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Abstrak 

Penelitian ini berfokus pada “Strategi Cyber Public 

Relations dalam menanggulangi Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) di Media Sosial”. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh seiring semakin banyaknya 

ujaran kebencian yang terjadi di dunia maya, 

diperlukan adanya suatu tindakan dari aparat dan 

penegak hukum khususnya kepolisian untuk 

menanggulangi hal tersebut. Salah satu langkah 

inovatif yang sudah dilakukan POLRI yang dalam 

hal ini dipelopori oleh Bidang Hubungan 

Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah 

dengan membentuk cyber troops sebagai komponen 

pendukung dalam pengelolaan media sosial untuk 

menghadapi dan meng-counter serangan-serangan 

opini negatif yang terbentuk di masyarakat yang 

nantinya dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya 

harmonisasi kehidupan sosial. Di tengah era 

komunikasi dan pertukaran informasi yang serba 

digital, pemanfaatan media komunikasi online 

dalam proses public relations menjadi hal mutlak 

yang harus dilakukan. Dalam menerapkan cyber 

public relations yang baik, diperlukan strategi yang 

tepat pula yang dinilai efektif dan efisien yang dapat 

menjadi kunci dalam mensukseskan program-

program yang berkaitan dengan pengelolaan opini di 

dunia maya, termasuk mengenai ujaran kebencian. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan uraian terperinci terkait dengan strategi 

cyber public relations yang digunakan oleh Polda 

Jawa Timur dalam konteks ilmu komunikasi 

khususnya cyber public relations dalam 

menanggulangi ujaran kebencian (hate speech) di 

media sosial. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus. Temuan dari penelitian ini 

adalah Humas Polda Jatim dalam menanggulangi 

ujaran kebencian menggunakan empat proses public 

relations dari Cutlip yang terdiri dari Pencarian  

Fakta, Perencanaan, Komunikasi dan Evaluasi. 

Keywords: Strategi Public Relations, Cyber Public 

Relations, Ujaran Kebencian, Media Sosial, POLRI 

 

 

1. Pendahuluan 

Sebelum era media sosial, ujaran kebencian 

hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam 

buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Namun sekarang 

ujaran kebencian dapat dengan mudah diperoleh 

dalam gadget yang digenggam. Ujaran itu masuk 

dalam berbagai macam informasi yang masyarakat 

konsumsi lewat berbagai media online terutama 

media sosial tanpa bisa ditolak. Secara konsep, 

peran dasar media sosial adalah untuk berbagi 

informasi, menjalin jaringan, dan berinteraksi 

(Nasrullah, 2017:16). Peran tersebut dapat dicapai 

karena sifatnya yang partisipatif, terbuka, 

mendorong percakapan dan keterhubungan antar 

pengguna. Media sosial memungkinkan semua 

pengguna menjadi produsen informasi, menyajikan 

ruang terbuka untuk merespon informasi, pada 

akhirnya dapat membangun komunitas virtual yang 

diwarnai diskusi di ruang maya. 

Penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

intensitas diskusi di berbagai bidang, baik sosial, 

ekonomi, budaya, maupun politik. 

Permasalahannya, keleluasaan berdiskusi di media 

sosial ini menyiratkan beberapa dampak negatif. 

Salah satu dampak negatif yang ditemukan ialah 

seiring dengan semakin berkembangnya penetrasi 

internet dan penggunaan media sosial, intensitas 

tindakan ujaran kebencian (hate speech) yang terjadi 

juga turut meningkat (Widodo, 

http://news.unair.ac.id/2017/04/12). 

Media sosial sebagai salah satu bentuk media 

baru menjadi fenomena di dunia termasuk di 

Indonesia dengan peningkatan jumlah pengguna 

yang sangat drastis. Berdasarkan hasil survei dari 

Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2016, di Indonesia penetrasi internet 

melampaui angka 50% jumlah total penduduk atau 

sekitar 132,7 juta orang dengan pengakses internet 

secara mobile (92,8 juta) melalui perangkat 

smartphone untuk posisi teratas (63,1 juta), konten 

yang paling sering diakses yaitu media sosial (129,2 

juta) dan yang paling banyak dilakukan adalah 

Strategi Cyber Public Relations Polda Jatim dalam 

Menanggulangi Ujaran Kebencian (Hate Speech) di 

Media Sosial 



meng-update dan berbagi informasi (129,3 juta) 

(APJII, https://apjii.or.id). 

