjadi Ketua GABSI (Gabungan Bridge Lumajang). 

Selanjutnya mulai tahun 2004 ia dipercaya menjadi Ketua Yayasan 

Masjid Al Huda Lumajang hingga saat ini. Mulai tahun 2009 hingga  kini 

Manajer dan Penasehat PSIL (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 



47 
 

Lumajang). Thoriq Alkatiri juga terpilih menjadi Ketua Asosiasi 

Kabupaten Lumajang (Askab) untuk ketiga kalinya. 

c. H. Rofik, SH., M.H. dan Ir. Nurul Huda 

Haji Rofik adalah pria kelahiran Lumajang pada 1 Februari 1663 dan 

ia juga merupakan lulusan S2 yang berprofesi sebagai. Selain dikenal 

sebagai pengusaha, H. Rofik merupakan salah satu anggota DPRD 

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, 2019-1024. Tak hanya itu, H. 

Rofik juga merupakan mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

(PCNU) Lumajang, mantan Ketua DPC PKB Lumajang, serta kini ia 

menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Nurul 

Huda merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala 

Bagian (Kabag) Perekonomian di Pemerintahan Kabupaten Lumajang 

dan jabatan terakhir Nurul Huda sebagai Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang. Selama masa kepemimpinan Nurul 

Huda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapatkan penghargaan 

terbanyak diantara dinas-dinas lain di Kabupaten Lumajang, diantaranya 

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Adiwiyata, Adipura, dan 

Desa Berseri. 
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Tabel 4.2 

Partai-partai yang Mengusung Pasangan Calon Bupati Kabupaten 

Lumajang 

No. Pasangan Calon Partai yang Mengusung 

1. Thoriqul Haq – Indah 

Amperawati 

Gerindra 

PKB 

2. As’at – Thoriq Hanura 

PAN 

PDIP 

3. Rofik – Nurul Huda Demokrat 

NasDem 

Golkar 

PKS 

PPP 

3. Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 

Pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Lumajang mengadakan rapat pleno terbuka dalam rangka untuk 

memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 di 

Gedung Sudjono Lumajang. Pada hari tersebut, Ketua KPU Lumajang Siti 

Mudawiyah, SE menetapkan serta mengumumkan perolehan suara Pilihan 

Bupati Kabupaten Lumajang 2018 dengan menetapkan Pasangan Thoriqul 

Haq dan Indah Amperawati sebagai pemenang. 
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Kamis, 05 Juli 2018 KPU Kabupaten Lumajang sudah menetapkan 

hasil rekapitulasi perhitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Lumajang yang dengan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di 

Hotel Prima Sukodono Lumajang. Berdasarkan penetapan tersebut, 

Pasangan Calon dengan NomorUrut 1 yaitu Thoriqul Haq - Indah 

Amperawati berhasil menang di rekapitulasi perhitungan sementara itu, 

dengan total suara 246.555 suara tercatat menang di 12 kecamatan yang 

berada di Kabupaten Lumajang. Diantaranya menang di Kecamatan 

Candipuro, Kunir, Gucialit, Pasirian, Padang, Lumajang, Sukodono, 

Randuangung, Pronojiwo, Tempeh, Tekung, Sumbersuko, dan Kecamatan 

Sukodono. 

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu As’at – Thoriiq berada di posisi 

kedua dengan memperoleh total suara 201.324 suara. As’at – Thoriq 

memenangkan suara di 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan 

Rowokangkung, Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Pasrujambe, 

Kecamatan Tempursari, Kecamatan Kedungjajang, dan Kecamatan 

Senduro. 

Sedangkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 Rofik – Nurul 

Huda berada diposisi terakhir dengan total suara 132.527 suara dan 

memenangkan suara di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ranuyoso, 

Kecamatan Jatiroto, dan Kecamatan Klakah. Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Lumajang juga mencatat suara tidak sah sebanyak 25,721 
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suara serta total partisipan pada Pemilihan Bupati Kabupaten Lumajang 

2018 mencapai 606.127 dari 800 ribu yang memiliki hak suara. 

Tabel 1.3 

Pengguna Hak Pilih 

No. Pengguna Hak Pilih Laki-laki Perempuan Total 

1. DPT 279.344 317.163 596.507 

2. DPPH 455 226 681 

3. DPTB 4.199 4.740 8.939 

4. Jumlah 283.998 322.129 606.127 

 

Penetapan ini diselenggarakan setelah tidak ada gugatan terkait 

dengan hasil Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018. 

Maka, pada pemilihan bupati menetapkan Pasangan Thoriqul Haq – Indah 

Amperawati sebagai pemenang di pesta demokrasi tersebut dengan 

perolehan suara sebanyak 246.555 suara atau setara dengan 42,48 persen 

dari suara yang sah. 

