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ABSTRAK 

Tirta Raharja 2020 : Strategi Penanggulangan Informasi Hoax Di Media 

Sosial Oleh Unit Cyber Crime Di Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Nuryanti 

Mustari dan Rudi Hardi) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 

penanggulangan informasi hoax di media sosial oleh init Cyber Crime di Kota 

Makassar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tehnik 

pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara serta dokumentasi. 

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar provinsi Sulawesi selatan  informan 

penelitian ini adalah : anggota Cyber Crime, serta perwakilan pecinta media sosial 

online jumlah keseluruhan informan sebanyak 3 orang. Data data penelitian 

diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian yaitu 

data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan 

wawancara. Tehnik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah adalah 

deskriptif kualitatif. Langkah langkah pengolahan data adalah sebagai berikut. Data 

yang didapat dari hasil observasi disimpulkan potensi dan permasalahan. Untuk 

data yang didapat dari hasil wawancara adalah berupa rekaman wawancara, 

dinarasikan dan diedit agar dapat menghasilkan tata kalimat yang baik dan benar. 

Narafikasi dan hasil wawancara dianalisa berdasarkan teori dan konsep yang ada, 

selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian menunjukan strategi penanggulangan 

informasi hoax di media sosial oleh unit cyber crime di kota Makassar yaitu a. 

melakukan sosialisasi di sekolah sekolah, kampus kampus sesuai dengan program 

anggota Cyber b. dengan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder c. 

adanya pengawasan langsung di media sosial online dengan nama patrol Cyber 

terkhususnya media sosial online facebook. Faktor pendukungnya yaitu a. adanya 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 b. kerjasama dengan 

berbagai stakeholder. c. adanya bantuan dari masyarakat. Faktor penghambat yaitu 

a. pelaku menggunakan akun fack b. alat yang digunakan belum memadai. c. pihak 

facebook melindungi penggunannya. 

Kata kunci : Sosialisasi, kerjasama serta pengawasan langsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kurangnya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial 

online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat hoax dalam 

melakukan pekerjaanya. Hoax, fitnah, ujuaran kebencian serta hujatan yang 

bermunculan. Serta kurangnya literasi dalam penggunaan medsos dikalangan 

masyarakat membuat penyebaran hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

semakin leluasa menyebarkan berita bohong. Kemudian jumlah pengguna internet 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan.Hal tersebut juga meningkatkan 

peningkatan penyebaran hoax. Tujuan dari pembuatan hoax adalah menggiring 

opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu 

informasi yang sebenarnya. Masalah hoax ini adalah masalah yang harus betul betul 

diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. 

Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi 

sebenarnya, dengan kata lain hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikan fakta 

menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi 

kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai tindakan mengabutkan informasi yang 

sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa 

menutupi informasi yang benar. Hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk 

kejahatan yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat 

besar bagi kehidupan politik, sosial dan masyarakat, informasi hoax misalnya 

tentang ramainya penculikan anak dimakassar yang sangat meresahkan penduduk 
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Makassar pelaku tersebut telah ditangkap dan telah diproses oleh polda Sulawesi 

selatan. Berbagai Media Sosial Online merupakan sarana atau media bagi seseorang 

ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya 

ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai informasi. Sebenarnya jika 

media online tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif maka tidak ada masalah 

yang perlu dikuatirkan. Sayangnya media sosial online sering kali digunakan untuk 

menyampaikan berbagai hal negatif oleh seseorang ataupun pihak-pihak tertentu 

untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak 

yang lain. 

Hoax dibuat dengan sengaja sebagai alat untuk mempengaruhi publik dan 

menjadi marak karena faktor stimulant terbesar yaitu politik dan sara. Penerima 

hoax kini cukup literated/kritis karena telah membiasakan diri memeriksa 

kebenaran beritanya walaupun sebagian masih mengalami kesulitan mencari 

referensi. Tindakan hukum tidak efektif berdampak terganggunya kehidupan sosial 

kemasyarakatan, maka hoax bukan unik terjadi di Indonesia. Upaya demi upaya 

dilakukan oleh pemerintah guna melawan hoax diindonesia salah satunya melalui 

komisi penyiaran Indonesia lewat lembaga ini siaran radio televisi dan lain-lain 

dapat diawasi langsung oleh lembaga instansi-instansi yang terkait seperti kominfo 

dan polri khususnya unitCyber Crime harus berperan aktif menanggulangi dan 

mengantisipasi bahaya hoax, dari sisi dunia pendidikan semua institusi pendidikan 

harus berperan aktif memberikan edukasi kepada pelajar maupun ditingkat yang 

lebih tinggi mahasiswa untuk menanggulangi dan mengantisipasi bahaya hoax agar 
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tidak ada lagi orang yang terpapar racun informasi yang tidak bisa diverifikasi 

kebenarannya.  

Rendahnya tingkat literasi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan 

memilah konten-konten yang positif di antara banjir informasi di dunia maya. Hal 

yang perlu diingat bahwa kebebasan itu kalau tidak berbudaya dan beretika akan 

membawa pengguna ke konsekuensi hukum, untuk itu menggunakan media sosial 

harus berhati-hati. Selanjutnya, ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan 

ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yanglain. Pada umumnya, ujaran 

kebencian berisikan hal-hal yang berkait dengan aspek ras, warna kulit, etnis, 

gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain yang 

sensitif. 

Ujaran kebencian merupakan ujaran atau ekspresi verbal dan nonverbal 

yang digunakan untuk merendahkan, menindas, atau mempromosikan kekerasan 

terhadap seseorang atas dasar keanggotaan mereka dalam kelompok sosial atau 

etnis. Kebencian melibatkan lebih dari sekedar menunjukkan bahwa Anda tidak 

menyukai seseorang. 

Tantagan kedepannya mengenai hoax ini adalah tentang disebarkan dan 

menyebar luas di kalangan masyarakat yang literasi digitalnya sudah baik yaitu 

kalangan pengguna internet, pengguna sosial media, dan lain sebagainya. Namun 

pada kenyataannya masyarakat masih belum menjadi kalangan yang mengerti hoax. 

Disinilah pentingnya kehadiran edukasi yang sistematis dan kontinu. 

(Azyumardi Azra, 2018). Mengatakan bahwa Kebebasan berekspresi dan 



11 
 

 
 

kebebasan beragama bukan tanpa batas. Dalam kebebasan berekspresi dan 

kebebasan beragama terdapat hak orang lain untuk tidak dinistakan dengan 

berbagai bentuk ujaran kebencian. Islam memberi hak kepada individu untuk 

menyatakan segala sesuatu asalkan ujaran itu tidak berupa penistaan, fitnah, 

penghinaan atau pernyataan yang menimbulkan kerusakan, permusuhan dan 

penghilangan nyawa. Islam mendorong kebebasan berekspresi lewat pernyataan 

arif dan bijak, nasihat dan tawshiyah yang baik dengan kesabaran, bukan 

kemarahan. Karena itu, penggunaan kebebasan berekspresi untuk menista penganut 

agama lain justru merupakan tindak pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi 

dan kebebasan beragama.  

Sejak dilahirkan, manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang 

menjadi wadah kehidupannya. Ia memerlukan bantuan dari orang lain disekitarnya, 

yang secara otomatis ia melakukan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa secara 

kodrati manusia merasa perlu berkomunikasi sejak masih bayi sampai akhir 

hayatnya, atau ungkapan lain untuk menggambarkan hal ini adalah bahwa secara 

empiris tiada kehidupan tanpa komunikasi (Suranto, 2010). Sebagai mahluk sosial, 

manusia akan selalu berkeinginan untuk berbicara, mengirim dan menerima 

informasi, tukar menukar gagasan, danbahkan berbagi pengalaman. Komunikasi 

merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia saat berinteraksi dengan 

manusia lainnya, sehingga dalam proses komunikasi tersebut, manusia sangat 

mendambakan komunikasi yang efektif, lancar, dan mengandung pesan yang 

positif, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menjurus pada konflik 

(Ridwan, 2016).  
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Proses saluran dan isi pesan komunikasi, terlebih pada media sosial, 

masyarakat tentu menghendaki adanya informasi yang tersampaikan bersifat positif 

dan mendidik agar kenyaman dan ketentraman selalu terjaga dalam kehidupan 

masyarakat karena sudah seharusnya media sosial memberikan informasi yang 

bersifat positif dan konstruktif pada masyarakat. Sejak pertengahan tahun 2014 

secara berangsur-angsur meningkat, masyarakat dihebohkan dengan munculnya 

banyak sekali informasi- informasi di media sosial yang bersifat hoax. Gelombang 

mengemukanya fenomena berita-beritahoax, berita yang diada-adakan alias palsu 

diberbagai media, terutama media sosial terjadi pada tahun 2016 lalu. Saking 

menonjolnya beritahoax, banyak yang berspekulasi bahwa kita hidup dalam 

masyarakat dimana kejujuran bertindak dan kejernihan berpikir telah hilang. 

