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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Maraknya penyebaran situs-situs bermuatan negatif yang meresahkan 

masyarakat di media elektronik khusunys di internet seperti situs pornografi, 

penipuan, perjudian, serta ribuan situs yang diduga menyebar informasi berita 

palsu dari bidang kesehatan, politik dan bidang lainnya membuat pemerintah pada 

akhirnya mengambil tindakan untuk dapat mengendalikan permasalahan tersebut. 

Salah satu tindakan yang diambil pemerintah dalam menangani penyebaran situs-

situs berkonten negatif di internet adalah dengan mengesahkan revisi Undang-

Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2016TentangPerubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Peran pemerintah juga dijelaskan dalam UU ITE No.19 Tahun 2016, 

tepatnya pada pasal 40 ayat 2b, menegaskan bahwa pemerintah berwenang 

melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem 

elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Hal ini berarti 

pemerintah akan melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap situs-

situs yang bermuatan negatif termasuk di dalamnya adalah situs yang 

menyebarkan berita berita palsu. Melalui UU ITE No.19 Tahun 2016 pasal 40 

ayat 2b ini, pemerintah telah melakukan sejumlah pemblokiran terhadap ratusan 

ribu situs yang telah diidentifikasi berkonten negatif dan menyebar berita palsu. 
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Pada tahun 2016, pemerintah telah memutuskan sebanyak 773.097 situs, tahun 

2017 sebanyak 800.000 situs dan tahun 2018 sebanyak 961.456 situs.1 

Namun upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran situs yang 

berkonten negatif dan berita palsu dengan hanya melakukan pemutusan akses atau 

pemblokiran, nyatanya tidak membuat para penyebar berita negatif termasuk di 

dalamnya adalah penyebar berita palsu di media internet menjadi 

berkurang.Jumlah  penyebaran berita negatif dan berita palsu di media internet 

khususnya di media sosial masih sangat tinggi. Pemutusan akses situs-situs 

internet yang menyebarkan berita palsu oleh pemerintah tersebut terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya karena jumlah berita palsu di media internet dan 

media sosial juga semakin meningkat di setiap tahun.2 

Tabel .1.1 Jumlah Penyebaran berita negatid dan Berita Palsu (Hoax) 

Tahun Jumlah Berita Palsu 

2016 300 

2017 1.345 

2018 3.878 

Sumber: Kementerian Kominfo, Tahun 2019. 

Sebagian besar pengguna media sosial khususnya di Indonesia 

menggunakan telepon seluler dengan menggunakan sim card atau kartu prabayar 

untuk mengakses internet.Pengguna perangkat mobile (sim card) di Indonesia 

memiliki rasio yang tinggiyaitu mencapai 133% dari jumlah populasi(The Global 

State of Digital in 2019 Report). 

 
1 CNN, 2016, Di Tahun 2016, Kemkominfo Blokir 773.097 Situs, diakses dari 

https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-
BBSguxU, (Tanggal 11/12/2018, Jam 00:20AM WIB). 

2 CNN, 2016, Di Tahun 2016, Kemkominfo Blokir 773.097 Situs, diakses dari 
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-
BBSguxU, (Tanggal 11/12/2018, Jam 00:20AM WIB). 

https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-BBSguxU
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-BBSguxU
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-BBSguxU
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-BBSguxU
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Sumber: The Global State of Digital in 2019 Report, Tahun 2019. 

Gambar1.1.Statistik Pengguna InternetIndonesia 2019 

Tingginya angka penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia, 

menurut Niken, membuat risiko penyebaran konten negatif serta berita palsuyang 

dapat menimbulkan konflik juga amat besar. Bahkan menurut laporan Gatra, 

berita negatif sertaberita palsubanyak disebarkan melalui akun-akun sosial 

mediayang peningkatannya hingga 92,40% pada tahun 2018. Data dari Keminfo 

tahun 2018 lalu menunjukan bahwa applikasi twitter merupakan platform yang 

paling banyak dilaporkan menyebarkan konten negatif dan berita palsu. 

