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“Hoaks, informasi keliru dan menyesatkan merupakan masalah global 
yang menyertai pandemi COVID-19. Ada banyak contoh bahwa hoaks 
bisa memicu berbagai persoalan sosial seperti stigma dan diskriminasi, 
bahkan juga kematian. Karena itu, penulisan buku bunga rampai 
tentang pengalaman para relawan mengatasi hoaks menjadi penting 
untuk dibaca publik. Hanya saja, jika dianggap sebagai kekurangan, 
dari 43 tulisan yang belum ada yang mengulas mengenai bagaimana 
jika hoaks itu justru disebarkan oleh aparat negara?  

Ahmad Arif 
Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis

“Saat ini, di tengah milyaran informasi yang kita hadapi setiap hari, 
mencari kebenaran bagaikan mencari jarum di tengah jerami. Suka atau 
tidak, kemajuan teknologi informasi telah memberikan kuasa kepada 
siapa saja yang ingin menyesatkan massa dengan informasi palsu. 
Algoritma mesin-mesin kecerdasan buatan—yang tidak mengerti 
konteks budaya dan kemanusiaan—kemudian menyebarluaskan 
informasi tersebut dalam waktu sepersekian detik kepada mereka 
yang tak tahu, tak sadar, dan tak peduli. Oleh karenanya,  diperlukan 
manusia-manusia dengan kewarasan, moral, dan juga pengetahuan 
mumpuni untuk mencegah perluasan “infodemi” ini. Dan di buku 
inilah Anda akan mendengarkan suara-suara mereka yang berjuang!”

Dyna Rochmyaningsih
Executive Director The Society of Indonesian Science Journalists (SISJ)
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Selayang Pandang dan Apresiasi

Buku ini adalah Proyek Buku Pertama Komite Litbang MAFINDO 
selama hampir empat tahun telah dibentuk. Sebagai proyek pertama, 
bisa dikatakan buku ini cukup ambisius, karena merangkum berbagai 
spektrum. Pada awalnya, di samping merupakan salah satu program 
kerja Komite Litbang, inisiatif ini diilhami oleh berbagai kegiatan 
yang dilakukan para relawan MAFINDO di berbagai wilayah selama 
pandemi. Semangat berbagi dan semangat mengedukasi tanpa henti 
menggerakkan ide untuk mendokumentasikan berbagai kisah para 
relawan di daerah, dengan harapan agar kisah-kisah tersebut dapat 
menginspirasi pihak-pihak lain untuk menjaga semangat, tidak putus 
harapan, dan tetap berkarya, dengan memperhatikan aturan-aturan 
keselamatan.

Antusiasme kemudian tumbuh membesar begitu ide ini 
digulirkan. Mengingat banyak relawan yang aktif sebagai akademisi, 
muncul pula ide untuk membukukan karya-karya ilmiah para 
relawan. Ide berkembang dengan adanya saran untuk melibatkan 
akademisi non-relawan yang selama ini mendukung kerja-kerja 
MAFINDO. Sebagian akademisi, baik relawan maupun non-relawan, 
lebih suka menulis dengan gaya ilmiah, dan sebagian lain lebih suka 
menuangkan dalam bentuk artikel populer. Begitulah kisahnya 
mengapa dalam buku ini merangkum tiga bagian yang masing-masing 
dapat berdiri sendiri, namun tetap berada di bawah satu payung besar 
tema “Literasi Digital dan Infodemi.”

Bagian pertama buku ini terdiri dari 13 artikel ilmiah yang 
ditulis oleh para akademisi, baik relawan maupun non relawan. 
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Berbagai isu diselami secara ilmiah, baik berdasarkan riset maupun 
berupa tawaran konseptual. Literasi digital sebagai kompetensi yang 
sangat penting dalam menghadapi infodemi banyak menjadi fokus 
perhatian, baik pada tataran konsep maupun aplikasi. Infodemiologi 
sebagai disiplin baru yang baru berkembang juga menjadi salah 
satu topik yang sangat menarik dalam buku ini. Disinformasi dalam 
hubungannya dengan demokrasi juga menjadi isu yang dibahas 
secara eksploratif dalam beberapa artikel. Kesantunan berbahasa 
merupakan salah satu positive trait yang telah lama menjadi ciri khas 
budaya Indonesia. Aspek ini juga tampak menjadi fokus dalam buku 
ini, baik yang dikaitkan dengan media maupun dengan para relawan 
ketika memberikan klarifikasi terhadap hoaks. Beberapa tema khusus 
seperti dampak pandemi pada pendidikan, kekerasan terhadap 
jurnalis di masa pandemi, gejala radikalisasi yang tampak pada 
disinformasi selama pandemi juga menjadi isu-isu penting yang harus 
mendapatkan perhatian.

Bagian kedua terdiri dari sembilan artikel populer yang 
ditulis para akademisi, baik relawan maupun non-relawan dengan 
gaya yang lebih luwes. Beberapa inisiatif solutif yang dilakukan 
masyarakat selama pandemi menjadi pokok bahasan, baik yang 
terkait dengan ekosistem informasi maupun pendidikan keluarga.  
Literasi digital dan disinformasi yang masih menjadi masalah bagi 
sebagian kelompok masyarakat juga diulas dengan apik, seperti 
yang terjadi pada komunitas khusus seperti fandom atau masyarakat 
umum. Paparan tentang bagaimana empati masyarakat pandemi 
dan bagaimana menyikapi new normal merupakan topik lain yang 
dibahas secara reflektif. Ada pula topik khusus yang menyoroti peran 
pemeriksa fakta yang sangat penting dalam era big data, atau yang 
menyoroti bagaimana narasi hoaks bernuansa keagamaan dari segi 
rasionalisasinya.

Bagian ketiga terdiri dari 21 esai bebas yang ditulis oleh para 
relawan MAFINDO. Bagian ini memotret berbagai aspek kehidupan 
kerelawanan, khususnya selama pandemi COVID-19. Apa saja yang 
mereka lakukan, apa yang memotivasi mereka melakukan kerja-
kerja kerelawanan, kesan-kesan mereka selama menjadi relawan 
adalah hal-hal yang tampak di sepanjang bagian terakhir ini. Selain 
menceritakan pengalaman kerelawanan, ada pula beberapa bagian 
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esai yang merupakan hasil refleksi, atau upaya memberikan tawaran 
solusi tentang bagaimana menyikapi pandemi dan infodemi. Pada 
bagian ketiga buku ini, tampak adanya kecintaan pada bangsa dan 
negara, serta semangat yang tak putus dari para relawan MAFINDO 
yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, dengan tujuan mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para 
kontributor yang dengan sukarela meluangkan waktu menulis dan 
memberikannya sebagai bagian dari buku ini. Terima kasih yang tak 
terhingga juga kami haturkan pada semua pihak lain yang terlibat atau 
mendukung terlaksananya proyek Komite Litbang ini, termasuk para 
reviewer, editor, proofreader, layouter, endorser, dan sebagainya yang 
tak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga kepada jajaran Presidium 
MAFINDO, Komite-komite, serta semua relawan MAFINDO di 
mana interaksi yang dinamis dan dukungan penuh yang diberikan 
memungkinkan karya ini untuk diwujudkan.

Tim Penyusun

Cahya Suryani, Vaya Arina, Priska Nur Safitri 
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Glosarium

Algoritma :  serangkaian deretan instruksi yang jelas 
dalam memecahkan masalah dalam format 
bahasa pemrograman komputer.

Aktualisasi diri : penggunaan semua bakat, pemenuhan se-
mua kualitas dan kapasitas dalam diri 
seorang individu.

ArtificiaI Intelligence : kecerdasan buatan.
Behavioral changing : perubahan perilaku.
Big data : data raya, merupakan kumpulan data yang 

berukuran sangat besar dan kompleks se-
hingga perlu dikelola dengan metode dan 
perangkat pengelola yang sesuai.

Bot : bagian program komputer yang mempunyai 
kemampuan pengacauan dan perusakan 
pada suatu sistem komputer yang telah 
diprogramkan padanya.

Buzzer : sosok akun media sosial yang setiap saat 
menyebarluaskan, mengkampanyekan, dan 
mendengungkan suatu pesan dan konten 
dengan tujuan membuat pesan dan konten 
tersebut menjadi opini publik.

Cabin fever : perasaan sedih di mana seseorang meng-
alami kejenuhan di rumah, merasa terisolasi 
dan merasa terputus dari dunia luar.
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Clickbait : jebakan klik, judul berita yang diunggah 
oleh media online dengan kata-kata yang 
tidak sesuai dengan isi berita.

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019, nama untuk 
penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-
Cov-2.

Cyberbullying : penggunaan teknologi informasi dan komu-
nikasi untuk mendukung perilaku menyakiti 
dan menghina orang lain secara berulang 
dan sengaja.

Datakrasi : sistem pemerintahan impersonal berbasis 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan 
dataraya (big data).

Digital immigrant : generasi yang lahir sebelum era digital.
Diksi : pilihan kata. Memilih diksi berarti memilih 

kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu.
Disensus : ketidaksepakatan masyarakat dalam hal-hal 

yang bersifat politis.
Disinfodemi : disinformasi yang terkait dengan epidemi.
Disinformasi : informasi yang tidak benar namun yang 

menyebarkan mengetahui bahwa informasi 
tersebut tidak benar.

Doxing : upaya mencari dan menyebarluaskan in-
for masi pribadi dari individu yang di-
unggah secara daring (online), bertujuan 
menyerang dan melemahkan individu se-
hingga menyebabkan individu tersebut 
mengalami kerugian dan bahkan terancam 
keselamatannya.

Eksklusivisme : sebagai sikap beragama yang menganggap 
pandangannya sendiri yang benar, dan 
pandangan lain adalah sesat.

Empati : sebuah kemampuan untuk memahami dan 
merasakan perasan orang lain.

Fact checker : pemeriksa fakta, orang yang memeriksa 
kebenaran suatu informasi.

Fake news : berita yang diproduksi dari informasi yang 
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salah.
Fandom : kelompok penggemar artis.
Hoaks : informasi yang tidak benar, tetapi dibuat 

seolah-olah benar adanya.
Infodemi : fenomena keberlimpahan informasi 

-seba gi an di antaranya akurat, beberapa 
yang lainnya tidak akurat- selama masa 
berlangsungnya pandemi.

Infodemiologi : ilmu tentang distribusi dan determinan 
informasi dalam media elektronik, khusus-
nya Internet, atau dalam sebuah populasi, 
dengan tujuan menginformasikan kesehatan 
masyarakat dan kebijakan publik.

Information disorder : kekacauan informasi yang diidentifikasi 
dalam tiga tipe yaitu misinformasi, disinfor-
masi, dan malinformasi.

Infoveillance : pemantauan pesan-pesan komunikasi guna 
mendeteksi kemungkinan misinfodemi.

Inklusivisme :  pandangan bahwa di luar pandangan yang 
dipegang sesorang juga terdapat kebenaran.

Internet of Things (IoT) : suatu konsep di mana suatu objek yang 
me miliki kemampuan untuk mentransfer 
data melalui jaringan tanpa memerlukan 
interaksi manusia ke manusia atau manusia 
ke computer menjadi sistem yang berfungsi 
melindungi fisik sebuah benda maupun 
yang lainnya.

Kawruh pamomong : usaha dari orang tua agar anak berkembang 
raganya hingga dewasa.

Literasi digital : kesadaran, sikap dan kemampuan individu 
untuk menggunakan alat dan fasilitas 
digital secara tepat untuk mengidentifikasi, 
mengakses, mengelola, mengintegrasikan, 
mengevaluasi, menganalisis dan menyintesis 
sumber daya digital, membangun penge-
tahu an baru, menciptakan, ekspresi media, 
dan berkomunikasi dengan orang lain 
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dalam konteks kehidupan tertentu untuk 
memungkinkan Tindakan sosial yang 
konstruktif.

Literasi informasi : kemampuan untuk mengenali kapan infor-
masi dibutuhkan dan memiliki kemampuan 
untuk menemukan, mengevaluasi, dan 
menggunakan informasi yang dibutuhkan 
secara efektif.

Literasi media : kemampuan untuk mengakses, menganalisa, 
mengevaluasi, dan menciptakan pesan da-
lam berbagai konteks.

Malinformasi : informasi yang digunakan untuk hal-hal 
yang merugikan orang lain.

Manipulasi bahasa :  informasi yang benar namun digunakan 
untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Media sosial : serangkaian alat online untuk mendukung 
interaksi sosial diantara para penggunanya.