Sebaliknya, saling tidak percaya dan curiga menjadi sesuatu yang wajar 

(Ambara,2017). 

Hoaks tidak hanya terjangkit pada masyarakat umum, namun hoaks juga 

masuk dikalangan masyarakat akademis (Sokal, 2010).Skandal Alan Sokal tahun 

1996 merupakan salah satu contoh yang bisa dijelaskan. Alan Sokal seorang 

ProfessorFisika di Universitas New York, Amerika mengirimkan sebuah artikel 

berjudul Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of 

Quantum Gravity ke Jurnal Social Text – sebuah jurnal yang memiliki reputasi baik 

dan bergengsi. Tulisannya tersebut berhasil menembus Jurnal Social Text meskipun 

apa yang dituliskannya adalah sesuatu yang tidak koheren (Hoax) dan data yang 

dikutip terkesan sembarangan. Dalam konteks ini sebenarnya Sokal telah 

mengelabui/membohongi editor Jurnal. 
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Menurut (Hasan 2017) apa yang dilakukan Sokal termasuk berpura-pura 

yang termasuk kriteria bohong. Meskipun Sokal secara sadar menguji Jurnal Social 

Text tersebut. Pengalaman Sokal ini menohok di kalangan akademis.Sokal berhasil 

mengelabui editor Jurnal yang sudah seharusnya melakukan validasi terhadap data-

data yang dikemukakan. 

Penyebaran hoax di media sosial Indonesia, mulai marak sejak media sosial 

popular sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.Beberapa orang tidak 

bertanggung jawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial 

dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan hoax. Hal ini semakin 

parah ketika musim pemilu, pilkada,media sosial, di satu sisi digunakan untuk ajang 

kampanye positif, namun banyak yang menggunakann untuk kampanye negatif. 

Bahwa kampanye negatif termasuk yang dibolehkan contoh black campaign 

artinya sendiran rayuan mengenai sasaran paslon atau kandidat, tapi ada yang 

terjatuh dalam kampanye hitam, yaitu menggunakan fitnah, adu domba dan hoax 

untuk menyerang lawan politiknya yaitu ketika Pilpres 2014 dan berlangsung 

hingga sekarang tahun 2017 saat pilkada serentak digelar secara nasional. netizen 

menyaksikan sendiri, betapa brutalnya penyebaran fitnah kepada tokoh- tokoh yang 

berlaga di ajang pemilihan. Bahkan Maka pada dasarnya hoax adalah suatu kejadian 

yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah karangan belaka. Hoax biasanya 

diartikan sebagai berita bohong, atau tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. 

karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya digembor-gemborkan, seolah-

olah informasi itu benar, padahal tidak benar. 
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Berdasarkan hasil pra penelitian tahun 2020 hoax kembali terjadi khususnya 

di kota Makassar yaitu tentang terjangkitnya corona virus (covid-19) salah satu 

warga kelurahan lette RT 02 RW 05 Kecamatan Mariso Kota Makassar, kejadian 

tersebut terjadi di Bulan Maret 2020 salah satu warga kelurahan lette tersebut 

mengaku dirinya terjangkit covid-19 dikarenakan gejalanya sangat mirip yang 

dirasakannya, olehnya itu salah satu rekan dari yang mengaku terjangkit covid-19 

itu menyebarkan kabar tersebut di Instagram miliknya, selang beberapa saat 

kemudian kabar tersebut diketahui oleh lurah dan Camat Mariso kemudian tim 

kesehatan datang menemui warga tersebut untuk diperiksa dan diwawancarai, dan 

hasilnya orang warga tersebut negative dari virus corona, namun sebelumnya warga 

tersebut sepulang dari jawa dan melewati beberapa daerah yang memang terjangkit 

covid-19, dampak dari berita tersebut adalah sangat merugikan warga Mariso 

khususnya Jl. Rajawali dijauhi banyak orang dan bahkan dianggap membawa virus 

sangat tidak enak menjadi warga Rajawali semenjak hoax tersebut terjadi. 

(wawancara dengan JS, selaku kelurahan lette, kecamatan Mariso Kota Makassar) 

Di Bulan yang sama hoax kembali terjadi yaitu mengenai lockdown 

Makassar diaplikasi WhatsApp Senin 30 Maret 2020 Jam 02:30 Waktu setempat 

sampai batas Waktu yang tidak ditentukan, pesan whatsApp yang 

menginformasikan kepada masyarakat kota Makassar bahwa pemerintah Kota 

Makassar bersama TNI (Tentara nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian 

Negara RepublikIndonesia) akan melakukan lockdown local yang dimulai pada 

Hari Senin 30 Maret 2020 Pukul 02:30 Wita. Melalui hasil penelusuran diketahui 

berita tersebut adalah hoax. Padahal pemerintah Kota Makassar hanya akan 
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melakukan karantina parsial, berupa penutupan akses keluar masuk pada 

pemukiman yang terindikasi terdapat warga yang berstatus PDP dan positif covid-

19. Dilansir dari pedoman selsel.com Pj. Walikota Makassar iqbal suhaeb, 

menegaskan bahwa pemerintah Kota Makassar hanya melakukan karantina parsial, 

dibeberapa tempat yang terjangkis covid-19 bukan lockdown local secara sepihak 

oleh pemerintah setempat. 

B. Rumusan masalah  

1. Bagaimana strategi unit Cyber Crime dalam menanggulangihoax diKota 

Makassar? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses 

penanggulangan hoax di media sosial terkhususnya di kota Makassar? 

C. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui strategi unit Cyber Crime dalam pencegahan hoax dikota 

Makassar 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses 

penanggulangan hoax di Kota Makassar 

D. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu ilmu temuan, yang 

dapat menunjang kinerja unit cyber crime 

b. Kegunaan praktis Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan sebagai 

bahan masukan bagi unit cyber crime khususnya di Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Pengertian strategi  

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti a general 

set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat, yaitu 

sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. 

Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara 

popular sering dinyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk 

memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa ini istilah strategi sudah 

digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam 

pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan 

jenis organisasi yang menerapkannya. Strategi juga bisa berarti tindakan jangka 

panjang yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau serangkaian 

tujuan atau bisa saja kata lain ialah sasaran. 

Menurut (siswanto 2002) strategi adalah upaya yang didisiplinkan untuk 

membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu 

bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa 

organisasi mengerjakan hal seperti itu. 

Menurut (Sigian 2004) strategi adalah serangkaian keputusan rencana atau 

tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan 

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka untuk pencapaian tujuan 

organisasi. 

Menurut (J.winardi, 2003) strategi merupakan suatu keputusan, tentang 

tujuan apa yang akan diupayakan, tindakan-tidakan yang diperlukan, dan 



18 
 

 
 

bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki 

tema mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik 

untuk mencapai tujuan secara efektif. Menurut stephanie K. Marrus Strategi 

merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai kelompok keputusan yang 

diambil oleh pimpinan organisasi dan di terapkan dalam berbagai upaya dan 

tindakan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah diterapkan sebelumnya. 

B. Tipe tipe strategi 

Menurut (koteen dalam salusu 2006) terdapat beberapa tipe strategi 

1. Strategi organisasi (Corporate Strategy) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, 

yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

2. Strategi program (Program Strategy) 
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Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari 

suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu 

dilancarkan, apa dampak bagi sasaran organisasi. 

3. Strategi pendukung sumber daya (Rescource Support strategy) 

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan 

suber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan 

teknologi. 

4. Strategi kelembagaan (institutional strategy) 

Strategi ini biasannya fokus pada kelembagaan ialah mengembangkan 

kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. 

C. Strategi Penanggulangan kejahatan 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social devince) 

dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare).Kebijakan 

penanggulangankejahatan atau bisa disebut juga politik criminal memiliki tujuan 

akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan 

Menurut (Barda Nawawi 2011) bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

dapat ditempuh dengan:  

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan 
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3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan di media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal) 

Menurut (barda nawawi arief 2011).Bahwa penanggulangan lewat 

jalur penal ini bisa juga disebut upaya yang dilakaukan melalui jalur 

hukum pidana.Upaya ini merupakan penanggulangan yang menitik 

beratkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah 

kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman 

terhadap kejahatan yang telah dilakukan.Selain itu, melalui upaya panel 

ini, tindakan yang dilakaukan dalam rangka menanggulangai kejahatan 

sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitas. 

b. Penanggulangan Kejahatan Kanpa Hukum Hidana (Upaya Non 

Penal) 

Menurut (barda nawawi 2011) bahwa upaya penanggulangan lewat 

jalur non penal ini juga bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan 

melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya 

penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaikni 

tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan.Dengan, melakukan sosialisasi, kerjasama dengan pihak 

terkait, serta melakukan pengawasan. 