Hal ini menggambarkan semakin pesat perkembangan teknologi digital 

dewasa ini, pasti semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang juga dapat 

dilakukan lewat media digital, yaitu dalam hal ini penyebaran berita palsu. Oleh 

karena itu pemerintah juga perlu melakukan langkah lainnya dalam 

menanggulangi perkembangan berita palsuyang marak terjadi di media sosial 

seperti bekerjasama dengan perusahaan penyedia layanan sosial media seperti 
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facebook, twitter, whatsapp, youtube dan sebagainya agar penyebaran berita palsu 

hoax bisa semakin terkendali. 

 
Sumber: The Global State of Digital in 2019 Report, Tahun 2019. 

Gambar1.2.Jumlah Konten Negatif dan Hoax di Media Sosial Tahun 2018 

Tingginya persentase penyebaran berita hoax di internet maupun media 

sosial, membuat pemerintah untuk mengambil langkah tegas seperti pemutusan 

akses terhadap akun-akun yang telah tervalidasi sebagai penyebar hoax. Melalui 

Permen No.12 Tahun 2016, pemerintah juga dapat melakukan tindakan tegas 

lainnya dengan melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pengguna akun-

akun yang menyebarkan berita palsu. 
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Sumber: Kementerian Kominfo dan MSN Berita Nasional, Tahun 2019. 

Gambar1.3.Jumlah Akun Media Sosial yang Diblokir 

Melalui PermenNo.12 Tahun 2016, pemerintah ingin menjaring pengguna 

internet lebih luas terutama mereka yang menggunakan alat komunikasi dengan 

layanan sim Card. Semakin banyak pengguna internet yang dijaring maka 

semakin besar ruang lingkup kontrol atau pengawasan yang bisa kita lakukan 

terhadap pengguna internet. 

Penyebaran berita negatif dan berita palsu di media sosial yang masih terus 

meningkat akhirnya kembali membuat pemerintah untuk memikirkan cara lain 

untuk menanggulangi penyebaran berita palsu khususnya berita palsu yang 

banyak tersebar di media sosial. Sebagai mana yang diketahui sebelumnya bahwa 

UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam pasal 40 mengatur peran 

pemerintah dalam hal melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan 

informasi elektronik atau dokumen elektronik, pemerintah kemudian 
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mengesahkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, di mana peraturan ini 

mewajibkan setiap masyarakat yang menggunakan kartu prabayar, 

harusmelakukan registrasi kartu prabayar tersebut dengan menggunakan nomor 

KTP dan KK.Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2016 ini dapat dikatakan 

sebagai suatu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi peredaran berita 

palsukhususnya di media sosial. Melalui PermenNo.12 Tahun 2016, pemerintah 

ingin mengidentifikasikan para pengguna internet atau media sosial dengan 

mewajibkan setiap pelanggan kartu prabayar untuk melakukan registrasi kartu 

prabayar dengan menggunakan nomor KTP dan KK. 

Mengacu pada Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 dan Permenkominfo No. 

14 Tahun 2017, Pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemkominfo) dengan, telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru 

yaitu kebijakan mengenai registrasi kartu SIM prabayar yang bertujuan untuk 

mengatur arus komunikasi serta informasi yang beredar di dunia maya khususnya 

melalui jaringan internet yang sebagian besar saat ini menggunakan kartu SIM 

untuk koneksi ke internet. Pelaksanaan kebijakan mengenai registrasi kartu SIM 

prabayar ini sendiri dimulai sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 

2018.Selanjutnya, tahap kedua dimulai dari 1 Maret 2018 hingga 30 April 2018. 

Melihat dari tujuannya, kebijakan mengenai registrasi kartu SIM prabayar 

ini dibuat oleh pemerintah karena banyaknya kartu SIM Card yang berfungsi 

sebagai penghubung peralatan komunikasi ke jaringan internet, telah 

disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan manipulasi informasi, 

penipuan serta menyebarkan berita-berita palsu atau hoax di media internet. 
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Penyebaran berita palsu di media-media online dapat memberikan dampak 

negatif bagi masyarakat.Tidak hanya media-media online, masyarakatpun dapat 

melakukan atau menyebarkan berita palsu di media internet saat ini.Penyebaran 

berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya biasanya 

lebih banyak di lakukan atau disebarkan oleh masyarakat secara pribadi yang 

bertujuan menyebarkan provokasi, kecemasan, kebencian dan permusuhan.Hoax 

juga bertujuan untuk memfitnah dan menyudutkan pihak tertentu.3 

Salah satu bentuk dari adanya perkembangan internet adalah lahirnya media 

sosial yang membuat masyarakat memiliki jaringan sosial melalui media 

elektronik. Perkembangan media sosial di Indonesia tergolong sangat pesat 

bahkan pada tahun 2013, jumlah pengguna media sosial mencapai 95% dari total 

pengguna internet di Indonesia.4 

Media sosial dibuat untuk digunakan masyarakat agar dapat bersosialisasi di 

dunia maya dengan mudah.Hal ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai media untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam bersosialisasi.Media sosial membuat orang-orang untuk 