Perkembangan teknologi informasi membuat 

kehidupan manusia semakin dinamis, termasuk 

dalam proses berkomunikasi. Lalu lintas informasi 

menjadi sangat deras, hingga berbagai kabar dan 

kejadian di belahan tempat lain dapat diakses oleh 

semua orang dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa 

perkembangan ini membuat kehidupan manusia 

semakin terhubung satu sama lain dengan lebih 

efektif dan efisien. Tetapi, tidak semua orang bisa 

menggunakan perkembangan teknologi informasi 

dengan bijak. Hadirnya media sosial tidak hanya 

digunakan untuk menyebarluaskan pengetahuan 

atau meningkatkan produktivitas kerja. Justru 

sebaliknya, media sosial sering disalahgunakan 

sebagai ajang untuk menyebarkan informasi yang 

salah dan menyesatkan. Informasi ini dengan mudah 

menyebar dan kemudian menyulut kebencian serta 

perselisihan antar individu maupun antar kelompok. 

Hal ini yang dikenal sebagai Ujaran Kebencian 

(Hate Speech). 

Akhir-akhir ini, penyebaran ujaran kebencian 

semakin populer dilakukan di dunia maya. Lewat 

medium internet informasi hanya didapat dari 

pertukaran lewat akun dengan akun lain, sedangkan 

sudah jelas identitas pemberi informasi dan juga isi 

informasi yang disampaikan di dalamnya belum 

tentu merupakan sebuah fakta yang sesuai dengan 

realitas di dunia nyata. Sulitnya memverifikasi dan 

menguji ke-valid-an data pemberi informasi 

membuat penyebar ujaran kebencian (hate speech) 

tumbuh subur di berbagai media sosial, seperti 

facebook, instagram, twitter atau situs jejaring sosial 

lainnya. Masyarakat dapat dengan mudahnya 

meyakini sebuah informasi yang tidak valid yang 

diterima menjadi sebuah kebenaran. Dan kemudian 

dengan mudahnya mendistribusikan dan 

membagikannya ke khalayak yang lebih luas turut 

memperburuk hal tersebut (Wardhani dan Afdal, 

2012:50). 

Diperlukan adanya suatu tindakan dari para 

aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian 

untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif 

maupun represif dalam menangani kasus ujaran 

kebencian (hate speech) ini. Karena apabila tidak 

ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, akan 

berpotensi memunculkan konflik sosial yang 

meluas, serta berpotensi menimbulkan tindak 

diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan 

nyawa (Prawira, 2016:06). Salah satu langkah 

inovatif yang sudah dilakukan POLRI yang 

dipelopori oleh Bidang Hubungan Masyarakat 

Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah dengan 

membentuk Tim Cyber Troops sebagai komponen 

pendukung dalam pengelolaan media sosial untuk 

menghadapi dan meng-counter serangan-serangan 

opini negatif yang terbentuk di masyarakat yang 

nantinya dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya 

harmonisasi kehidupan sosial, berbangsa dan 

bernegara (Maa, http://apakabar.co.id). 

Sebagaimana diketahui, bahwa Tim Cyber 

Troops merupakan salah satu terobosan dari Bidang 

Humas Polda Jatim yang secara khusus menangani 

atau mengawasi dunia maya dan seluk-beluk yang 

ada di dalamnya. Tugas Tim Cyber Troops yaitu 

melakukan pengawasan di media sosial dan 

kemudian melakukan “counter issue.” Menyaring 

adanya peredaran isu negatif dan kemudian 

mengolahnya menjadi hal yang positif. Membantu 

proses diseminasi (penyebaran) hal-hal yang positif 

dalam upaya-upaya yang dilakukan POLRI. 

Sekaligus melakukan klarifikasi terhadap hal-hal, 

isu ataupun opini yang tidak benar.  

Di zaman yang serba digital seperti saat ini, 

public relations (humas) POLRI pun turut 

mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan 

turut menggunakan media yang sekarang sedang 

digandrungi masyarakat ramai yaitu internet dalam 

menjalankan peran dan fungsi ke-humas-annya, 

termasuk dalam menanggulangi ujaran kebencian 

(hate speech) salah satunya. Seiring dengan semakin 

berkembangnya era globalisasi, ikut mendorong 

teknologi komunikasi untuk terus berkembang 

dengan pesat yang secara tidak langsung 

berimplikasi pada segala hal termasuk 

mempengaruhi cara kerja public relations (PR). Hal 

ini juga turut berdampak terhadap media yang 

digunakan untuk aktifitas public relations menjadi 

semakin beragam. Teknologi baru internet 

mendorong PR untuk bekerja lebih praktis, cara 

kerja yang cepat dan juga dinamis. 

