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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dalam bab ini akan mengkaji sumber-sumber penelitian 

terdahulu dan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut 

adalah penyajiannya: 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu sebagai 

acuan yang relevan dengam permasalahan penelitian saat ini yaitu mengenai 

efektivitas kebijakan pemerintah. Penelitian pertama diambil dari penelitian yang 

dilakuan oleh Febrilianawati yang berjudul Efektivitas Kebijakan Relokasi 

Pedagang Kaki Lima(PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. . Penelitian ini 

menggunakan konsep Nakamura dalam mengukur efektivitas kebijakan dengan 

mengunakan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, efesiensi dan kepuasan 

kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.1 Penelitian Putera yang 

melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan Open Data dalam 

aplikasi SIMTAPAT pada penyelenggaraan pemerintah. Penelitian ini 

menggunakan konsep efektivitas dari Nakamura dengan lima indikator 

yaitu“tujuan atau hasil, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap client, 

serta sistem pemeliharaan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

keefektivan model Open Data dalam aplikasi SIMPATAT dapat dilhat dari 

pencapaian tujuan atau hasil, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap 

 
1 Febrilianawati, Agata Ika. 2010. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
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client, serta sistem pemeliharaan. Keefektivan ini ditandai dengan peningkatan 

hasil produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan perekonomian.2 

Penelitian ketiga dari Novicadisa dkk., menggunakan tiga indikator dari konsep 

Nakamura tentang efektivitas kebijakan yaitu efisiensi dan daya tanggap.3 

2.2. Efektifitas Kebijakan 

2.2.1. Definisi Efektivitas Kebijakan 

Suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mempunyai maksudmenyelesaikan 

masalah dan dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Banyak upaya yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan namun tidak memberikan hasil yang sesuai 

harapankarena hal-hal di luar perhitungan. Diperlukan suatu teknik agar dapat 

melihat apakah sebuah kebijakan ini efektif atau tidak.  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. 

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 

ditentukan. Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatukonsep yang luas, 

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. 

 

. 

 

 

 
2 Putera, Argie Prayura. 2018. Efektivitas Model Open Data dalam Penggunaan Aplikasi 

SIMPATAT Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
3 Novicadisa, S. Soesilo Zauhar dan Heru Ribawanto. 2014. Efektivitas Penataan Bangunan 

Perkotaan di Kota Kediri. FIA UB Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 

Hal. 141-146. 
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2.2.2. Pengukuran Efektivitas Kebijakan 

Suatu kegiatan hasilnya semakin mendekati tujuan, semakintinggi pula 

efektivitasnya..4 

Mereka akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan 

keberhasilan pelaksanaan. Ini berarti kebijakan tersebut semakin mudah 

diimplementasikan. Sistem pemeliharaan dilakukan agar dapat mempertahankan 

hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai 

dancontinue maka betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika 

bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar. 

2.3. Langkah Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Hoax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Alur Kebijakan Kemkominfo 

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan KomunikasiPublik (2017)5 

 

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

New York : St. Martin Press. Hal.51. 
5 Rosarita Niken Widiastuti, 2017, Upaya Kementerian Kominfo Dalam Mengawasi Medsos 

untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 
Kemkominfo RI. 
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Kemkominfo juga tegas dalam melaksanakan UU 19/2016 tentang 

Perubahan UU 11/2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik. Seperti yang 

termuat pada Pasal 40 ayat 2b: Dalam melakukan pencegahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenangmelakukan pemutusan akses 

dan/atau memerintahkan pd PSE utk melakukan pemutusan akses terhadap IE dan 

DE ygmemiliki muatan melanggar hukum.Kemkominfo berdasarkan koordinasi 

antar instansi dan laporan masyarakat telah menutup 780.113 situs dan ribuan 

akun media sosial hingga pada bulan Juli tahun 2017. 

Langkah Kemkominfo berikutnya adalah memberikan literasi media bagi 

masyarakat sebagai tindakan pencegahan(preventif) terhadap berkembangnya 

berita hoax. Literasi Media adalah kemampuanwarga untuk memilih informasi 

yang bergunadan menggunakannya untukmeningkatkan kesejahteraan. 

Sebagai tindakan kuratif, Kemkominfo membangun kerja sama dengan 

Penyedia Platform Medsos dan komunitas untukmelaksanakan kegiatan 

pemantauan medsos serta menyediakan saluran pelaporan beritapalsu/akun 

medsos, contohnya: kerja sama dengan Facebook, Google, Telegram, Linedan 

lain-lain. Pemerintah juga menyediakan wadah pengaduan bagi masyarakat 

mengenai berita hoaxyaitu aduankonten@mail.kominfo.go.id, aduankonten.id, 

http://trustpositif.kominfo.go.id/, https://www.turnbackhoax.id/, dan lain-lain. 

2.4. Permasalahan Penanganan berita Hoax 

Kementerian Kominfo sendiri telah bekerja sama dengan Dewan Pers untuk 

menyaring media online sehubungan dengan informasi palsu atau hoax yang 

marak beredar di tengah masyarakat dengan menerapkan system verifikasi. 
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Namun sistem verifikasi yang diterapkan pemerintah dan dewan pers untuk 

untuk menyaring media online nyatanya tidak berpengaruh terhadap berkurangnya 

berita hoax yang diciptakan dan tersebar di media sosial. 