21 
 

 
 

c. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan 

Pemidanaan, lewat Media Massa (influencing views of society on 

crime and punishment/mass media) 

Yang dimaksud dengan poin 3 Penanggulangan kejahatan melalui 

sarana diluar hukum pidana (upaya non penal) mencegah sebelum 

terjadinya tindak pidana. Sehubungan dengan pendapat G.P. Hoefnagels 

bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan-

pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan, serta 

mempublikasikan lewat media massa (pers). Mempengaruhi pandangan 

masyarakat dalam hal ini masyarakat dihimbau jangan mudah 

mempercayayi berita yang belum jelas kebenarannya. 

Menurut E. H. Sutherland dan Cressy upaya penanggulangan kejahatan 

sebagai berikut. 

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 

residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan 

secara konseptual 

2. Metode untuk mencegah the first crime 

merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akandilakukan oleh 

seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention 

(preventif). 
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Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara 

preventif dan represif. 

a. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau 

timbulnya kejahatan yang pertama kali dilakukan. Mencegah 

kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat 

menjadi lebih baik kembali. 

b. Upaya represif dilakukan untuk penanggulangan kejahatan 

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan 

upaya ini dimaksudkan untuk menindak pelaku sesuai dengan 

perbuatannyaserta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupkan pelanggaran 

hukum yang merugikan banyak orang orang. 

Menurut (Barda Nawawi Arif 2007) bahwa upaya atau kebijakan untuk 

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan 

criminal. Kebijakan inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial 

dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 

“penal” (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana khususnya pada kebijakan 

yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 

kebijakan sosial itu berupa “sosial walfare” dan “sosial defance” 
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D. Pengertian Hoax 

Menurut (Silverman 2015) hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang 

memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Ireton, 

Posetti dan UNESCO 2018 mendefinisikan fake news sebagai berita palsu yang 

mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda 

politik tertentu. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi 

dalam fake news juga tidak memiliki landasan factual tetapi disajikan seolah-olah 

sebagai serangkaian fakta (Allcott dan dan Matthew, 2017) 

Menurut (Lynda Walsh 2006) dalam buku sins against Science; The 

Scientific media hoaxes of the peo, Twain and others, merupakan istilah dalam 

bahasa inggris yang masuk sejak era industri diperkirakan kali pertama muncul 

pada tahun 1808. 

Asal kata ‘‘hoax’’ sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun lalu 

sebelumnya, yakni ‘‘hacus’’ dari mantra ‘‘hocus pocus’’. Yang berasal dari bahasa 

latin ‘‘hoc estcorpus’’ yang artinya ‘‘ini adalah tubuh’’ frasa ini kerap disebut oleh 

pesulap serupa, ‘‘sim salabim’’. Kata hocus digunakan oleh penyihir untuk 

mengklaim kebenaran padahal sebenarnya mereka sedang menipu.  

Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan 

palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk 

mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya: 

facebook tweeter, whatsapp, blog, dll.  

Setidaknya ada empat macam hoax yang sering beredar di masyarakat 

melalui media internet. Pertama mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh 



24 
 

 
 

jadi salah, tetapi dianggap benar karena diceritakan secara turun temurun.Kedua 

glorifikasi dan demonisasi.Glorifikasi adalah melebih lebihkan sesuatu agar tampak 

hebat, mulia, dan sempurna.Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan 

sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya sedikitpun. Ketiga, kabar 

bohong, atau informasi yang diada adakan atau sama sekali tidak mengandung 

kebenaran. Keempat, info sesat, yaitu informasi ysng faktanya dicampuradukan, 

dipelintir dan dikemas sedemikian rupa sehingga seolah olah itu benar. Ada istilah 

spin doctor untuk menyebut ahli pemelintiran komunikasi (garudanews.id, 

10/03/2017). 

Dalam bidang politik misalnya hoax digunakan untuk keuntungan pihak 

tertentu. Media social facebook, bersama twetter dan google, pernah dikritik berat 

terutama ditengah kemenangan mengejutkan Donald trump dalam pilpres AS. 

Karena dianggap gagal mengendalikan arus informasi palsu dalam bentuk berita 

hoaks ataupun hate speech (tribunjateng.com,2017). 

Sedangkan menurut wikipedia, hoax adalah usaha untuk menipu atau 

mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang 

pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa beritatersebut adalah palsuhoax juga 

dalam arti lain nilai kebenarannya nol atau kurang dari nol. kemudian hoax itu 

sendiri adalah membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga 

untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna 

internet dan media sosial. 

Dalam oxford dictionary, hiax is a humorous or malicious deseption- tipuan 

atau lelucon, Sementara itu, (pellegrini 2008) mengembangkan definisi hoax dari 
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MacDougall dan menjelaskan sebagai sebuah kebohongan yang dikarang 

sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari 

kebenaran, yang digunakan untuk   kepentingan pribadi. 

Kata hoax sendiri muncul pertama kali dari sebuah film yang berjudul the 

hoax. The hoax adalah sebuah film drama Amerika 2006 yang disutradarai oleh 

lasse hallstrom yang disekenario oleh William Wheeler. Film ini dibuat berdasarkan 

buku dengan judul sama oleh Clifford Iirving dan berfokus pada biografi Irving 

sendiri, serta Howard Hughes yang dianggap membantu Clifford Irving. Banyak 

kejadian yang diuraikan Irving dalam bukunya yang diubah atau dihilangkan dari 

film dan penulis kemudian berkata, saya dipekerjakan oleh produser sebagai 

penasehat tehnis film, tapi setelah membaca naskah terakhir saya meminta agar 

nama saya dihapus dari film itu, mungkin disebabkan karna plot naskah tak sesuai 

dengan novel aslinya. Sejak itu film hoax dianggap sebagai film yang banyak 

mengandung film kebohongan, sehingga kemudian banyak kalangan terutama para 

netter yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan, 

lambat laun, pengguna kata hoax dikalangan para netter dihampir seluruh belahan 

dunia, termasuk Indonesia. 

Dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2016 

tentang perubahan atas undang undang Nomor 11 TAHUN 2008 tentang informasi 

dan transaksi elektronik. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam lembaran 

Negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 251 dan tambahan lembaran Negara 

nomor 
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5952 pasal yang sedikit mengalami pelayakan makna adalah pasal 27 ayat 3 dan 

pasal 29. 

Seiring perkembangan pada pengguna media sosial, kata noor Iza, sejumlah 

pasal dalam Undang undang ITE dianggap merugikan bahkan mengancam 

kebebasan berekspresi dan berpendapat, penyebabnya, sejumlah pasal yang 

cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain polemikpun 

muncul setelah banyaknya kasus hukum terkait dengan pelanggaran Undang 

undang ITE. “setelah melalui serangkaian prosedur dan kegiatan sejak tahun 2015, 

akhirnya pemerintah dan DPR RI mengesahkan muatan materi perubahan UU ITE,”  

Ada beberapa perubahan UU ITE yang baru baru ini. 

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan 

mendistribusikan, menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik pada ketentuan pasal 27 ayat (3) dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai 

berikut. 

a. Menambahkan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.” 

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan delik umum. 

c. Menjelaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada 

ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diataur dalam KUHP 

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut. 

 

a. Ancaman penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 
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(empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 milyar menjadi 

sebanyak Rp 750 juta. 

3. Istilah hoax/hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan 

tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur berita hoax atau berita bohong 

(hutomo 2019). 

Berikut penjelasannya pada Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana 

yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai penyebaran 

berita bohong di Media Elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: Setiap 

Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang undang ITE ini dapat dikenakan 

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang undangNomor 19 

TAHUN 2016, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 1 miliar. 

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang undang ITE 

merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang undang ITE. Undang 

undang ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan 
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menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi Undang undang ITE dan perubahannya 

khusus mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik. 

Dasar hukum yang digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana 

menurut Undang undang ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan 

seperti: 

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana 

berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Uundang undang ITE; 

2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat 

(2) Uundang undang ITE;  

3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana 

berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Uundang undang ITE; 

4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan 

Pasal 27 ayat (4) Uundang undang ITE;  

5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana 

berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Uundang undang ITE;  

6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan 

secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 Uundang undang ITE. 

 

E. Muncul dan perkembangan hoax 

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari 

sekedar main-main, hingga mengarah pada tujuan ekonomi (penipuan), dan politik 
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(propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoax biasanya 

muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum 

terungkap atau menjadi tanda tanyak. 

Hoaks secara definisi merupakan berita bohong yang dibuat untuk mencapai 

suatu maksud tertentu. Menurut (Septanto, 2017). Dalam buku yang berjudul Hoaks 

dan Media Sosial yang ditulus oleh Janner Simarmata, Muhammad Iqbal, 

Muhammad Said Hasibuan, Tonni Limbong, Wahyuddin Albra.  bentuk hoaks yang 

banyak diproduksi menurut masyarakat telematika di Indonesia di kemas kedalam 

tiga bentuk: Tulisan sebanyak 62,10%, gambar 37.50%, dan video 0,40% 

Sedangkan media penyebaran yang paling banyak digunakan yakni media sosial 

92,40%, chatting 62,80%, dan situs web 34,90%. 