Melalui teknologi online internet, tanpa harus 

bertemu dengan jarak beribu-ribu kilometer pun 

public relations (PR) dapat melakukan komunikasi 

dengan publiknya. Saat ini, banyak institusi 

pemerintah maupun perusahaan yang sudah 

menggunakan teknologi internet seperti e-mail, 

website dan lain sebagainya. Termasuk yang terbaru 

adalah metode internet sebagai fungsi untuk 

mempermudah kegiatan public relations melalui 

dunia maya atau sering disebut public relations (PR) 

digital (cyber) yakni metode kerja public relations 

berbasis teknologi kontemporer atau elektronik 

public relations (PR). Sebuah langkah penyampaian 

informasi melalui media internet atau disebut Cyber 

Public Relations (Hidayat, 2014:95). 

Penerapan cyber public relations ini 

merupakan salah satu komponen kunci dalam 

mensukseskan program POLRI, khususnya 

mengenai counter opini negatif di media sosial yang 

berkaitan dengan ujaran kebencian (hate speech). 

POLRI lebih mengedepankan pendekatan yang 

bersifat soft yaitu preventif dan persuasif dalam 

prosesnya daripada represif dan dilakukan dengan 

kekerasan (koersif) yang cenderung baru akan 

dilakukan setelah kondisi tidak lagi dapat 

dikendalikan (Anonim, 

http://tribratanews.kepri.POLRI.go.id). Dalam hal 



ini, POLRI melakukan pendekatan preventif dan 

persuasif dengan melakukan pengelolaan hubungan 

yang baik dengan publik yang kemudian 

disinergikan dalam membentuk dan membangun 

opini positif yang semuanya difokuskan dilakukan 

di dunia maya (Maa, http://apakabar.co.id). 

Dalam menerapkan cyber public relations 

yang baik, diperlukan strategi yang tepat pula yang 

dinilai efektif dan efisien yang dapat menjadi kunci 

dalam mensukseskan program-program yang 

berkaitan dengan pengelolaan opini di dunia maya, 

termasuk mengenai ujaran kebencian (hate speech).  

Begitu juga yang dilakukan oleh Bidang Humas 

(Public Relations) Kepolisian Daerah Jawa Timur, 

bagian public relations diharapkan dapat menyusun 

suatu strategi agar tujuan dari usaha ini tercapai 

yaitu untuk menanggulangi ujaran kebencian (hate 

speech) dengan cara terus mengawasi, 

mengendalikan dan mengelola opini-opini negatif 

yang berkembang di dunia maya serta menggiring 

lebih banyak opini positif sebagai alat counter 

opinion. Jemsly dan Huseini (2006:09) mengatakan 

bahwa strategi itu adalah rencana tentang 

serangkaian manuver, yang mencakup seluruh 

elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat 

mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai 

tujuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

uraian terperinci terkait dengan strategi cyber public 

relations yang digunakan oleh Polda Jawa Timur 

dalam konteks ilmu komunikasi khususnya cyber 

public relations dalam menanggulangi Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) di media sosial. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan 

Taylor (dalam, Moleong, 2014:4) sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

mengamati kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku. Penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan suatu gejala sosial dalam bentuk 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan fenomena yang diselidiki. Riset ini untuk 

menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa 

menjelaskan hubungan antar variabel (Bungin, 

2006:111). Dengan digunakannya pendekatan ini 

diharapkan mampu mengupas fenomena lebih 

dalam melalui pengamatan dan pengumpulan data 

yang terperinci. 

Untuk menghasilkan hasil yang diharapkan 

maka di sini peneliti memakai metode Studi Kasus 

yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa 

digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan 

menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek 

individu, kelompok, organisasi atau peristiwa secara 

sistematis Studi kasus dipilih karena objek yang 

akan diteliti memiliki sifat kontemporer (kebaruan) 

yang saat ini masih berlangsung (belum usang), 

masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang 

terjadi maupun telah selesai tetapi masih memiliki 

dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya 

penelitian (Yin, 2008:57). Penelitian ini berfokus 

pada strategi cyber public relations yang dilakukan 

Bidang Humas Polda Jawa Timur dalam 

menanggulangi Ujaran Kebencian (Hate Speech) di 

media sosial. 