dapat bersosialisasi dengan mudah dan cepat.Media sosial juga dapat menjadi alat 

bagi oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan berita negatif atau berita palsu. 

Penyebaran berita negatif atau berita palsu melalui media sosial jelas 

merupakan tindakan yang salah.Berita palsu atau biasa disebut dengan berita hoax 

menjadi topik hangat yang selalu menjadi perbincangan saat ini.Berita palsu yang 

 
3 BNPT, Ini Ciri-ciri Hoax Menurut Ketua Dewan Pers, diakses dalam 

https://www.bnpt.go.id/ini-ciri-ciri-hoax-menurut-ketua-dewan-pers.html, (18/12/2017, 
18:20 WIB).  

4 Kominfo, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang, 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+
Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker, (diakses pada 25 september 2018) 

https://www.bnpt.go.id/ini-ciri-ciri-hoax-menurut-ketua-dewan-pers.html
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beredar di internet atau media sosial memberikan dampak negatif bagi masyarakat 

tidak hanya di dunia maya namun juga hingga ke dunia nyata.Hal ini karena berita 

hoax tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat hingga dapat 

menimbulkan kekakacauan di dunia nyata. 

Saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang sangat mudah kita temukan di 

media online.Hoax merupakan suatu kebohongan informasi dengan tujuan negatif 

yang beredar di masyarakat, baik melalui sosial media ataupun secara langsung 

(lisan).Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kementerian Kominfo, setidaknya 

terdapat 800.000 berita palsu dan ujaran kebencian yang beredar di dunia maya 

selama tahun 2016.5Pada tahun yang sama, sebanyak 773 ribu situs telah 

dilakukan tindakan pemblokiran oleh Kementerian Kominfo berdasar pada 10 

kelompok. Berikut merupakan data mengenai bentuk, saluran, dan jenis konten 

hoax yang diberikan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pada 

tahun 20166:  

 
5Pratama, A. B., Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. CNN Indonesia, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-
penyebar-hoax-di-indonesia/, (18/12/2017, 18:30 WIB).   

6BKBN, Hasil Survey MASTEL tentang Wabah Hoax Nasional, diakses 

dalamhttps://www.bkkbn.go.id/po-
content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf. 
(20/12/2017, 09:41 WIB). 

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/
https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf
https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf
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Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), 2016. 

Gambar 1.4. Bentuk Saluran Hoax Indonesia Tahun 2016 

Salah satu peristiwa tentang berita palsu di media internet adalah mengenai 

kedatangan tenaga kerja asal Cina ke Indonesia yang jumlahnya mencapai 10 

hingga 20 juta orang.Tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat 

mengingat sempitnya lowongan pekerjaan di Indonesia.Informasi ini kemudian 

klarifikasi oleh Presiden Joko Widodo dengan member pernyataan bahwa hanya 

21.000 tenaga asal Cina yang dating ke Indonesia.7 

Berita hoax yang tersebar di media online juga bermacam-macam.  

Berdasarkan data mengenai jenis hoax yang diberikan oleh Masyarakat 

Telematika Indonesia (MASTEL) pada tahun 2016 adalah: 

 
7Natisha Andarningtyas, Apa itu Hoax?, Antara News, diakses dalam 

https://www.antaranews.com/berita/605171/apa-itu-hoax, (18/12/2017, 18:40 WIB).   

https://www.antaranews.com/berita/605171/apa-itu-hoax
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Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), 2016. 