Seperti dikutip dari Koran tempo (24/01/2017). Hoax yang terjadi direzim 

era presiden soekarno sampai pada rezim joko widodo. 

Diera presiden soekarno suami-istri Idrus dan Markonah, mengaku sebagai 

raja dan ratu kubu, suku anak dalam, sumatera, pada tahun 1950-an. Mereka 

melakukan perjalanan kedaerah-daerah dalam rangka pembebasan Irian Barat yang 

saat itu masih berada ditangan belanda. Cerita itu terdengar diistana merekapun 

diundang seorang pejabat Negara untuk bertemu dengan presiden soekarno yang 

sedang membutuhkan dukungan masyarakat untuk pembebasan Irian Barat.Idrus 

dan Markonah pun bertemu dengan soekarno, dengan jamuan bak tamu terhormat. 

Namun kedok keduanya terbongkar saat mereka jalan-jalan kesebuah pasar 

di Jakarta.Seorang tukang becak mengenali keduanya karena Idrus merupakan 

rekan satu profesinya. Sedangkan Markonah seorang pelacur. Kejadian ini 
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merupakan kasus penipuan pertama yang memakan ‘‘korban’’ sampai tingkat 

presiden. 

Era presiden suharto pada 1970-an ramai berita bayi didalam kandungan 

Cut Zahara Fona, asal Aceh, bisa berbicara dan mengaji. Informasi itu 

menggegerkan masyarakat dan masuk surat kabar, bahkan sampai ketelinga Adam 

malik dan Tien Suharto, ibu Negara. Keduanya pun memanggil Cut ke Istana 

Presiden. Saat pertemuan, Adam dan Tien mendengarkan suara janin membaca 

Alquran.Kabar itu pun menjadi besar. Namun seorang dokter yang bernama 

Herman tak percaya karena menurut dia, janin belum bisa bernapas dan 

mengeluarkan suara. Akibat pendapat itu, Herman diancam akan dibunuh orang 

yang percaya cut. Belakangan kedok Cut terkuak. Rupanya dia memasang sebuah 

tape recorder diperutnya. 

Diera megawati soekarno putri pada 2002, mentri agama said agil Al-

munawar mengaku mendengar informasi pada harta karun milik prabu siliwangi 

yang terpendam dibatu tulis, bogor, informasi itu diteruskan kemegawati. Megawati 

pun menunjuk Said Agil Al-munawar sebagai pemimpin untuk menggali harta 

karun yang disebut bisa melunasi utang Indonesia. Belakangan, said menghentian 

penggalian dan harta karun tidak ditemukan. 

Era Presiden susilo bambang yudhoyono  

Kabar air menjadi bensin (blue energy) pada tahun 2008 sempat ramai 

dipemberitaan. Penemunya, joko suprapto, mempresentasikannya didepan SBY 

yang kemudian memberikan bantuan RP 10 miliar dan mendirikan pabrik blue 

energy di cikeas.Temua itu mendapat kecaman, terutama dari universitas Gadja 
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mada, karena dianggap bohong. Belakangan joko meminta maaf karena tidak bisa 

mengubah air menjadi bensin dan menjadi tersangka di Polda Yogyakarta.  

Era Presiden joko widodo kabar tentang sepuluh juta pekerjaan asal cina 

telah masuk ke Indonesia tak hanya menyebar di media sosial melainkan banyak 

pemberitaan online menjelang tutup tahun 2016 pemerintah mengklarifikasi kabar 

itu dengan mengumumkan jumlah pekerja asing asal cina hanya 21 ribu orang dari 

tatal 74 ribu tenaga kerja asing di Indonesia gara-gara hoax ini. Presiden joko 

widodo menghidupkan rencana pembentukan Badan Siber nasional yang sempat 

dibatalkan. Masih banyak rupa-rupa hoax di pemerintah joko widodo seiring makin 

massifnya pengguna internet oleh masyarakat. 

Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak 

gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra 

lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, 

di Indonesia maraknya hoax juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media 

mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Itulah salah satu 

alasan mengapa hoax disebarluaskan dimedia sosial.Kemudian kepercayaan 

pengguna media sosial sangat tinggi terhadap berita berita yang belum tentu 

kebenarannya. 

F. Cara melaporkan konten hoax 

Sosialisasi terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisirkan 

penyebaran hoax, masyarakat juga telah diinformasikan terkait hukuman bagi 

mereka yang berujar kebencian/SARA melalui undang-undang ITE.Hashtag 

#bijakhadapihoax ramai di twiter dan pengguna bisa melaporkan apabila 
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menemukan konten di media sosial yang berisi berita bohong atau hoax, ujuaran 

kebencian atau SARA serta radikalisme atau teroris. 

Menurut (Janner Simarmata, Muhammad Iqbal, Muhammad Said Hasibuan, 

Tonni Limbong, Wahyuddin Albra 2019) Pengguna bisa melakukan screen capture 

disertai url link, kemudian mengirim data ke aduankonten@mail.kominfo.go.id 

kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi, kerahasiaan pelapor 

dijamin dan aduan konten dapat diliahat dilaman web trustpositif.kominfo.go.id  

Dengan ikut melaporkan konten yang berbahaya atau tidak sehat ini, berarti 

Anda turut aktif dalam menjadikan internet aman dan sehat bagi semuanya. 

Sebarkan seluas-luasnya informasi ini demi semuanya. Laporkan segera agar 

mendapat tindakan baik dari pemerintah, juga unit cyber crime Polri, lembaga 

terkait, situs pendukung, termasuk tindakan block atau banned dari nawala dan 

mesin pencari google atau sosial media yang bersangkutan. 

Laporkan situs cyber crime (hoax, spam, virus): 

➢ FORM NAWALA: http://www.nawala.org/formpengaduan 

➢ FORM KOMINFO: http://trustpositif.kominfo.go.id  

➢ FORM POLISI ONLINE 

http://www.polisionline.net/p/formpengaduan.html 

➢ EMAIL KOMINFO: aduankonten@mail.kominfo.go.id 

➢ EMAIL PEJABAT POSTEL: gatot_b@postel.go.id  

➢ EMAIL POLISI ONLINE: polisionline.net@gmail.com 

➢ EMAIL POLRI CYBER CRIME: cybercrime@polri.go.id 

➢ Facebook KOMINFO:  http://www.facebook.com/Kemkominfo 

mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id
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➢ Twitter KOMINFO: http//twitter.com/kemkominfo  

➢ Facebook POLRI: http://www.facebook.com/DivHumasPolri 

➢ Twitter POLRI: //twitter.com/DivHumasPolri  

➢ Facebook POLISI ONLINE: 

http://www.facebook.com/LaporPolisiOnline 

➢ Telpon hotline KOMINFO: 021-38997800  

➢ Telpon KOMINFO: (021) 3452841  

➢ Telpon POLRI: 110  

➢ Datang ke Kantor KOMINFO di Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 

10110 

G. Ciri ciri hoaks 

Adapaun ciri ciri hoaks yang telah diambil dari beberapa sumber yakni (Ahyad, 

2017) 

1. Redaksi pemberitaan tidak ada. 

2. Umumnya beritanya bersifat sensasional. Artikel tersebut dibangun 

dengan tujuan membangkitkan emosi dan perasaan yang berlebihan. 

3. Muatan kata yang digunakan secara proaktif seperti:  

- Sebarkan  

- Lawan 

- Rugi kalau tidak diklik 

- Like dan share sebelum terlambat 

4. Berita yang sampaikan sudah ekpire. 

5. Mengandung unsur diskriminatif yakni memojokkan pihak lain. 
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6. Tidak ada tanggal kejadian 

7. Tempat kejadian tidak jelas 

8. Alur cerita tidak logis dan aneh menekankan pada isu SARA. 

Ciri khas lain hoaks adalah adanya HURUF KAPITAL, huruf tebal (bold), 

banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi. 

Jenis-jenis Informasi hoaks menurut (Vibriza et al., 2017) dalam bukunya 

Janner Simarmata, Muhammad Iqbal, Muhammad Said Hasibuan, Tonni 

Limbong, Wahyuddin Albra. Yang berjudul Hoaks dan Media Sosial 

1. Berita bohong (Fake news) 

Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini 

bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam 

suatu berita.Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang 

tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik.Berita 

bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. 

2. Tautan jebakan (Clickbait) 

Tautan yang diletakkan secara stategis di dalam suatu situs dengan 

tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam 

tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang 

gambar yang menarik untuk memancing pembaca. 

3. Bias konfirmasi (Confirmation bias) 

Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru 

terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. 

4. Misinformation 
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Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan 

untuk menipu. 

5. Satire 

Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-

besarkan untuk mengkomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satire 

dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “Saturday Night Live” dan 

“This Hour has 22 Minutes”.  

6. Pasca-kebenaran (Post-truth) 

Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk 

membentuk opini publik. 

7. Propaganda 

Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, 

setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini 

publik. 

Menurut (Yunita, 2017) menguraikan lima langkah sederhana yang bisa 

membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoaks dan mana berita asli 

1. Hati-hati dengan judul provokatif  

Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang 

provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. 

Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar 

menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Oleh 

karenanya, apabila menjumpai berita denga judul provokatif, sebaiknya Anda 

mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian 
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bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya 

Anda sebabagi pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. 

2. Cermati alamat situs  

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, 

cermatilah alamat URL situs dimaksud.Apabila berasal dari situs yang belum 

terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, 

maka informasinya bisa dibilang meragukan.Menurut catatan Dewan Pers, di 

Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai 

portal berita.Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita 

resmi tak sampai 300.Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang 

berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. 

3. Periksa fakta  

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari 

institusi resmi seperti KPK atau Polri?Sebaiknya jangan cepat percaya apabila 

informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat.Perhatikan 

keberimbangan sumber berita.Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa 

mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah 

perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah 

peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah 

pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk 

bersifat subyektif. 

4. Cek keaslian foto 
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Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang 

bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada 

kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi 

pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin 

pencari Google, yakni denganmelakukan drag-and-drop ke kolom pencarian 

Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang 

terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. 

5. Ikut serta grup diskusi anti- hoaks 

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoaks, 

misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group 

Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di 

grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi 

merupakan hoaks atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah 

diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup 

berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. 

H. Pengertian media social  

(Menurut boyd 2009) dalam jurnal pekommas vol 3 no. 1 April 2018. Media 

sosial adalah sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu 

maupun komunitas untuk berkumpul, berbagai, berkomunikasi, dan dalam kasus 

tertentu mereka saling berkolaborasi atau bermain. 

Media Sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Melalui 

media sosial setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan 

sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video dan lain lain. Selain lebih 
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fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan 

variatif. 

Fungsi dari media sosial. 

a. Media Sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial 

manusia menggunakan internet dan teknologi web. 

b. Sosial media berhasil mentransformasikan prakter komunikasi searah media 

siaran dari satu institusi media kebanyak audience (“one to many”) menjadi 

praktek komunikasi dialogis antar banyak audience (“many to many”). 

c. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. 

Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan 

itu sendri. 

fungsi media sosial menurut (Soliha, 2015) mempermudah kegiatan 

manusia sehari-hari. Kecanduan menggunakan media sosial terjadi diberbagai 

kalangan usia, tak hanya kaum muda dan remaja saja, melainkan anak-anak hingga 

orang tua saat ini juga ketagihan menggunakan media sosial. 

Menurut (Komunikasi, 2019).manfaat dan dampak baik menggunakan 

media sosial secara positif, antara lain. 

a. Menambah Teman  

Media Sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memperluas jaringan 

pertemanan. 

b. Tempat Berkomunikasi  

Media Sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi di mana 

pun dan kapan pun. 
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c. Tempat Berbagi  

Media Sosial bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, baik itu berbagi curhat, 

curahan hati, berbagi cerita, maupun berbagi pengetahuan. 

d. Berpengetahuan Luas  

Tanpa sadar sosmed membuat seseorang semakin cerdas, dengan semakin 

banyak informasi yang di dapat, maka pengetahuan juga akan semakin luas. 

e. Tempat Beropini (Berpendapat)  

Jika secara face to face, mungkin Anda merasa malu, takut, dan grogi untuk 

menyampaikan opini. Namun di media sosial, seseorang bebas 

menyampaikan segala pendapatnya tanpa perlu berhadapan secara 

langsung. 

f. Menjadi Diri Sendiri 

Mungkin di dunia nyata, Seseorang lelah menjadi seseorang yang bukan diri 

sendiri, di media sosial siappunbisa dengan bebas menjadi apapun yang 

disukai, bahkan menjadi diri sendiri. 

Fungsi media sosial menurut Mc Quair berpendapat bahwa fungsi utama media 

bagi masyarakat adalah. 

a. Informasi inovasi adaptasi dan kemajuan.  

b. Korelasi menjelaskan, menafsirkan mengomentari makna peristiwa dan 

informasi. Kemudian menunjang otoritas dan norma-noma yang mapan.  

c. Mengkoordinasi beberapa kegiatan  

d. Membentuk kesepakatan. 
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e. Kesinambungan, mengekspresikan budaya doniman dan mengakui 

keberadaan kebudayaan. Khusus (supcurture) serta perkembangan budaya 

baru. 

f. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 

g. Sebagai hiburan menyediakan hiburan pengalihan perhatian dan sarana 

relaksasi  

h. Merendahkan ketegangan sosial  

i. Mobilisasi mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, 

peran pembangunan ekonomi pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang 

agama.  

manfaat buruk yang ditimbulkan oleh media sosial, antara lain (Komunikasi, 2019). 

a. Hoax dan Fitnah Merajalela  

Dengan menjamurnya informasi yang ada di media sosial, hal ini 

dimanfaatkan segelintir kelompok maupun individu untuk menyebarkan 

berita-berita palsu dengan tujuan dan maksud tertentu. 

b. Banyak Akun Kloning 

Media Sosial terbesar saat ini, Facebook, pada awal tahun 2018 

mengumumkan bahwa sebagian besar pengguna Facebook memiliki 

akun kloningan dan akun palsu. Persentase akun duplikat sebanyak 

10%, dan akun palsu sebesar 4% dari jumlah pengguna aktif bulanan 

Facebook. 

c. Banyak Mata-Mata  
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Hal yang paling menyebalkan di media sosial adalah di “mata-

matai”. Bisa oleh pasangan atau pacar, keluarga, hingga orang-orang 

kantor, dengan tujuan dan maksud tertentu. Hal ini membuat privasi 

seseorang sedikit terganggu. 

d. Kecanduan. 

Dengan berbagai fitur yang kekinian di media sosial akan semakin 

membuat seseorang kecanduan. Apalagi dengantidak update status 

sehari saja, bisa-bisa di nilai oleh orang ketinggalan zaman. 

e. Munculnya Tindak Kejahatan  

Tidak semua orang itu baik di media sosial. Sudah banyak kasus 

orang-orang yang tak bertanggung jawab menggunakan media sosial 

untuk berbuat kejahatan, seperti penipuan. 

I. Cyber crime 

Cyber crime terjadi di Indonesia sejak tahun 1983, terutama di bidang 

perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak 

terjadi cyber crime, misalnya pembajakan program komputer, cracking, 

penggunaan kartu kredit pihak lain, pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama 

domain. Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia 

antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet 

(cybersmuggling). 

Disatu sisi internet mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi para 

penggunanya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun disisi lain 
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dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para 

pelaku yang kurang bertanggung jawab (partodihardjo, 2009).  

Menurut instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Tenth United 

Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang 

diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, kategori cyber crimedapat dilihat 

secara sempit maupun secara luas, yaitu: 

Cyber crime in a narrow sense (computer crime) any illegal behavior 

directed by means of electronic operations that targets the security of computer 

systems and the data processed by them. 

 Kejahatan dunia maya dalam arti sempit (kejahatan komputer) setiap 

perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan 

keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh mereka. 

 Cyber crime in a broader sense (computer-related crime) any illegal 

behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, 

including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by 

means of a computer system or network. 

 Kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas (kejahatan terkait 

komputer) segala perilaku ilegal yang dilakukan melalui media masa, atau terkait 

dengansistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan 

ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer sistem atau 

jaringan. 

 Dalam konstitusi Indonesia, terdapat kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) yang mengandung pasal-pasal yang dapat dikenakan pada cyber crime. 
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Pasal-pasal ini biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa 

perubahan sekaligus. Pasal pasal tersebut antara lain (golose, 2006): 

1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding; 

2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan jual-beli online; 

3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan 

yang dilakukan melalui e-mail; 

4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk pencemaran nama baik dengan 

dengan menggunakan media internet; 

5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi dilakukan 

secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia; 

6. Pasal 282 dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website 

porno; 

7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau 

film pribadi seseorang yang vulgar di internet; 

8.  Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan dengan kasus carding; 

9. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hecking yang 

membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi 

tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

J. Kerangka berfikir  

Dalam Uundang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elextronik. Bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakitbatkan kerugian 
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konsumen dalam transaksi elektronik. Sesuai pasal 30 Uundang undang ITE pidana 

penjara paling lama 8 tahun dan/atau danda paling banyak Rp 800 juta. 

Kejelasan tentang strategi apa saja yang dilakukan cyber crimepolda 

Sulawesi selatan dalam penanganan hoax yang dikota Makassar dengan melakukan 

sosialisasi, kerjasama serta pengawasan di media sosial online. 
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K. Fokus penelitian  

Untuk memudahkan penulis menganalisa penelitian, maka peneliti harus 

menentukan fokus dalam penelitian ini sehingga pembahasan tidak melebar kemana 

mana. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan informasi 

hoax di media sosial oleh unit cyber crimedi kota Makassar dan faktor apa saja yang 

menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses penanggulangan 

hoax di kota Makassar. 