Dari konsep yang terkandung pada judul 

penelitian ini, diperlukan bahan penelitian dalam 

bentuk data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh langsung dari Bidang Humas Polda Jawa 

Timur dan bidang yang terkait, data dapat berupa 

teks, video, rekaman suara, dokumentasi dan 

sebagainya tanpa ada pembatasan kepada hanya satu 

jenis media saja yang menggambarkan interpretasi 

informan penelitian yang diwawancarai mengenai 

masalah tersebut. Data sekunder diperoleh melalui 

referensi yang berkaitan dengan metode penelitian, 

serta dokumen lain yang berkaitan dengan kasus 

tersebut, baik itu berupa artikel ilmiah dan jurnal. 

Selain data, objek penelitian lainnya yang juga 

digunakan oleh peneliti adalah informan. Informan 

yang menjadi subjek penelitian ini berangkat dari 

pemahaman bahwa informan memiliki kontribusi 

dalam menginterpretasikan masalah yang diteliti 

melalui pedoman wawancara yang peneliti berikan. 

Adapun teknik pemilihan informan tersebut 

menggunakan teknik snowball (bola salju), yakni 

dengan membuka wawancara bersama informan 

kunci sehingga diperoleh petunjuk mengenai target 

informan selanjutnya. 

Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa langkah antara lain : Pertama, observasi 

atau pengamatan. Teknik observasi yang akan 

dilakukan ialah observasi langsung (direct 

observation). Maksudnya, peneliti melakukan 

kegiatan pengamatan yang dilakukan pada tempat 

atau lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Kedua, wawancara. Penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara mendalam (depth interview) 

bersama informan, dengan pemilihan informan 

melalui teknik bola salju (snowball). Adapun 

informan yang dipilih adalah Kabid Humas Polda 

Jatim cq Ketua Tim Cyber Troops. Dari informasi 

yang diberikan informan kunci, selanjutnya 

mengarahkan peneliti kepada informan lainnya yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam 

bidang yang sama. Atas dasar pertimbangan 

beberapa hal di atas, pengumpulan data melalui 

teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan sangat fleksibel dan dinamis. Dengan 

memperhatikan aspek yang akan diteliti, tanpa 

mengesampingkan unsur ilmiah yang biasanya 

sangat terikat dengan formalitas sehingga cenderung 

menimbulkan ketidaknyamanan antara subjek dan 

peneliti. 

Ketiga, studi pustaka dan dokumentasi. Studi 



pustaka juga diperlukan oleh peneliti untuk 

mendukung referensi dan data-data yang diperlukan. 

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti di sini adalah dengan menambah data-data 

yang digunakan dengan cara penghimpunan data-

data, literatur, dan kajian pustaka terkait masalah 

yang diangkat. Selain itu dokumentasi juga 

digunakan, misalnya rekaman hasil wawancara dan 

sejumlah foto peneliti bersama para narasumber 

penelitian yang telah berkontribusi dalam proses 

penelitian ini. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi cyber public relations yang dijalankan oleh 

Humas Polda Jawa Timur dalam menanggulangi 

ujaran kebencian (hate speech) di media sosial 

dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan 

tersebut merujuk kepada yang disampaikan Cutlip 

dan Centre (2009:319-437) terdiri dari; Penemuan 

Fakta (Fact Finding), Perencanaan (Planning), 

Komunikasi (Communication) dan Evaluasi 

(Evaluation). Tahapan-tahapan ini merupakan pola 

kegiatan komunikasi atau proses public relations 

yang dipadukan dengan menggunakan media 

internet dan media sosial dalam aplikasi kegiatannya 

atau yang secara definitif sering disebut sebagai 

cyber public relations. Adapun bentuk 

kegiatan/program turunan dari tahapan strategi 

cyber public relations di atas adalah; Cyber Patrol 

untuk menemukan fakta (fact finding), Sosialisasi, 

edukasi dan klarifikasi ke masyarakat lewat sosial 

media serta Penyeimbangan opini melalui Counter 

Opinion yang masuk ke dalam Perencanaan 

(Planning) dan Komunikasi (Communication). 

Pertama adalah kegiatan Cyber Patrol. 

