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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai strategi 

Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola isu hoaks di media 

sosial facebook menganai kasus- kasus hoaks dengan studi kasus Kementrian 

Komunikasi dan Informatika R.I bidang Aplikasi informatika maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian yang di peroleh dari informan sebagai berikut:  

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan strategi dalam 

menangani isu isu hoaks yang sedang terjadi akhir akhir ini yang kerap kali 

meresahkan masyarakat melalui berbagai media online seperti media sosial 

portal berita dan lain sebagainya oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan 

Informatika khusus nya Direktorat Aplikasi informatika melakukan  beberapa 

strategi diantaranya megadakan Program program kegiatan pencegahan isu isu 

hoax,memberikan literasi dan edukasi terhadap masyarakat dan mendengarkan 

masyarakat terkait laporan konten konten negatif yang di adukan ke Direktorat 

Aplikasi Informatika  

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Aplikasi 

Informatika melakukan Pengelolaan terkait konten konten negatif yang sering 

terjadi di media online diantaranya media sosial dan portal berita dengan 

melakukan memonitoring dan menganalisis isi berita tersebut terkait konten 

negatif ini sesuai dengan UU ITE atau tidak dan tidak serta merta langsung 

memblokir media penyebar hoaks tersebut perlu adanya pembicaraan dengan 

jajaran direksi yang lain seperti Ekonomi,Politik,Hukum,dan lain-lain ketika 

semua sudah sesuai baru pihak direktorat Aplikasi informatika khususnya 

bagian keamanan informasi menindaklanjuti kasus tersebut dengan menegur 

pihak yang menyebar hoaks dengan surat peringatan, 

3. Hambatan yang dihadapi Kementrian Komunikasi dan informatika yakni 

Masyarakat harus lebih terbuka dalam menginformasikan sebuah konten 
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negatif atau pun berita bohong kepada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika agar dapat dengan mudah memproses konten negatif dan berita 

hoaks tersebut  

5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan kesimpulan diatas mengenai peran Kementrian Komunikasi 

dan Informatika R.I, menganai kasus- kasus hoaks dengan studi kasus Kementrian 

Komunikasi dan Informatika R.I bidang jurnalistik peneliti merasa ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Melakukan program seminar penanggulangan konten – konten negatif 

khususnya informasi informasi hoaks di setiap sekolah dan universitas.  

2. Mempercepat publikasi terhadap media – media baik itu media sosial 

ataupun portal berita lainnya untuk segera memberikan perwakilan dan 

juga PT yang berlandaskan hukum di Indonesia. 

3. Mempublikasikan sejauh mana perkembangan dari program yang 

dilakukan Kemenkominfo terhadap alat baru yang menggunakan sistem 

aduan konten di situs www.kominfo.go.id  
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