Tabel 4.4 

Hasil Perolehan Suara 

No. Pasangan Calon Perolehan Suara Prosentase 

(%) 

1. Thoriqul Haq – Indah 246.555 42,48% 
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B. Penyajian dan Analisis Data 

1. Media Online dan Pilkada Lumajang 2018 

Media online dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang 

berkaitan. Media online membutuhkan Pilkada dan Pilkada juga 

membutuhkan kehadiran media online. Tahun 2018, di Kabupaten 

Lumajang bisa dikatakan pesta demokrasi karena pada pertengahan tahun 

tersebut Kabupaten Lumajang melangsungkan Pemilihan Bupati dan 

Pemilihan Gubernur. Untuk pemilihan umum, aturannya didasarkan pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E  

ayat (1) sampai dengan ayat (6).
39

 Dimana hal tersebut merupakan sarana 

aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin selama lima 

tahun kedepan. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, 

kekuasaan (tertinggi) terletak pada rakyat serta pelaksanannya berdasarkan 

Undang-Undang Dasar.
40

  

Berbagai cara dilakukan pasangan calon dengan tujuan mendapatkan 

suara terbanyak, seperti membangun citra diri dan mengambil hati 

masyarakat Lumajang selama proses kampanye. Ada beberapa faktor yang 

menentukan pilihan masyarakat, yang pertama adalah elite politik yang 

                                                           
39

 UUD 1945, Pasal 22E ayat (1)- ayat (6). 
40

 UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2). 

Amperawati 

2. As’at – Thoriq 201.324 34,69% 

3. Rofik – Nurul Huda 132.527 22,83% 
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kompeten dan khas, yang kedua adalah partai politik yang mengantarnya, 

dan yang ketiga adalah visi dan juga misi yang ditawarkan. Akibatnya, para 

elit politik berlomba-lomba untuk mendapatkan akses media massa online 

sebagai salah satu media kampanye untuk mendokumentasikan jenjang karir 

mereka yang mendukung reputasinya. 

Kampanye sangat penting dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Selama kurang lebih 4 bulan masa kampanye dan berakhir 

empat hari sebelum pencoblosan, pasangan calon kepala daerah dan tim 

kampanyenya akan berusaha memperkenalkan diri dan menjelaskan visi 

misinya, terlibat dalam perancangan kebijakan pembangunan daerah untuk 

lima tahun ke depan dari masa jabatan mereka jika terpilih. 

Meskipun masa kampanye yang cukup panjang, pasangan calon 

Kepala Daerah dan kelompok kampanyenya menyusun strategi kampanye 

politik yang efektif untuk  menjangkau  masyarakat lebih luas di daerah 

pemilihan. Jenis media yang dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah media massa online, sehingga saluran komunikasi yang 

paling banyak digunakan dalam kampanye politik adalah media massa. 

Media massa dipilih karena kemampuannya menjangkau khalayak secara 

luas dan serentak. Peluang seorang calon kepala daerah untuk 

memenangkan pemilihan  langsung juga bergantung pada penggunaan 

berbagai media massa dalam kampanye politik yang dilakukan 

pemimpinnya. 
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Politik di era media massa adalah tentang menciptakan citra. Tim 

politik masing-masing pasangan akan berusaha untuk menciptakan citra 

positif diri  di mata masyarakat, sebagai citra positif diri  dan prestasi calon 

kepala daerah yang berpengaruh besar terhadap pemilih baru dalam 

menentukan pemimpin yang dipilihnya, atau melalui kampanye politik yang 

dipersiapkan dengan matang, sehingga dapat menjadi nilai jual bagi 

pasangan calon. 

Kampanye politik saat ini berkembang pesat. Tidak hanya pertemuan 

tatap muka, ternyata kampanye juga bisa  dilakukan melalui media. Manfaat 

media online jauh lebih  membantu dalam menjalankan kampanye daripada 

harus bertemu  langsung. Dengan munculnya media massa online sebagai 

media kampanye saat itu sangat di rasakan dampaknya dikalangan 

masyarakat Lumajang.  

Berdasarkan data yang diperoleh menggambarkan bahwa Kecamatan 

Lumajang termasuk kecamatan dengan pengguna internet cukup tinggi 

dengan total 2.890 (perempuan) sehingga menimbulkan dampak yang cukup 

signifikan. Contoh kecilnya yaitu mudahnya masyarakat di Lumajang dalam 

mengenal bakal calon, mengetahui visi misi dan sebagainya. Melalui media 

massa online juga dapat mengetahui tentang larangan-larangan dalam 

kampanye Pilkada 2018 seperti kampanye yang bersifat menghasut, 

memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan ataupun 

berkelompok. Larangan menayangkan iklan kampanye komersial selain 

yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 
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Kabupaten/Kota bagi media massa (cetak, elektronik, lembaga penyiaran), 

dan larangan-larangan lain yang telah di beritakan. 

 

Gambar 4.1 

24 Larangan dalam Kampanye Pilkada 2018 

Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lumajang yang digelar 

pada 27 Juni 2018, media massa-media massa online gencar memberitakan 

persoalan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi mengenai Pilkada 

Lumajang 2018 dengan peristiwa atau masalah yang terjadi pada saat itu.  

