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ABSTRAK 

Nama : Mardianto 

Nim 10400115081 

Judul : Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan 

Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu(Hoax) 

Di Kota Makassar 

 
Hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah 

adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar 

adanya. Hoax bertujuan membuat opini publik yang disampaikan melalui 

informasi media cetak maupun media elektronik, diera globalisi seperti media 

sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses 

internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat 

disaring kebenarannya. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang 

penulis tuangkan dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana peranan kepolisian 

dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax).? Dan 

Bagaimanakah penyebaran berita bohong di kota Makassar? 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. 
Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data malalui wawancara 

langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber 

dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

penyebaran berita (hoax). 

 
Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita 

bohong (hoax) salah satunya membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang 

kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran 

dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun 

penyebar berita bohong 

Kata Kunci : Pencegahan, Kepolisian, Hoax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

 

Kepolisian merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting 

menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terbentuknya kepolisian 

republik indonesia pada tanggal 1 juni 1946 yang merupakan hari lahirnya 

kepolisian di indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan kepolisian republik 

indonesia di atur dalam undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolian 

republik indonesia yang mengatur segala pengaturan serta pengertian kepolisian, 

dan tugas seorang polisi dalam menjalankan tugasnya. 

Peraturan perundang-undangan ini mengatur seorang polisi dalam 

menjalankan tugasnya, dalam mengayomi masyarakat serta menjamin keamanan 

melalui perintah undang-undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, 

sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka maka setiap tindak  

pidana yang terjadi harusnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Penyidik 

ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 

undang-undang melakukan penyidikan
1
dan penyelidikan dalam tahap ini polisi 

berwenang mengasut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan 

tersebut merupakan suatu tindak pidana. Setelah terbukti, maka polisi berwenang 

melakukan pencarian serta penyitaan barang bukti. 

Asas legalitas sebagai akumulasi pradigma supermasi hukum dalam 

undang-undang secara tegas dinyatakan secara tegas perincian kewenangan 

 

1
 Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian 

Republik Indonesia 
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kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan dan 

penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 

dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka 

polisi berwenang melakukan berbagai macam penyidikan terhadap tindak pidana, 

termasuk tindak pidana dalam dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan 

dunia maya. Kejahatan dunia cyber dikenal beberapa kejahatan seperti penipuan, 

melacur, pembullyan serta menyebar berita bohong/hoax yang menimbulkan 

keresahan di dalam masyarakat. 

Hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah 

adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar 

adanya.
2
 Hoax bertujuan membuat opini publik yang disampaikan melalui 

informasi media cetak maupun media elektronik, diera globalisi seperti media 

sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses 

internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat 

disaring kebenarannya. 

Ancaman pidana bagi penyebar berita hoax, antara lain Pasal 28 ayat (1) 

UU ITE berbunyi: 

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

Elektronik” 

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi: 
 

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditunjukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama,ras dan antar golongan 

(SARA). 

 
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses sabtu 3 Agustus 2019. 
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Aturan tercantum jelas rincian pidana penyebar berita bohong/hoax, Pasal 

45 UU ITE berbunyi: 

“setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat 

(1) dan (2) maka pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda 

paling banyak Rp 1 Milyar”.
3
 

 
Aturan perundang- undangan ini harapkan dapat memberikan rasa aman 

serta menjerat pelaku tindak pidan penyebar berita hoax yang tiap harinya 

meresahkan masyarakat, meraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga 

mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus 

pemberitaan penjualan organ tubuh yang dimuat dikoran manado pos. 

Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan panik namun hal ini di 

telah dikonfirmasi oleh kepala kepolisian menjelaskan bahwa hal tersebut 

merupakan berita hoax
4
. 

 

Kasus pemberitaan bohong atau hoax yang membuat kepanikan 

masyarakat juga adalah kasus seorang kakek yang dihajar massa, kakek tersebut 

mengalami gangguan jiwa dan dituduh oleh masyarakat yang hendak mencuri 

anak kecil, hal ini yang memicuh kesalah pahaman dalam penyebar hoax/ berita 

bohong. Dibandar lampung sendiri kasus hoax yang beredar adalah kasus 

penemuan mayat di daerah Way Halim. Kapolda lampung irjen polisi sudjarno 

sendiri telah membentuk cyber police community agar menyaring berita bohong 

yang beredar di Bandar Lampung. Kabar penangkapan Kepala Dinas 

3
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

4
 Ika Pomud, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik 

(Suatu Pendekatan Viktimologi) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3 Tahun 

2015, Hlm. 1 
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(kadis)pengairan dan pemukiman lampung edarwan cuma hoax,secara terpisah, 

Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Sulistyaningsih tidak 

membenarkan kabar OTT edarwan. Dia menyatakan bahwa dirinya pasti di beri 

tahu bila polda melakukan OTT. ”Kalau memnag ada penangkapan pasti saya 

sudah dapat laporannya, coba saya cek dulu, “katanya.
5
 Sedangkan contoh dikota 

Makassar adalah tersebarnya informasi hoax dimedia sosial punya andil besar 

terhadap timbulnya kendala pada pemungutan penghitungan suara di Kota 

Makassar. Hoax itu begitu meneror kelancaran pemilu, salah satu efek besar dari 

dari kasus tersebut adalah beredarnya informasi di grup WA bahwa keputusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan pemilih yang menggunakan KTP 

apapun bisa memilih di TPS manapun meskipun berdomisili diluar Kota 

Makassar. 

Meskipun telah bayak kepolisian yang ditugaskan disetiap daerah untuk 

menanggulangi berita bohong yang menyebar di masyarakat. Pemberitaan bohong 

yang dapat menyebar luas baik di nasional bahkan di daerah terpencil yang kurang 

teliti dalam menganalisa berita yang menyebar di sosial media sehingga 

pemerintah mengeluarkan revisi Undang-undang No 19 Tahun 2016. Sementara 

itu peraturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah di atur dalam pasal 14 

dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana 

dengan bunyi Pasal 14 

 

 

 

 
5
http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan- 

pemukiman-lapung-edarwan-cuma-hoax/, dikutip hari Selasa, 21 Mei 2019 

http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan-pemukiman-lapung-edarwan-cuma-hoax/
http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan-pemukiman-lapung-edarwan-cuma-hoax/
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“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, 

dengan sengaja menerbitkan korang dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman 

penjara setinggi tingginya sepuluh tahun”. 

Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau 

mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan 

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu 

adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun” ini saja 

baru mengatur tentang pemberitaan dimedia cetak dan koran belum mengatur 

pemberitaan berita hoax di dunia maya, pembuktian yang sulit serta penyebaran 

berita yang sangat cepat beredar di masyarakat sehingga kepolisian harus bekerja 

keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana hoax. Mengatasi pemberitaan 

bohong (hoax), kini pihak kepolisian telah mempersiapkan beberapa tindakan 

regulasi untuk mengantisipasi berita hoax tersebut, ada beberapa cara 

mengantisipasi dalam memahami hoax yakni regulasi, klarifikasi, beri serangan 

balik, investigasi. Presiden akan membentuk Badan Sider Nasional yang digabung 

dengan Lembaga sandi Negara, unsur TNI, Polri, Kementrian Komunikasi dan 

Informatika, Kejaksaan. Internal Kepolisian juga akan dibentuk Direktorat Siber  

di Bareskrim, Direktorat Kontra Propaganda di Badan Intelejen, Biro Multimedia 

dibawah Direktorat Humas, dan khusus konten ideologi dan radikal.
6
 Penyebaran 

berita bohong di internet yang membuat masyarakat apatis membuat penulis ingin 

mengetahui tentang pencegahan dan penindakan pelaku penyebar berita 

bohong/hoax. Berdasarkan uraian latar belakan penulis diatas ingin mengetahui 

 

 

 
 

6
http://penyebar berita bohong atau Hoax bisa dipidana-sriwijaya post, diakses pada hari 

hari Selasa, 21 Mei 2019 

http://penyebar/
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tentang “peranan kepolisian mencegah dan memeriksa tindak pidana berita 

bohong (hoax)”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan fokus deskripsi yakni peranan 

kepolisian dalam pencegahan dan pemeriksaan berita bohong (hoax). Yang mana 

penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 
 

Adapun judul skripsi ini adalah “Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan 

Memeriksa Tindak Pidana Berita bohong (Hoax) Di Kota Makassar”. Dari judul 

diatas dapat diberikan pengertian sebagai berikut agar tidak terjadi simpang siur 

dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan 

mendeskripsikan beberapa variable yang dianggap penting 

 Peranan: peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan 

dengan suatu posisi tertentu. 