Bentuknya melakukan penelusuran terkait dengan 

berita-berita dan opini-opini negatif yang beredar di 

masyarakat, memantau aktivitas ujaran kebencian 

dan hoax lewat di dunia maya. Usaha ini dilakukan 

untuk meredam provokator dan hal-hal yang bersifat 

provokasi yang sering terjadi di dunia maya. 

Selanjutnya program turunan dari strategi cyber 

public relations yang kedua dan ketiga adalah 

kegiatan sosialisasi, edukasi dan klarifikasi melalui 

media sosial. Bentuknya memberikan sosialisasi 

yang bisa berdampak positif berisi himbauan agar 

masyarakat dapat menggunakan media sosial 

dengan bijak. Menghimbau agar jangan digunakan 

untuk melakukan tindakan provokasi, menebar 

SARA, fitnah dan kebencian yang berpotensi 

berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat 

lewat akun-akun resmi Polda Jatim seperti facebook, 

instagram, twitter dan sebagainya. Memberikan 

edukasi kepada masyarakat bahwa pemerintah yang 

dalam hal ini institusi POLRI tidak akan mengebiri 

hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. 

Semua warga masyarakat masih mendapatkan 

jaminan atas kebebasan berpendapat selama tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Termasuk juga upaya klarfikasi yang dilakukan 

Humas Polda Jatim guna menjawab 

kesimpangsiuran informasi yang sering diterima 

masyarakat atas suatu isu yang beredar. 

Terakhir program turunan dari strategi cyber 

public relations adalah kegiatan penyeimbangan 

opini melalui counter opini. Bentuknya POLRI 

melalui fungsi ke-Humas-nya menggalang netizen 

yang memiliki pandangan positif yang sama dengan 

POLRI. Para netizen yang berpikiran pro POLRI ini 

dijadikan mitra dalam menangkal isu dan opini 

negatif, dengan cara mengarahkan para netizen tadi 

untuk dapat membagikan dan menggiring lebih 

banyak netizen lagi agar memiliki pemikiran yang 

sama dengan mereka. Selain menggalang netizen, 

POLRI juga memperkuat komunikasi dan kerjasama 

antar instansi seperti Kominfo, Bakorhumas dan 

yang lainnya. Selain itu, POLRI juga melakukan 

pendekatan dengan menggandeng para opinion 

leader yang dinilai berpengaruh di wilayahnya 

masing-masing. 

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Humas 

Polda Jatim dengan dibantu Tim Cyber Troops, 

implementasi strategi cyber public relations yang 

sudah dilakukan selama ini melalui turunan program 

yang sudah disampaikan sebelumnya dinilai sudah 

sangat baik dan terus menunjukkan hasil yang 

positif setiap minggunya. Hal tersebut salah satunya 

terbukti dari berbagai penghargaan yang berhasil 

diraih oleh Humas Polda Jatim dan Tim Cyber 

Troops-nya. Bukan hanya penghargaan dalam 

bentuk piagam atau tropi penghargaan yang diterima 

secara fisik, akan tetapi termasuk penghargaan 

dengan sering diundangnya Tim Cyber Troops 

Humas Polda Jatim keseluruh Polda dan Polres 

diseluruh Indonesia untuk melatih dan membagikan 

ilmu serta pengetahuannya seputar pubic relations 

dalam menanggulangi ujaran kebencian. (Anonim, 

Majalah Bhayangkara Edisi Februari 2017 Hal. 35). 

Selain itu, Humas Polda Jatim melalui 

observasinya menilai turunan program dari strategi 

cyber public relations yang dilakukan sudah efektif 

dan optimal. Kegiatan sosialisasi dan edukasi lewat 

media sosial dinilai sudah tersampaikan dengan baik 

kepada seluruh netizen. Terbukti dari menurunnya 

opini negatif yang berkembang di dunia maya, 

netizen berhasil menangkap pesan “warning” dari 

POLRI bahwa dalam beraktivitas di dunia maya pun 

harus tetap mengikuti rambu-rambu yang sudah 

ditetapkan agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-

tindakan yang negatif dan merugikan diri sendiri 

maupun orang lain. Klarifikasi lewat media sosial 

juga dinilai berhasil dalam memberikan pencerahan 

dan mengurangi kesimpangsiuran informasi yang 

diterima netizen. 

Jumlah netizen yang menjadi mitra Tim Cyber 

Troops dalam meng-counter isu dan opini negatif 

semakin hari semakin bertambah. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin banyak netizen yang 



akhirnya menjadi lebih aware terhadap tindakan 

yang dilakukannya di dunia maya, lebih banyak 

netizen yang lebih memilih membuat dan ikut 

mendukung pergerakan-pergerakan positif daripada 

melakukan tindakan-tindakan negatif. 