2. Konsepsi Hakikat Media Massa Online Dalam UU Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 

2018 Tentang Kampanye Pemilu  

Media massa ialah instrumen yang dipergunakan untuk 

menyampaikan informasi dari sumber kepada khalayak dengan 

mempergunakan alat komunikasi seperti film, surat kabar, televisi dan 
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radio.
41

 Ada tiga jenis media massa, yaitu media massa elektronik, media 

massa online, dan media massa cetak.  

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal Kampanye Pemilihan 

umum  serta UU Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum merupakan 

perundang-undangan yang membahas secara terperinci mengenai berbagai 

hal yang berkaitan dengan pemilihan umum.  Pembahasan mengenai dasar 

seperti asas serta prinsip serta hal mendetail seperti persyaratan peserta  dan 

proses penyelenggaraannya tersaji kedalam kedua peraturan tersebut.  

UU Nomor 7 Tahun 2017 secara keseluruhan terpecah dalam 6 buku, 

30 bab, dan  573  pasal. Terdapat  6 pasal yang memuat mengenai  

penyelenggaraan pemilu. Syarat partai politik guna dapat dijadikan peserta 

pemilu terdapat pada pasal 174 ayat (2), metode kampanye pasal 275, 

larangan dalam kampanye pasal 280 (1), pemberitaan, penyiaran serta iklan 

kampanye pasal 287, pemberitaan kampanye pasal 289, dan iklan kampanye 

pada pasal 291. 

Sementara pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal 

kampanye pemilihan umum terdiri dari 16 pasal yang mengatur tentang 

media massa. Pada pasal 1 angka 30 menjelaskan yang dimaksud dengan 

iklan kampanye. Penggunaan elektronik, internet, media sosial. media cetak, 

serta perusahaan penyiaran untuk mengirimkan materi kampanye dalam 

bentuk teks, gambar, debat, dan promosi dikenal sebagai iklan kampanye. 

                                                           
41

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 123. 



56 
 

Lembaga penyiaran dalam UU ini dibagi menjadi dua, yaitu publik serta 

swasta. Pasal 1 angka 31 yang berbunyi “Lembaga Penyiaran Publik adalah 

lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 

negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”
42

 Lembaga penyiaran 

swasta terdapat di pasal 1 angka 32 yang mengungkapkan perihal “Lembaga 

Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum 

Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio 

atau siaran televisi.”
43

 Perbedaan antara lembaga penyiaran swasta serta 

publik dapat diamati pada beberapa aspek meliputi biaya operasional, misi, 

serta target, orientasi program yaitu publik lebih mengarah kepada 

memberikan pelayanan terhadap warga guna pemenuhan terhadap hak 

berkomunikasi warga negara, sedangkan penyiaran swasta lebih mengarah 

kepada mencari keuntungan atau bisnis. 

Pasal 23 (1) memuat tentang metode-metode kampanye, setidaknya 

terdapat sembilan jenis metode kampanye, yaitu: “(1) Pertemuan Terbatas, 

(2) Tatap muka, (3) Penyebaran bahan kampanye ke publik, (4) Pemasangan 

alat peraga di tempat-tempat umum (5) Media sosial, (6) Iklan media massa 

cetak, media elektronik, serta media daring, (7) Rapat umum, (8) 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan presiden dan 

wakil presiden, (9) Kegiatan lain yang tidak melanggar Undang-Undang 

serta larangan dalam kampanye”. Sedangkan kampanye menggunakan 

                                                           
42

 PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 1 angka 31. 
43

 PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 1 angka 32. 
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media sosial sendiri diatur dalam pasal 35, di pasal ini memuat tentang 

maksimal akun media sosial untuk tiap-tiap aplikasi serta desain dan 

materinya, yang dimaksud media sosial sendiri tertuang pada pasal 1 angka 

33 yang berbunyi “Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi 

dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten 

berbasis komunitas.”  

Pada pasal 37-41 memuat peraturan tentang iklan kampanye seperti 

metode-metode kampanye sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 23 

ayat (1), materi, pembatasan maksimum, pembatasan materi, pengaturan 

penjadwalan pemasangan iklan. Pasal 48 ayat (3) mengatur tentang debat 

pasangan calon yang disiarkan secara umum melalui media elektronik. Pada 

pasal 53-57 memuat peraturan tentang tujuan pemberitaan serta penyiaran 

kampanye, semua metode kampanye harus memenuhi kode etik serta 

peraturan yang berlaku, himbauan pada masa tenang, porsi yang sama serta 

berimbang dalam melakukan kampanye, larangan pemanfaatan kampanye 

peserta pemilu tertentu. Pasal 74 mengatur tentang larangan partai politik 

melanggar ketentuan-ketentuan kampanye. 

Terdapat beberapa metode kampanye berdasarkan Pasal 23 ayat (1) 

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 terkait Kampanye Pilihan Umum dan juga 

Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan 

Umum, menurut PKPU tersebut setidaknya terdapat sembilan jenis metode 

kampanye. Jadi, peran dari media massa dalam kampanye tersebut yaitu 

membuat pemilih tahu sehingga yakin terhadap program, visi-misi, maupun 
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citra diri dari peserta pemilu sesuai dengan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 

Tahun 2017 terkait Pemilu dan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 23 Tahun 

2018 terkait Kampanye Pemilu dengan menggunakan metode-metode 

kampanye di atas. Peserta pemilu dalam memberikan pesan, program, visi-

misi, citra diri menggunakan media massa cetak, media massa elektronik, 

lembaga penyiaran, media sosial, daring.  