 Kepolisian adalah sebagai organ dan fungsi. Dimana organ adalah suatu 

lembaga pemerntahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi 

negara sedangkan fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab 

lembaga atas kasus Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, 

antara lain pemeliaraan keamanan, ketertiban, masyarakat penegak hukum 

pelindung, pengayoma, pelayanan masyarakat.
7
 

 

 
7
Sadjino, memahami Hukum Kepolisian, cet, I, (Pt.Laksbang Presindo,yogyakarta, 2010), 

h. 5. 
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 Pencegahan dan pemeriksaan tindak pidana : pencegahan tindak pidana 

adalah berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk oleh aparat 

penegak hukum, dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak 

pidana. Bertujuan untuk menegakan hukum serta melindungi masyarakat 

dari suatu kejahatan. 

 Berita bohong (hoax) : merupakan berita , informasi yang disebar melalui 

internet, yang didalamnya terkandung berita kebohongan, yang dapat  

dapat memecah publik. 

C. Rumusan Masalah 

 

Bagian ini memuat pokok permasalahan yang bersifat konkret kemudian di 

formulasikan dalam bentuk kalimat tanya yang kemudian memerlukan jawaban. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan, maka pokok 

permasalahan penulis akan jabarkan dalam dua sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran 

berita bohong (hoax).? 

2. Bagaimanakah penyebaran berita bohong di kota Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka 

 

1. Ketut Adi Purnama dalam bukunya yang berjudul Transparansi Penydik 

Polri dam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia buku ini membahas tentang 

peranan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana. Kekurangan dari 

buku ini tidak membahas mengenai penyebaran berita bohong. 

2. Ilham Panunggal Jatidarwin dalam Skripsinya Peran Kepolisian dalam 

Penyedikan Tindak Pidana Penyebaran Berita bohong. Skripsi ini membahas 
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mengenai adanya peran kepolisian dalam melaksanakan penyidikan pada 

kasus penyebaran berita bohong yang marak terjadi. 

3. Cahyo Suprobo, Muhammad Hatta, dkk dalam jurnalnya wewenang dan 

Tugas Kepolisian dalam Penanganan Hoax Polresta Yogyakarta menjelaskan 

tentang penyelenggaraan segala kegiatan dalam menjamin keamanan 

ketertiban dan kelancaran pelaksanaan hoax dilapangan. Perbandingan 

dengan penyusunan adalah kajian tersebut lebih spesifik pada satu masalah. 

Dan penyusun membahas secara umum peranan kepolisian dalam 

menanggulangi hoax. 

4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan : 

 

a. Peranan kepolisian dalam mencegah maraknya berita hoax 

 

b. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pemeriksaan terkait tindak 

pidana penyebaran berita bohong 

2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan teoritis 

 
Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian mengenai kedudukan dan problematika calon 

tunggal dalam sistem penyebaran berita bohong di kota makassar. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam 

rangka memperkaya referensi dalam penelitian dimasa depan dan 

berbagai bahan bacaan di perpustakaan fakultas syariah dan hukum. 
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b. Kegunaan praktis 
 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan 

pemerintah untuk mengatasi problematika penyebaran berita hoax di 

kota makassar yang melawan kolom kosong dan dapat digunakan 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjan (S.H) Jurusan Ilmu 

Hukum fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

E. Penegakan Hukum 

 

Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada 

ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal 

terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam 

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan 

dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi 

tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah 

berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalamm perjalanan dan 

penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor- 

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor 

hukumnya, kedua faktor   penegak    hukum, ketiga, faktor    sarana    atau 

fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. 

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah 

Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat 

oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang- 

undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU 

itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada 

peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidak 

jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam 

penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata- 

kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu 
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disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara 

luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang 

dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang 

siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan 

konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata- 

kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan 

hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU 

telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat 

peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya 

beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu kewajiban 

perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur Pasal 

74 ayat (3) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) yang mengatur bahwa : ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung  

jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Namun, hingga 

sekarang ini Peraturan Pemerintah tersebut belumlah juga dibuat atau dikeluarkan 

oleh Pemerintah. Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan berdampak pada 

tidak dapat dilaksanakan perintah dilakukannya Corporate Social Responsibility 

(CSR) tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada kewajiban bagi  

perusahaan untuk melakukannya, karena memang tidak tahu bagaimana CSR 

seharusnya itu dilaksanakan dan dijalankan, hingga nanti Peraturan Pemerintah itu 

dikeluarkan. 

Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak 

hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat 
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dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir 

pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau 

kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah 

menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas 

tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari 

penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim 

apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu 

keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil dan juga bijaksana. 

Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan 

hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum 

mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak 

hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi 

dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place; 

Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak 

adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; 

Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia 

caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir 

hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime 

antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan 

hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak 

hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat 

operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting 
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bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya 

koordinasi antarpenegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan 

mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). 

Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat 

menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU 

dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya. 

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana 

atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung 

dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan  

tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, 

keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak  dipenuhi, 

maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang 

berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni 

dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat 

sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi 

penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, 

aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di 

dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan 

adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak 

hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu 

dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. 

Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah 

masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum 



14 

 

 

 

 

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan 

hukum. 

Ke-empat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia 

merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan 

etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak 

hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada 

dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. 

Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu 

diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta 

sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan 

mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak 

hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah 

yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia 

terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah 

(orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda 

penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. 

Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh 

seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang 

telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka 

miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan 

mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan  

atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka 

lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui 
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sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini 

jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime  (untuk 

kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat 

miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka 

masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi 

sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan 

berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang 

mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk 

mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. 

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 

dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, 

kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 

mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang 

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor 

masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai 

masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor 

masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan 

aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya 

kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat 
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kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku 

menjadi-jadi. 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi- 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 

Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 

dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme 

dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh 

karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti 

perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan 

kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami 

permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. 

Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu 

kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin 

bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya 

akan memeberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa 

yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai 

sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman 

sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah 

menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah 

mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya 

penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya 

adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan 
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tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari 

pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut 

supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasikan dengan mengabaikan 

hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukan kelemahan budaya dalam penegakan 

hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan 

hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. 

 
Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, 

dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan 

lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang  lainnya 

akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan 

yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya 

menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka mempeoleh tolok 

ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan 

hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. 

Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, 

penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya 

sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya 

menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui 

bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat 

berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat 

adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas 

hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan 

sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan 
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hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang 

dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas 

penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, 

kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan 

fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta 

kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar 

berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah 

yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila 

dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. 

Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata 

dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak 

kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya 

para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono 

Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan 

peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana 

penagakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya. 

F. Polisi Republik Indonesia 

 

1. Pengertian kepolisian 

 

Kepolisian sering di identikkan sebagai alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyaman dalam suatu 

ataupun wilayah negara. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian 

merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisianjuga dalam Undang- 

undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. 

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan 

lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu 

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankanfungsinya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 

2. Peran, Tugas dan Fungsi Kepolisian 
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Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebgai aparat 

yang mengayomi dan menjaga ketertiban dalam masyarakat serta aparat hukum 

lainnya, meskipun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan 

prosedur yang berbeda dengan berkembangnya pradaban manusia dan 

berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi makin berat dan kompleks. 

Prioritas pelaksanaan tugas polri adalah penegakan hukum. Ini tugas-tugas 

kepolisian lebih diarahkan bagaiman menindak pelaku kejahatan sedangkan 

pelayanan dan perlindungan masyarakat di prioritas kedua dari tindakan 

kepolisian. Sebagai wujud peranan polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan 

harus di dasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. 

a. Tugas penegakan hukum; 

 

b. Tugas pengaturan dan pengawasan; 

 

c. Tugas pembinaan. 

 

Pelaksanaan tugas polisi dapat dilakukan secara preventif dan secara refresif, 

adapun tindak pidana preventif (pencegahan) meliputi dengan 2(dua) hal, yakni: 

1) Justitieel, yakni mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan 

yang menimbulkan tindak pidana. 

2) Bestuurlijk, yakni dapat disebut tindakan preventif tidak langsung yaitu 

mencegah secara langsung hal-hal yang dapat menimbulkan tindak 

pidana.. 

Selanjutnya tindakan refresif meliputi 2 (dua) hal, yakni: 
 

1) Justitieel, yakni mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana menangkap 

pelakunya dan dibawa kepengadilan. 
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2) Bestuurlijk, yakni mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung 

menimbulkan tindak pidana. 

Fungsi umum kepolisian yang berkaitan langsung dengan kewenangan 

kepolisian yang berdasarkan undang-undang yang meliputi semua lingkungan 

kuasa hukum, yaitu: 

1) Lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebeid), yang termasuk kompetisi hukum 

publik; 

2) Lingkungan kuasa orang (personen gebeid); 
 

3) Lingkungan kuasa tempat (ruimte gebeid); 

 

4) Lingkungan kuasa waktu (tijds gebeid). 
 

Menurut pasal 15 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian 

negara republik indonesia, wewenang kepolisian yaitu: 

a. Menerima laporan dan pengaduan 
 

b. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat 

menggangu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalagunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdangangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan 

dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

filsafat dasar Negara Republik Indonesia. 
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e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

 
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; 

 

k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang; 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

b. Menyelengarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 
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f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terikat; 

j. Mewakili   pemerintah   Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

Polisi merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang 

memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian 

Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Peran kepolisian 

dalam penegakan hukum terbagi atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Peran kepolisian sebagai pelayan Masyarakat (public service) 

 

Peranan ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanan tugas Polri 

baik premtif, preventif maupun represif. Peranan ini menjamin ketentraman, 

kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat 

terselenggara dengan seimbang, serasi, dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, 

melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu 

memberikan pelayanan dan pertolongan yang iklas dan responsif. 
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2. Peranan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat 
 

Peranan ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang di atur 

dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum di atur 

oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang di wadahi dalam 

hukum kepolisian). 

G. Tindak Pidana 

 

a. Pengertian pencegahan dan pemeriksaan tindak pidana 
 

Pencegahan tindak pidana adalah suatu usaha untuk mencegah 

terjadinya kejahatan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional 

yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu pencegahan tindak 

pidana adalah suatu saran sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan berupa saran pidana (penal) dan maupun non-pidana (non-penal) 

yang sering ter-intergrasi satu dengan lainnya.
8
 

 
1. Kebijakan pidana dengan saran penal 

 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; 
 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

 
b. Kebijakan pidana dengan sarana non-penal 

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial 

tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan.
9
 

 
 

8
Sudarto, kapita selekta hukum pidana, bandung, alumni 1986, hlm 22. 

9
Barda nawawi arief, bunga rampai kebijakan hukum pidana, bandung, citra aditya bakti, 

2002, hlm 77-78 
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Dalam pasal 1 butir (2) undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab 

undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: 

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari dan mengumpulkan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangka”.
10

 

c. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

 

macam-macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku- 

bukuyang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia hingga 

sekarang.Pada dasarnya semua istilah yangditerjemahan daribahasa Belanda : 

“strafbaar feit”, sebagai berikut :
11

 

1. (delict) 
 

2. Peristiwa pidana (E. Utrecht) 

 

3. Perbuatan pidana (Moeljatno) 

 

4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

 

5. Hal yang diancam dengan hukum 

 

6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum 

 

Beberapa pengertian tindak pidana (strafbaar feit) pandangan para ahli 

sebagai berikut:
12

 

1. Pompe : 
 
 

 

10
Menurut pasal 1 butir (2) UU.2 tahun 2002, tentang kepolisian Negara republik 

Indonesia No.8 tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana (KUHP) 
11

Tri andrisman, hukum pidana, Bandar lampung, universitas lampung, 2011, hlm 69. 
12

Ibid.hlm.70-71 
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Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu : 
 

a. menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yangdilakukan 

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidanauntuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraanhukum; 

b.menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 

peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum. 

2. Simons : 

 

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana oleh 

peraturan perundang-undangan, suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 

dengan ancaman pidana.” yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) yang 

dilakuakan dengan kesalahan (schuld) terhadap orang yang bisa bertanggung 

jawab. Utrech dan Jokers mengaggap lengkap terhadap definisi tersebut dengan 

alasan yaitu : 

1. bertentangan terhadap hukum; 
 

2. dapat ancaman pidana dari hukum; 

 

3. diperbuat oleh orang yang berdasarkan kesalahan; 

 

4. orang dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang dibuatnya. 

 
3. Van Hamel : 

 

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet 

(Undang- Undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan 

dilakukandengan kesalahan.” 

4. Wirjono Prodjodikoro : 
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Tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukumpidana.” 

5. Moeljatno 

 

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan pidana(tindak 

pidana-pen) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

dimana disertaisanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 

melanggar.”
13

 

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindaksebagaiberikut: 
 

1) Perbuatan (manusia); 

 

2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan 

syaratformil); 

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).
14

 

 

Akan tetapi berbeda halnya yang disampaikan oleh Satochid Kartanegara, 

menurutnya bahwa yang disampaikan oleh Vos sama halnya jika mengatakan 

“meja segi itu adalah segi empat” karna apa yang disampikan oleh Vos tidak 

menyangkut isi, sementara maksud dari “orang dan “kesalahan” tidaklah 

disinggungnya. Sementara maksud dari tindak pidana yaitu : 

 

a. het in gevearbrengang van een rechtsbelang yang berarti seseuatu yang 

membahayakan kepentingan hukum; 

b. schendingof kreenking van een rechtsbelang yang berarti pelanggaran atau 

pemerkosaan kepentingan hukum 

 

13
Ibid.hlm.70 

14
Ibid.hlm.72 
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Adapun kepentingan hukum yang dimaksud berupa : 

 

1. kepentingan perseorangan diantaranya jiwa,badan dan kehormatan serta harta 

benda; 

2. kepentingan masyarakat diantaranya, keamanan dan ketentraman; 

kepentingan negara yaitu keamanan negara.
15

 

Akibat dari adanya perbedaan pendapat dari para ahli maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa Strafbaar feit merupakan perbuatan seseorang yang 

dapat     dipidana     sesuai     dengan     ketentuan     undang-undang dengan 

mempertimbangkan berapa unsur tertentu. Kemudian waktu dan tempat mengenai 

tindakan atau perbuatan seseorang juga perluh diperhatikan untuk memberika 

kepastian dalam menggapai rasa keadilan, baik itu dipidananya seseorang sebagai 

akibat dari perbuatannya ataukah tidak dapat dipidana. 