Mekanisme 
pertahanan ego : penolakan yang berasal dari ego yang me-

rasa kenyamanannya terancam.
Misinfodemi :  misinformasi yang berkaitan dengan epi-

demi.
Misinformasi : informasi yang tidak benar namun yang 

menyebarkan tidak mengetahui bahwa 
informasi tersebut tidak benar.

New normal : tatanan, kebiasaan dan perilaku yang 
baru berbasis pada adaptasi untuk mem-
budayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Restorative justice : proses di mana semua pihak yang 
berhubungan dengan tindak pidana tertentu 
duduk bersama-sama untuk memecahkan 
masalah dan memikirkan bagaimana meng-
atasi akibat di masa yang akan datang. 

Rumor : informasi yang belum jelas kebenarannya.
SARS-COV-2 : Severe Acute Respiratory Syndrome related 

Corona Virus 2, virus yang menyebabkan 
penyakit COVID-19.
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Social listening : suatu proses aktif dengan cara menghadiri, 
mengamati, menginterpretasi, dan merespon 
berbagai stimuli melalui kanal-kanal media 
elektronik dan media sosial.

Social Network Analysis 
(SNA) : suatu praktik yang berupaya merepre-

sentasikan jaringan manusia dalam bentuk 
grafik dan kemudian menganalisis grafik 
tersebut.

User generated contents : mekanisme dimana Internet menjadi ajang 
penggunanya mengunggah, mengubah, dan 
mendistribusi konten secara bebas.

Vaccine hesitancy : sikap menunda atau menolak vaksin ketika 
vaksin sudah tersedia.
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Kata Pengantar

AWAL TAHUN 2020, Indonesia baru menarik nafas lega setelah 
sebelumnya, tahun 2019, disibukkan dengan Pemilu dan Pilpres 
yang diwarnai dengan banjir misinformasi dan hoaks. Legitimasi 
penyelenggaraan pemilu yang sempat dipertaruhkan karena diserang 
gelombang hoaks, berhasil dipertahankan, meskipun sempat diwarnai 
demonstrasi yang berujung kerusuhan dan menyebabkan beberapa 
korban jiwa. Namun memasuki tahun 2020, republik ini sudah 
harus menghadapi tantangan yang tidak kalah berat, ikut terdampak 
pandemi COVID-19 yang diwarnai maraknya kabar kabur yang 
membingungkan masyarakat, dan mengancam upaya penanganan 
pandemi.

Di tengah masyarakat Indonesia dengan tingkat literasi digital 
yang belum merata, hoaks masih menjadi ancaman besar.  Hoaks yang 
berakar dari ketidakcakapan berinformasi serta literasi keilmuan yang 
rendah, bisa membuat masyarakat mengambil keputusan yang salah, 
terkadang dampaknya amat serius. Hal ini tampak dari setiap kali 
bangsa ini mengalami kejadian besar, seperti pemilu hingga peristiwa 
bencana alam, selalu diwarnai oleh maraknya hoaks yang seringkali 
sangat mengganggu masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang berawal dari Wuhan, menyebar de-
ngan cepat ke seluruh penjuru dunia, disertai dengan berbagai misteri 
yang tak bisa langsung dijelaskan oleh pemerintah, otoritas kesehatan, 
maupun para ilmuwan. Tentu saja karena ia adalah penyakit baru, 
disebabkan oleh virus baru. Misteri ini membuka peluang bagi subur-
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nya rumor dan teori konspirasi, tidak hanya di Indonesia namun 
juga di dunia, yang oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus disebut sebagai infodemi, yang tidak kalah berbahaya 
ketimbang virusnya itu sendiri.

Respons awal pejabat pemerintah Indonesia yang kadang saling 
kontradiktif bahkan bernada anti sains, turut menggerus kepercayaan 
publik terhadap upaya penanganan pandemi. Bahkan kelompok 
penyangkal yang tidak percaya  COVID-19 itu ada, terus tumbuh. 
Ada yang percaya kalau pandemi ini setingan elit global, rekayasa 
media, permainan industri farmasi. Kelompok ini bahkan memiliki 
pendukung dari kalangan akademisi hingga dokter sehingga membuat 
masyarakat umum sering bingung dalam memilah informasi. Tidak 
jarang, narasi yang disusun oleh otoritas resmi penanganan COVID-19 
sering mentah, kalah abu di lapangan, karena pengaruh dari kelompok 
penyangkal ini.

Tidak heran kalau kemudian sebuah jurnal dalam “American 
Journal of Tropical Medicine and Hygiene” yang terbit pada Agustus 
2020 menyebut Indonesia adalah peringkat 5 dunia dalam rumor, 
stigma dan teori konspirasi terkait COVID-19. Ketua Satgas Penanganan 
COVID-19, Doni Monardo, menyebut ada 17% masyarakat Indonesia 
yang tidak percaya COVID-19 itu benar ada. Dampak dari maraknya 
hoaks ini pun sangat mengganggu upaya pemulihan pandemi di 
Indonesia.

Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dinilai rendah 
di berbagai tempat yang menyulitkan upaya untuk menekan kurva 
penyebaran penyakit. Ditambah rumor yang menyebutkan rumah 
sakit dan dokter meng-COVID-19 kan pasien, yaitu seolah sengaja 
merekayasa pasien non COVID-19 menjadi pasien COVID-19 untuk 
mendapatkan keuntungan finansial, membuka jalan konflik antara 
keluarga pasien dengan tenaga kesehatan. Beberapa kejadian tenaga 
kesehatan hingga petugas pemakaman diintimidasi oleh masyarakat 
yang termakan oleh rumor itu.

Tantangan lain adalah masyarakat Indonesia yang secara kultur 
cenderung mudah menerima pengobatan melalui testimoni (testimony-
based medicine), dan literasi kesehatan yang tidak merata sehingga 
banyak yang tidak paham dengan pentingnya pengobatan berbasis 
bukti ilmiah (evidence-based medicine). Hal ini bisa membuat hoaks 
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pencegahan dan pengobatan bisa sangat berbahaya bagi masyarakat.
Pandemi yang disertai infodemi membawa bencana kemanu-

siaan dengan meninggalnya ratusan tenaga kesehatan dan belasan 
ribu penduduk hingga Oktober 2020 saja. Selain itu dampak ekonomi 
juga sangat luar biasa dahsyat, yang membawa Indonesia masuk dalam 
zona resesi. Maka upaya untuk melawan pandemi butuh disertai 
dengan upaya serius melawan maraknya infodemi.

Berbagai upaya untuk melawan infodemi disiagakan sejak 
epidemi muncul di Wuhan. Secara khusus MAFINDO membuat 
satgas pemantauan konten digital terkait hoaks COVID-19, menyusun 
white paper untuk penanganan infodemi, dan mempublikasikan data 
hoaks COVID-19 secara rutin baik secara melalui kanal MAFINDO 
maupun melalui kanal media yang bekerjasama seperti RRI maupun 
KBR. Selain itu aliansi CekFakta.com dimana Mafindo berkolaborasi 
bersama dengan 24 media siber juga menaruh perhatian khusus untuk 
topik COVID-19 dengan membuat tag #CekFaktaCovid19.

Pandemi ini membuat upaya edukasi literasi digital yang biasanya 
rutin dilakukan oleh relawan Mafindo di 17 kota harus terhenti total, 
dan secara bertahap kegiatan edukasi berpindah ke platform daring 
dengan segala keterbatasan yang ada. Namun demikian, gerakan 
luring dalam bentuk edukasi di lapangan, membagikan masker sambil 
mengajak masyarakat patuh dengan protokol kesehatan, menjauhi 
berita hoaks, juga tetap dilakukan di berbagai kota. 

Relawan MAFINDO juga merasa penting untuk berperan aktif 
dalam membangun opini masyarakat melalui tulisan, mengajak untuk 
tetap optimis walau tidak lupa menjaga protokol. Membuat catatan 
perjalanan bangsa selama pandemi dalam bentuk jurnal sebagai 
pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Apa yang kita berhasil, apa 
yang kita masih belum berhasil, semua perlu dicatat supaya kita bisa 
terus bergulir menjadi bangsa yang tidak enggan untuk merefleksikan 
diri dari sejarah. Berbagai usulan solusi untuk menekan tingkat 
infodemi juga menjadi fokus dari beberapa tulisan yang ada.

Untuk itu, dengan bangga MAFINDO mempersembahkan 
Bunga Rampai Artikel dan Esai “Kolaborasi, Riset, dan Volunterisme: 
Membangun Resiliensi dalam Gejolak Pandemi” sebagai menjadi 
bacaan bagi siapa saja yang ingin menambah cakrawala bagaimana 
Indonesia menghadapi infodemi sejak awal 2020 pandemi bermula.
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Apresiasi yang sangat tinggi kepada tim penyusun, Cahya 
Suryani, Vaya Arina, Priska Nur Safitri, juga Santi Indra Astuti se-
ba gai penjaga gawang Komite Litbang MAFINDO. Juga kepada para 
kontributor yang menulis dengan kerelaan dan kepedulian yang tinggi. 
Semoga buku ini menjadi catatan sejarah, bahwa di tengah maraknya 
hoaks yang mengoyak penanganan pandemi di Indonesia, ada banyak 
orang yang tetap berdiri tegak untuk melawannya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Septiaji Eko Nugroho



Kata Pengantar

SUDAH paling tidak lebih dari satu dekade kita menyaksikan per-
kawinan silang antara hoaks dengan teknologi digital. Sebagai sebuah 
senjata pemenangan kontestasi, hoaks telah merusak integritas 
elektoral di Indonesia di paling tidak dua level pemilu: pemilihan 
presiden dan pemilihan gubernur di berbagai daerah. Berkelindan 
erat dengan kontestasi ideologi, hoaks yang digaungkan terus-menerus 
mampu dengan efektif memanipulasi emosi, pikiran, perilaku, dan 
tindakan banyak orang. Kekhawatiran kita bahwa hoaks mengancam 
persatuan bangsa terbukti dengan menguatnya polarisasi dari sejak 
masa pemilihan presiden 2014 yang berkembang terus hingga akhirnya 
mengkristalisasi pada masa pemilihan presiden 2019. Kebencian yang 
terus memuncak bahkan tetap berlanjut pasca pemilu, yang berlanjut 
pada polarisasi diskursus terkait berbagai macam kebijakan publik 
yang terus-menerus menggerus persatuan bangsa. 

Saat pandemi COVID-19 melanda, hoaks menjadi salah 
satu bentuk informasi yang penyebarannya merajalela. Di tengah 
ketidakpastian akan situasi dan kondisi, minimnya informasi, serta 
ketidaksiapan hampir semua pihak dalam menghadapi pandemi, 
hoaks menyembur dengan derasnya dan menerpa hampir semua 
kalangan masyarakat, menimbulkan semakin banyaknya keresahan 
dan kecemasan yang tidak perlu. Membludaknya infodemik ini 
mempertegas dugaan betapa rentannya masyarakat kita akan se-
rangan hoaks, baik yang organik maupun yang terorganisir. 
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Berbagai studi dari segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, 
mulai memperlihatkan pola yang cukup seragam, yaitu adanya 
kecenderungan orang untuk menilai dirinya tidak mudah menyebarkan 
informasi tak terverifikasi, tetapi perilakunya tidak selaras dengan 
penilaian tersebut. Hal ini juga sejalan dengan kecenderungan orang 
untuk mudah melihat orang lain yang terpapar hoaks, sementara 
menganggap diri sendiri relatif lebih imun terhadap hoaks. Sementara 
itu, melalui observasi di berbagai negara dengan tingkat polarisasi 
tinggi, mulai ditengarai adanya kecenderungan masyarakat yang 
pada kesadarannya memiliki kemampuan untuk memverifikasi in-
formasi, tetapi hanya mempergunakan kemampuan tersebut untuk 
memperkuat apa yang telah mereka percayai sebelumnya. 

Temuan-temuan awal yang masih terus dikaji kedalamannya 
ini paling tidak menunjukkan bahwa orang yang telah dipersenjatai 
dengan kesadaran dan kemampuan untuk mengecek kebenaran 
informasi pun tidak selalu cukup imun dari polarisasi. Oleh karenanya, 
kesadaran dan kemampuan memverifikasi berita saja tidak cukup. Ia 
harus didampingi oleh kemampuan berpikir kritis agar terhindar dari 
bias konfirmasi, cara berpikir dikotomis, dan berbagai logical fallacy 
yang lazim terjadi dalam kelompok-kelompok terpolarisasi. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, maka hoaks 
juga akan terus berkembang. Produsennya akan semakin maju, 
metode-metode pembuatan hoaks juga akan semakin beraneka 
ragam, pola penyebarannya pun juga akan semakin berevolusi. Bila 
saat ini hoaks yang terorganisir banyak mempergunakan manipulasi 
gambar dan video, dalam beberapa tahun saja tingkat kecanggihan 
manipulasinya bisa berlipat ganda hingga dengan mudah akan 
mampu menipu kesadaran kita. 