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan 

bahwa terdapat keunikan atau ke-khas-an yang 

ditemukan sekaligus sebagai pembeda di dalam 

penelitian yaitu; Pertama, ditemukan adanya 

perbedaan antara proses humas/public relations 

dalam pelaksanaan strategi humas yang dilakukan 

oleh institusi Polri dengan perusahaan atau institusi 

lain yaitu kedalaman data yang didapatkan di dalam 

proses penemuan fakta (fact finding). Hal ini terjadi 

dikarenakan adanya proses profiling/pendalaman 

profil yang dilakukan oleh institusi POLRI dalam 

menemukan data dan fakta yang akan dijadikan 

acuan di dalam melakukan perencanaan dan 

implementasi strategi cyber public relations. 

Kegiatan profiling ini sangat jarang dilakukan oleh 

perusahaan atau institusi lain, khususnya dalam 

melaksanakan tugas dan peran humas. Hal ini 

tentunya menjadi “ke-khas-an” tersendiri dari 

institusi POLRI yang ditemukan di dalam penelitian 

ini. 

Kedua, kasus yang diteliti (tentang ujaran 

kebencian termasuk hoax di dalamnya) memiliki 

sifat kontemporer (kebaruan) yang saat ini masih 

berlangsung (belum usang). Bahkan semakin hari 

semakin masif dibahas dan ditemukan di semua lini 

kehidupan baik itu politik, ekonomi, pendidikan dan 

sebagainya. Baik itu kasus yang sedang terjadi 

maupun telah selesai, tetapi masih memiliki dampak 

yang masih terasa hingga saat ini. Diperkuat dengan 

masih minimnya penelitian terhadap hal serupa 

(ujaran kebencian) yang dilakukan saat ini. 

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi 

Humas Polda Jatim adalah; Pertama, kerjasama 

antara Humas Polda Jatim dengan pihak eksternal 

dirasakan kurang optimal. Hal ini dikarenakan 

sering terjadinya miss koordinasi antara pihak Polda 

Jatim dan pihak eksternal dalam pelaksanaan 

tugasnya. Kedua, perbandingan antara sumber daya 

manusia (SDM) yang hanya berjumlah 11 orang 

yang bertugas dalam menangani hal ini dengan 

banyaknya jumlah kasus yang ditangani dan terus 

bertambah setiap harinya juga dirasakan akan 

berimplikasi kepada kecepatan dan optimalisasi 

Polda Jatim dalam menyelesaikan tugas-tugas 

penegakan hukum maupun tugas kehumasannya. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari di dapat dari penelitian ini, 

bahwa antara tahapan Perencanaan (planning) dan 

Komunikasi (communication) sudah berjalan dan 

tersinkronisasi dengan baik. Semua hal yang sudah 

terencana sebelumnya secara keseluruhan sudah 

diimplementasikan ke dalam tahapan Komunikasi, 

implementasi yang dilakukan juga ikut 

mempertimbangkan data dan fakta yang didapatkan 

pada tahapan yang pertama yaitu Penemuan Fakta 

(fact finding). 

Semoga penelitian selanjutnya dapat 

mengobservasi temuan mengenai ujaran kebencian 

(hate speech) yang ditinjau dari sudut pandang ilmu 

komunikasi. Peneliti menyarankan untuk dilakukan 

audience analysis, hal ini dilakukan untuk 

pendalaman mengenai seberapa jauh ujaran 

kebencian (hate speech) dapat berdampak dan 

mempengaruhi keamanan dan ketertiban warga 

masyarakat. Termasuk juga strategi-strategi yang 

lebih efisien dalam penanggulangan ujaran 

kebencian (hate speech). Penelitian lebih lanjut juga 

diharapkan dapat menggali faktor apa saja yang 

membuat ujaran yang bernada kebencian tersebut 

dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat 

terhadap suatu isu. Dari segi metode penelitian 

untuk penelitian lebih lanjut, disarankan dapat 

dilakukan melalui metode korelasional (dalam 

pendekatan kuantitatif) untuk menganalisis di sisi 

lain, apakah ada hubungan antara tingkat literasi 

media dan baca masyarakat Indonesia dengan marak 

terjadi dan tersebarnya ujaran kebencian dan hoax di 

Indonesia. 
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