Media massa memberitakan persoalan pilkada bersamaan 2018 akan 

menjadi acuan untuk partai politik pada panggung kekuasaan. Bukti bahwa 

partai politik tersebut dikenal yaitu karena kemenangan partai politik dalam 

memposisikan kadernya dibeberapa pemerintahan daerah, memiliki 

kapasitas untuk memerintah serta mempunyai akar ke masyarakat dan 

tentunya kader yang diusung populer. Kapasitas, modalitas, popularitas, dan 

jaringan kader menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilihnya. Media 

massa membuat berita bahwa pilkada serentak secara nasional akan 

diadakan sejumlah 154 daerah. Jumlah yang amat besar dikarenakan akan 

diikuti ratusan pasangan calon, yang menghabiskan banyak biaya juga. 

Dengan jumlah daerah yang banyak melaksanakan pilkada serentak, maka 

konflik dan kerawanan politik akan muncul menyertainya. Dalam menilai 

kerawanan pada pilkada serentak dapat ditinjau dari 3 indikator yaitu (i) dari 

penyelenggara pilkada meliputi kekerasan atas penyelenggara pilkada; 

integritas penyelenggara; profesionalitas penyelenggara. (ii) aktor kontestasi 

mencakup kampanye; proses pencalonan; kekerabatan; dan kontestan. (iii). 
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Partisipasi masyarakat yaitu (i) kontrol ataupun pengawasan masyarakat; 

penggunaan hak pilih; karakteristik lokal. 

Umumnya, media massa mempunyai beberapa fungsi untuk umum 

yakni pertama, sebagai pemberian interpretasi ataupun komentar yang 

memudahkan dalam memahami makna informasi; kedua, pemberi 

informasi; ketiga, hubungan beberapa bagian masyarakat dalam pemberian 

respon pada lingkungan; keempat, pembentukan kesepakatan; kelima, 

transmisi warisan budaya; dan keenam, ekspresi simbol dan nilai-nilai 

budaya yang dibutuhkan dalam kesinambungan masyarakat dan 

melestarikan identitas. Sehingga, harusnya media massa menjadi sarana 

transformasi dan pencerahan nilai-nilai kebenaran supaya masyarakat bisa 

memandang secara apa adanya. Sebaiknya, media tidak menunjukkan kesan 

yang terlalu keberpihakan maupun menilai dalam masa kampanye Pemilu. 

Media harus memberikan pesan yang sesungguhnya, jelas hitam putihnya. 

Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak pada pilihan mereka, sebab 

permasalahan Pemilu ialah permasalahan masa depan bangsa. Media harus 

bisa memiliki sikap objektif dalam penayangan berita. 

3. Peran Media Massa Online Dalam Kampanye Pilkada Kabupaten 

Lumajang 2018 Dalam Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang 

Kampanye Pemilu 

Media serta demokrasi ialah satu kesatuan yang saling berhubungan. 

Media massa, baik cetak (majalah, surat kabar/koran, buku, tabloid, 
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pamphlet), media elektronik (program radio, program televisi, gambar 

bergerak, rekaman), dan media online sangat berperan dalam pesta 

demokrasi (baik dalam pemilihan presiden, kepala daerah maupun 

pemilihan anggota legislatif) dalam mempengaruhi seseorang berkaitan 

dengan cara pandang, cara bertindak, serta perilaku politik. Media bukan 

hanya sekadar sarana dalam pemilihan kepala daerah, namun juga berperan 

penting sebagai aktor dalam demokrasi. Tidak dapat dipungkiri, media 

mencakup segala aspek dalam aktivitas-aktivitas manusia baik secara 

perseorangan ataupun umum serta media berhubungan dengan aktivitas-

aktivitas komunikasi massa. 

Dalam sistem demokrasi, media massa merupakan tonggak atau dasar 

yang penting. Maka dari itu, dalam menyampaikan berita ataupun 

informasi-informasi kepada masyarakat harus berpegang pada penyampaian 

berita ataupun informasi-informasi yang berimbang serta akurat. Dalam 

Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa pemberitaan serta penyajian 

suatu informasi dengan berimbang serta adil yang berasal dari pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan serta evaluasi sendiri-sendiri. Seperti yang 

tertuang dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 terkait 

Pemilu, media cetak, media dalam jaringan (daring), serta media sosial 

memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk 

mengiklankan berita, wawancara dan kampanye untuk peserta pemilu serta 

dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 terkait Kampanye Pemilu 

Pasal 57 ayat (1) media elektronik, media cetak, media sosial, media daring, 
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serta lembaga penyiaran memberikan halaman serta waktu yang adil juga 

seimbang bagi setiap orang dalam proses pemilihan untuk pemasangan 

berita, wawancara,
44

 dan kampanye.  