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Sesuatu perbuatan dapat pula dianggap suatu tindak pidana, jika terhadap 

perbuatan tersebut terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, namun sebaliknya 

apabila salah satu unsur yang dirumuskan dalam tindak pidana tidak dapat 

dipenuhi maka proses untuk mengadili terkait dengan dakwaan yang diajukan 

penuntut umum kepada terrdakwa dapat dibatalkan, dalam artian batal demi 

hukum. Dan terhadap terdakwa tidak mestilah di mintai pertanggungjawaban dari 

perbuatannya. Pelaksanaan unsur-unsur pidana ini dapat dijalankan oleh alat 

negara yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab. Unsur tindak pidana sangat 

 

15
 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 161. 
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berperan penting sebagai dasar untuk mengukur atau menentukan bersalah atau 

tidaknya seseorang.
16

 

Dalam unsur tindak pidana terbagi menjadi dua bagian diantaranya : 

 

1. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang ada pada diri seseorang atau berhubungan 

dengan dirinya sendiri bahkan segala sesuatunya yang ada didalam hatinya. 

Misalnya : 

a. sengaja atau tidak sengaja (dolus dan culpa); 
 

b. percobaan; 

 

c. adanya maksud; 

 

d. perencanaan; 

 

e. perasaan takut.
17

 

 

2. Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada diluar diri seseorang yang ada kaitannya 

pada keadaan tertentu. ada pendapat dari beberapa ahli diantaranya : 

 

1). Lamintang, menurutnya bentuk unsur pidana objektif yaitu : 

 

a. Sifat yang melanggar hukum; 

 

b. kualitas dari pelaku, misalnya kondisi seorang sebagai pegawai yang 

menyalahgunakan jabatannya; 

 

 

 
16

 Muhammad Amiruddin, Juni 2018. “Pembuktian DalamTindak Pidana Lalu Lintas” , 

Jurisprudentie. Volume 5, No 1, http://journal.uin- 

alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5438 . diakses pada tanggal 21 Juli 2019, 

pukul 21:25 WITA 
17

 Teguh Prasetya, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5438
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5438
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c. Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebgai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibatnya. 

 

2). Satochid kartanegara, menurutnya unsur objektif sebagai unsur yang dilarang 

dan diancam pidana sesuai perundang-undangan, yaitu : 

a. Suatu tindakan; 

 

b. Suatu akibat; 

 

c. keadaan.
18

 
 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

Dalam perbuatan tindak pidana ada bebera unsur delik diantaranya yaitu : 

 

1. Delik kejahatan (Misdrijiven) dan delik pelanggaran (Overtredingen) 

 

Misdrijiven yaitu perbuatan yang telah dipandang harusnya dipidana sebab 

telah bertentangan dengan rasa keadilan, sedangkan delik Overtredingen yaitu 

teerhadap suatu perbuatan barulah dapat diketahui sebagai delik setelah 

dirumuskan dalam undang-undang.
19

 

2. Delik Formil (Formeel Delicti) dan Delik Materil (Materieel Delict) 
 

Formeel Delicti yaitu suatu peerbuatan pidana yang telah selesai dilakukan 

dan perbuatai itu sesuai dengan rumusan pasal undang-undang. Sedangkan 

Materieel Delict yaitu sebuah akibat yang dilarang yang timbul dari perbuatan 

tertentu. 

 

18
 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 168. 

 
19

 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 169-170. 
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3. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewonw Delicten) 
 

Klacht Delicten yaitu delik yang dapat dituntutnya seseorang apabila adanya 

pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan Gewonw Delicten yaitu delik 

laporan yang bersifat umum yang terjadi antara orang dirugikan atau merugikan 

terhadap hubungan yang bersift khusus. 

4. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 

 

Dolus yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar sengaja. sedangkan Culpa 

 
yaitu suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kelalaian atau kealpaan. 

 

5. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta Propria) 

Delicta Communia yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan 

Delicta Propria yaitu delik yang dilakuknya hanya orang yang mempunyai 

kualitas atau sifat tertentu. 

6. Delik Commisionis, Ommisionis, dan Commisionis Per Ommisionem 

Commissa 

Commisionis yaitu suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, dan 

Ommisionis yaitu suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, serta 

Commisionis Per Ommisionem Commissa yaitu delik yang bisa diwujudkan baik 

berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. 

 

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 

 

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dapat dilakukan terhadap sekali perbuatan 

saja. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan 

yang saling berhubungan dan berlangsung secara terus menerus. 
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8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
 

Delik politik murni yaitu delik yang ditujukan untuk kepentingan politik, 

sedangkan delik politik campuran yaitu delik yang memiliki setengah umum dan 

setengah politik. 

 

9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 

 

Delik Biasa yaitu delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa adanya 

pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi yaitu delik yang 

berbentuk khusus akibat keadaan tertentu yang dapat memberatkan atau bisa 

saja mengurai ancaman pidananya.
20

 

 

H. Berita Bohong (hoax) 

 

1. Tindak Pidana Berita Bohong (hoax) 

 

Sedangkan istilah Hoax sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam 

usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk 

mempercayaisesuatu, padahal sang pembuat berita bohong itu tahu bahwa berita 

tersebut dalahpalsu. Istilah ini sendiri menurut filosofis Inggris Robert Nares 

(1753-1829) muncul sejak abad ke-18 sebagai ungkapan atau kata lain dari 

“hocus” atau permainan sulap. kata-kata ini menjadi banyak di gunakan semenjak 

film The Hoax muncul, film ini dianggap sebagai film yang penuh dengan 

kebohonganmaka semenjak itu pengguna internet di Amerika marak 

menggunakan kalimat iniuntuk merujuk kepada kata-kata atau pemberitaan yang 

mengandung kebohongan. 

20
 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, h. 172-176. 
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Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran 

yang sesungguhnya. Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) 

pada umumnya melalui media elektronik. Sifat memperdaya dari isi berita bohong 

yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab hingga menyesatkan 

masyarakat, yang dapat menimbulkan kerugian konsumen yang melakukan 

transaksi elektronik.
21

 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Hoax di Indonesia 

 
Dasar tindak pidana penyebaran berita bohong pada awal nya sudah di atur 

dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana 

dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu : 

Pasal 14 

 

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan 

sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan 

hukumanpenjara setinggitingginya sepuluh tahun. 

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang 

dapat menerbitkan kebenaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat 

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan 

penjara setinggi-tingginya tiga tahun. 

 
 

Pasal 15 

 

”Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang 

berkelebihanatau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya 

 

21
Adami chazawi,2011. Tindak pidana transaksi elektronik, penerbit media nusantara 

creative, malang, halaman 131. 
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patut dapatmenduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan 

keonarandikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 

dua tahun.”
22

 

Lalu tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan khusus terkait 

Informasi Transaksi dan Elektronik dimana penyebaran berita bohong atau 

hoaxdiatur dalam Pasal 28, 45 serta 35 dengan Pasal 28 yang berbunyi : 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik. 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). 