Berita hoax selama ini lebih banyak muncul dan tersebar di media sosial 

dibandingkan media online. Berita hoax yang tersebar di media sosial sebagian 

besar tidak terdeteksi sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah dalam 

melakukan penyaringan berita. Hal ini menjadi peringatan untuk pemerintah 

untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di media internet. 

2.5. Kerangka Pikir 

Sebagai upaya penanggulangan penyebaran berita hoax di media elektronik 

termasuk di dalamnya adalah media internet dan media sosial, pemerintah telah 

mengeluarkan UU ITE 19 Tahun 2016, di mana melalui UU ITE ini pemerintah 

berwenang melakukan pemutusan akses terhadapsitus atau akun di internet 

maupun medsos yang memiliki muatan melanggar hukum termasuk di dalamnya 

adalah berita hoax. Pemerintah juga telah mengeluarkan 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. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam upaya 

mengatasi atau menanggulangi penyebaran berita hoax di media elektronik 

termasuk di dalamnya adalah media internet dan media sosial, pemerintah telah 

mengeluarkan UU 19/2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasidan 

Transaksi Elektronik. 

Peneliti akan melakukan pengamatan apakah kebijakan pemerintah dalam 

upaya menanggulangi berita hoax telah memberikan hasil yang sesuai dengan 

tujuan dari kebijakan tersebut. Pencapaian tujuan dan hasil dalam penelitian ini 

berisi item-item seperti pendataan pengguna medsos, identifikasi sumber dan 

berita serta perkembangan konten hoax di medsos. Pendataan pengguna medsos 
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digunakan untuk mengukur seberapa luas jangkauan atau seberapa banyak para 

pengguna internet atau media sosial yang dapat dipantau melalui adanya 

kebijakan ini. Semakin banyak data pengguna internet yang diperoleh dari 

registrasi kartu prabayar, maka kendali atau pengawasan yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah juga akan semakin besar dan luas. Identifikasi sumber dan berita 

adalah kemampuan pemerintah untuk mengetahui adanya berita hoax dan juga 

penyebarnya melalui adanya kebijakan registrasi kartu prabayar ini. Jika 

pemerintah memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi identitas dari penyebar 

berita hoax, maka pemerintah akan dapat dengan mudah mengambil sebuah 

tindakan tegas terhadap si penyebar. Tindakan tegas dari pemerintah yang 

diberikan kepada para pelaku kejahatan internet seperti para penyebar berita hoax 

tersebut tentunya akan menjadi peringatan bagi segenap pengguna medsos untuk 

berhati-hati dalam membuat atau menyebarkan sebuah pemberitaan di internet. 

Perkembangan konten hoax digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas 

dari kebijakan ini dalam mengurangi dan menanggulangi penyebaran berita hoax 

di medsos termasuk di dalamnya adalah seberapa banyak pemutusan akses dan 

aku yang telah dilakukan. Semakin banyak berita hoax yang berhasil diidentifikasi 

serta ditindak oleh pemerintah dan semakin berkurangnya konten hoax di medsos 

maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah memenuhi hasil sesuai yang 

diharapkan. 

Efisiensi dalam penelitian ini menggunakan indikator waktu pelaksanaan 

dan SDM. Waktu pelaksanaan adalah waktu yang dibutuhkan dalam penerapan 

kebijakan ini meliputi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dari adanya kebijakan registrasi kartu prabayar ini. Efisiensi dari segi 
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waktu dalam penelitian ini akan dilihat dari lama waktu yang dibutuhkan untuk 

mengoleksi data para pengguna medsos, dan seberapa cepat pemberitaan hoax di 

media sosial dapat diatasi dengan adanya kebijakan ini. Indikator SDM dalam hal 

ini adalah kualifikasi kemahiran dari para pelaksana kebijakan ini, yaitu mereka 

yang menjalankan program aktivitas registrasi kartu prabayar para pelanggan. 

Pemeliharaan sistem dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

pemeliharan terhadap sistem pelaporan. Indikator ini menggunakan item 

pembaharuan atau update sistem. Pembaharuan sistem dapat dilihat dari upaya 

pembaharuan atau perbaikan terhadap sistem berdasarkan masukan atau keluhan 

masyarakat. Jika sistem dari kebijakan registrasi kartu prabayar ini berdampak 

merugikan pada masyarakat maka sistem ini dianggap gagal dan dapat diteruskan. 

Jika kebijakan ini dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi 

pemeberitaan hoax di medsos serta tidak memberikan satu dampak kerugian 

tertentu bagi masyarakat maka sistem ini dapat terus dijalankan. 

Responsivitas dalam penelitian ini akan mengukur respon masyarakat 

terhadap sistem kebijakan dan juga dalam hal melaporkan berita hoax di media 

sosial. Indikator ini menggunakan item cepat tanggap masyarakat terhadap 

kebijakan registrasi kartu prabayar ini. Cepat tanggap masyarakat terhadap 

kebijakan ini akan dilihat dari respon masyarakat terhadap kemudahan dari proses 

registrasi kartu prabayar yang diharus oleh kebijakan, serta kemudahan bagi 

masyarakat dalam melaporkan sebuah sumber berita hoax dan penyebarnya ke 

pihak yang berwenang. Tentunya tindakan nyata dari pemerintah seperti 

menindak dengan cepat sebuah berita hoax dan juga penyebarnya akan 

memberikan respon positif dari berbai pihak. 