Bila saat ini deliberasi hoaks yang teroganisir didominasi ke-
pentingan kontestasi pemilihan politik dan kontestasi ideologi, 
di masa depan akan bisa merambah secara masif bagi berbagai 
kepentingan lainnya, yang akan semakin mudah membutakan kita 
akan pentingnya pengecekan fakta. Bila saat ini hoaks sangat efektif 
dalam memanipulasi emosi, cara berpikir, perilaku, dan tindakan 
kita, tidak tertutup kemungkinan di masa datang hoaks akan mampu 
memanipulasi cara hidup kita. Bila saat ini produksi dan penyebaran 
hoaks lazim menggunakan propaganda terkomputasi, terbuka luas 
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kemungkinan nantinya hoaks diproduksi dan disebarkan sepenuhnya 
dengan cara terotomasi minim intervensi manusia dan semakin 
membuat lengah kita.  

Oleh karenanya, strategi gerakan melawan hoaks pun juga 
harus selalu bertumbuh. Inovasi-inovasi, baik yang mengandalkan 
teknologi maupun yang dilakukan di luar jaringan harus terus-
menerus dievaluasi dan dikembangkan mengikuti pertumbuhan 
masyarakat. Pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kerentanan masyarakat akan hoaks harus terus-menerus 
ditelaah. Pandangan mengenai siapa pelaku dan siapa korban perlu 
terus-menerus dikaji. Dan yang terpenting, upaya menyebarkan daya 
kritis dan keterampilan pengecekan informasi harus terus-menerus 
dikelola dalam skala besar untuk mencapai efektivitas yang cukup 
tinggi dalam membentuk imunitas masyarakat terhadap hoaks. 

Maka dari itu, sangat penting untuk mendokumentasikan 
perjalanan pemberantasan hoaks. Buku ini merupakan salah satu 
bentuk usaha untuk melakukan hal tersebut melalui berbagai tulisan 
relawan. Sebagian berupa artikel-artikel ilmiah yang menyajikan 
berbagai telaah akademis akan fenomena hoaks dan literasi digital. 
Sebagian lagi berupa artikel populer berisikan berbagai macam 
pengalaman para relawan dan pegiat anti-hoaks di lapangan. Artikel-
artikel ini menjabarkan berbagai tantangan yang dihadapi mereka 
dalam menyebarkan pesan anti-hoaks, serta dalam upaya mereka 
meningkatkan kapasitas masyarakat akan pengecekan informasi. 
Buku ini juga menggambarkan berbagai telaah atas fenomena yang 
terjadi di masyarakat terkait dengan berbagai aspek yang terlibat 
dalam penyebaran hoaks. 

Rekaman berbagai pengalaman, peristiwa, inisiatif, dan 
kolaborasi yang tertuang melalui artikel-artikel dalam buku ini 
sekaligus juga menjadi penoreh sejarah. Sejarah akan sebuah masa di 
mana ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada sebuah permasalahan 
besar yang mengoyak persaudaraan sekaligus nalar umat manusia, 
lagi-lagi kekuatan modal sosial bangsa ini lah yang berusaha me-
lawannya. Modal sosial berupa kerelawanan yang digerakkan oleh 
rasa kemanusiaan dan gotong royong muncul serentak ke permukaan 
dan berjuang melalui semua yang bisa diberikan, semata untuk 
mempertahankan persatuan bangsa. Dan ini adalah modal sosial 
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yang akan selalu ada pada bangsa ini, yang akan selalu memberikan 
harapan akan perubahan signifikan yang sangat dibutuhkan, sekarang 
dan selamanya. 

Jakarta, 25 Oktober 2020

Anita Ashvini Wahid



Kata Pengantar
PUBLISH OR PERISH: 

Mencatat Makna melalui Kata dan Harapan

TIGA TAHUN silam, saya diminta untuk mengepalai Komite Penelitian 
dan Pengembangan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). 
Organisasi ini masih jabang bayi, dan saya diminta membangun 
sesuatu yang baru. Sedikit memutar otak, sambil observasi sana-
sini, akhirnya melalui serangkaian diskusi, lahirlah visi misi Komite 
Litbang MAFINDO. 

Komite Penelitian dan Pengembangan (Litbang) MAFINDO di-
bentuk dengan misi (1) menghasilkan kajian-kajian seputar tema hoaks 
dan literasi untuk memperkaya khasanah tentang isu disinformasi, 
misinformasi, termasuk ekosistem informasi yang dipengaruhi oleh 
berbagai kekuatan sosial, politik, dan budaya; (2) menghasilkan 
publikasi-publikasi populer maupun ilmiah sebagai sebentuk edukasi 
publik terkait dengan tema hoaks dan literasi; dan (3) melakukan riset 
dan analisis untuk menopang program-program MAFINDO dan 
penguatan internal. 

Untuk mewujudkan misi-misi berikut, Komite Litbang 
MAFINDO dalam dua kali Munas (2018 dan 2019) merumuskan 
sejumlah program. Saya tidak berani menuliskan semuanya, karena 
seperti biasa keinginan lebih besar dari kenyataan, dan rencana selalu 
lebih heboh dari realisasi. Tetapi, beberapa program terwujud, di 
antaranya (1) Pemetaan Hoaks Bulanan; (2) Peningkatan Kapasitas; 
dan (3) Penguatan Program MAFINDO.
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Pemetaan Hoaks Bulanan merupakan salah satu program ung-
gulan Komite Litbang MAFINDO. Para peneliti MAFINDO melakukan 
kategorisasi terhadap hasil debunking hoaks yang dilakukan oleh para 
pemeriksa fakta di bawah Komite Periksa Fakta Mafindo. Selanjutnya, 
hasil pemetaan dianalisis untuk membaca fenomena munculnya 
tema-tema hoaks tertentu, serta merekomendasikan langkah-langkah 
untuk mengantisipasi, meng-counter, atau setidaknya mewaspadai 
dampaknya. Pemetaan bulanan selanjutnya dikompilasi menjadi 
pemetaan per-semester dan pemetaan tahunan. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perkem-
bangan situasi yang terjadi di tengah masyarakat, Komite Litbang 
pun memperluas cakupan penelitian menjadi pemetaan yang bersifat 
tematik, di antaranya terkait dengan Hoaks Pemilu, Hoaks Bencana, 
dan belakangan ini, Hoaks COVID-19. Saat ini, Komite Litbang 
me nyiapkan instrumen untuk memetakan Hoaks Pilkada yang 
berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Peningkatan kapasitas dilakukan untuk memperkuat kompe-
tensi peneliti Tim Litbang MAFINDO. Untuk mengoptimalkan kua-
litas tim Mapping, pada tahun 2018 diselenggarakan peningkatan 
kapasitas penelitian untuk content analysis. Selain itu, beberapa anggota 
Litbang MAFINDO juga mengikuti sejumlah pelatihan, seminar, 
dan konferensi yang mengasah kompetensi riset maupun pengayaan 
wawancara.

Saat ini, sebagai wujud penguatan organisasi, Komite Litbang 
MAFINDO menyiapkan luaran berupa publikasi artikel ilmiah dan 
artikel populer. Publikasi ini merupakan upaya untuk mengumpulkan 
pemikiran-pemikiran terbaik dalam merespons situasi pandemi yang 
terjadi saat ini. Menariknya, mereka yang berminat mengumpulkan 
tulisannya ternyata tidak terbatas pada komunitas MAFINDO. Banyak 
di antaranya adalah para simpatisan yang memiliki kepedulian ter-
hadap isu hoaks dan literasi digital. Sehari-harinya, mereka juga 
relawan atau pemerhati tema disinformasi/misinformasi atau tema 
lain namun terkait dengan perkembangan situasi saat ini, apakah itu 
terkait dengan isu hoaks atau pandemi COVID-19. Kami berbahagia 
mendapatkan beragam sumbangan gagasan, riset, dan laporan proyek 
yang saat bermanfaat dalam mencari solusi krisis. 

Itu tentang misi, program, dan luaran yang kami hasilkan. 
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Sekarang, saya ingin bercerita tentang siapa saja kami, khususnya para 
pengelola publikasi ini. Orang sering bertanya pada saya, siapa saja 
Komite Litbang MAFINDO? Gosipnya, atau gambaran yang terbayang 
di benak mereka yang bertanya nggak jauh-jauh dari ini: Komite 
Litbang MAFINDO adalah sejenis pasukan elit yang jumlahnya besar, 
dengan dana bergepok-gepok sebagaimana layaknya sebuah lembaga 
riset. 

Saya senyum-senyum saja mendengar ini. Karena, saya ber-
sama teman-teman relawan yang militan, nggak mikir duit ketika 
mengerjakan ini itu, berkutat menghadapi data dengan harapan bisa 
memberi kontribusi yang terbaik guna menopang perjuangan teman-
teman relawan di lapangan. Jadi apa yang kami lakukan itu betul-betul 
kerja kolaborasi relawan. R – E – L – A – W – A – N.

Lebay? Tidak realistis? Sama sekali tidak. Karena, saya bertemu 
langsung dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka yang tidak 
itungan, merasa berharga ketika bisa mengabdi, merasa bersalah 
ketika tidak bisa memenuhi harapan orang lain, padahal itu sama 
sekali bukan kewajiban mereka.  Tim Mapping Litbang adalah bagian 
dari Komite Litbang MAFINDO yang menjadi inti semua pekerjaan 
riset yang saat ini dilakukan Nuril Hidayah a.k.a Vaya Arina, Cahya 
Suryani a.k.a Caca dan Priska Nur Safitri adalah tiga superhero Litbang 
MAFINDO. Kepada mereka, saya menghaturkan penghormatan dan 
terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Publikasi ini adalah karya pertama Komite Litbang MAFINDO 
berbentuk buku. Ke depan, kami merencanakan sejumlah program 
dan publikasi lainnya. Masalah hoaks memang tidak ada habisnya. 
Karena itu, riset tentang misinformasi dan disinformasi di Indonesia 
tidak akan pernah kekurangan masalah dan signifikansi.  Situasi 
pandemi sendiri bukanlah akhir produktivitas. Namun justru menjadi 
tantangan yang terbukti dapat memunculkan sisi-sisi terbaik dari kita 
semua. Salah satu wujud sisi terbaik tersebut tersaji dalam buku ini. 

Terima kasih kami sampaikan kepada para penulis, editor, dan 
reviewer yang semuanya bekerja dalam spirit relawan. Sumbangan 
pemikiran dan kerja kerelawanan Anda semua sungguh sangat 
berharga dan menambah energi positif kami semua. Terima kasih kami 
haturkan pada manajemen MAFINDO yang mendukung kerja-keras 
kami. Adalah merupakan kebanggaan bagi kami dapat menghasilkan 
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buku ini. Ini karya bersama. Karya kita. Semoga, kandungan gagasan 
dalam buku ini bermanfaat bagi semua. 

Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si.

Ketua Komite Litbang MAFINDO.
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BAGIAN I
Problematika Infodemi 
COVID-19 di Indonesia



COVID-19, Infodemi, dan Ancaman  COVID-19, Infodemi, dan Ancaman  
Kekerasan terhadap Jurnalis  Kekerasan terhadap Jurnalis  

di Indonesiadi Indonesia
Lintang Ratri Rahmiaji, Bayu Wardhana

Universitas Diponegoro

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memetakan posisi jurnalis pada masa 
infodemik COVID-19 dalam menghadapi ancaman kekerasan dan 
pembatasan kebebasan media. Selaras dengan survei Federasi Jurnalis 
Internasional (April 2020) yang temuannya menjelaskan adanya 
penurunan kebebasan media selama pandemi COVID-19, di Indonesia 
sendiri, semenjak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) dan diterbitkannya Keppres No. 12/2020 Tentang Penetapan 
Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19, sedikitnya tercatat 3 kasus 
kekerasan terhadap jurnalis. Mohammad Hashemi Rafsanjani dan 
Dinar mengalami intimidasi, penghalangan, sampai penghapusan 
hasil liputan kasus warga meninggal yang diduga kelaparan pada masa 
pandemik COVID-19 di Banten. Kasus lainnya adalah penganiayaan 
terhadap jurnalis kabardaerah.com, Sahril Helmi, terkait pemberitaan 
anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Halmahera Selatan, 
Maluku Utara. Kasus terbaru adalah doxing terhadap jurnalis detik.com 
karena pemberitaan pembukaan mall oleh presiden, yang berujung 
pada persekusi daring (online) sampai dengan ancaman pembunuhan 
melalui WhatsApp. Merujuk pada Pasal 26 UU ITE, informasi pribadi 
seseorang tidak boleh digunakan (dan disebarluaskan) tanpa seizin 
pemilik informasi pribadi tersebut. Sementara itu, Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 4 ayat 1-3 menjelaskan, salah 
satu peranan pers adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan 
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saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 
Aliansi Jurnalis Independen menilai ada upaya pembungkaman 
pemberitaan yang tak sepaham dengan narasi kenormalan baru 
(new-normal) pemerintah, melalui doxing dan persekusi daring. 
Bagaimanakah proses hegemoni persebaran informasi COVID-19, 
siapa aktor-aktor dominan, dan bagaimana counter hegemoni jurnalis 
menghadapi ancaman kekerasan dalam menjalankan tugasnya?