Pasal 45 jo Pasal 51 yang berbunyi : 

 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliarrupiah). 

Serta yang terbaru dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 19 tahun 

2016 yang merupakan revisi terbaru dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. 

 
 

22
Menurut pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana 
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Dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya pengaturan Undang-UndangNomor 

11 Tahun 2008 serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan 

transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan 

pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk 

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, 

dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan 

memperkukuh persatuan dan kesatuannasional berdasarkan peraturan perUndang- 

Undangan demi kepentingan nasional. 

3. Tinjauan Umum Media Sosial 
 

Media sosial/social media adalah sebuah media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring 

sosial dan wikipedia merupakan bentuk media sosial yang paling umum 

digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa 

media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media 

sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif.
23

 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial 

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 

dasarideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content”.Jejaring sosial merupakan situs dimana 

23
Dituliskan oleh romel tea, media social: pengertian, karakteristik, dan 

jenis,http://www.romelteamedia.com/2014/04/media sosial-pengertian-karakteristik.html dikutip 

pada tanggal 17 juli 2019 pukul 01:24 wita 

http://www.romelteamedia.com/2014/04/media%20sosial-pengertian-karakteristik.html
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setiaporang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman- 

teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional 

menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan 

internet media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk  berpartisipasi 

dengan memberikontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta 

membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Masyarakat 

Indonesia adalah salah satu pengguna terbesar yang ada di dunia beberapa media 

sosial Indonesia menduduki peringkat atas dalam daftar pengguna media sosial 

paling aktif.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24
Ditulis oleh wicak hidayat, pengguna internet Indonesia Nomor enam didunia, 

http://kominfo.go.id/detail/4286/pengguna-internet-indonesia;nomor-enam-dunia/0/sorotan_media 

dikutip pada 17 juli 2019 pukul 01:30 wita 

http://kominfo.go.id/detail/4286/pengguna-internet-indonesia%3Bnomor-enam-dunia/0/sorotan_media
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian hukum empiris ini merupakan bentuk metode penelitian hukum 

yang memiliki fungsi dalam meninjau hukum, meneliti bagaimana hukum bekerja 

dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum ini juga dapat disebut sebagai 

penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.Hal ini 

dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta 

yang terjadi didalam masyarakat, baik dalam badan hukum maupun dari badan 

pemerintahan. 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. 

Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data malalui wawancara 

langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber 

dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

penyebaran berita (hoax). 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusanan skirpsi ini, maka lokasi penelitian dilakukanan di Kantor Polrestabes 

Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan historis dan pendekatan kasus. Adapun langkah pertama yang 

dilakukan penelitian hukum tersebut yang didasarkan pada bahan hukum sekunder 

yaitu interventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan instrument 
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Undang-Undang tentang Penyebaran berita bohong . Selain itu mempergunakan 

bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan persoalan ini. Penelitian ini 

bertujuan menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dan akurat dalam meletakkan 

persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

sesuai yang telah dijelaskan diatas. 

C. Sumber Data 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bukti yang 

ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. 

Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Nah, dari data 

tersebut kemudian diolah sehingga dapatdiutrakan dengan jelas dan 

tepat,sehingga dapat dimengerti olehorang lain yang tidak langsung 

mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. 

1) Data Primer 
 

Data primer adalah data yang diperoleh langsungoleh peneliti 

darisumbernya. Sumber data utama inidicatat melalui catatan tertulis yang 

dilakukanmelalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah 

yangditeliti, baik informan maupun responden. 

2) Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari 

obyeknya, tetapi melalui sumber lain.Dalam hal ini data sekunder mencakup 

dokumen-dokumen resmi berisi informasi-informasi penting, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 
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3) Data Tersier 

 

Data tersier yaitu bahan sesuai dengan yang telah dijelaskan ialah 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data 

sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, 

majalah, ensiklopedia dan lain-lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulandata 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu 

penanganan berita bohong di Kota Makassar. 

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti: 

 

a. Observasi,yaitu melakukan pengamatan, peninjauan sebelum diadakan 

penelitian.
25

 

b. Dalam hal ini peneliti melalukan pengamatan secara langsung 

terhadapaktivitas Pelayanan Publik di Kantor Polrestabes Makassar. 

c. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 

berhungan dengan masalah penelitian 

d. Dokumentasi, yaitu berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi bukti dan keterangan (gambar, kutipan, dan bahan 

referensi lain) sebagai data yang mendukung penelitian. 

 

 
 

25
Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.pd, Padadigma Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Shopia,2016), h.65. 
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E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen atau alat yang akan digunakan dalam penelitian itu sendiri, adapun 

alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Buku catatatan dan pulpen 

 
Yaitu segala bentuk catatan ataupun koreksi yang nantinya akan dicatat selama 

melakukan penelitian 

b. Handphone atau alat perekam 

 

Yaitu berupa alat yang dapat digunakan untuk merekam segala bentuk kegiatan 

atau aktivitas dalam melakukan kegiatan penelitian 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudain dikumpulkan baik secara 

primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kualitatif .Selanjutnya diajukan 

secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 

permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan  ini 

dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami serta mudah dipahami dan dibaca 

dalam bentuk kesimpulan. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Kota Makassar (dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung 

Pandang)  adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan 

kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah 

menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. 

Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan 

dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di 

sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah 

selatan. Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah 

satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar pulau Jawa setelah 

kota Medan.    Dengan    memiliki    wilayah    seluas     199,26 km²    dan  

jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota 

terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. 

Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur 

dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang 

signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. 

Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto 

Makassar, Roti  Maros, Jalangkote,  Bassang,  Kue   Tori,   Palubutung, Pisang 

Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. 

https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Pangkajene
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandar
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Buton
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Coto_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Coto_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Coto_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalangkote
https://id.wikipedia.org/wiki/Pisang_Ijo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pisang_Ijo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sop_Saudara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sop_Konro
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Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagara 

kretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah 

taklukkan Majapahit
.
 Walaupun  demikian, Raja  Gowa  ke-9 Tumaparisi 

Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar 

mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman 

ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat 

seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. 

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di 

Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. 

Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana 

seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan 

menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. 

Selain  itu,  sikap  yang   toleran   terhadap agama berarti   bahwa 

meskipun islam semakin menjadi agama yang utama di  wilayah  tersebut, 

pemeluk agama kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di 

Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang- 

orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga 

menjadi          markas         yang         penting bagi   pedagang-pedagang 

dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan 

Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan 

Sultan Awalul Islam, Raja Tallo). 

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya 

pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagama
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagama
https://id.wikipedia.org/wiki/Mpu_Prapanca
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa#Tumapa%27risi%27_Kallonna
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-16
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/VOC
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
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perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui  VOC.  Pada  

tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa 

kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa- 

Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai 

rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan 

mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh 

belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda 

tangani Perjanjian Bongaya. 

Kota ini dahulu bernama Ujung Pandang dan  dipakai  dari  kira-kira  

tahun 1971 sampai tahun 1999. Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi 

Ujung Pandang adalah alasan politik, antara lain karena Makassar adalah nama 

sebuah suku bangsa padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota 

dari etnik Makassar. 