L. Deskripsi fokus penelitian 

1. Sosialisasi menanamkan kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu 

generasi kegenarasi lainnya tujuanya adalah membentuk kepribadian 

seseorang agar selaras dengan nilai yang berlaku dimasyarakat bisa 

melalui media massa atau pertemuan langsung tatap muka. 

2. Kerjasama dalam hal ini kepoliasian bekerja sama dengan lembaga 

terkait dalam proses penanggulangan hoax dengan menempuh jalur non 

Untuk mencegah 

penyebaran hoax di 

media sosial online 
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penal atau bisa disebut jalur preventif upaya pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan. 

3. Pengawasan dilakukan oleh kepolisian yaitu mengawasi akun, berita 

berita negatif atau bohong di media sosial online. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan lokasi penelitian  

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 2 (Dua) bulan, setelah ujian 

proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Sulawesi selatan mengingat 

masih banyak keluhan dari masyarakat atas penyebaran hoax yang ada di media 

sosial yang belum terselesaikan secara menyeluruh baik media 

sosialonlinefacebook, twiter, youtube, dan lain sebagainya. 

B. Jenis dan tipe penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena 

dalam mengkaji permasalahan peneliti tidak membuktikan ataupun menolak  

hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan mengalisis 

dengan baik suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji 

hipotesis atau teori. 

Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data yang berupa kalimat-

kalimat yang memiliki makna mendalam yang berasal dari informan dan perilaku 

yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat 

di lapangan oleh peneliti. 

C. Sumber data  

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data-data tambahan misalnya dokumen dan lain-lain. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
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1. Data primer  

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh 

pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan 

wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan 

langsung peneliti di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa 

catatan dan hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan yang diperoleh 

melalui wawancara dengan berbagai stakeholder yang terlibat. Pada proses 

penanggulangan hoax di kota Makassar. Berbagai sumber data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

2. Data sekunder  

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, contohnya lewat 

dokumen catatan catatan, laporan laporan, atau orang lain. Sumber data 

sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan dari 

sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari 

dokumen pemerintahan, literature yang relevan, buku-buku yang berkaitan 

penanggulangan hoax, peneliti terdahulu, jurnal yang berkaitan dengan 

strategi penanggulangan hoax, ataupun karya ilmiah lainnya. 

D. Informan penelitian 

Informan adalah orang yang mampu memberikan gambaran dan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana peneliti 

menentukan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu misalnya 
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orang tersebut dianggap paling mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

NO. NAMA INISIAL JABATAN JUMLAH 

1 

Ipda Muhammad Rijal, 

S.H.,M.H  

RZ 

Ps. Panit unit 2 subdit 

5 ditreskrimsus polda 

Sulawesi selatan 

1 

2 

Bribtu Akbar S.H., 

M.H 

AR 

Penyidik pembantu 

cyber crime polda 

Sulawesi selatan  

1 

3 Abd hakim  HK 

Perwakilan percinta 

media social online 

1 

 Total informan 3  

 

E. Tehnik pengumpulan data  

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa data karena itu dalam 

melaksanakan pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut. 

1. Observasi atau pengalaman yaitu pengumpulan data berdasarkan 

tinjauan dan pengamatan secara langsung terhadap aspek aspek terkait. 

Tujuan utama pengamatan adalah untuk mendeskripsikan aktivasi 

anggota kepolisian di polda Sulawesi selatan dalam melaksanakan tugas 
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pokok dan fungsinya terkait dengan penerapan tugas, tanggung jawab 

kerja, wewenang dan hak hak anggota. 

2. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada sejumlah 

informal terpilih. Tujuan dan wawancara ini adalah untuk mendapatkan 

tambahan informasi dan gagasan yang menunjang untuk tahapan 

mendapatkan data yang akurat dan yang berkaitan langsung dengan 

penelitian ini. Kemudian wawancara bebas juga dilakukan dalam 

penelitian ini dan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan apa yang 

terjadi ditengah tengah kehidupan masyarakat.  

3. Dokumentasi adapun bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

catatan peristiwa bentuk tulisan, gambar dan rekaman suara dari 

sejumlah informan. Dokumen yang dalam bentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. 

Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar yakni foto bersama 

dengan informan yang terkait. 

F. Tehnik analisis data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan 

istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam menganalisis data yaitu meliputi; Data Reduction Data 

Display,Data Conclusion drawing Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, 

sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Dalam reduksi data, peneliti menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, memilah dan membuang yang tidak perlu 

serta mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau menyajikan sekumpulan informasi tersusun dengan teks yang 

bersifat naratif yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau tabel, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

3. Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan/verifikasi) 
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Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dengan menemukan makna data 

yang telah disajikan dalam penelitian ini.Dari data-data yang telah 

terkumpul selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan 

kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi kebenarannya oleh peneliti 

selama penelitian berlangsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi objek penelitian  

1. Gambaran umum kota Makassar 

Makassar kadang dieja macassar, mangkassar, dari 1971 hingga 1999 

secara resmi dikenal sebagai ujungpandang atau Ujung pandang adalah sebuah kota 

madyah dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi selatan kota madya ini adalah 

kota terbesar berhadapan dengan selat Makassar. 

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia sekaligus 

sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar 

keempat terbesar di kawasan timur Indonesia. sebagai pusan pelayanan di kawasan 

timur Indonesia, kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat 

kegiatan industry, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan 

penumpang baik darat, laut maupun udara serta pusat pelayanan pendidikan dan 

kesehatan. 

Secara admistrasi Kota ini terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. 

Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m2 dari permukaan laut.Penduduk 

Kota Makassar pada tahun 2010 adalah 1.339.000 jiwa. 

Letak koordinat 5°8′S 119°25′E dipesisir barat daya pulau Sulawesi, 

menghadap selat Makassar. 

Batas : selat Makassar disebelah barat, kabupaten pangkajene kepulauan disebelah 

utara, kabupaten Maros disebelah timur dan kabupaten Gowa disebelah selatan. 



48 
 

 
 

Pembagian wilayah : Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan, dan 153 

kelurahan.Kondisi geografis : ketinggian kota Makassar bervariasi antara 0-25 

meter diatas permukaan laut dengan suhu 20° C sampai dengan 35° C kota 

Makassar diapit oleh dua sungai yaitu: sungai tallo yang bermuara disebelah utara 

kota Makassar dan sungai jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. 

Luas wilayah : 128,18 km persegi total 175,77 km2  

Table 1 

Daftar kecamatan di Kota Kakassar 

No. Kecamatan Kode kemendagri Jumlah kelurahan 

1 biringkanaya 73.71.11 11 

2 Bontoala 73.71.06 12 

3 Kepulauan sangkarrang 73.71.15 3 

4 Makassar 73.71.03 14 

5 Mamajang 73.71.02 13 

6 Manggala 73.71.12 8 

7 Mariso 73.71.01 9 

8 Panakukang 73.71.09 11 

9 Rappocini 73.71.13 11 

10 Tallo 73.71.07 15 

11 Tamalanrea 73.71.14 8 

12 Tamalate 73.71.10 11 

13 Ujung pandang 73.71.04 10 
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14 Ujung tanah 73.71.08 9 

15 Wajo 73.71.05 8 

  Total 153 

 

a. Visi dan misi kota Makassar 

1. Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar 

Dunia. 

2. Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berstandar Dunia. 

3. Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Standar 

Dunia Bebas Korupsi. 

B. Strategi unit cyber crime dalam menanggulangi hoax di Kota Makassar 

Melihat banyaknya penyebaran informasi berita bohong di media sosial 

online terkhusus di Kota Makassar maka pemerintah membuat undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya 

undang-undang tersebut dapat mengurangi penyebaran informasihoax di media 

sosial online terkhususnya di Kota Makassar. 

1. Sosialisasi  

Sosialisasi ini penting sekali dilakukan dalam proses penanggulangan 

informasi hoax di media sosial online, dengan cara ini kita mampu menanamkan 

nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada pengguna media sosial bahwa informasi 

itu tidak serta merta rata dalam artian baik semuanya ada juga informasi yang 

mengandung isu sara dan ujaran kebencian serta mengandung informasi 
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hoax/bohong, maka dalam hal ini diharapkan mampu mencegah tindakan tindakan 

serupa. 

Berikut hasil pembahasan wawancara langsung penulis dengan informan 

anggota cyber crime selaku panit unit 2 subdit 5 ditreskrimsus polda Sulawesi 

selatan mengenai sosialisasi: 

“sosialisasi biasanya dilakukan diberbagai tempat misalnya dikampus kampus 

terutama diawal penerimaan mahasiswa baru (MABA) di universitas yang ada di 

makassar misalnya universitas muslim indonesia (UMI) di fakultas hukumnya dan 

kebetulan saya alumni disitu, jadi saya sosialisasikan bersama tim cyber polda 

Sulawesi selatan sebagai upaya penanggulangan informasi hoax diluar jalur hukum 

selain itu juga kami melakukan patrolicyber di media sosial online 24 jam”(hasil 

wawancara langsung informan RZ 22 juni 2020) 

Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan informan RZ mengenai 

sosialisasi bahwa pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penanggulangan informasi 

hoax diluar jalur hukum dapat terlaksana apabila pihak yang berperan betul betul 

merasa bahwa tanggung jawab ini kita lakukan iklas tulus dan tanpa merasa ditekan 

oleh siapapun termasuk atasan betul betul tulus murni dari hati.  

Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan anggota cyber crime 

selaku penyidik pembantu di polda Sulawesi selatan mengenai sosialisasi: 

“upaya preventif adalah upaya upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi hoax dengan menanamkan nilai 

nilai/norma norma yang baik bahwa dimaksudkan untuk mencegah sebelum 

terjadinya penyebaran informasi hoax di media sosial online, melihat ada begitu 

banyak kasus yang kami tangani maka dari itu kami melakukan sosialisasi ini 

diharapkan mampu mengurangi penyebaran informasi hoax di media sosial 

khususnya di Kota Makassar”(hasil wawancara langsung informan AR  27 juni 

2020) 

Sebagai kesimpulan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan karena sedikit 

banyaknya memberikan edukasi pada pengguna medsos untuk lebih berhati hati 

dalam menyebarkan konten konten yang belum jelas diketahui kebenarannya. Maka 
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lewat momentum ini anggota cyber sebagai salah satu steckholder yang berperan 

dalam pencegahan hoax di kota Makassar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RZ dan AR dapat 

disimpulkan bahawa selain sekolah sekolah, kampus merupakan salah satu target 

untuk sosialisasi ini, mengingat akademisilah yang tempat berkumpulnya akal sehat 

yang bisa membawa perubahan dimasa yang akan datang. Anggota Cyber polda 

Sulawesi selatan dalam hal ini sangat antusias dalam memberikan materi materi 

kepada mahasiswa/mahasiswi dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran 

informasi hoax di kota Makassar. 

Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan pecinta media sosial 

online menanggapi sosialisasi yang dilakukan oleh anggota cyber crime polda 

Sulawesi selatan mengenai penyebaran informasi hoax atau berita bohong: 

“tindakan yang dilakukan oleh anggota cyber crime dalam rangka melakukan 

sosialisasi ini sangatlah tepat karna menurut saya ada begitu banyak konten konten 

maupun berita yang belum jelas kebenarannya beredar maka dengan adanya 

sosialisasi ini diharapkan mampu mengurangi penyebaran informasi palsu yang 

beredar di media sosial online”(hasil wawancara informan HK 27 juni 2020) 

Sebagai hasil pembahasan wawancara HK yaitu sosialisasi ini sangat 

berpengaruh apa lagi sosialisasi ini tujukan langsung kepada kalangan remaja yang 

mana mayoritas pengguna medsos terbanyak adalah remaja semoga dengan adanya 

program ini dapat mencegah terjadinya penyebaran informasi palsu. 

 

Tabel 2 

Hasil dialog sosialisasi kepolsian dan perwakilan pecinta media sosial online 

NO.  Topik yang dibahas Hasil 
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1 Tempat sosialisasi di adakan dan 

siapa saja sasaran yang di tuju untuk 

memberikan edukasi dalam rangka 

penanggulangan informasi hoax di 

media sosial online. 

Pihak pihak kampus sangat senang 

dengan adanya sosialisasi 

semacam ini bahkan di salah satu 

universitas ada yang memang 

minta ada memberikan materi 

terkait penanggulangan hoax di 

media sosial online. 

2 bagaimana mencegah sebelum 

terjadinya penyebaran informasi 

hoax di media social 

Yaitu dengan melakukan 

sosialisasi keuniversitas yang ada 

di Makassar diharapkan mampu 

mengurangi penyebaran hoax di 

media sosial khususnya di Kota 

Makassar 

3 tindakan yang dilakukan oleh 

anggota cyber crime dalam rangka 

melakukan sosialisasi sangat tepat 

dan bermanfaat. 

Anggota cyber punya cara cara 

tersendiri dalam melakukan 

sosialisasi ini targetnya pun sangat 

tepat yaitu para remaja. 

Sumber: Kantor Polda Sulawesi Selatan Makassar 2020 

Pada tabel diatas hasil dialog mengenai sosialisasi antara anggota cyber crime 

polda Sulawesi selatan dengan perwakilan pecinta media sosial online saya dapat 

menyimpulkan bahwa pada kesimpulannya strategi penanggulangan hoax itu dapat 

dilakukan dengan cara menanamkan nilai nilia/norma norma yang baik kepada 

kalangan tingkat remaja dan seterusnya dengan mendatangi sekolah sekolah atau 
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kampus kampus sesuai dengan program anggota cyber dan sebagian tergantung 

adanya permintaan oleh pihak pihak tertentu untuk mencegah sebelum terjadinya 

kasus penyebaran hoax di media sosial online terkhususnya di kota Makassar ini. 

2. Kerjasama  

Kerjasama ini dilakukan agar memudahkan kepolisian dalam rangka 

mencegah sebelum terjadinya penyebaran informasi palsu atau hoax di dunia maya. 

Berikut hasilwawancara langsung penulis dengan informan cyber crime 

selaku panit unit 2 subdit 5 ditreskrimsus polda Sulawesi selatan mengenai 

kerjasama: 

“kerjasama dalam hal ini polisi bekerja sama dengan berbagai stakeholder salah 

satunya yaitu menkoinfo, jika polri melakukan penyidikan dalam sebuah perkara 

itu betul dan membahayakan pihak tertentu maka pihak kepolisian minta agar akun 

akun penyebar hoax atau penyebar berita palsu tersebut untuk diblokir oleh 

menkoinfo karna yang berhak memblokir adalah menkoinfo itu sendiri” (hasil 

wawancara langsung informan RZ 29 juni 2020) 

Sebagai hasil wawancara dengan informan RZ mengenai kerjasama ialah 

bahwa kerjasama itu selalu ada jika suatu waktu dibutuhkan dengan pihak-pihak 

terkait, bukan hanya menkoinfo saja bahwa kerjasama ini dilakukan kepada 

pengguna sosial media itu sendiri polisi menghimbau kepada para pengguna media 

sosial online agar tidak mudah menyebar luaskan informasi atau konten konten 

yang belum pasti kebenarannya. 

Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan anggota cyber crime 

selaku penyidik pembantu cyber crime polda Sulawesi selatan mengenai kerjasama: 

“yang paling banyak berperan dalam kerjasama ini adalah semua stakeholder bukan 

hanya dari pihak kepolisian melainkan para pengguna media sosial operator 

telkomsel, xl dan layanan telepon lainya,  mahasiswa yang sebagai agen perubahan 

serta menkoinfo itu sendiri maka, kerja sama ini tidak menitikberatkan kepada salah 

satu stakeholder melainkan kerja sama ini dilakukan bersama-sama dalam rangka 
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mencegah sebelum terjadinya penyebaran informasi hoax di media sosial 

online”(hasil wawancara langsung informanAR  29 juni 2020) 

Sebagai hasil pembahasan dengan informan AR mengenai kerjasama bahwa 

dalam hal kerjasama ini tidak menitikberatkan kepada stakeholder manapun 

melainkan dilakukan secara bersama-sama berhati-hati dalam menyebarluarkan 

informasi atau konten-konten yang belum bisa dipastikan kebenarannya. 

Berdasarkan hasilwawancara dengan informan RZ dan AR mengenai 

kerjasama dapat disimpulkan kerjasama ini dilakukan untuk mencegah sebelum 

terjadinya penyebaran informasi hoax di media sosial online maka semua 

stakeholder harus betul-betul kerja keras dalam upaya penanggulangan hoax ini. 

Kemudian menuntun agar sebelum konten-konten tersebut disebarluaskan ada 

baiknya dibaca serta melakukan analisa apakah konten-konten tersebuat memuat 

informasi palsu apa tidak. 

Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan pecinta media sosial 

online menanggapi kerjasama yang dilakukan oleh anggota cyber crime polda 

Sulawesi selatan mengenai penyebaran informasi hoax atau berita bohong: 

“menurut saya kerjasama ini sangat baik memberikan banyak pelajaran kepada 

setiap orang agar lebih berhati dalam bermain media sosial saya pribadi sangat 

berhati-hati dalam menyebarkan konten-konten di facebook takut dilaporkan dan 

dipenjarakan makanya saya hati-hati sekali”(hasil wawancara informan HK 29 juni 

2020) 

Sebagai hasil kesimpulan wawancara dengan informan HK mengenai 

kerjasama sesuatu hal yang sangat baik yang dilakukan oleh kepolisian dapat 

bekerja sama dengan berbagai instansi lainnya termasuk pecinta media sosial 

online pelajar serta mahasiswa  

3. Pengawasan  
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Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran 

informasi hoax di media sosial online  

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan anggota cyber crime 

selaku panit unit 2 subdit 5 ditreskrimsus polda Sulawesi selatan mengenai 

pengawasan:  

“sesuai dengan apa yang dikerjakan selama ini oleh satuan tugas (satgas) anggota 

cyber crime dalam rangka pengawasan yaitu dengan cara melakukan patroli cyber 

di media sosial online, seperti facebook, twiter, instagram dan lainnya saat ini ada 

memang satuan khusus untuk menangani isu isu tertentu, misalnya satuan tugas 

covid dibuat khusus untuk menangani masalah covid 19 begitu pula isu sara atau 

informasi hoax semua ada satuan tugasnya” (hasil wawancara langsung informan 

RZ 29 juni 2020) 

Sebagai pembahasan wawancara dengan informan RZ mengenai 

pengawasan bahwa pengawasan ini dilakukan oleh timcyber di media sosial online, 

bila mana ada akun akun yang terdeteksi menyebarkan konten-konten atau isu sara, 

dan informasi hoax maka anggota cyber crime akan segara mengawasi akun 

tersebut dan mungkin sampai pada pemblokiran akun. 

Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan anggota cyber crime 

selaku penyidik pembantu cyber crime polda Sulawesi selatan mengenai 

pengawasan: 

“menurut saya tentunya kita harus betul-betul serius dalam menjalankan tugas kita 

sebagai anggota cyber, tak kenal lelah semangat berjuang demi Makassar yang 

bersih dari berita bohong isu sara dan lainnya segala upaya dilakukan dalam rangka 

penanggulangan hoax di media sosial online”(hasil wawancara langsung 

informanAR 29 juni 2020) 

Sebagai pembahasan wawancara dengan informan AR mengenai 

pengawasan bahwa pengawasan ini dilakukan oleh timcyber di media sosial online, 

pengawasan ini dilakaukan demi Makassar sehat dari berita bohong ditangani oleh 
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anggota cyber yang profesonal memiliki pengalaman serta tanggung jawab penuh 

pada pekerjaannya. 

Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan pecinta media sosial 

online mengenai pengawasan: 

“menurut saya pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian sangat bagus jadi 

pengguna facebook itu lebih berhati hati dalam bermedia sosial saya pribadi sangat 

berhai-hati sekali ketika bermain facebook karena ketika kita menyebarkan berita 

yang belum jelas kebenarannya maka kita bisa dipidana undang-undangnya sudah 

ada”(hasil wawancara langsung informan HK 29 juni 2020) 

Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan informan HK mengenai 

pengawasan bahwa kehati-hatian dalam bermedia sangatlah penting jika suatu saat 

kita menyebarkan konten-konten yang mengarah pada isu-isu tertentu maka dapat 

dikenakan undang-undang ITE. 

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Penanggulangan 

Informasi hoax Di Media Sosial Oleh Unit Cyber Crime Di Kota 

Makassar. 

Adapun hasil penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi 

penanggulangan informasi hoax ini dimedia sosial terbagi menjadi dua bagian 

yakni fakor penghambat dan faktor pendukung. 

 

1. Faktor penghambat  

a. pelaku menggunakan akun fake. 

b. alat belum cukup memadai. 

c. facebook sangat menjaga privasi penggunannya. 
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Berikut hasil wawancara langsung penulis dengan anggota Cyber Crime selaku 

penyidik pembantu Cyber Crime polda Sulawesi selatan mengenai faktor 

penghambat. 

“menurut saya faktor penghambat yang sering dijumpai yaitu pelaku menggunakan 

akun fake atau akun palsu dalam melancarkan aksinya kemudian alat yang 

digunakan belum memadai untuk membongkar secara langsung siapa pemilik akun 

tersebut dan yang terakhr pihak facebook melindungi konsumennya kecuali 

pembunuhan kekerasan seksual anak dan teroris”(hasil wawancara langsung 

informanAR 29 juni 2020). 

Sebagai hasil pembahasan wawancra degan AR yaitu Pada dasarnya facebook 

sangat melindungi para penggunanya, penghambat ini sering menjadi sedikit 

penghambat bagi anggota cyber dalam melakukan penyelidikan dalam proses 

mencari identitas pelaku. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan anggota cyber crime selaku 

panit unit 2 subdit 5 ditreskrimsus polda Sulawesi selatan mengenai pengawasan. 

 Senada dengan pernyataan informan anggota cyber crime selaku panit unit 2 

subdit 5 ditreskrimsus RZ yang menyatakan bahwa: 

“faktor penghambat ini salah satu penyebabnya facebook sangat melindungi para 

penggunanya belum lagi alat yang digunakan belum lengkap dalam melacak 

keberadaan sipelaku” (hasil wawancara langsung informan RZ 29 juni 2020) 

 Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan informan RZ yaitu facebook 

sangat melindungi para penggunanya para penguna facebook yang menyebarkan 

konten-konten yang mengarah pada isu-isu tertentu pihak Cyber terkendala dalam 

hal mengetahui identitas pelaku dikarekan penggunanya dilindungi kecuali kasus 

kasus tertentu misalnya kasus pembunuhan, pencabulan serta terorisme. 

 Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan AR dan RZ dalam melindungi 

penggunanya pihak facebook tidak serta merta melindungi privasi pengguna secara 
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utuh, dalam kasus-kasus tertentu anggota cyber dapat mengetahui identitas pelaku 

seperti kasus pembunuhan dapat ditelusuri lebih jauh oleh pihak yang berwenang. 

2. Faktor pendukung  

a. Adanya Uundang undang ITE 

b. Adanya anggaran yang cukup. 

c. Adanya bantuan dari masyarakat. 

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam proses penanggulangan informasi 

hoax di media sosial online terkhususnya di Kota Makassar maka dilakukan 

wawancara dengan AR selaku penyidik pembantu cyber crime polda Sulawesi 

selatan. 

“faktor pendukung antara lain ialah adanya undang-undang republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik. Kemudian faktor pendukung 

lainnya ialah adanya anggaran yang cukup dan yang terakhir adanya bantuan dari 

masyarakat mengenai informasi data diri pelaku karna masyarakat lebih welcome 

ketimbang pihak lain” (hasil wawancara langsung informan AR 29 juni 2020) 

 Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan AR bahwa faktor pendukung 

yang paling utama ialah adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta adanya kerjasama 

yang baik antara stakeholder. 

Senada dengan pernyataan informan anggota cyber crime selaku panit unit 2 

subdit 5 ditreskrimsus RZ yang menyatakan bahwa : 

“faktor pendukung yang terpenting adalah adanya undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Setelah adanya undang-undang tersebut memudahkan dalam menjerat para 

pelanggar”(hasil wawancara langsung informan RZ 29 juni 2020) 
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 Sebagai hasil pembahasan wawancara langsung dengan RZ bahwa undang-

undang merupakan langkah awal sebagai upaya dalam melakukan penindakan bagi 

para penyebar isu-isu seperti hoax, isu sara serta ujaran kebencian. 

 Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan AR dan RZ mengenai faktor 

pendukung ialah selain dari pada undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah 

yaitu undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, adanya juga kerja sama yang baik serta bantuan dari pihak masayarakat 

yang geram akan penyebaran informasi hoax dimedia sosial online. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi penanggulangan hoax di media 

oleh unit cyber crime di Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut  

1. Bentuk strategi penanggulangan hoax di media sosial oleh unit cyber 

crime di Kota Makassar  

a. Dilakukannya sosialisasi diharapkan mampu mencegah sebelum 

terjadinya penyebaran informasi hoax di media sosial dengan jalur non 

panel atau jalur non hukum biasanya sosialisasi ini dilakukan mulai 

tingkat pelajar, mahasiswa dan seterusnya  

b. Dilakukannya kerjasama diharapkan mampumecegah informasi 

hoaxoleh pihak kepolisian dengan berbagai stakeholder misalnya kerja 

sama dengan menkoinfo masyarakat serta pihak operator telepon. 

c. Pada indikator pengawasan ini anggota cyber melakukan pengawasan 

langsung di media sosial online yaitu patroli cyber. 

2. Faktor faktor yang mempengaruhi proses penanggulangan hoax di 

media sosial oleh unit cyber crime di Kota Makassar yaitu adanya faktor 

penghambat dan faktor pendukung antara lain 

a. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama antara stakeholder terkait 

penanggulangan hoax kemudian adanya undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 16 perubahan atas undang-undang 
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Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dan terakhir ialah adanya bantuan dari masyarakat mengenai 

informasi identitas pelaku. 

b. Faktor penghambat dalam proses penanggulangan informasi hoax di 

media sosial oleh unit cyber crimedi Kota Makassar yaitu pelaku 

menjalankan aksinya menggunakan akun fake atau akun palsu 

kemudian alat yang digunakan dalam melacak pelaku belum 

memadai dan terakhir pihak facebook sangat melindungi privasi 

penggunannya. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut 

1. Sebaiknya pengadaan alat yang digunakan untuk melacak pelaku 

penyebar berita bohong itu harus segara direalisasikan agar 

memudahkan kepolisian dalam menjalankan tugasnya. 

2. Pihak facebook harus sepenuhnya memberikan informasi penggunannya 

ketika penggunannya tersebut dalam proses pencarian oleh anggota 

cyber. 
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