Gambar 1.5. Jenis Hoax yang diterima Tahun 2016 

Penyebaran berita negatif atau berita palsu di media internet maupun di 

media sosial membuat pemerintah pada akhirnya mengambil langkah tegas untuk 

menindak para oknum yang membuat dan menyebarkan berita palsu di internet 

tersebut. Bahkan Kepala pemerintahan RI yaitu Presiden Joko Widodo bahkan 

berkerjasama menyatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak 

yang membuat atau turut menyebarkan berita negatif dan berita palsu di internet.8 

Undang-Undang di Indonesia sebelumnya dengan jelas telah menyatakan 

bahwa penyebar dan pembuat berita palsu atau berita negatif di internet akan 

melanggar Pasal 28 UU ITE No. 11 Tahun 2008.Terbaru adalahUU No. 19 Tahun 

2016 yang merupakan revisi dariUU ITE No. 11 Tahun 2008. Pasal 45A UU ITE 

menegaskan bahwa akan dikenakan hukuman pidana yaitu penjara 6 tahun 

dandenda satu miliyar rupiah bagi siapa saja yang melanggar Pasal 28 UU ITE.   

 
8 Isyana Artharini, Upaya ‘Partikelir’ menangani Berita Bohong, 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38508148, (diakses pada 27 September  2018). 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38508148
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Penyebaran berita palsu di internet sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya dapat menimbulkan keresahan serta mampu menyulut emosi 

masyarakat yang mempercayai berita tersebut.Selain itu berita palsu yang beredar 

di internet juga berdampak merugikan bagi orang-orang yang menjadi objek dari 

isi pemebritaan palsu tersebut.Salah satu kasus penyebar berita hoax yang baru-

baru ini berhasil terungkap oleh kepolisian RI adalah kasus 

Saracen.Saracendiduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di 

media sosial.Hal yang mengejutkan menurut para pengamat Saracen adalah 

sebuah sindikat yang terorganisir.Hal ini akhirnya dapat ditangani oleh 

pemerintah dengan bantuan kepolisian Indonesia yang akhirnya menangkap tiga 

pimpinan sindikat Saracen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong 

dan provokatif bernuansa SARA di media sosial. Hasil penyelidikan forensik 

digital, terungkap sindikat ini menggunakan grup Facebook - di antaranya 

Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang 

lebih dari 800.000 akun, kata polisi.Selanjutnya pelaku mengunggah konten 

provokatif bernuansa SARA dengan mengikuti perkembangan tren di media 

sosial, kata polisi pula.Unggahan tersebut berupa kata-kata, narasi, maupun meme 

yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan negatif 

terhadap kelompok masyarakat lain.9 

Media sosial merupakan media yang paling banyak dijumpai beredarnya 

berita-berita palsu di mana jumlahnya sebesar 92,40%. Sementara sebesar 62,80% 

berita palsu ditemukan di aplikasi chatting. Sisanya berita hoax juga ditemukan 

 
9 BBC Indonesia, Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoax di media sosial 'memang 

terorganisir', diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914, 
(18/12/2017, 20:10 WIB). 

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914


 

12 
 

sebesar 34,90% di situs web,sebesar 8,70% di tv, 5%media cetak, sebesar 3,10% 

melalui email, dan sebesar 1,20% melalui siaran radio. 10 

Direktur Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Fadli Imran 

menyatakan bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling sering menjadi 

korban peredaran berita palsu atau hoax di media sosial. Selain itu, tokoh politik 

dari berbagai partai juga kerap menjadi sasaran hoax.Facebook merupakan media 

sosial dengan konten berita palsu atau hoax terbanyak.Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Ditpidsiber Mabes Polri selama ini, di ketahui bahwaFacebook 

adalah media sosial yang paling sering disalahgunakan. Setelah Facebook, konten 

hoax juga banyak bertebaran di Twitter dan Instagram.11 

Pemerintah sendiri sudah memfasilitasi dengan adanya LAPOR! (Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat) sehingga memudahkan masyarakat 

dalam melakukan pelaporan. Saat ini juga sudah ada undang-undang yang 

mengatur masalah penyebaran informasi khususnya melalui media internet seperti 

yang terdapat pada pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana para pelanggar akan 

dikenakan sanksi pidana maksimal selama 6 tahun penjaraserta denda maksimal 

sebesar 1 miliar. 