Perang dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi 

mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada 

tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950- 

an menjadi¬kannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar- 

pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah 

pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai 

pergolakan pasca¬ revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah 

penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 

orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini 

dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rempah-rempah
https://id.wikipedia.org/wiki/1669
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Bongaya
https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnik_Makassar
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julukan ”Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota 

Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini 

dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi 

Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah 

bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha 

Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah Kota 

Makassar. Bermula di dekat Benteng Ujung Pandang sekarang ini, membujurlah 

suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang Tanjung ini 

tidak ada lagi. Nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja 

Gowa ke-X, Tunipalangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Ujung 

Pandang sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Gowa yang sudah ada 

sebelumnya, antara lain Barombong, Somba Opu, Panakukang dan benteng- 

benteng kecil lainnya. 

Setelah bagian luar benteng selesai, didirikanlah bangunan khas Gowa 

(Ballak Lompoa) di dalamnya yang terbuat dari kayu. Sementara di sekitar 

benteng terbentuk kampung yang semakin lama semakin ramai. Disanalah 

kampung Jourpandan (Juppandang). Sedangkan Benteng dijadikan sebagai kota 

kecil di tepi pantai Losari. 

Beberapa tahun kemudian benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan 

Belanda, usai perang Makassar, dengan disetujuinya Perjanjian Bungaya tahun 

1667, benteng itu diserahkan. Kemudian Speelmen mengubah namanya menjadi 

Fort Rotterdam. Bangunan-bangunan bermotif Gowa di Fort Rotterdam perlahan- 
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lahan diganti dengan bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan 

sekarang. Ihwal nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang terjadi 

pada tanggal 31 Agustus 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 

1971. 

Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung 

Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota 

mulai dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan 

penelurusan dan pengkajian sejarah Makassar, Hasilnya Pemerintah Daerah 

Nomor 1 Tahun 2000, menetapkan Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 Nopember 

1607. Dan untuk pertama kali hari jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada 

tanggal 9 November 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam 

bahasa.
26

 

B. Peran Kepolisian dalam mencegah Tindak Pidana Penyebaran Berita 

Bohong 

1. Upaya Polrestabes makassar 

 
 

Beberapa peran polrestabes Makassar dalam mencegah kasus berita bohong 

diantaranya: 

 

1) Membentuk tim pengawasan 
 

Pihak polrestabes Makassar membentuk tim pengawasan berita yang 

disebut tim patrol media. Cara kerjanya yaitu dengan mengawasi berita- 

berita yang ada disosial media. Jika ada yang terindikasi mengeluarkan 

26
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar , diakses pada 20 april 2019,pukul 20:08 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
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berita bohong maka pihak potroli ini langsung mengambil tindakan. 

Kemudian tim ini selalu beroperasi selama 24 jam, para petugas 

bergantian mengawasi media. 

2) Memberikan konfirmasi benar tidaknya berita tersebut 

 

Selain itu pihak patrol ini juga melakukan konfirmasi terhadap berita 

tersebut. Jika berita tersebut terindikasi berita bohong maka puhak patroli 

ini akan memberikan konfirmasi kepada masyarakat. 

3) Memberikan sanksi kepada pelaku penyebar berita bohong 
 

Jika sudah mengetahui bahwa berita tersebut bohong, maka pihak patrol 

akan langsung melaksanakan penyelidikan serta memberi sanksi secara 

pidana jika benar menyebarkan berita bohong. 

4) Literasi Media 

 
 

Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika 

berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan 

yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun 

sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi 

dalam   kemampuan   menggunakan informasi  Juga  dalam pengertian 

lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan 

informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis. 

Literasi media adalah seperangkat kecakapan yang berguna dalam proses 

mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam 

beragam bentuk. Literasi media digunakan sebagai model instruksional 
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berbasis eksplorasi sehingga setiap individu dapat dengan lebih kritis 

menanggapi apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. 

5) Program Internet Sehat dan Aman 

 

Munculnya gerakan literasi media khusu snya internet sehat merupakan 

salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap dampak buruk media 

internet. Perkembangan internet selain memberikan dampak positif pada 

kehidupan manusia juga memiliki dampak negatif. Beberapa dampak 

negatif tersebut diantaranya adalah mengurangi tingkat privasi individu, 

dapat meningkatkan kecenderungan potensi kriminal, dapat 

menyebabkan overload-nya informasi, dan masih banyak lagi. 

Tujuan gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan 

kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, 

mempertimbangkan tujuan komersil dan politik dibalik citra atau pesan 

di internet dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan yang 

diimplikasikan itu. Oleh karena itu, agar gerakan internet sehat dapat 

berjalan secara optimal maka sangat diperlukan pendidikan berinternet 

salah satunya adalah pendidikan etika berinternet. Pendidikan internet 

lebih pada pembelajaran tentang etika bermedia internet, bukan 

pengajaran melalui media. Pendidikan etika bermedia internet bertujuan 

untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, 

sehingga anak muda sebagai konsumen media internet memiliki 

kemampuan dalam membuat membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan 

informasi yang diperolehnya. Selain itu anak muda mampu menjadi 
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produser media internet dengan caranya sendiri sehingga menjadi 

partisipan yang berdaya di komunitasnya. 

 
Selain cara-cara diatas pihak polrestabes jiga sering melaksanakan seminar 

dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penangkalan berita bohong sebagai 

bentuk kepedulian Polrestabes Makassar terhadap tingkat peredaran berita 

bohong. Polrestabes kota Makassar melakukan sosialisasi diberbagai daerah 

maupun dengan cara langsung ataupun melalui media seperti. 

 
a. Sosialisasi Kesekolah-sekolah 

 

Salah satu contohnya pihak polrestabes Makassar melakukan seminar 

dengan tema pencegahan berita bohong diberbagai sekolah, ini bertujuan 

agar para siswa mampu membedakan ataupun menyaring berita-berita 

yang tersebar dimedia sosial.. 

b. Radio 
 

sosialisasi yang dilakukan instansinya tidak cukup hanya dengan tatap 

muka dalam melakukan sosialisasi pencegahan pemberantasan berita 

bohong, tetapi perlu juga melalui media radio seperti media RRI 

Makassar dan siaran radio local lainnya. 

c. TV 

 

Selain radio, Polrestabes Makassar Makassar juga kerap melaksanakan 

dialog pemberantasan berita bohong di melaului siaran TV seperti TVRI 

Makassar, Celebes TV, kompas TV dan lainnya 

d. Media cetak 
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Media cetak juga menjadi salah satu alternatif Polrestabes Makassar 

untuk melakukan sosialisasi. Salah satu caranya yaitu menghimbau 

kepada masyarakat persoalan penyebaran berita bohong. Dan mencetak 

kebenaran dibalik berita tersebut. 

e. Sosial media 

 

Tidak bisa dipungkiri sosial medialah tempat berkembang pesatnya berita 

bohong. Jika ada berita bohong yang didapat secepat mungkin pihak 

polrestabes mebgkonfirmasi kebenarannya 

 

Kemudian pihak polrestabes Makassar juga bekerja sama dengan beberapa pihak 

terkait seperti: 

 

a. Tokoh agama 

 

Tokoh agama juga berperan penting dalam membantu Polrestabes 

Makassar dalam memberantas Berita Bohong. Salah satu contohnya 

tokoh agama dapat memberi ceramah yang bertema berita bohong  

kepada para Jemaah. 

b. Tokoh pendidikan 
 

Tokoh pendidikan tidak kalah penting dalam membantu Polrestabes 

Makassar menyelesaikan permasalahan penyebaran berita bohong. 

Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan disekolah untuk 

mencegah terjadinya peredaran berita bohong dilingkup pendidikan.. 

c. Masyarakat 
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Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang 

sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada 

permasalahan penyebaran berita bohong yang sangat kompleks bahkan 

mampu memecah belah masyarakat. Dengan kenyataan ini, sepertinya 

tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan 

mencegah sendiri penyebaran berita bohong. Pihak polrestabes Makassar 

dan Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah ini 

tanpa respon yang baik dari masyarakat. 

d. Mahasiswa 

 
Selain peran-peran penting lainnya mahasiswa tak kalah pentingnya 

dalam bahaya penyebaran berita bohong . Selain mampu memberikan 

edukasi dini bahaya penyebaran berita bohong dikalangan perguruan 

tinggi, mahasiswa juga seringkali melaksanakan dengan cara seminar 

dikelurahan maupun desa, sosialisasi di sekolah-sekolah dan diberbagai 

tempat lainnya. Biasanya menghadirkan pihak kepolisian sebagai 

narasumber 

e. Pemerintah 

 
 

Pemerintah adalah elemen penting dalam membantu pihak kepolisian 

dalam memberantas penyebaran berita bohong. Sikap pemerintah dalam 

fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap 

ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang- 

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
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Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga 

dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam 

KUHP dan UU lain di luar KUHP. 

 
Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin 

besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya 

juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku hoax, 

sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap 

situs-situs hoax. Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus 

berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak. 

 
Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, 

pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. 

Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 

UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis merupakan 

beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi 

penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang 

menggulirkan kembali  wacana  pembentukan  Badan  Siber  Nasional 

yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi 

yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internetsehat dan 

Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran 

situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 
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Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR  

Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang 

disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber 

berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut 

sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulunya. 

 
C. Penyebaran Berita Bohong Dikota Makassar 

 

Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya 

memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. 

Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan 

mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut 

melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun pesan telpon 

genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter 

dengan baik. 

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha 

melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh 

banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan 

seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang 

disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi 

tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif 

mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, 

fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun 
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membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang 

diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian 

materi. 

Penyebaran berita palsu yang marak terjadi ini jika dikaitkan dengan etika 

pada internet adalah  penyalahgunaan freedom  of  speech. Freedom  of  

speech ini berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal yang 

menyalahkan apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan 

pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas dapat 

mengemukakan pendapat, menyalahkan seseorang, memuji seseorang dll 

sebebas-bebasnya pada suatu komunitas. 

Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara 

atupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam 

hal pembatasan penyebaran informasi ini. Berawal dari biasnya budaya 

tersebut, hak Freedom of Speech seringkali disalahartikan dan salahgunakan 

untuk menciptakan berita hoax yang bertujuan memang untuk membuat 

sensasi pada media sosial tersebut atau memang sengaja agar pengguna 

internet dapat mampir pada website sang pembuat berita hoax tersebut agar 

meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada websitenya. 

a. Cara berita bohong bekerja 

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis ada dua faktor yang dapat 

menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih 

cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang 
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dimilikiContohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel 

yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka 

secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi 

datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri 

seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung 

tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan 

mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini 

dapat diperparah jika si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam 

memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk 

cek dan ricek fakta. 

Terdapat empat mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui 

internet, diantaranya adalah: 

 
1) Undirected viewing 

 

Pada undirected viewing, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi 

tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi 

secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang 

digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan 

keinginannya. 

2) Conditioned viewing 

 

Pada conditioned viewing, seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, 

sudah mengetahui topik informasi yang jelas, Pencarian informasinya sudah mulai 

terarah. 

3) Informal search 
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Mode informal search, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik 

yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini 

pencari informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh mana seseorang 

tersebut akan melakukan penelusuran. Namun dalam penelusuran ini, seseorang 

membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, 

penelusuran yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya tindakan 

atau respon terhadap kebutuhannya. 

4) Formal search 

 

Pada formal search, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur 

informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. 

Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode- 

metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara 

detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang 

dihadapi 

b. Contoh kasus berita bohong dikota Makassar 

 

Dua orang penyebar hoax dicokok Direktorat Reserese Kriminal Khusus 

(Ditreskrimsus) Mereka menyebarkan kabar bohong soal penculikan anak di 

Makassar. Kedua pelaku adalah Nurmiyati, 25, warga Jalan Tinumbu lorong 132 

Makassar; dan Usman, 28 warga Jalan Borong Jambu Galian, Perumnas Antang, 

Makassar. 
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Kabid Humas Polres Makassarl Kombespol Dicky Sondani mengatakan, 

berita yang disebar masif oleh kedua orang itu dianggap memperkeruh suasana. 

Masyarakat jadi cemas dengan kabar bohong yang bertebaran di media sosial. 

“Ini kasus yang fenomenal sekali. Sebab yang bersangkutan ambil dari 

Facebook, kemudian di-share kemana-mana. Seolah-olah di Makassar terjadi hal 

demikian,” .Selain penculilak anak, keduanya juga menyebarkan informasi berita 

bohong terkait penjualan organ tubuh manusia dan pencabulan di Kota 

Makassar.
27

 

“Jadi mereka ini meng-upload kembali video itu di Facebook dan disebar ke 

berbagai orang-orang yang ada di dalam itu. Akibatnya keresahan dan ketakutan 

muncul, warga khawatir kalau di Makassar ini rawan,”. 

Dua orang itu ditangani tim Subdit II unit Cyber berdasarkan Laporan 

Polisi (LP) LPR/ LI/1869/X/2018 / Dittipidsiber tanggal 29 Oktober 2018. 

Penangkapan sendiri dilakukan pada Senin malam (5/11). 

Pelaku setelah diperiksa kedua warga yang menyebarkan info berita bohong. 

temukan juga barang bukti berupa gambar dan handphone yang dipakai. keduanya 

masih menjalani pemeriksaan intesif oleh tim penyidik. Jika dalam pemeriksaan 

terbukti, keduanya disangkakan melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang- 

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman kurungan 

minimal 6 tahun penjara. 

 

 
27

 Dicky Sondani, wawancara, polisi, tahun 2020 
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D. Ayat Al-quran tentang berita bohong 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desas-desus yang tidak jelas 

asal-usulnya. Kadang dari suatu peristiwa kecil, tetapi dalam pemberitaannya, 

peristiwa itu begitu besar atau sebaliknya. Terkadang juga berita itu menyangkut 

kehormatan seorang muslim. Bahkan tidak jarang, sebuah rumah tangga menjadi 

retak, hanya karena sebuah berita yang belum tentu benar. Bagaimanakah sikap 

kita terhadap berita yang bersumber dari orang yang belum kita ketahui 

kejujurannya? 

 
Dalam naskah berikut ini, penulis menjelaskan kepada kita, bagaimana seharusnya 

sikap seorang muslim terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu. 

 
Allah berfirman, 

 

 

   ُ  ُ  ي أا

 اه

  اوُ  نم 

ُ  لا  ءا نيذُ   ُ 

   م  ُ  كء   آج

 ن

قس

  ُ 

 ف  ن أ  تُ  ُ   ن ب      إ ف ا

 اوُ  بيص اوُ  نُ  ُ  يب   ت

 ق

 ماُ   و
   لاه  

 ج ة

ص اوح

 بُ   

 ف  ى

 عل ُ  ت

  ُ  تل  ع   فام
 م

 

 نيمُ   دُ   ا ن
 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. [Al Hujurat : 6]. 

 
Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan 

mengikut desas-desus. Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran 

berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu 
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benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. 

(Ingatlah, pent.), musuh-musuh kalian senantiasa mencari kesempatan untuk 

menguasai kalian. Maka wajib atas kalian untuk selalu waspada, hingga kalian 

bisa mengetahui orang yang hendak menebarkan berita yang tidak benar. 