Kata kunci: COVID-19, infodemi, ancaman kekerasan, kebebasan 
pers, jurnalis.

Pendahuluan

Sejak mula, tidak mudah menjalani profesi sebagai jurnalis, 
yang tugas utamanya adalah mencari, mengolah, dan menyebarkan 
informasi. Dalam tiap proses jurnalistiknya, mereka berpotensi 
mengalami ancaman kekerasan. Pencarian informasi akan 
berbenturan dengan sumber informasi, yang sering kali punya 
kepentingan berbeda dengan tujuan mewartakan kebenaran. 
Pengolahan informasi rentan berbenturan dengan rutin media dan 
ideologi pemilik. Penyebaran informasi akan berjumpa dengan 
beragam respons khalayak, pemerintah, juga kelompok penekan. 
Hal yang menarik untuk dicermati adalah, memasuki era internet of 
all things (IOT), di mana persebaran informasi menjadi lebih intens, 
mudah diakses, interaktif, personal, banyak pilihan platform, ancaman 
kekerasan, juga perubahan secara signifikan. 

Sebelumnya, ancaman kebebasan pers datang bersamaan 
kekerasan fisik di depan mata, seperti pelarangan liputan, pengambilan 
paksa materi liputan, perusakan alat liputan, sampai dengan 
pemukulan di lapangan, sehingga setidaknya jelas siapa aktor yang 
dihadapi dan atas kepentingan apa. Pada era digital, ancaman datang 
dari tekanan massa berjaringan. Individu dan kelompok berjaringan 
ini (baik akun asli maupun palsu, independen maupun berbayar, kini 
juga dikenal dengan istilah buzzer) secara akumulatif melakukan 
ancaman terhadap individu dengan konten personal. Amplifikasi 
serangan ini kemudian sering kali menyulut sikap massa yang tidak 
jarang secara spontan mewujud dalam ancaman kekerasan di dunia 
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nyata, yang tidak hanya mengenai korban, tetapi juga individu di 
sekeliling korban (misalnya, pasangan, anak, keluarga dekat, kolega, 
dan sahabat). 

Ignatius Haryanto, dalam Webinar AJI bertajuk “Doxing, 
Kriminalisasi, dan Kebebasan Pers” (2020), secara eksplisit menyatakan 
bahwa  ancaman kebebasan pers mulanya lebih sering datang 
dari aparat kepolisian, tentara, organisasi massa, namun  pada era 
digital ancaman datang bisa dari individu tertentu bersama dengan 
sejumlah jaringan. Mereka melakukan serangan kepada jurnalis 
atau media dan berpotensi besar mengancam keselamatan jurnalis 
tersebut. Salah satunya berupa doxing. Doxing adalah upaya mencari 
dan menyebarluaskan informasi pribadi dari individu yang diunggah 
secara daring (online), bertujuan menyerang dan melemahkan 
individu sehingga menyebabkan individu tersebut merugi dan bahkan 
terancam keselamatannya. Doxing adalah salah satu ancaman bagi 
kebebasan pers (SafenetVoice, 2020).

Pada prinsipnya, pelaku doxing di era digital adalah pihak yang 
merasa tidak puas, tidak sepemikiran dengan narasi pemberitaan. 
Perbedaannya adalah, saat ini individu pun bisa melakukannya. 
Alih-alih mengajukan keberatan secara langsung kepada media yang 
bersangkutan, misalnya menulis surat pembaca, yang mana jika 
diabaikan dapat meneruskan permasalahan kepada pihak berwenang, 
dalam hal ini jika bicara soal pemberitaan media berarti melapor 
ke Dewan Pers, para pihak yang merasa terganggu ini memilih aksi 
teror melalui doxing terhadap jurnalis yang dianggap bermasalah. 
Alasan lainnya adalah pemberitaan yang muncul mengancam dan 
merugikan pihak tertentu atau doxing dilakukan memang bertujuan 
untuk meruntuhkan kepercayaan media di mata publik. 

Kemudahan akses dan sifat interaktif dalam internet menjadikan 
siapa saja bisa mengakses informasi pribadi, menyuarakan sikapnya, 
juga langsung bisa direspons dan digaungkan oleh warganet. Pada 
konteks doxing, mekanismenya sederhana. Adalah wajar bahwa sebagai 
warganet, jurnalis pun secara pribadi meninggalkan jejak-jejak digital. 
Baik disadari maupun tidak, warganet yang belum sadar perlindungan 
privasi telah membuka beberapa identitas pribadi dan aktivitas 
keseharian di akun media sosial. Data-data inilah yang kemudian 
dihimpun, diolah, dikemas dalam format tertentu lalu diunggah, 



6

disebarkan secara massif, dan dijadikan bahan perundungan di ranah 
digital. Beberapa isu sensitif juga provokatif ditempelkan dalam data 
tersebut dengan tujuan memperkuat alasan netizen untuk tergerak 
melakukan persekusi daring (dan beberapa berlanjut pada ranah 
luring) terhadap jurnalis. 

Pada 2020, Indonesia harus berjibaku dengan permasalahan 
COVID-19, di masa pandemik, di mana masyarakat mengurangi 
aktivitas luar rumah, konsumsi informasi  melalui daring meningkat. 
Ketidakpastian (uncertainty) dan ketakutan ( fear) menempatkan 
khalayak dalam posisi rentan menghadapi infodemik. Media massa 
sebagai salah satu pilar penyebaran informasi berada di posisi antara 
sumber informasi dan khalayak. Informasi mengenai COVID-19 
adalah informasi sensitif yang memuat nilai politis, ekonomis, 
sekaligus kultural. Kebijakan pemerintah mengenai hal ini menjadi 
sorotan dan karenanya rentan berkembang menjadi infodemik terkait 
pro dan kontranya. Isu sensitif ini sangat mudah “digoreng”, istilah 
untuk dimanipulasi, digiring menjadi isu politis, dan mengancam 
kebebasan berekspresi. Ahmad Arief, Ketua Umum Jurnalis Bencana 
dan Krisis, dalam Webinar AJI bertajuk “Bagaimana Meliput dan 
Menulis Pandemi COVID-19” menyatakan, pada media sekaliber 
Kompas, sempat dinyatakan menyebarkan hoaks ketika menyajikan 
data yang tidak sama dengan data milik pemerintah, atau menjadi 
salah ketika menyajikan perspektif dari akademisi (science journalism) 
yang lagi-lagi berseberangan dengan data pemerintah. Sikap reaktif 
khalayak terhadap pemberitaan juga lebih kuat manakala menyikapi 
informasi terkait infodemik COVID-19 sehingga manakalamedia detik.
com melakukan kesalahan pemberitaan, kekerasan terhadap jurnalis 
yang meliputnya menjadi tak terelakkan.

 
Pembahasan

Indonesia dan Catatan Merah Kebebasan Pers 
Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, 

organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, pada  2020 
menempatkan Indonesia pada peringkat 119 dari 180 negara dalam 
indeks kebebasan pers (RSF, 2020). Bukan sebuah prestasi yang luar 
biasa, labelnya masih merah meskipun naik beberapa peringkat. 
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Indeks ini bukanlah indikator kualitas jurnalisme di setiap negara atau 
wilayah, melainkan sebuah gambaran mengenai situasi kebebasan 
media berdasarkan evaluasi terhadap pluralisme, independensi 
media, kualitas kebijakan media, serta keamanan jurnalis di setiap 
negara dan wilayah.

Perolehan nilai Indonesia memang masih lebih baik dari 
Filipina yang berada di peringkat (136), Myanmar (139), Thailand (140) 
Kamboja (144), Singapura (158), Brunei (152), Laos (172), dan Vietnam 
(175). Walaupun demikian, Indonesia telah disalip Malaysia yang 
naik pesat dari peringkat (145) menjadi (101), dan terutama tertinggal 
jauh di bawah negara pecahan Indonesia, yakni Timor Leste dengan 
peringkat (78). Sebagai catatan, di Malaysia, negara mengatur ketat 
persebaran informasi, dari sisi demokratisasi dan keberagaman 
bersuara, Indonesia lebih baik. Hal yang membuat nilai Indonesia 
memburuk adalah jumlah kekerasan terhadap jurnalis.

Berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap 
Jurnalis yang diterbitkan oleh Dewan Pers (Dewan Pers, 2012), kekerasan 
terhadap jurnalis didefinisikan sebagai berikut: Pertama, kekerasan 
fisik, meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, 
penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. Kedua, kekerasan nonfisik, 
meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang 
merendahkan, dan pelecehan. Ketiga, perusakan peralatan liputan, 
seperti kamera dan alat perekam. Keempat, upaya menghalangi kerja 
wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja 
wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga 
tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya. Sementara 
bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam 
pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Di wilayah Jakarta saja, sejak 2018 ada lima kasus doxing 
jurnalis terkait pemberitaan (Ni’matun, 2020).  Pada 2018, terjadi tiga 
persekusi online berupa doxing. Pertama, jurnalis detik.com dikarenakan 
pemberitaaan mengenai  pernyataan Novel Bamukmin dan saat 
meliput “Aksi Bela Tauhid”. Kedua, jurnalis kumparan.com dikarenakan 
alpa menuliskan “habib” pada Rizieq Shihab dalam pemberitaannya. 
Ketiga, jurnalis CNNIndonesia.com dikarenakan pemberitaan berjudul 
“Amien: Tuhan Malu Tak Kabulkan Doa Ganti Presiden Jutaan Umat”. 
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Pada 2019, terjadi pada jurnalis Febriana Firdaus karena pemberitaan 
terkait kerusuhan di Papua. Lalu  pada awal Januari 2020 doxing terjadi 
pada jurnalis kompas.com, Jessi Carina, terkait pemberitaan ’Gubernur 
DKI Rasa Presiden’. Tak satupun kasusnya yang diusut kepolisian.

AJI Indonesia sebagai salah satu asosiasi profesi jurnalis 
berkomitmen untuk menjamin kebebasan pers sekaligus perlindungan 
terhadap keselamatan jurnalis terus melakukan pencatatan terhadap 
kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini sebagai upaya AJI 
meningkatkan indeks kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan 
catatan AJI, kasus kekerasan tertinggi terjadi pada 2016, bahkan 
tertinggi selama satu dekade (Purnomo, 2017). Suwarjono, Ketua 
AJI Indonesia periode 2014-2017, menyatakan bahwa meningkatnya 
jumlah kekerasan terhadap wartawan salah satunya karena tidak 
adanya ketegasan dalam memprosesnya.

Gambar 1. Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis 2009-2018
Sumber: aji.or.id

AJI Indonesia dalam infografisnya memberikan gambaran 
kasus kekerasan terhadap jurnalis rentang 2009-2018 (Duillah, 
2018). Masih berdasarkan pencatatan tim advokasi AJI Indonesia, 
terangkum data kekerasan yang dialami jurnalis pada rentang 
waktu 2019-2020 (AJI Indonesia, 2020). Bisa disimpulkan bahwa 
kekerasan fisik, perusakan alat/data hasil liputan, dan ancaman 
kekerasan adalah tiga kasus utama yang menjelaskan kualitas 
kebebasan pers di Indonesia.
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Gambar 2. Data Kekerasan Terhadap Jurnalis 2019-2020
Sumber: advokasi.aji.or.id

Hegemoni Pemberitaan COVID-19 dan Kekerasan 
Terhadap Jurnalis

Kasus terbaru pada 2020 terkait isu doxing dialami oleh jurnalis 
detik.com, Isal Mawardi, mendapatkan intimidasi, doxing, teror, bahkan 
ancaman akan dihilangkan nyawanya. Kasus ini bermula ketika 
jurnalis detik.com menulis berita tentang rencana pembukaan mal di 
Bekasi oleh Presiden Jokowi. Hal ini menimbulkan reaksi khalayak 
karena dilaksanakan pada masa pandemik. Informasi itu sejatinya 
telah sesuai prosedur jurnalistik, yakni melakukan konfirmasi 
langsung dengan sumber informasi, dalam hal ini Kasubbag Publikasi 
Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Namun dalam perjalanannya, 
pernyataan tersebut diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi, 
yang menjelaskan bahwa Presiden Jokowi hanya meninjau sarana 
publik di Kota Bekasi dalam rangka persiapan kenormalan baru (new 
normal) sebagai keberlanjutan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB). Proses klarifikasi informasi tersebut telah dipublikasikan 
pada hari yang sama oleh detik.com dalam bentuk artikel. 

