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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Banjar dalam mengatasi black campaign belum efektif, karena program 

sosialisasi atau upaya yang digagas oleh kedua Lembaga tersebut dikota 

Banjar meskipun sudah dilaksanakan, tetapi program sosialisasi dan upaya 

yang dilakukan tersebut lebih banyak menyentuh kepada tataran teknis 

tahapan kepemiluan, sementara program sosialisasi dan upaya yang digagas 

untuk mengatasi dan bahaya dari hoax dan black campaign itu sendiri 

belum optimal, serta terlalu singkatnya tahapan dalam proses untuk 

menyelesaikan laporan dan atau temuan sementara terkait black campaing.  

2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Banjar dalam mengatasi black campaign, pada 

pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1) 

singkatnya ruang waktu yang diberikan dalam peraturan untuk 

menyelesaikan laporan dan atau temuan black campaign. 2) Sumber Daya 

Manusia (SDM) pegawai yang belum mempuni. 3) Anggaran yang terbatas 

untuk melakukan program sosialisasi dan upaya-upaya dalam mengatasi 

black campaign. 4) Penggunaan Media Sosial yang Tidak Semestinya, 

digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan 

informasi negatif Facebook, Twitter, Instragram, WhatsApp hanyalah 
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sebagian kecil media sosial yang digunakan dalam penyebaran hoax. 

Konten hoax biasanya bernada provokatif adu domba melalui isu SARA, 

dan kampanye hitam (black champaign). 5) Pragmatisme Masyarakat, 

pragmatis masyarakat diartikan sebagai tercapainya keinginan masyarakat 

dengan menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek, di mana 

logika dan praktiknya didasarkan pada transaksi material yang diterima 

dalam memilih. Munculnya pragmatis pemilih dapat diakibatkan dari sikap 

apatis pemilih, kurangnya pemahaman akan hak-hak politik warga Negara, 

dan kemanfaatan politik. 

 

B. Saran 

1. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Banjar sebagai penyelenggaran Pemilu harus lebih memperbanyak 

sosialisasi ataupun upaya-upaya lainnya yang lebih spesifik terkait bahaya 

Hoax dan Black Campaign bukan saja Sosialisasi terkait teknis kepemiluan 

ataupun tahapan penyelenggaraan, yang diselenggarakan baik secara 

langsung maupun melalui media sosial tentang kepemiluan dan apa saja 

yang dilarang dalam Pemilu agar masyarakat bisa lebih memahami dan bisa 

lebih berfikir kritis. Tidak semata-mata hanya melakukan sosialisasi teknis 

yang lebih cenderung ke tahapan Pemilu saja. Pemberdayaan masyarakat 

melalui literasi media untuk mendukung kegiatan monitoring, control, dan 

surveillance yang dilakukan pemerintah 

2. Penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik, apabila penegak 

hukumnya membangun sinergitas untuk melakukan upaya pencegahan 
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sampai dengan upaya represif. Membangun/menciptakan sumber daya 

manusia pegawai yang lebih kompeten dengan memperbanyak kegiatan 

bimbingan teknis ataupun kursus-kursus pelatihan peningkatan kemampuan 

sumber daya manusia di lingkup internal, membangun sinergitas dan 

konsolidasi dalam pengelolaan ataupun pengajuan hibah anggaran baik 

yang bersifat untuk mendukung kegiatan kepemiluan ataupun non 

kepemiluan sehingga KPU dan Bawaslu bisa Menyusun perencanaan 

program dan anggaran yang dapat mengakomodir kegiatan ataupun upaya-

upaya dalam mengatasi black campaign, bekerjasama dengan instansi 

terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, juga harus bersinergi 

dengan perusahaan penyedia aplikasi media sosial seperti facebook, 

whatsapp, instagram, dan lain sebagainya untuk menekan penyebaran 

konten negatif atau hoax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