Hal senada juga ditegaskan oleh Bapak Bbun Wahyudi selaku 

pimpinan redaksi Lumajangsatu sebagai berikut: 

Media salah satu tugasnya dalam menciptakan pemilu yang jujur dan 

adil dan terlaksana dengan damai tanpa danya kekisruhan walaupun 

masih banyak yang beranggapan bahwa media banyak berita ketika 

ramai tetapi bagi kami media lokal itu kalau sudah tidak rukun, tidak 

damai jangankan memikirkan pembangunan, kisruh terus pasti 

pembangunan akan terabaikan. Kita bekerja sama dengan dua 

lembaga yaitu KPU dan Bawaslu yang dimana Bawaslu mengadakan 

Family Gathering dengan media, artinya kita konsultasi juga dengan 

Bawaslu mana yang boleh kita beritakan serta yang tidak. Jadi kita 

bisa ditegur ketika hal yang tidak boleh kita kampanyekan, kita 

dianggap tidak netral itukan kita bisa ditegur.
45

 

Begitu juga hal tersebut berlaku untuk kalangan wartawan sebagaimana 

dijelaskan oleh salah satu wartawan Lumajangsatu yaitu Indana Zulva yang 

mengatakan: 
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 PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 57 ayat (1). 
45

 Babun Wahyudi, diwawancara oleh penulis, Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, 21 

Juni 2021. 
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Dari ikatan wartawan atau semacam organisasi sendiri juga ada 

pembinaan seperti tidak boleh menyebarkan berita bohong, tidak 

boleh memihak juga.
46

 

Berdasar hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti bisa 

membuat kesimpulan bahwa media massa lokal yaitu Lumajangsatu bekerja 

sama dengan dua lembaga yaitu KPU dan Bawaslu. Bawaslu ada Family 

Gathering yang bertujuan untuk sharing maupun konsultasi dengan 

Bawaslu terkait pemberitaan. 

Pasal 287 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

menyebutkan terkait pemberitaan dan penyiaran kampanye. Pemberitaan, 

penyiaran, serta periklanan kampanye bisa diadakan menggunakan media 

media massa online, massa cetak, jejaring sosial serta lembaga penyiaran 

yang berdasarkan perundang-undangan. Penyiaran, pemberitaan, serta iklan 

kampanye yang dimaksud diatas diadakan dalam rangka kampanye pemilu 

dengan menyampaikan pesan kampanye itu sendiri kepada masyarakat oleh 

peserta pemilu. Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 53 ayat (1) dan 

(2).  

Hal serupa juga disampaikan oleh Babun Wahyudi selaku pimpinan 

redaksi Lumajangsatu: 

Media kan merupakan salah satu pilar demokrasi, salah satu sarana 

menyampaikan pesan kepada masyarakat. Lumajangsatu memang 

hadir untuk mengenalkan tentang Lumajang (hukum dan kriminal, 
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 Indana Zulfa, diwawancarai oleh penulis, Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, 02 

Oktober 2021. 
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peristiwa, pendidikan dan kesehatan, politik dan pemerintahan, 

ekonomi, olahraga, teknologi, wisata maupun kuliner) salah satunya 

adalah demokrasi terkait bagaimana pemilihan umum yang terjadi di 

Lumajang. Lumajangsatu sudah dua kali mengikuti Pilkada yaitu pada 

tahun 2013 dan yang sangat penuh di tahun 2018. Lumajangsatu juga 

ada kerjasama dengan KPU. KPU ada anggaran untuk 

mensosialisasikan pasangan calon dengan aturan yang baru pasangan 

calon tidak ujug-ujug memasang sendiri tetapi ada batas maksimal 

yang bisa dilakukan oleh pasangan calon, tidak semuanya itu bisa 

diberitakan/bisa dicitrakan. Ada beberapa media yang bekerja sama 

dengan KPU dan Lumjangsatu juga andil di situ untuk menyampaikan 

visi misi dari pasangan calon. Calon itu sendiri juga melakukan 

kerjasama denga media untuk menyampaikan visi dan misinya tetapi 

memang terbatas tidak seperti pemilu sebelumnya jika paslon punya 

uang bisa kampanye dari awal sampai akhir. Sekarang sudah ada 

jangka waktunya beberapa hari saja jadi harus betul-betul 

dimaksimalkan. Media juga mempunyai peran yang netral, dimana 

kita memberikan porsi yang sama kepada calon. Meskipun paslon 

melakukan kerjasama sendiri dengan media, kita beritakan walaupun 

ada porsi yang berbeda namun tidak signifikan karena memang tidak 

boleh terlalu berlebihan.
47
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Berlandaskan hasil wawancara oleh peneliti dalam pada dapat 

memperoleh data bahwa ada perbedaan dengan Pilkada 2013 dan tahun 

2018, perbedaan itu terletak pada peraturan baru pasangan calon yang 

dimana ada batas maksimal dalam melakukan kampanye menggunakan 

media tidak seperti sebelumnya pasangan calon bisa melakukan dari awal 

sampai akhir. 