Klarifikasi yang dilakukan oleh jurnalis detik.com justru menuai 
badai informasi, Isal Mawardi dikecam dari berbagai kubu. Kekerasan 
daring kuat di platform Twitter. Berangkat dari kecaman terhadap 
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media detik.com yang dianggap tidak kompeten, dan berniat buruk 
kepada pemerintah, kekerasan juga merambat dan tertuju langsung 
menembak jurnalisnya. Warga Twitter beramai-ramai menghakimi 
jurnalis, nama penulis yang terunggah di badan berita pun menyebar 
di media sosial, mulai dari Twitter, WhatsApp, Facebook, hingga 
YouTube. Akun bermassa besar yang turut menyebarkan di antaranya 
akun Twitter Salman Faris, Denny Siregar, Eko Kuntadhi, dan Danrem. 
Mereka mengunggah beberapa screenshot jejak digital penulis, identitas 
pribadi, menggiring opini keberpihakkan penulis meskipun isinya tak 
terkait berita yang dipersoalkan. Selain itu, situs Seword, melakukan 
hal serupa dengan menyebarkan opini yang menyerang penulis dan 
media tempat penulis bekerja.

Jika kita secara sederhana mengetik kata kunci “Isal Mawardi” 
di kolom pencarian Twitter, akan ada ribuan cuitan terkait isu 
tersebut. Ketika dikerucutkan dengan kasus pemberitaan yang 
menjadi kontroversi, serangan langsung dengan menyebut nama 
(mention) ada lebih dari seratus.
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Gambar 3. Bentuk Doxing terhadap Jurnalis di Media
Sumber: twitter.com

Doxing yang dilakukan berupa penyebutan nama, pengunggahan 
kembali rekam jejak digital, menggiring opini tentang sikap, karakter 
dari penulis, kekerasan verbal, mempertanyakan kompentensi 
dan afiliasi, diskriminasi sampai dengan kekerasan fisik, sebuah 
tahapan akhir dalam konsep prasangka sosial (social prejudice), yakni 
menghilangkan pihak yang dianggap sebagai ancaman kelompok 
mayoritas. Dalam waktu singkat, akun Twitter penulis dihujani cuitan 
yang mengancam sampai terpaksa menutup akun. Tidak hanya 
itu, penulis juga dipaksa membayar pesanan makanan via aplikasi 
online, dan terakhir yang mengkhawatirkan adalah mengancam 
keselamatannya. Setelah dicermati, sumber serangan adalah akun-
akun yang disinyalir memiliki kedekatan dengan pemerintah, atau 
setidaknya propemerintah. Kasus ini menjadi deretan panjang 
ancaman kebebasan pers. 

Mengapa hal ini terjadi, dari perspektif komunikasi bisa 
dibahas dalam konsep hegemoni yang dinyatakan oleh Gramsci. 
Melalui hegemoni kita bisa memahami bentuk kekuasaan (power) 
dan bagaimana kekuasaan diproduksi dan direproduksi (Crehan, 
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2002). Kelompok yang berkuasa (ruling class), mayoritas adalah para 
intelektual, yang dengan kesadaran membangun, menyosialisasikan, 
dan menginternalisasikan sebuah ideologi demi terpeliharanya relasi 
kekuasaan (William, 1977). Relasi ini diterima begitu saja menjadi 
persetujuan kolektif dalam desain ideologi dominan kelompok 
penguasa. Dunia perbincangan di Twitter bak pertarungan wacana, 
di mana dominansi dipertarungkan. Pada kasus berita tentang 
pembukaan Mall Bekasi, dibangun ideologi bahwa pemerintah dan 
rakyat dirugikan oleh pemberitaan media, media salah, jurnalis salah, 
dan karenanya layak dihukum. Suara lain di luar itu dianggap tidak 
ada. Terbangunnya echo chamber bagi ideologi dominan, menguatkan 
hegemoni penguasa wacana. Pada banyak kasus, hegemoni wacana ini 
merugikan bagi kelompok yang memiliki pemikiran berbeda. Dalam 
hal ini ruling class adalah kelompok propemerintah, yang banyak 
pihak berasumsi mereka inilah yang disebut buzzer istana, sementara 
pihak subordinat adalah media, dan terutama jurnalis detik.com 
yang kemudian justru memilih menutup akun dan menerima semua 
kekerasan yang ditujukan kepadanya. Walaupun demikian, proses 
pertarungan wacana agaknya tidak sedemikian datar. AJI kemudian 
melakukan counter hegemoni dengan pernyataan kecaman terhadap 
kekerasan online yang dialami jurnalis detik.com. Pernyataan tersebut 
kemudian digaungkan oleh banyak media sehingga perlahan isu ini 
mereda, meskipun tidak menghilangkan jejak digital yang ada.

Penutup: Pada Literasi Digital Kita Berharap:  
Melawan Doxing dan Infodemi

Infodemi adalah keniscayaan, ia bagian tak terelakkan dari 
digitalisasi, begitupun juga perilaku perundungan, bertransformasi 
dengan cepat. Terutama pada kasus bertema agama, politik, dan 
kesehatan, di mana kebenaran kolektif terletak pada “penguasa 
wacana” -sebab di luar itu, semua orang adalah awam (liyan)-, infodemi 
dan perilaku perundungan kepada “liyan” akan terus berkembang. 
Di sini letak pentingnya literasi digital, tidak hanya soal kompetensi 
memilih dan memilah informasi, tetapi juga kompetensi memproduksi 
konten digital yang positif. Literasi digital juga memungkinkan kita 
memproduksi konten yang bisa bergerak sebagai kontra hegemoni 
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sehingga wacana dominan tidak menjadi satu-satunya kebenaran. 
Dalam hal ini korban perundungan, jurnalis, komunitas, masyarakat 
sipil, siapa pun bisa menggunakan teknologi untuk melawan kekerasan. 
Apa yang dilakukan AJI Indonesia adalah salah satu upaya kontra 
hegemoni. Jurnalis dan atau media massa juga memiliki tanggung 
jawab moral untuk menyajikan berita non-infodemik, dan bertindak 
sebagai media cek fakta serta ruang publik.
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Abstrak

Di sebuah negara demokrasi, hak menyatakan pendapat di ruang 
publik merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Hak 
beropini dan menyampaikan kritik dewasa ini bahkan tidak hanya 
melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Kecanggihan teknologi informasi 
mempermudah warga menyampaikan aspirasi. Warganet semakin 
mudah menyampaikan opini dan mengakses informasi melalui 
media sosial. Sisi positif dari hal tersebut ialah keterbukaan pendapat 
sekaligus kemudahan memobilisasi warga untuk terlibat dalam 
isu-isu terkini. Konsekuensi dalam kehidupan berdemokrasi yang 
makin kentara ialah disensus, yakni ketidaksepakatan masyarakat 
dalam hal yang bersifat politis. Politis (politik) di sini mengacu pada 
pendapat Jacques Rancière, yakni berkaitan dengan isu-isu merebak 
yang perlu ditanggapi. Dalam kasus ini, isu politis yang dimaksud 
adalah kebijakan pemerintah terkait Protokol Percepatan Penanganan 
Pandemi COVID-19 yang sering memicu pro dan kontra. Bahkan 
dalam keadaan paling ekstrem, disinformasi diproduksi oknum tidak 
bertanggung jawab untuk mendukung opini-opini serta pandangan 
politisnya terkait COVID-19. Hal ini memunculkan masalah baru 
yang kita sebut sebagai infodemik, mewabahnya disinformasi di 
media sosial dan broadcast layanan pesan multiplatform. Disensus 
dalam masyarakat serta maraknya disinformasi dapat menimbulkan 
berbagai dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat 
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terhadap pemerintah, dan timbulnya ketakutan berlebihan atau 
bahkan sebaliknya –sikap abai dan apatis terhadap protokol kesehatan 
dan keselamatan warga. Karya tulis ini ditujukan untuk mengurai 
hubungan disensus publik dengan maraknya disinformasi di media 
sosial. Di samping itu, penulis ingin mendedah persoalan apa saja 
yang dihadapi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia dalam 
menghadapi pandemi COVID-19 dan bagaimana Indonesia berjuang 

Kata kunci: demokrasi, disensus, disinformasi, COVID-19, Indonesia.

Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri, manusia adalah makhluk simbolis. 
Manusia membuat simbol-simbol, memberi makna, memberi nama 
pada benda-benda, dan menggunakan bahasa. Hingga pada tataran 
jamak, manusia dalam sekumpulan masyarakat saling berkomunikasi 
sebagai sebuah kebutuhan. Dalam proses berkomunikasi, manusia 
memiliki sarana dan prasarana yang khas dari zaman ke zaman. 
Dimulai dari tradisi lisan, tradisi tulisan, hingga mengenal surat kabar 
dan buku jurnal. Penemuan telegram, telepon, hingga radio dan televisi 
menjadikan proses komunikasi semakin mudah dan efisien pada 
masanya. Berbicara tentang teknologi hari ini, kita tidak dapat lepas 
dari sarana teknologi yang bernama telepon pintar. Lengkap dengan 
perangkat layanan pesan multiplatform serta pilihan media sosial yang 
siap digunakan kapan saja. Apakah segala kemudahan teknologi itu 
baik adanya? Lanier, dalam bukunya yang berjudul Ilusi Media Sosial, 
mengatakan bahwa masalahnya tidak terletak pada teknologi tertentu, 
tetapi penggunaan teknologi yang dimanfaatkan untuk memanipulasi 
orang-orang, untuk memfokuskan kekuatan dengan cara yang sangat 
gila dan menyeramkan sehingga hal itu menjadi sebuah ancaman bagi 
keselamatan sebuah peradaban (Lanier, 2019: 57). 

Asumsi Lanier tersebut berdasar atas kecurigaannya bahwa 
media sosial diciptakan sebagai sarana modifikasi perilaku. Ada 
kepuasan jika postingan kita mendapatkan like dan komentar dari 
banyak orang, seolah kita mendapatkan simpati, persetujuan, bahkan 
dukungan dari orang lain. Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, 
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sebuah postingan di media sosial dapat mewakili kepentingan apa dan 
siapa saja. Media sosial (dianggap) menjadi salah satu corong bersuara.

Bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, sebagian 
besar negara-negara di dunia semakin terbuka dengan perbedaan 
pendapat dan diskusi ruang terbuka. Perbedaan pendapat adalah 
hal yang lumrah dan pantas untuk diapresiasi meksipun berbeda 
persepsi. Begitupula dengan simpati, persetujuan, dan dukungan. 
Ketidaksepakatan pun juga merupakan hal yang wajar, baik sebagai 
pernyataan politis resmi maupun sekadar komentar di kolom media 
sosial. Tak urung pula terkait pandemi COVID-19 yang mewabah di 
berbagai negara saat ini, yang semakin diperburuk oleh isu-isu ngawur 
yang dikabarkan warganet di media sosial. 

Metodologi 

Penulis ingin menelusuri secara sinkronik singkat awal mula 
virus SARS-CoV-2 melalui jejak warta digital. Beberapa kebijakan 
yang diambil dan beberapa polemik terkait COVID-19 oleh pemerintah 
akan jadi pendukung artikel untuk menunjukkan genealogis disensus 
masyarakat. Beberapa buku yang mendukung artikel dipergunakan 
untuk menjelaskan tesis artikel. Berikut pula beberapa lama dari 
portal media untuk memperkaya sumber-sumber informasi terkait 
pemberitaan COVID-19.