Namun adanya undang-undang yang mengatur mengenai pemberitaan 

sebuah informasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas nyatanya belum 

secara maksimal mengatasi masalah pemberitaan hoax di Indonesia. Kementerian 

komunikasi dan informatika sebagai salah satu Stakeholder yang mempunyai 

tugas dalam mengendalikan segala sistem informasi diharapkan mampu untuk 

 
10 Didi Kurniawa, CNN Indonesia, 2018, Persentase Hoax Terbanyak Hadir dari Media Sosial, 

diakses dari   https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/307668-
persentase-hoax-terbanyak-hadir-dari-media-sosial, (11/09/2018, 20:10 WIB). 

11 Ibid. 

https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/307668-persentase-hoax-terbanyak-hadir-dari-media-sosial
https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/307668-persentase-hoax-terbanyak-hadir-dari-media-sosial
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mengatasi permasalahan berita hoax yang sering kali membuat masyarakat 

berkonflik.Untuk memberikan pelayanan yang prima dalam menangani 

kesenjangan dan permasalahan yang ada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika melalui penanganan konten hoax sebagai program prioritas di dalam 

mengendalikan dan meyelesaikan permasalahan yang ada.Peraturan pemerintah 

dalam kasus pemberantasan berita hoax tersebutbelum dapat membendung jumlah 

penyebar hoax. Masalah ini tentunya membuat pemerintah harus memiliki strategi 

dalam memberantas perkembangan penyebaran berita hoax di Indonesia dengan 

menegakan UU ITE.  

Penelitian mengenai berita palsu (hoax) pernah dilakukan oleh Rahadi12, 

yang mengungkapkan bahwa penyebaran berita palsu sedikit banyaknya 

tergantung pada prilaku pengguna medsos.Sejatinya pengguna media sosial 

mengetahui dampak yang diakibatkan oleh penyebaran berita palsu.Hal ini 

membuat peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pihak yang dapat 

memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial 

dengan baik. 

Renata A13 dalam penelitiannya menyatakan media sosial juga banyak 

ditujukan kepada kalangan pejabat publik. Melalui media sosial biasanya pejabat 

public dan pemerintahan biasanya menunjukan hasil kinerjanya namun banyak 

juga berita palsu yang ditujukan kepada pejabat public tersebut untuk 

menjatuhkan reputasi mereka.. 

 
12 Rahadi, D. R. 2017. Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. Jurnal Manajemen 

dan Kewirausahaan, 5(1), 58–70. 
13 Renata, Anisa, R. 2016. Hoax Politik pada Media Sosial Instagram (Studi Etnografi Virtual 

tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik). In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 
(pp. 1–7). Sumedang. 
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Aninditya dalam penelitiannya menyebutkan bahwa berita palsu juga kerap 

turut disebarkan oleh media internet.Hal tersebut dapat terjadi karena para 

wartawan dari media internet yang langsung memuat sebuah berita tanpa 

melakukan verifikasi terhadap sumber berita terlebih dahulu sehingga akhirnya 

memicu kekacau di antara masyarakat.Hal ini menjadi peringatan sekaligus 

pembelajaran bagi seluruh jurnalis yang memuat beritanya di media internet.14 

Penelitian ini menjadi penting saat ini karena seiring denganberkembangnya 

berita hoax di dunia maya ternyata dapat menimbulkan kegaduhan hingga ke 

dunia nyata.Pada akhirnya konsep tentang kebinekaan mengalami dekonstruksi 

oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial.Tindakan dalam 

merespon persoalan semacam itu, Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan 

konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. 

Di sisi lain,  persoalan mengatasi  kegaduhan  di media sosial melalui penegakan 

hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem 

yang demokratis. 

Peneliti yakin bahwa upaya  memerangi  penyebaran berita palsu di  media 

sosial tidak cukup hanya dengan melakukan pemblokiran situs. Perlu dilakukan 

tindakan pencegahan lainnya atau tindakan yang dapat membuat jera bagi para 

pelaku dan penyebar berita palsu tersebut.Sehubungan dengan berita hoax di 

media sosial yang sering di share netizen, Kementrian Komunikasi dan 

Informatika sudah melakukan tindakan pencegahan seperti dengan implementasi 

kebijakan yang mengacu pada UU ITE yaitu kebijakan mengenai registrasi kartu 

 
14Anninditya Annisa. 2012. Etika dan Prinsip Jurnalisme Media Siber Detikcom Mengenai 

Mekanisme Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir.  e-Jurnal  Mahasiswa Universitas 
Padjajaran Vol 1 No. 1 
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SIM prabayar.Melalui penelitian ini penulis ingin melihat efektifitas dari Undang-

Undang dan Peraturan Pemerinta ini dalam menanggulangi penyebaran berita 

palsu di internet dan media sosial. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang diungkapkan di 

latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efektivitas kebijakan Kementrian Komunikasi dan Informatika 

dalam menanggulangi berita palsu (hoax) di media sosial? 