Iklan kampanye di dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang termuat 

dalam Pasal 1 angka 30, iklan kampanye merupakan penyajian gambar, 

pesan, promosi, animasi, peragaan, suara, pertunjukan, diskusi, ataupun 

bentuk lain dari pesan kampanye yang dirancang untuk memperkenalkan 

kandidat melalui media cetak, elektronik, online, sosial, dan penyiaran 

dengan tujuan membujuk pemilih untuk mendukung calon dalam pemilu. 

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 30 itu juga mengandung 

peran media itu sendiri, yaitu penyampaian pesan kepada publik.
48

 

Begitupula media massa online dalam Pilkada tahun 2018 Kabupaten 

Lumajang memiliki peran menyampaikan pesan yang berbentuk berita-

berita kepada masyarakat, seperti menyampaikan berita kegiatan debat 

kandidat, kampanye partai politik atau gabungan partai politik, pasangan 

calon dan tim kampanye serta mementau hasil dari pencoblosan. Pertama, 

dalam debat calon kepala daerah, media massa cetak, media online, maupun 

elektronik tidak hanya menampilkan ke publik sosok dan argumentasi para 

pasangan calon Pilbup, tetapi juga bisa menjadi mediator yang baik antar 
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 PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 1 angka 30. 
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fraksi politik, penyelenggara pilkada serentak, serta masyarakat yang 

memilih. 

 

Gambar 4.2 

Pemberitaan mengenai Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 

tahun 2018 

Kedua, efek politik yang diinginkan pada kandidat adalah bahwa 

publik dapat terpengaruh dan yakin pilihannya. Keyakinan politik 

masyarakat diperlukan agar dalam pemilu, mereka memilih calon. 
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 Gambar 4.3  

Pemberitaan mengenai Pasangan Bakal Calon Pilkada Lumajang 2018 

Kebebasan pers untuk menyuarakan opini publik juga dibutuhkan. 

Kebebasan pers yang dimaksud disini bukan berarti pers bisa seenaknya 

dalam menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, namun 

kebebasan pers yang disertai dengan tanggungjawab kepada sesama profesi, 

pemerintah maupun masyarakat juga penting. Kebebasan pers di Indonesia 

sudah ditetapkan pada Undang-Undang, terdapat dua Undang-Undang yang 

mengatur akan kebebasan pers tersebut: 

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2002 mengenai Penyiaran 

b. Undang-Undang Nomor 40 Thaun 1999 terkait Pers 

Dapat dikatakan komunikasi massa memiliki fungsi untuk 

menyampaikan suatu informasi, menghibur, mendidik serta dapat 

mempengaruhi. Maka, komunikasi massa dapat memberikan dampak 

ataupun pengaruh terhadap para pembaca, pendengar,serta penontonnya. 

Dampak atau pengaruh komunikasi massa tidak hanya positif saja tetapi ada 
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juga yang berdampak negatif. Namun, pengelola media massa bisa 

diyakinkan tidak mempunyai niat untuk menyebarkan dampak negatif pada 

masyarakat, yang diinginkannya juga dampak-dampak yang bersifat positif. 

Perwujudan dampak komunikasi massa dari ketiganya (kognitif 

(pengetahuan), efektif (perasaan), behavioral (sikap perilaku)) yang muncul 

bisa berbentuk sebuah pertisipasi politik yang nyata untuk menyuarakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum. 

Dalam kehidupan berpolitik, media massa juga mempunyai banyak 

faktor yang bisa membuat media massa tersebut memiliki pengaruh penting 

salah satunya media massa sebagai instrumen berkampanye, yang 

didalamnya terdapat pencitraan politik. Hal tersebut karena jangkauan dari 

media massa yang sangat luas dan efek menggandakan pesan dalam 

menyebarkan berita, citra politik maupun opini politik kepada masyarakat 

luas.  

Sekarang ini dalam kampanye politik menggunakan jaringan internet 

yang merupakan bagian utama dari politik modern. Teknologi komunikasi 

menggunakan jaringan internet (podcast/siniar, website, e-mail) 

memungkinkan lebih cepat serta lebih efisien karena dengan mudah 

menjangkau masyarakat dengan jumlah yang lebih besar dan 

komunikasinya memungkinkan dengan berbagai bentuk. Teknologi dengan 

menggunakan internet tersebut tidak hanya dipergunakan untuk 

berkampanye, bahkan untuk merekrut relawan, mengumpulkan serta 



68 
 

membentuk komunitas yang akan menjadi pendukung kandidat-kandidat 

maupun partai politiknya. 

C. Pembahasan Temuan 

Temuan penelitian dibahas sebagai hasil analisis data oleh peneliti yang 

menggabungkan hipotesis yang ada melalui observasi, wawancara, studi 

literatur, dan metode lain untuk menguji hubungan antara keduanya, sehingga 

menjawab pertanyaan penelitian. 