Pembahasan

Pandemi COVID-19 Pada Mulanya
Kasus COVID-19 di dunia dilaporkan sejak Desember tahun 

lalu, tepatnya 8 Desember 2019 dengan temuan pertama korban di 
Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebuah jurnal medis, The 
Lancent, malah menyebutkan bahwa seorang dokter dari sebuah 
rumah sakit di Wuhan merawat beberapa pasien dengan indikasi 
gangguan pernapasan yang sama sebagaimana dugaan khas gangguan 
pernapasan parah seperti pengidap SARS (severe acute respiratory 
syndrome) sejak 1 Desember 2019. Seorang dokter bernama Ai Fen, 
seorang kepala IGD, mengunggah gambar laporan laboratorium 
di media sosial Tiongkok. Postingan tersebut diedarkan kembali 
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oleh dokter Lin Wenliang hingga ia pun akhirnya mendapatkan te-
guran dari polisi. Lin Wenliang dianggap sebagai whistleblower 
kasus COVID-19 (Bima Baskara, 2020, https://bebas.kompas.id/baca/
riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-COVID-19/, 18 April 2020). 
Kasus ini juga bisa dilihat dari data pemerintah Tiongkok yang dapat 
dilihat di South China Morning Post bahwa korban pertama kasus 
covid tercatat mulai 17 November 2019, hingga kemudian lima kasus 
bertambah setiap harinya. 

Sejak 3 Januari 2020, Tiongkok secara rutin melaporkan kepada 
WHO terkait kasus COVID-19. Setelah banyak kasus ditemukan 
juga di negara lain, mereka pun melakukan hal yang sama. WHO 
kini memantau setiap perkembangan kasus COVID-19 di seluruh 
negara. Sampai hari ini data yang ditangkap per hari ini sebanyak 
18.354.342 kasus dari 216 sebaran negara di dunia (WHO.int, update 
per 7 Agustus 2020). Di Indonesia sendiri ada sejumlah 116.871 kasus, 
5.452 meninggal dunia, 73.889 orang sembuh dan 37.539 orang dalam 
perawatan (Covid19.go.id update per 6 Agustus 2020).

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia yang dirilis media 
nasional tercatat sejak 2 Maret 2020, yang mana korbannya ialah 
sepasang ibu dan anak yang tinggal di Depok. Sejak saat itu sangat 
banyak  pemberitaan terkait COVID-19 untuk kasus-kasus nasional 
beredar. Tidak hanya di media massa ataupun portal media daring, 
media sosial tak luput menjadi sarana mengabarkan berita dan 
informasi. Masyarakat tidak hanya sekadar menyebarkan informasi. 
Mereka secara tak sengaja ikut serta menyebarkan kepanikan, ke ge-
lisahan, dan bahkan ketakutan. Banyak berita simpang siur memenuhi 
laman media sosial. Tidak menutup kemungkinan berita itu justru 
menstimulasi kepanikan dan ketakutan masyarakat. 

Disensus sebagai Konsekuensi Berdemokrasi

Di negara besar seperti Indonesia, yang memiliki keragaman 
suku, adat, dan agama, serta menerapkan sistem pemerintahan yang 
demokratif, peran keterlibatan warga negara dalam setiap kebijakan 
diasumsikan telah melibatkan seluruh lapisan. Setiap kebijakan yang 
disepakati mengandaikan bahwa legislatif telah menimbang dan 
menyetujui, yudikatif telah dan selalu mengawasi sehingga eksekutif 
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menjalankan kebijakan itu dari tingkat pusat hingga ke lapangan 
sesuai protokol dan regulasi yang ada. Namun, apakah betul tidak 
ada kendala dalam proses berdemokrasi? Apakah benar suara semua 
lapisan masyarakat tewakili?

Dewasa ini dengan semakin canggihnya peralatan teknologi 
komunikasi, didukung akses internet di mana pun dan kapan pun, 
masyarakat digital (warganet) dimudahkan untuk mengakses informasi 
dan menyuarakan argumentasi. Kebebasan mengutarakan pendapat 
tidak lagi dibatasi pada penyampaian di forum-forum penting, melalui 
kegiatan demonstrasi, atau kegiatan advokasi. Media sosial pun 
menjelma jadi corong ”megaphone” yang seiring waktu dipergunakan 
untuk menyuarakan isu-isu terkini dan politik. Menurut Rancière 
(Sri Indiyastutik, 2019: 10-11), dalam sistem demokrasi terdapat mereka 
yang menjadi bagian dari tatanan sosial tetapi tidak dianggap. “The 
Wrong” adalah istilah lain yang merujuk pada kelompok masyarakat 
yang tersisih dari sistem sosial dominan dan tidak mampu terlibat 
dalam urusan pengambilan keputusan publik. Mereka ini bagian 
dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan untuk didengar dan 
diperhitungkan. 

Apakah kemudian masyarakat yang tersisih dan tidak diper-
hitungkan itu menggunakan akses teknologi dan internet untuk 
mengemukakan ketidaksepakatan terhadap kaum dominan dan 
berkuasa? Ketidaksepakatan atau disensus adalah bentuk lain sekaligus 
konsekuensi dari berlakunya sistem demokrasi. Ketidaksepakatan 
dalam kehidupan bernegara bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, 
juga bukan berarti harus menjadi kesepakatan (konsensus). Tatanan 
sosial masyarakat terbuka terhadap kemungkinan munculnya 
konflik –yang justru membentuk keharmonisan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Orang-orang yang disisihkan, tidak punya akses 
kuasa, dan tidak memiliki dominasi membutuhkan hak mewujudkan 
emansipasi agar setara dalam mengemukakan pendapat dan 
pandangannya (Sri Indiyastutik, 2019: 38-39).

Ketidaksepakatan-ketidaksepakatan itu sangat sah untuk 
di ke  mu kakan, namun bila dimanipulasi menjadi disinformasi, 
akan mencederai demokrasi. Disensus bukan bagian yang perlu 
dihilangkan dalam sistem perpolitikan negara, ketidaksepakatan 
di sebuah negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Mustahil 
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memastikan seluruh masyarakat seratus persen bersepakat dengan 
satu suara dominan yang populis yang diterapkan oleh pemerintah. 
Singkatnya, jika tidak setuju, tidak sepaham dengan pilihan pihak 
yang berkuasa (pemerintah misalnya), bukan berarti segala cara boleh 
ditempuh untuk meyakinkan pihak-pihak lain untuk bersepakat atau 
sependapat.

Di antara mereka yang tidak sependapat dengan kebijakan 
pemerintah, misalnya, bisa memproduksi berita hoaks untuk men-
dukung opininya dan menyebarkannya melalui media sosial maupun 
broadcast layanan pesan multiplatform. Bukan hanya soal kebijakan 
makro, pandangan mengenai pengobatan atau pencegahan virus 
COVID-19 pun beraneka ragam dan menjadi bahan gorengan berita 
hoaks tiada henti hingga kini. Beberapa pernyataan-pe para ahli terkait 
empon-empon atau temulawak “dicerna” mentah-mentah. Bahkan 
sempat ada perang opini terkait curcumin antara dokter projamu dan 
dokter yang antijamu. Hingga Dr (Cand.) Dr. Inggris Tania, M.Si, 
mewakili Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan 
Jamu Indonesia, angkat bicara untuk meluruskan kesalahpahaman 
tersebut. 

Selalu ada sudut pandang lain dari sebuah fenomena. Bagi orang-
orang tersisih yang tidak cukup besar hati mencari solusi berpendapat 
dan beropini dengan cara yang baik dan benar, memanipulasi sesuatu 
yang ia yakini adalah hal yang benar. Dimulai dengan memproduksi 
misinformasi dan disinformasi untuk memengaruhi publik. 

Indonesia Melawan Infodemik

Tidak kurang dari 480 artikel klarifikasi hoaks (hasil debunk) 
yang diunggah di portal Hoax Buster situs resmi COVID-19 hingga hari 
ini 7 Agustus 2020). Sebaran informasi yang beredar di media sosial 
diperiksa oleh tim periksa fakta MAFINDO dan dirilis di kanal-kanal 
jejaring, di antaranya ada pada situs Covid19 dan di sebuah forum 
Facebook (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax). Di situs turnbackhoax.
id milik MAFINDO ada lebih banyak lagi hasil debunk yang diunggah 
oleh tim periksa fakta. Pada 29 Juni hingga 21 Juli, WHO mengadakan 
konferensi pertama infodemiologi. Konferensi infodemiologi bertujuan 
mengajak negara-negara di dunia untuk beradaptasi, berkembang, 
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memvalidasi, dan melakukan tindakan praktik berbasis bukti baru 
untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi misinformasi dan 
disinformasi terutama terkait pandemi COVID-19. Bagaimanapun 
infodemik tidak dapat dihilangkan, setidaknya yang dapat dilakukan 
ialah mengontrolnya. Konferensi ini dihadiri para ilmuwan dari 
seluruh dunia di bidang ilmu kesehatan, matematika terapan dan ilmu 
data, ilmu sosial dan perilaku, teknologi digital, jurnalisme, analisa 
risiko, dan lain sebagainya. Mereka bekerja sama untuk memahami 
multidisiplin dari manajemen infodemik. Mengidentifikasi contoh, 
alat tercanggih untuk memahami, mengukur, dan mengontrol 
infodemik. Merancang agenda penelitian kesehatan masyarakat untuk 
mengarahkan fokus dan investasi dalam bidang ilmiah yang muncul. 
Serta membangun komunitas penelitian dan praktik lapangan. 
Dari MAFINDO sendiri, Harry Sufehmi, berkesempatan hadir dan 
berpartisipasi mendukung upaya WHO dan masyarakat dunia untuk 
mengontrol infodemik.

Melansir Indonesia.go.id (Putut Trihusodo, 2020, https://indonesia.
go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/perangi-infodemi-di-tengah-
pandemi, 18 Juni 2020) gerakan melawan infodemik diprakarsai oleh 
dua belas negara di antaranya Indonesia. Kedua belas negara ini 
memprakarsai “Cross-Regional Statement on Infodemic in the Context of 
COVID-19”, disusul kemudian 132 negara anggota PBB ikut mendukung 
pernyataan melawan infodemik. Ditandaskan oleh Menteri Luar 
Negeri RI, Retno Priansari Marsudi, bahwa Indonesia selalu berupaya 
mengedepankan fakta dan sumber resmi terkait COVID-19 untuk 
menghindari timbulnya mispersepsi informasi. 

Bagaimana Indonesia Berjuang

Sejak Maret hingga Mei, polemik antara pro dan kontranya 
keputusan pemerintah semakin memperkeruh laman media sosial.  
Maret sempat ada gerakan memaksa lockdown, bahkan arus kehidupan 
warganet semakin deras sejak diberlakukan protokol “stay at home” 
atau tinggal di rumah saja. Kehidupan nyata semakin tipis bedanya 
dengan kehidupan dunia siber. Perseteruan antara pro dan kontra 
itupun secara tidak langsung mendukung distribusi rasa takut, cemas, 
dan panik di masyarakat melalui misinformasi dan disinformasi 
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terkait COVID-19. Fenomena cabin fever yang mulai melanda beberapa 
orang karena rentan durasi work from home atau stay at home yang 
lama. Cabin fever, yakni perasaan sedih di mana seseorang mengalami 
kejenuhan di rumah, merasa terisolasi dan terputus dari dunia luar. 
Beberapa orang semakin berpotensi mengalami kecemasan hingga 
merasa tidak berdaya, lelah secara emosional, skeptis dengan masa 
depan, dan timbul kekhawatiran hidup berlebihan.

Seluruh protokol dan aturan yang dibuat oleh pemerintah 
baik nya didukung oleh segala elemen lapisan masyarakat, baik 
media massa, swasta, masyarakat, maupun  akademisi. Media juga 
memberikan kontribusi signifikan dalam membantu pemerintah 
(Gugus Tugas) sebagai sarana komuniasi ke masyrakat sebagai bagian 
dalam upaya membangun kesadaran dan pencegahan penyebaran 
COVID-19. 