2. Apa permasalahan yang di hadapi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dalam menanggulangi berita palsu (Hoax) di media sosial? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari penjelasan di atas tujuan dari kegiatan magang ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan Kementerian Komunikasi dan 

informatika dalam menanggulangi berita palsu (hoax) di media sosial. 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi Kementerian Komunikasi 

dan Informatika dalam menanggulangi berita palsu (Hoax) di media. 

D. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep 

dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka 

teori yang akan digunakan. Berikut adalah definisi konseptual dalam penelitian 

ini. 
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a. Efektivitas Kebijakan 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang  telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kegiatan  

ataupun  program. Suatu hal disebut efektif apabila tercapai tujuan 

ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat yang 

menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

Kebijakan menurut Anderson adalah “arah tindakan yang 

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah 

actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.15Sementara 

itu, Carl Friedrich dalam Wahab menyatakan bahwa  “kebijakan  ialah  

suatu  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang disusulkan  oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungantertentu 

sehubungan  dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serayamencari 

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 

diinginkan”.16 

b. Pengukuran Efektivitas Kebijakan 

Adapun menurut Nakamura dan Smallwood “kegiatan akan 

memenuhi keberhasilan bila memenuhi 5 kriteria, yaitu pencapaian 

 
15 Winarno Budi.  2007.  Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Yogyakarta: Media Pressindo. 

Hal. 17-18. 
16 Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan 

Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 3. 
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tujuan atau hasil, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap 

client dan sistem pemeliharaan”.17 

c. Definisi Hoax 

Hoax merupakan berita palsu yang bertujuan menggiring opini, 

menjatuhkan orang lain, membuat kekacauan hingga menimbulkan 

kebencian.18 

Berita hoax bersifat menyesatkan para pembaca atau orang-orang 

yang mmelihat dan mendengarkan berita tersebut.Hal ini dikarenakan 

berita hoax pada dasarnya berisi berita-berita palsu. 

Pada konteks media siber, kata hoax dapat dimaknai sebagai teks  

yang  digunakan  sebagai pemberitaan palsu atau upaya menipu yang 

disebarkan melalui media siber kepada pembaca untuk mempercayai 

segala sesuatunya. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep atau variabel 

penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator 

penelitian.Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian. Sesuaidengan  

pendapat yang dikemukakan Nakamura dan Smallwood sesuatu dikatakan efektif 

bila memenuhi 5 hal seperti“pencapaian tujuan atau hasil, efisiensi, kepuasan 

 
17 Nakamura, Robert T dan Smallwood, Frank. 1980. The Politics of Policy. Implementation. 

New York : St. Martin Press. Hal.51. 
18 Lynda Walsh. 2006. Sins Against Science. New York: State University Of New York Press. 
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kelompok sasaran, daya tanggap client dan sistem pemeliharaan”.19 Berikut 

penjelasannya: 

a. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) 

1) Penanggulangan Berita Palsu (Haox) Melalui UU No.19 Tahun 2016 

2) Penanggulangan Berita Palsu (Haox) Melalui Permen No.12 Tahun 2016 

b. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Berita 

Palsu (Hoax) 

1) Waktu Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) 

2) Sumber Daya Manusia (Stake Holder) Pelaksanaan Kebijakan  

c. Responsivitas Masyarakat Terhadap Kebijakan dan Pelaporan Berita 

Palsu (hoax) 

1) Responsivitas Masyarakat Terhadap Kebijakan 

2) Responsivitas Masyarakat Terhadap Pelaporan 

d. Pemeliharaan Sistem Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi 

Berita Palsu (Hoax) 

e. Permasalahan Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan gambaran mengenai sebuah 

fenomena yang ada di lapangan sehingga dapat ditarik sebuah jawaban atau 

kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi. Melalui penelitian in, peneliti 

akan memberikan gambaran dari efektivitas kebijakan registrasi SIM card 

prabayar dalam menanggulangi penyebaran berita hoax di internet atau medsos.20 

 
19 Nakamura, Robert T dan Smallwood, Frank. 1980. The Politics of Policy. Implementation. 

New York : St. Martin Press. Hal.51. 
20Ibid  
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah bertempat di Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), Jalan Medan Merdeka Barat 

No.9 Jakarta Pusat.Lokasi tersebutdipilih karena sebelumnya pernah menjadi 

tempat magang bagi peneliti sehingga akan memudahkan dalam proses penelitian 

dan pengumpulan data.  

3. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian menjadi suatu bagian penting yang menjadi perhatian 

peneliti, dikarenakan subjek penelitian ini berkedudukan sebagai narasumber yang 

dianggap menguasai dan mampu menjawab berbagai hal terkait dengan Kebijakan 

Kementerian Komunikasi dalam menanggulangi berita palsu (Hoax) di Media 

sosial. 

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah : 

1. Bapak Ferdinan Setu Kepala Biro Humas dengan asumsi narasumber 

mengetahui tentang informasi dan data mengenai Kebijakan 

Kementerian Komunikasi dalam menanggulangi berita palsu (Hoax) 

di Media sosial. 

2. 3 orang penggiat media sosial dengan asumsi mengetahui adanya 

kebijakan atau program kementerian Komunikasi dalam 

menanggulangi berita palsu (Hoax) di media sosial dan turut 

merespon terhadap kebijakan atau program tersebut. 

4. Sumber Data  
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Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan 

skunder.data primer yang diperoleh melalui terjun ke lapang. Kuncoro 

mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan 

survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original21. 

Sehingga data primer akan diperoleh melalui proses wawancara dan observasi 

langsung yang dilakukan peneliti terhadap Kepala Biro Humas Kementerian 

Kominfo dan pengguna internet serta media sosial.sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk melengkapi data primer22. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun 

lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang 

biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua 

metode pengumpulan dan original23. Sehingga data primer akan diperoleh 

melalui proses wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti 

terhadap Kepala Biro Humas Kementerian Komunkasi dan Informatika dan 

3 orang penggiat media sosial. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari 

pihak kedua atau secara tidak langsung yang digunakan sebagai pendukung 

data primer. Data yang diperoleh tentulah dalam bentuk data yang sudah 

 
21 Dikutip dari Nafi’ah, Ulin 2015, ‘Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar 

Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri’, 

Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17. 
22 Ibid9. 
23 Dikutip dari Nafi’ah, Ulin 2015, ‘Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar 

Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri’, 

Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17. 
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jadi atau sudah dikelola baik oleh instansi, lembaga, atau bahkan peneliti 

terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini ialah sumber darta yang sudah ada dan 

relevan baik berupa Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang 

Pemutusan Akses, peraturan Menteri No. 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi 

Kartu Prabayar, buku-buku tentang metode penelitian, jurnal-jurnal tentang 

efektivitas kebijakan, dan internet yang sesuai dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan yang wajib 

dilakukan dalam menghimpun data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Teknik dalam pengumpulan data harus dipilih secara tepat karena berguna dalam 

pemecahan masalah secara valid dan obyektif. Alur yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini merujuk pada pendapat Creswell yaitu 

pertama, menentukan individu atau tempat pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, kedua memperoleh akses dan membangun 

hubungan dengan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, ketiga sampling purposive yaitu dengan menentukan subyek penelitian 

dan informan, keempat mengumpulkan data, baik primer maupun sekunder, 

kelima merekam informasi pengumpulan data di lapangan, keenam memecahkan 

persoalan di lapang berupa membuat kesimpulan deskiptif dan ketujuh 

menyimpan data secara offline24. 

 
24Creswell, John W, 2018, PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN RISET Memilih Di Antara 

Lima Pendekatan (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Terj. Ahmad Lintang Lazuardi   
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Data dihasilkan melalui metode wawancara kepada para narasumber, 

observasi ke lapangan, maupun analisa dokumentasi. Adapun rincian dari metode 

tersebut yaitu: 

  

1) Observasi  

Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan peneliti dengan cara 

melakukan observasi dengan pengamatan langsung di lapangan. Observasi 

dapat diartikan dengan kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian25. Sedangkan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan terhadapKebijakan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi Berita 

Palsu (Hoax) di media sosial. 