1. Media Online dan Pilkada Lumajang 2018 

Media online dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang 

berkaitan. Media online membutuhkan Pilkada dan Pilkada juga 

membutuhkan kehadiran media online. Tahun 2018, di Kabupaten 

Lumajang bisa dikatakan pesta demokrasi karena pada pertengahan tahun 

tersebut Kabupaten Lumajang melangsungkan Pemilihan Bupati dan 

Pemilihan Gubernur. Untuk pemilihan umum, aturannya didasarkan pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E 

ayat sampai dengan ayat . Dimana hal tersebut merupakan sarana aspirasi 

dan partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin selama lima tahun 

kedepan. Kampanye sangat penting dalam pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah.  

Selama 4 bulan masa kampanye dan berakhir tiga hari sebelum 

pencoblosan, pasangan calon kepala daerah dan tim kampanyenya akan 

berusaha memperkenalkan diri dan menjelaskan visi misinya, terlibat dalam 

perancangan kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan dari 
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masa jabatan mereka jika terpilih. Keterbatasan waktu kampanye yang 

diberikan KPU memaksa pasangan calon Kepala Daerah dan kelompok 

kampanyenya menyusun strategi kampanye politik yang efektif untuk 

menjangkau masyarakat lebih luas di daerah pemilihan. Jenis media yang 

dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah media massa 

online, sehingga saluran komunikasi yang paling banyak digunakan dalam 

kampanye politik adalah media massa.  

Kampanye politik saat ini berkembang pesat. Tidak hanya pertemuan 

tatap muka, ternyata kampanye juga bisa dilakukan melalui media. Manfaat 

media online jauh lebih membantu dalam menjalankan kampanye daripada 

harus bertemu langsung. Dengan munculnya media massa online sebagai 

media kampanye saat itu sangat di rasakan dampaknya dikalangan 

masyarakat Lumajang. Berdasarkan data yang diperoleh menggambarkan 

bahwa Kecamatan Lumajang termasuk kecamatan dengan pengguna internet 

cukup tinggi sehingga menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Contoh 

kecilnya yaitu mudahnya masyarakat di Lumajang dalam mengenal bakal 

calon, mengetahui visi misi dan sebagainya.  

2. Konsepsi hakikat media massa online dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Kampanye Pemilu 

Media massa ialah media yang menggunakan sarana komunikasi 

termasuk radio, surat kabar, televisi, serta film untuk mentransfer informasi 

dari sumber kepada khalayak. Media massa online termasuk dalam metode 
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seleksi berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal 

Kampanye Pemilihan Umum beserta Pasal 275 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 

2017 perihal Pemilihan Umum. Setidaknya ada sembilan strategi seleksi 

yang tersedia di PKPU. Senada yang diungkapkan di ketentuan Pasal 35 UU 

Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilu, tanggung jawab media dalam kegiatan 

pemilu adalah agar pemilih memahami tujuan, misi, rencana, dan citra diri 

peserta pemilu. Dengan memilih hal tersebut di atas, maka Pasal 1 Ayat 21 

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan 

umum. Kandidat mengkomunikasikan informasi, visi, misi, rencana, dan 

citra diri melalui media cetak dan elektronik, internet, lembaga penyiaran, 

serta media sosial. Media massa ketika kampanye di Kabupaten Lumajang, 

berfungsi sebagai pemberi informasi misalnya saja mengenai tahapan 

Pilkada serentak 2018, daftar sengketa hasil Pilkada 2018 di MK, daftar 

hasil penetapan suara Pilkada 2018, dan lain sebagainya. 

3. Peran media massa online dalam kampanye pilkada Kabupaten 

Lumajang 2018 dalam perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilu 

Media massa merupakan pilar demokrasi dan sarana penyampaian 

atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. Dalam kampanye 

pemilu, media massa dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan visi 

dan misi kandidat. Namun, dalam skenario ini, media harus 

mempublikasikan berita, wawancara, dan kampanye iklan kandidat secara 
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adil dan berimbang. Adanya family gathering dari Bawaslu atau pembinaan 

dari ikatan wartawan sendiri juga dapat meminimalisir berita bohong serta 

memihak.  

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 30 itu juga 

mengandung peran media itu sendiri, yaitu penyampaian pesan kepada 

publik. Begitupula media massa online dalam Pilkada tahun 2018 

Kabupaten Lumajang memiliki peran menyampaikan pesan yang berbentuk 

berita-berita kepada masyarakat, seperti menyampaikan berita kegiatan 

debat kandidat, kampanye partai politik atau gabungan partai politik, 

pasangan calon dan tim kampanye serta mementau hasil dari pencoblosan. 

Pertama, dalam debat calon kepala daerah, media massa cetak, media 

online, maupun elektronik tidak hanya menampilkan ke publik sosok dan 

argumentasi para pasangan calon Pilbup, tetapi juga bisa menjadi mediator 

yang baik antar fraksi politik, penyelenggara pilkada serentak, serta 

masyarakat yang memilih. Kedua, efek politik yang diinginkan pada 

kandidat adalah bahwa publik dapat terpengaruh dan yakin pilihannya. 

Keyakinan politik masyarakat diperlukan dalam pemilu ketika mereka 

memilih calon. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesudah penulis membahasnya dengan menyeluruh, maka bisa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Media online dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang berkaitan. 