Pentingnya dukungan media, juga menjadi filter untuk men-
cegah penyebaran berita hoaks yang terjadi di masyakarakat. Di 
samping juga mengoptimalkan dukungan tersebut, Gugus Tugas 
Percepatan COVID-19, baik di pusat maupun di daerah, dapat me-
libatkan par tisipasi media untuk menjalankan mandatnya, khu-
sus nya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Lembaga 
usaha dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 juga telah 
memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam beragam 
bentuk dukungan, baik berupa dukungan pendanaan, sumber 
daya manusia, peminjaman aset, maupun infrastruktur usaha yang 
dimiliki. Keterlibatan masya rakat dapat mengakomodasi, baik secara 
perorangan maupun kelem bangaan dengan mempertimbangkan 
pengalaman, keahlian, dan mobilisasi sumber daya yang dimiliki. 
Gugus Tugas Percepatan COVID-19, guna melibatkan lebih banyak 
partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 ini, 
juga telah mendorong ter bentuknya platform untuk memetakan 
aksi kemanusiaan di ma sya rakat dan pengelolaan relawan melalui 
desk relawan. Akademisi dari se jumlah perguruan tinggi di tanah air 
telah melakukan sejumlah riset, dukungan teknis, hingga edukasi di 
masyarakat sejak pertama kasus COVID-19 diungkap ke masyarakat 
(lihat edaran Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, 
bagian keterlibatan aktor nonPemerintah). Kewenangan menetapkan 
PSBB adalah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, namun 
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untuk aturan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah daerah masing-
masing. Mengingat setiap wilayah memiliki demografi dan catatan 
kasus COVID-19 yang berbeda-beda. Setelah pemberlakuan PSBB 
(Pembatasan Sosial Skala Besar) di Jakarta1 pada 10 April 2020, 
beberapa protokol kesehatan semakin diperketat. Dalam Pasal 18 Ayat 
2 dan 3, kendaraan penumpang yang masih diperbolehkan beroperasi, 
yaitu kendaraan pribadi, kendaraan bermotor umum, kereta api, dan 
angkutan barang. Selama pemberlakuan PSBB di Jakarta, warga tidak 
dilarang menggunakan kendaraan pribadinya, baik motor maupun 
mobil. Namun, jumlah penumpang harus dibatasi maksimal 50 persen 
dari kapasitas angkut. Ini juga berlaku untuk transportasi umum yang 
masih beroperasi. Terkecuali angkutan transportasi untuk barang dan 
kebutuhan penduduk. Untuk angkutan daring roda empat sedan dan 
bukan sedan, aturannya sama seperti kendaraan pribadi. Begitu juga 
dengan angkutan roda dua (ojek online dan ojek pangkalan), hanya boleh 
mengantar barang dan makanan (Yuli Nurhanisah dan Abdurrahman 
Naufal, 2020, http://indonesiabaik.id/infografis/catat-aturan-pembatasan-
transportasi-selama-psbb-jakarta, diakses 21 Mei 2020).

Ada empat sektor perekonomian yang paling terdampak 
pandemi- COVID-19, yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, 
dan sektor keuangan.Banyak pekerja informal dalam sektor rumah 
tangga, seperti asisten rumah tangga, harus diberhentikan. Sektor 
UMKM masyarakat bawah juga terganggu, daya beli menurun sehingga 
mengganggu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Pada 
sektor korporasi, sektor pariwisata terdampak paling besarkarena 
larangan untuk bepergian selama masa pandemik ini. Hotel-hotel 
harus tutup, dan banyak pekerja dalam sektor pariwisata, seperti 
pemandu wisata, kehilangan pekerjaan. Sektor jasa transportasi juga 
terancam, salah satunya yang dapat dilihat di Jakarta adalah taksi dan 
transportasi daring beroda empat. Pemerintah memang memberikan 
bantuan kepada masyarakat yang dianggap rentan. Namun, yang 
digolongkan masyarakat rentan ini masih bias secara statistik karena 

1. Ditandai dengan penandatanganan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Provinsi DKI. 
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banyak masyarakat rentan yang tidak memiliki “kemampuan” untuk 
mendapatkan bantuan. Mereka yang rentan secara status dan hukum, 
antara lain penduduk yang tidak memiliki KTP, para tunawisma, 
bahkan waria.

Masa kenormalan baru di bulan Juli membawa satu budaya 
baru bagi masyarakat dunia, tak luput masyarakat Indonesia. 
Kebiasaan membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan saat darurat 
air dan budaya menggunakan masker digaungkan untuk mendukung 
penerapan protokol kesehatan berjalan baik. 

Pemerintah mengklaim bahwa sistem keuangan triwulan ke-2 
tahun ini masih dalam keadaan normal meskipun pertumbuhan 
ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen tahunan. Dikhawatirkan 
penurunan perekonomian global terus berlanjut di tengah ketidak-
pastian pengembangan vaksin corona. Sri Mulyani, Meteri Keuangan, 
menandaskan bahwa seiring pelonggaran PSBB dan masa normal 
baru akan mendukung aktivitas perekonomian domestik. Dana 
Moneter Internasioanl (IMF) memperkirakan perekonomian global 
terkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, 
dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 
ada pada perkiraan -7,6 hingga -6,0 persen. Sedangkan dalam negeri 
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen secara 
tahunan. Indikator kestabilan ekonomi lainnya, menurut Perry 
Warjiyo, adalah inflasi dan nilai tukar rupiah yang masih dalam kendali 
serta kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia sendiri mengambil 
sejumlah kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada masa 
pandemik corona, antara lain dengan menurunkan kebijakan suku 
bunga dan melakukan pendanaan APBN 2020 melalui Surat Berharga 
Negara (SBN) (Sasmito Madrim, 2020, https://www.voaindonesia.com/a/
stabilitas-keuangan-ri-masih-normal-meski-pertumbuhan-ekonomi--5-32-
persen/5532698.html, 6 Agustus 2020). 

Penutup

Memang tidaklah mudah menghadapi pagebluk COVID-19. 
Bukan hanya Indonesia, hampir seluruh dunia mengalami ke su-
litan, baik di bidang penanganan kesehatan, perekonomian, sosial 
masyarakat, dan semakin diperkeruh oleh mewabahnya pula 
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infodemi. Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah sebaik-
baiknya memberikan kebebasan berpendapat di ruang publik yang 
terlihat jelas dari kebebasan pers serta hak menyatakan pendapat 
untuk semua warga masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam tataran 
formal, unsur-unsur berdemokrasi telah terpenuhi dan tidak dapat 
dijadikan alasan bahwa kesenjangan sosial serta dominasi kekuasaan 
dijadikan alasan untuk sebagian oknum memproduksi berita hoaks. 
Mispersepsi dalam keadaan darurat nasional dan global mengenai 
COVID-19 sangat berisiko terhadap kesehatan masyarakat satu 
dengan yang lainnya sehingga memang dibutuhkan upaya lebih untuk 
menekan, mengontrol, dan menghambat produksi misinformasi dan 
disinformasi. 

Disensus atau ketidaksepakatan satu individu dengan individu 
lain atau kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain 
tidak bisa dijadikan dalih bahwa sikap manipulasi diizinkan untuk 
memengaruhi kelompok lain setuju dengannya. Dalam berdemokrasi, 
selain konsekuensi disensus, juga tidak dizinkan ada pemaksaan 
ataupun manipulasi untuk mencapai kesepakatan atau konsensus.

Pemerintah Indonesia telah berjuang untuk tetap kuat berdiri 
tegak menghadapi pandemi COVID-19 maupun gempuran infodemi. 
Ini semua tidak akan berhasil tanpa semangat bangkit dari masyarakat 
untuk turut serta saling membantu dan mandiri secara ekonomi. 
Solidaritas masyarakat Indonesia kentara, baik itu solidaritas organik 
di desa-desa, solidaritas mekanik di kota-kota yang digawangi oleh 
gerakan komunitas, maupun instansi pemerintah dan non pemerintah 
(LSM). 
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Abstrak

Kajian-kajian tentang hoaks bermuatan isu agama yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian dari hoaks tersebut 
dirancang sebagai alat untuk melakukan radikalisasi online dengan 
cara meneguhkan identitas eksklusif sembari menciptakan musuh-
musuh bersama sebagai objek kebencian. Pada era pandemi 
COVID-19, hoaks covid mendominasi jumlah total laporan hoaks, 
jauh lebih dominan dari hoaks politik di tahun-tahun sebelumnya. 
Hasil observasi terhadap klarifikasi hoaks di laman MAFINDO 
mu lai Januari hingga Juni, terdapat sekitar 11,6% hoaks COVID-19 
bermuatan isu agama dari total hoaks COVID-19 hingga Juni 2020. 
Tulisan ini bermaksud mengkaji apakah hoaks dengan persentase 
tersebut merupakan bagian dari radikalisasi online. Bentuk-bentuk 
narasinya dikaji dengan menggunakan perspektif manipulasi bahasa 
sebagai bagian dari pragmatik. Modusnya dikaji dengan mengamati 
mekanisme pertahanan ego yang digunakan dalam narasi hoaks.
Kata kunci: hoaks COVID-19 bermuatan agama, radikalisasi online, 
mekanisme pertahanan ego.
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Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan bencana kesehatan global baru 
yang memaksa semua negara berjibaku menghadapinya. Pandemi 
ini membuat perhatian pemerintah Indonesia dan masyarakat ter-
tumpu terutama pada bagaimana mengatasi krisis kesehatan dan 
dampak ekonomi yang diakibatkannya. Isu-isu lain yang sela-
ma ini mendapatkan porsi besar perhatian seakan tenggelam, 
misal nya isu radikalisme, intoleransi, dan polarisasi politik yang 
masih meninggalkan jejak-jejak kebencian dalam interaksi sosial 
masyarakat.  Walaupun demikian, sesungguhnya kekhawatiran akan 
isu ini tetap ada dan menguat karena krisis apa pun dapat menjadi 
triggering factor bagi manuver pergerakan radikalisme maupun aksi 
kekerasan bernuansa SARA. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi 
krisis dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan 
memberikan peluang besar bagi gerakan radikal untuk menginfiltrasi, 
baik pada tataran ideologi maupun aksi. 

Selain itu, peningkatan signifikan dalam penggunaan inter-
net selama pandemi juga memberikan dorongan lebih besar bagi 
radikalisasi online untuk menjalankan agendanya secara lebih 
intens dan massif. Survei yang dilakukan Alavara Research Centre 
menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran belanja masyarakat 
untuk internet selama pandemi sebesar 8, 1%, naik 6, 1% jika 
dibandingkan tahun sebelumnya. Waktu yang dihabiskan untuk 
meng gunakan internet juga semakin tinggi. Jika sebelumnya rata-rata 
hanya sekitar 4-6 jam sebelum pandemi, setelah pandemi rata-rata 
penggunaan internet menjadi 7-10 jam. Pengguna internet selama lebih 
dari 7 jam berjumlah mencapai 48, 7% (Rochim, 2020). Jika radikalisasi 
online terus dijalankan, semakin banyak orang yang menggunakan 
internet dan semakin bertambah waktu penggunaannya, semakin 
besar kemungkinan terpapar radikalisasi online.

Salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan radikalisasi 
online adalah dengan memproduksi dan menyebarkan hoaks. 
Dokumentasi hoaks di laman turnbackhoax.id milik MAFINDO dari 
2015–2018 menunjukkan jumlah hoaks bermuatan agama yang cukup 
tinggi, yakni 347 hoaks. 83% di antaranya dianggap mengandung konten 
radikalisasi baik berupa: (1) narasi eksklusivisme untuk meneguhkan 
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identitas; (2) atau narasi kebencian dengan tujuan menciptakan musuh 
bersama (Hidayah, 2019a). 

Eksklusivisme merupakan salah satu ciri awal radikalisme. 
Eksklusivisme dapat dipahami sebagai sikap beragama yang meng-
anggap pandangannya sendiri yang benar, dan pandangan lain adalah 
sesat. Eksklusivisme dibutuhkan untuk menjustifikasi kebencian dan 
kekerasan kepada pihak lain yang tidak sepaham. Tanpa merasa benar 
sendiri, belum cukup alasan untuk meletakkan pihak lain dalam posisi 
yang salah. Hoaks-hoaks yang bertujuan menyuburkan eksklusivisme 
biasanya berupa narasi tentang azab yang ditimpakan kepada pihak 
yang dianggap musuh. 

Dalam konteks sikap beragama, eksklusivisme dibedakan de-
ngan inklusivisme dan pluralisme. Dalam inklusivisme, terdapat 
pengakuan bahwa di luar pandangan yang dipegang sesorang juga 
terdapat kebenaran. Sementara itu, pluralisme menganggap bahwa 
pluralitas agama merupakan sesuatu yang niscaya dan karenanya 
semuanya berdiri sejajar (Hidayat, 2003). Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah muslim di Indonesia yang memiliki 
sikap beragama yang cenderung eksklusif cukup besar dan kian lama 
menunjukkan gejala peningkatan (Khozin, 2013; Rubaidi, 2014). Akan 
tetapi, sikap eksklusif ini tidak serta merta menjadikan seseorang 
menjadi radikal atau dianggap radikal. Eksklusivisme merupakan 
kondisi awal yang dibutuhkan untuk menuju radikalisme.