Tujuan dilakukan metode observasi ini tidak lain adalah untuk 

mengetahui kenyataan secara langsung, gambaran objek di lapangan tanpa 

ditutupi atau dimanipulasi. Hasil data dan informasi dari metode observasi 

yaitu informasi mengenai proses Kebijakan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) di media sosial. 

2) Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang banyak 

digunakan oleh peneliti di dalam mengumpulkan dataKebijakan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi Berita 

Palsu (Hoax) di media sosial beserta informasi lain. Kelebihan dari 

wawancara ini adalah mudah dilakukan, namun kelemahannya adalah 

 
25Amirudin, 2016, Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Parama Ilmu 
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validitas data informasi perlu ditambahkan dengan dokumen lain serta 

ditinjau lagi kembali secara berulang-ulang.  

Metode wawancara berusaha mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan dan dijawab pula menggunakan lisan. Sehingga agar informasi yang 

diberikan tidak lupa, peneliti menggunakan alat bantu seperti gawai untuk 

merekam aktivitas wawancara serta alat tulis beserta buku catatan. 

Wawancara ini dipilih untuk menghimpun data berupa pendapat, tanggapan, 

keyakinan, dan informasi lain.  

Metode ini dilakukan secara terstruktur dan tertulis, artinya semua 

pertanyaan-pertanyaan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) di media sosialyang akan 

ditanyadan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya pada interview guide. 

Interview guide merupakan acuan pedoman terhadap pertanyaan yang nanti 

dikembangkan ketika melakukan wawancara. Adapun narasumber yang 

akan diwawancarai untuk melengkapi data penelitian Kebijakan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi Berita 

Palsu (Hoax) di media sosial adalah Kepala Biro Humas Kominfo dan  3 

orang pegiat sosial media. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dokumen dari 

Kemkominfo berupa foto-foto dari wawancara yang dilakukan. Kegiatan 

dokumentasi berfungsi untuk data pelengkap maupun pendukung data 

primer yang didapatkan.  
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6. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang ada pada data. Analisa data dilakukan jika 

data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Metode ini bermanfaat dalam 

memberikan informasi sehingga data yang diolah menjadi mudah dipahami dan 

mudah untuk menemukan kesimpulan.   

Peneliti menggunakan analisa berdasarkan pendapat Creswell dengan 

analisa data spiral melalui tahapan, di antaranya: 

1) Mengorganisasi data yang sudah ada, langkah ini diawali dengan 

mengorganisir data bacaan intenet, jurnal, dokumentasi, peraturan 

perundang-undangan dan hasil wawancara maupun observasilapangan 

tentang efektivitas Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) di media sosial ke dalam 

komputer, kemudian dibuatkan data base agar mudah dicari kemudian hari.  

2) Membaca dan membuat memo (memoing), proses yang kedua ini lebih 

diarahkan pada penekanan pembacaan ulang terhadap seluruh data yang 

telah didapatkan. Kemudian menuliskan catatan berupa memo yang berisi 

konsep, ide dan penilaian. 

3) Mendeskripsikan, mengklasifikasi dan menafsirkan data menjadi kode dan 

tema, peneliti membuat deskripsi secara detail mengenai efektivitas 

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi 

Berita Palsu (Hoax) di media sosial, mengembangkan tema atau dimensi, 

membuat klasifikasi dan menafsirkan data sesuai dengan sudut pandang dan 
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perspektif peneliti. Sedangkan proses pengkodean (coding) dimulai dengan 

mengelompokkan data menjadi kategori informasi yang lebih kecil serta 

mencari bukti untuk kode tersebut dari data base yang sebelumnya. Dan 

untuk tema berupa informasi-informasi yang tersusun dari beberapa kode 

yang telah dikelompokkan dalam membentuk ide umum. 

4) Menyajikan dan memvisualisasi data, proses terakhir ini peneliti akan 

menyajikan dengan data yang telah diolah sebelumnya ke dalam teks 

(deskripsi serta narasi), tabel dan grafik serta gambar yang masih ada 

kaitannya dengan efektivitas Kebijakan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) di media sosial 26. 

 

Sumber ; Creswell, Jhon W, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, 2018 

 

 

 

 

 

 
26 Creswell, John W, 2018,PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN RISET Memilih Di Antara 

Lima Pendekatan (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Terj. Ahmad Lintang Lazuardi   
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