Media online membutuhkan Pilkada dan Pilkada juga membutuhkan 

kehadiran media online. Tahun 2018, di Kabupaten Lumajang bisa 

dikatakan pesta demokrasi karena pada pertengahan tahun tersebut 

Kabupaten Lumajang melangsungkan Pemilihan Bupati dan Pemilihan 

Gubernur. Dimana hal tersebut merupakan sarana aspirasi dan partisipasi 

masyarakat untuk memilih pemimpin selama lima tahun kedepan. Seperti 

yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, kekuasaan (tertinggi) 

terletak pada rakyat serta pelaksanannya berdasarkan Undang-Undang 

Dasar. Kampanye politik saat ini berkembang pesat. Tidak hanya 

pertemuan tatap muka, ternyata kampanye juga bisa  dilakukan melalui 

media. Manfaat media online jauh lebih  membantu dalam menjalankan 

kampanye daripada harus bertemu  langsung. Dengan munculnya media 

massa online sebagai media kampanye saat itu sangat di rasakan 

dampaknya dikalangan masyarakat Lumajang. Berdasarkan data yang 

diperoleh menggambarkan bahwa Kecamatan Lumajang termasuk 

kecamatan dengan pengguna internet cukup tinggi sehingga menimbulkan 

dampak yang cukup signifikan. Seperti, mudahnya masyarakat di 
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Lumajang dalam mengenal bakal calon, mengetahui visi misi, debat bakal 

pasangan calon dan sebagainya. 

2. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal Kampanye Pemilihan umum  serta 

UU Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum merupakan perundang-

undangan yang membahas secara terperinci mengenai berbagai hal yang 

berkaitan dengan pemilihan umum.  Pembahasan mengenai dasar seperti 

asas serta prinsip serta hal mendetail seperti persyaratan peserta  dan proses 

penyelenggaraannya tersaji kedalam kedua peraturan tersebut. UU Nomor 

77 Tahun 2017 secara keseluruhan terpecah dalam 6 buku, 30 bab, dan  573  

pasal. Terdapat  6 pasal yang memuat mengenai  penyelenggaraan pemilu. 

Syarat partai politik guna dapat dijadikan peserta pemilu terdapat pada 

pasal 174 ayat (2), metode kampanye pasal 275, larangan dalam kampanye 

pasal 280 (1), pemberitaan, penyiaran serta iklan kampanye pasal 287, 

pemberitaan kampanye pasal 289, dan iklan kampanye pada pasal 291. 

Sementara pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal kampanye pemilihan 

umum terdiri dari 16 pasal yang mengatur tentang media massa.. Media 

massa dalam kampanye di Kabupaten Lumajang, berfungsi sebagai 

pemberi informasi serta membuat pemilih tahu sehingga yakin terhadap 

citra diri, visi-misi, serta program dari peserta pemilu. 

3. Peran media massa dalam kampanye Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 

2018 media massa dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan 

penyampaian citra diri ataupun visi misi pasangan calon dimana dalam 

menyampaikan visi misi maupun citra diri tersebut media massa harus 
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dapat berperilaku adil dan berimbang dalam porsi, waktu maupun 

tulisannya. Dalam hal ini Lumajangsatu sebagai media online di Kabupaten 

Lumajang yang berperan sebagai metode penyiaran telah sesuai dengan 

Pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal Kampanye Pemilu 

beserta Pasal 295 UU Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilu. 

B. Saran 

Berlandaskan kesimpulan penelitian, maka saran penelitian ini ialah: 

1. Pemerintah, elite politik serta masyarakat harus tetap mewujudkan politik 

dan media massa lokal yang aman dan damai. 

2. Perlunya perhatian terhadap pengaplikasian netral, adil dan berimbang 

dalam berkampanye, karena pasti masih ada media atau oknum-oknum yang 

mengabaikan hal tersebut.  
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Instrumen Penelitian 

Peran Media Massa Online dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lumajang Perspektif UU Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU 

Nomor 23 tahun 2018  

A. Identitas Responden 

Nama :  

Jabatan :  

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana perkembangan media massa si Lumajang? 

2. Bagaimana strategi dalam menyampaikan pesan politik? 

3. Peran media massa dalam pilkada/pilbup sendiri bagaimana? 

4. Bagaimana persuasi di lumajangsatu terkait peluang dan tantangan 

konvergensi? 

5. Adakah strategi kampanye yang dilakukan dalam mensosialisasikan calon 

Bupati Lumajang periode 2018-2023? 

6. Apakah sosialisasi di media massa online cukup efektif? 

7. Apa visi dan misi Anda dalam mendukung demokrasi lokal? 

8. Apakah Anda mendukung akan terciptanya demokrasi lokal yang damai? 

9. Apakah yang Anda lakukan ketika masa kampanye Pilkada (Pilbup)? 

10. Adakah pembinaan khusus kepada wartawan? 

 



 

 

MATRIKS PENELITIAN 

Peran Media Massa Online Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Perspektif UU 
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