 
Allah berfirman, 

 

 

 اوُ  نم  اه   ُ  ُ  ي أا

ُ  لا  نيذُ   ُ 
 ءا

 ن  م ك    ء
 جآ

س

 ُ  ق
  ُ  اوُ  نيُ 

 ب ت ف ا ف إ  ب   نُ  ب

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti” 

 
Maksudnya, janganlah kalian menerima (begitu saja) berita dari orang fasik, 

sampai kalian mengadakan pemeriksaan, penelitian dan mendapatkan bukti 

kebenaran berita itu. 

 
(Dalam ayat ini) Allah memberitahukan, bahwa orang-orang fasik itu pada 

dasarnya (jika berbicara) dia dusta, akan tetapi kadang ia juga benar. Karenanya, 

berita yang disampaikan tidak boleh diterima dan juga tidak ditolak begitu saja, 

kecuali setelah diteliti. Jika benar sesuai dengan bukti, maka diterima dan jika 

tidak, maka ditolak. 

 
Kemudian Allah menyebutkan illat (sebab) perintah untuk meneliti dan larangan 

untuk mengikuti berita-berita tersebut. 
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Allah berfirman. 
 

 

 ن أ اوُ  بيصُ  ت امُ   و   ق ة   لاه   ج
 

 

“Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya”. 

 
Kemudian nampak bagi kamu kesalahanmu dan kebersihan mereka. 

 

 

ص اوح

 بُ   

 ف ى

 عل ُ  ت
  ُ  تل  ع  

 فام م

 ن

يمُ   دُ   ا

 ن
 

 

“Yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” [Al Hujurat : 6] 

 

 
Terutama jika berita tersebut bisa menyebabkan punggungmu terkena cambuk. 

Misalnya, jika masalah yang kalian bicarakan bisa mengkibatkan hukum had, 

seperti qadzaf (menuduh) dan yang sejenisnya. 

 
Sungguh, betapa semua kaum muslimin memerlukan ayat ini, untuk mereka baca, 

renungi, lalu beradab dengan adab yang ada padanya. Betapa banyak fitnah yang 

terjadi akibat berita bohong yang disebarkan orang fasiq yang jahat! Betapa 

banyak darah yang tertumpah, jiwa yang terbunuh, harta yang terampas, 

kehormatan yang terkoyakkan, akibat berita yang tidak benar!Berita yang dibuat 

oleh para musuh Islam dan musuh umat ini. Dengan berita itu, mereka hendak 

menghancurkan persatuan umat ini, mencabik-cabiknya dan mengobarkan api 

permusuhan diantara umat Islam. 
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Betapa banyak dua saudara berpisah disebabkan berita bohong! Betapa banyak 

suami-istri berpisah karena berita yang tidak benar! Betapa banyak kabilah- 

kabilah, dan kelompok-kelompok saling memerangi, karena terpicu berita 

bohong! 

 
Allah Azza wa Jalla Yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui, telah meletakkan 

satu kaidah bagi umat ini untuk memelihara mereka dari perpecahan, dan 

membentengi mereka dari pertikaian, juga untuk memelihara mereka dari api 

fitnah. 

 
Akan tetapi sangat disayangkan, tidak ada satu pun masyarakat muslim yang 

bebas dari orang-orang munafiq yang memendam kedengkian. Mereka tidak 

senang melihat kaum muslimin menjadi masyarakat yang bersatu dan bersaudara, 

dimana orang yang paling rendah diantara mereka dijamin bisa berusaha dengan 

aman, dan apabila orang akar rumput itu mengeluh, maka orang yang di tampuk 

kepemimpinan juga akan mengeluh. 

 
Wajib atas kaum muslimin untuk waspada dan mewaspadai musuh-musuh 

mereka. Dan hendaklah kaum muslimin mengetahui, bahwa para musuh mereka 

tidak pernah tidur (tidak pernah berhenti) membuat rencana dan tipu daya 

terhadap kaum muslimin. Maka wajiblah atas mereka untuk senantiasa waspada, 

sehingga bisa mengetahui sumber kebencian, dan bagaimana rasa saling 

bermusuhan dikobarkan oleh para musuh. 
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Sesungguhnya keberadaan orang-orang munafiq di tengah kaum muslimin dapat 

menimbulkan bahaya yang sangat besar. Akan tetapi yang lebih berbahaya, ialah 

keberadaan orang-orang mukmin berhati baik yang selalu menerima berita yang 

dibawakan orang-orang munafiq. Mereka membuka telinga lebar-lebar 

mendengarkan semua ucapan orang munafiq, lalu mereka berkata dan bertindak 

sesuai berita itu. Mereka tidak peduli dengan bencana yang ditimpakan kepada 

kaum muslimin akibat mengekor orang munafiq. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita 

bohong (hoax) 

 Membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan 

patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita 

bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun 

penyebar berita bohong 

 Membentuk gerakan internet sehat dengan tujuan gerakan internet sehat 

adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk 

menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan 

komersil dan politik dibalik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa 

yang bertanggungjawab atas pesan yang diimplikasikan itu. Oleh karena 

itu, agar gerakan internet sehat dapat berjalan secara optimal maka sangat 

diperlukan pendidikan berinternet salah satunya adalah pendidikan etika 

berinternet. 

 Bekerja sama dengan berbagai pihak 
 

 Rutin melaksanakan sosialisasi anti berita bohong diberbagai kalangan 
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2. Penyebaran berita bohong di kota Makassar 

 

Tidak dipungkiri Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini 

tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak 

yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang 

telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat 

tersebut melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun pesan 

telpon genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang tidak dapat 

difilter dengan baik. Sulawesi Selatan yang meupakan daerah yang besar juga 

kerap menjadi tempat yang strategis dalam penyebaran berita bohong. Di kota 

makassar contohnya, telah terjadi penyebaran berita bohong soal penculikan 

anak dimana kejadian sebenarnya bukan terjadi di kota makassar akan tetapi 

pelaku penyebar hoax menyebarkan berita tersebut seakan-akan kejadianya 

terjadi di kota makassar sehingga membuat masyrakat menjadi cemas dengan 

berita tersebut. padahal sebenarnya berita tersebut hanya kebohongan yang di 

sebarkan oleh 2 pelaku atas nama nurmiyati (25) dan usman (28), dimana 

keduanya bertempat tinggal di kota makassar. Menurut keterangan dari pihak 

kabid humas polres makassar Kombespol Dicky Sondani. 

B. Saran 

 

Selain peran penting oleh pihak polrestabes Makassar dalam menangani 

kasus penyebaran berita bohong yang kian marak dibutuhkan pula kerjasama 

yang baik dari berbagai pihak seperti tokoh agama, tenaga pengajar, tokoh 

msayarakat, pemerintah dan terkhusus masyarakat itu sendiri. Agar kiranya 

tetap mencerna dengan sehat setiap berita yang tersebar, tidak langsung 
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mengambil tindakan penyebaran akan tetapi mempertanyakan dulu kebenaran 

dari berita yang ada. 

Mengingat kasus-kasus belakangan ini marak skali terjadi berita hoax yang 

beredar maka dari itu sangat di butuhkan sekali kerjasama masyarakat dalam 

melihat perkembangan berita yang ada apakah memang kejadianya betul- 

betul ada atau cuman hoax. Dan juga sesama masyrakat ada baiknya untuk 

tidak saling membagikan berita yang memang kejadianya belum di ketahui 

persis atau adamya informasi yang pasti dari pihak berwajib seperti dari pihak 

kepolisian.kalaupun sudah ada informasi barulah kita bisa membagikan 

kepada masrakat lain sebagai inforamsi yang tepat dan akurat. 
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