Strategi kedua radikalisasi melalui hoaks agama dilakukan 
dengan cara menciptakan outgroup sebagai musuh bersama. Saya 
menyebut strategi ini sebagai bagian dari politics of fear yang berupa 
fear as a method (Hidayah, 2019b). Dalam artikel berjudul “Manufactured 
Anxiety as an Early Stage of Radicalization: The Study of Hoaxes Carrying 
Religious Issues” yang dipresentasikan di 17th AICIS, saya memetakan 
kajian-kajian tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan kategori 
politics of fear yang terdiri atas fear as a motive; fear as a method; dan 
fear as a goal. Kajian-kajian tentang rasa takut punah dan rasa takut 
kehilangan otoritas sebagai faktor lahirnya radikalisme dan terorisme 
termasuk dalam kajian yang berfokus pada fear as a motive. Adapun 
penggunaan hoaks sebagai strategi untuk menciptakan ilusi adanya 
musuh (potential threat) merupakan bagian dari proyek fear as a method. 
Sementara itu, serangan teror, pamer kekuatan melalui video-video 
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yang mengerikan yang bertujuan membangkitkan rasa takut dari 
pihak lawan merupakan bagian dari fear as a goal.

Melihat bahwa hoaks bermuatan agama cukup banyak digu-
nakan sebagai instrumen radikalisasi online sebelum pandemi, 
dengan semakin besarnya peluang radikalisasi yang diakibatkan oleh 
pandemi COVID-19, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana 
dinamika radikalisasi online melalui narasi hoaks bermuatan agama 
yang sekaligus mengangkat isu pandemi COVID-19. Terlebih lagi, 
menurut data MAFINDO, hoaks terkait COVID-19 yang bernuansa 
agama jumlahnya cukup banyak. Hingga akhir Juni 2020, hoaks terkait 
COVID-19 yang diperiksa oleh fact checker MAFINDO berjumlah 490. 
54 (11,6%) di antaranya bermuatan agama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, pembahasan utama 
dalam kajian ini diarahkan pada: (1) upaya mengungkap bentuk-bentuk 
narasi hoaks COVID-19 bermuatan agama; (2) menjelaskan modus 
yang digunakan dalam narasi tersebut untuk memengaruhi pikiran 
pembaca. Dalam hal ini, hoaks COVID-19 bermuatan agama di laman 
turnbackhoax.id milik MAFINDO menjadi sumber data. Data tersebut 
dianalisis dengan menggunakan teori manipulasi bahasa Asya (2013) 
dalam pragmatik untuk mengamati bentuk-bentuk narasinya, dan 
teori mekanisme pertahanan ego Freud (2002) untuk menjelaskan 
modus yang digunakan dalam upaya menanamkan pengaruh pada 
diri pembaca.

Mengapa kedua teori tersebut dipilih? Untuk teori pertama, 
pertimbangan utamanya adalah bahwa upaya mengungkap makna 
sebenarnya dari sebuah narasi hoaks pada dasarnya merupakan 
upaya mengungkap maksud sebenarnya dari pembuatnya. Hal ini 
sangat kongruen dengan pembahasan pragmatik yang terpusat pada 
pembahasan makna sebagaimana yang dimaksud oleh penutur (the 
speaker’s meaning) (Yule, 1996: 133). Produsen hoaks disejajarkan dengan 
penutur, sedangkan narasi hoaks merupakan sebuah tuturan. Aspek 
manipulasi dalam narasi hoaks mau tidak mau mengarahkan pada 
pembahasan tersendiri dalam pragmatik, yaitu manipulasi bahasa. 
Di dalamnya, dibahas tentang penggunaan tipe-tipe tuturan tertentu 
yang acap kali dipakai seseorang untuk memengaruhi lawan bicara.

Teori Freud tentang mekanisme pertahanan ego dipilih karena 
saya melihat ada dinamika perubahan narasi dalam hoaks COVID-19 
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bermuatan agama, mengikuti perkembangan situasi pandemi di 
Indonesia sejak sebelum kasus pertama diumumkan hingga diambil 
beberapa kebijakan yang sangat berpengaruh pada kehidupan 
masyarakat. Perubahan tersebut terkait dengan bagaimana COVID-19 
dipersepsi sebagai ancaman (threat) dalam narasi hoaks. Mengamati 
bagaimana narasi hoaks sembari mengaitkannya dengan bagaimana 
mekanisme pertahanan ego orang dalam menghadapi ancaman atau 
perubahan dianggap akan sangat membantu dalam menjelaskan 
dinamika perubahan narasi hoaks secara lebih dalam. 

Pembahasan

Manipulasi Bahasa dalam Hoaks COVID-19 Bermuatan 
Agama

Hoaks adalah istilah yang populer digunakan di Indonesia 
untuk mengacu pada berita bohong. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Daring juga memaknainya demikian (kbbi.kemdikbud.go.id). Dalam 
kajian ini, hoaks dipadankan dengan disinformasi. Menurut Fallis 
(2009), disinformasi adalah informasi sesat yang dimaksudkan untuk 
menyesatkan orang. Dalam pengertian ini, disinformasi memiliki 
tiga ciri. Pertama, disinformasi merupakan sejenis informasi. Kedua, 
informasi tersebut menyesatkan. Ketiga, penyesatan yang dilakukan 
bukan tanpa disengaja (Fallis, 2015). 

Penyesatan mengandung makna menanamkan pengaruh 
kepada diri orang lain. Dalam hoaks COVID-19, instrumen yang 
digunakan adalah bahasa. Penggunaan bahasa untuk tujuan khusus 
demi memengaruhi pikiran orang lain dapat dikategorikan sebagai 
tindak manipulasi (Fairclough, 1989). Manipulasi dapat membuat orang 
memiliki pandangan atau perilaku tertentu tanpa mengetahui maksud 
sebenarnya di balik manipulasi tersebut, dan tanpa mengetahui bahwa 
hal itu dapat merugikan diri sendiri. 

Dalam kajian ini, pembuktian apakah suatu unit teks 
mengandung manipulasi atau tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan 
fakta yang telah dilakukan oleh pemeriksa fakta MAFINDO. Proses 
pemeriksaan ini dapat mengungkap fakta-fakta yang terkubur di balik 
teks. Akan tetapi, ada beberapa aspek teks yang belum terungkap 
lewat pemeriksaan fakta semata. Kajian-kajian untuk mengungkap 
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aspek-aspek yang lebih dalam dari sekadar yang tampak pada teks 
biasanya menggunakan pendekatan analisis wacana. Dalam konteks 
disinformasi, pengungkapan ini penting karena produsen disinformasi 
selalu menyembunyikan maksud atau tujuan mereka yang sebenarnya. 

Aspek tak terungkap yang menjadi fokus dalam kajian ini 
adalah efek yang diharapkan dari pembaca hoaks. Di sini bantuan 
pragmatik menjadi sangat relevan. Dalam kajian linguistik, pragmatik 
merupakan disiplin yang berfokus pada the speaker’s meaning (Yule, 
1996: 133). Efek sebuah ucapan yang muncul dari orang yang diajak 
bicara menjadi salah satu aspek penting dari tindak tutur yang disebut 
dengan istilah perlokusi. 

Perlokusi merupakan salah satu komponen dalam teori 
speech acts yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech (2016). Dalam 
teori ini, sebuah tuturan dipandang sebagai sebuah tindakan, baik 
berupa lokusi, ilokusi, maupun perlokusi. Lokusi adalah tindakan 
mengatakan sesuatu, sementara ilokusi berarti melakukan tindakan 
dengan mengatakan sesuatu. Berbeda dengan keduanya, perlokusi 
menghasilkan efek tindakan dari orang yang diajak biacara dengan 
mengatakan sesuatu. Tuturan yang dimaksudkan untuk menipu (to 
deceive) sudah pasti memiliki aspek perlokusi karena mengandaikan 
adanya respons dari orang yang diajak bicara. Termasuk dalam bahasan 
ini adalah penggunaan manipulasi bahasa untuk mendapatkan efek 
tertentu dari orang yang diajak bicara.

Teori manipulasi bahasa yang ditawarkan oleh Akopova Asya 
berangkat dari pragmatika bahasa yang secara khusus membahas 
tindak tutur (speech act). Menurut Asya (2013), manipulasi bahasa 
adalah pengaruh yang ditanamkan oleh seseorang kepada orang 
lain atau kepada sekelompok orang melalui tuturan serta perangkat-
perangkat nonverbal yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan 
tertentu, meliputi perubahan perilaku orang yang diajak bicara, 
persepsinya, serta motivasinya dalam bingkai interaksi komunikatif. 

Ada dua beberapa kategori manipulasi bahasa Asya yang 
digunakan dalam kajian ini. Pertama, klasifikasi yang didasarkan pada 
tipe tindak linguistik. Di sini, manipulasi bahasa dapat bersifat:  (1) 
sosial (tindak tutur sosial dan non-informasional dalam bentuk ucapan 
selamat, sumpah, doa); (2) volitional (tindak tutur untuk mengikuti 
keinginan penutur dalam bentuk perintah, permintaan, penolakan, 
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nasihat, dan sebagainya); (3) informasional dan estimatif (tindak tutur 
yang berupaya memengaruhi relasi moral, legal, interpersonal dan 
emosional publik dalam bentuk celaan, pujian, tuduhan, hinaan, dan 
ancaman). Klasifikasi ini dimanfaatkan untuk menganalisis bentuk-
bentuk hoaks COVID-19 bermuatan isu agama dari segi tipe tindak 
tuturnya. Kedua, klasifikasi berdasarkan aspek kriteria perlokusi 
(respons/efek dari orang yang diajak bicara). Di sini, manipulasi 
bahasa dapat bersifat: (1) evaluatif (mengubah relasi subjek-objek, 
makna konotatif dari objek kepada subjek); (2) emosional (membentuk 
mood emosional secara umum); (3) rasional (merekonstruksi struktur 
kategoris kesadaran individu, memperkenalkan kategori-kategori 
baru). Klasifikasi ini berguna untuk melihat tujuan sebenarnya dari 
pembuatan hoaks COVID-19 bermuatan isu agama. Kedua klasifikasi 
ini digunakan untuk mengungkap mekanisme manipulasi bahasa 
yang memaksa pendengar untuk memproses pesan tanpa bersikap 
kritis sehingga menghasilkan ilusi dan mispersepsi yang membuat 
orang yang diajak bicara melakukan hal-hal yang menguntungkan 
bagi pembicara.

Berdasarkan tipe tindak linguistiknya, manipulasi bahasa da-
lam hoaks COVID-19 bermuatan isu agama yang terdapat di laman 
turnbackhoax.id milik MAFINDO sebagian besar mengambil bentuk 
informasional estimatif. Sisanya merupakan kombinasi antara dua 
hingga tiga tipe. Contoh-contoh narasi hoaks yang mengandung 
manipulasi bahasa dalam kajian ini ditampilkan sebagaimana bentuk 
teks aslinya. Berikut adalah contoh narasi hoaks COVID-19 bermuatan 
isu agama yang berbentuk informasional estimatif:

Contoh 1

“MASYA ALLAH DI BALIK VIRUS CORONA SEKARANG DI 
CINA SANGGUP BER DESAK2 KAN, SOLAT JUM’AT SAMPAI 
KEJALAN JALAN….”

Narasi tersebut disematkan pada sebuah video yang pernah 
beredar pada 2018 dan tidak berkaitan dengan situasi pandemi 
COVID-19 yang baru dimulai pada akhir Desember 2019. Pemeriksa 
fakta MAFINDO mengategorikan hoaks ini sebagai konten yang salah 
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karena konten yang asli diletakkan dalam konteks informasi yang 
salah. Disebut manipulasi bahasa informasional estimatif karena 
narasi tersebut berisi informasi yang dapat memengaruhi penilaian 
orang yang diajak bicara terhadap objek yang sedang dibicarakan.

Kombinasi antara manipulasi bahasa sosial, volitional, dan 
informasional estimatif dapat dilihat pada contoh berikut:

Contoh 2

Setelah 500 tahun yang lalu Azan dilarang di Spanyol 
(andalusia), baru kemarin (28 Maret 2020) Azan di daerah ini 
untuk pertama kali di kumandangkan, dan ini terjadi saat krisis 
Corona berlangsung secara Global.
Apapun yg terjadi haruslh berbaik sangka Kpd Allah, 
MasyaAllah…
Semogah wabah corona 19 ini cpt berlalu
Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar

Sejenis dengan Contoh 1, narasi dalam hoaks ini juga di-
kategorikan sebagai konten yang salah karena sekalipun video yang 
disematkan asli, konteksnya tidak sesuai. Video tersebut merupakan 
video azan pertama yang diunggah pertama kali oleh akun Instagram 
Kenan Musaev (instagram.com/kenan_musayev) pada 20 November 
2019. Video itu direkam di Balakan, Republik Azerbaijan, bukan di 
Spanyol. Narasi dalam hoaks tersebut secara berurutan mengandung 
informasi estimatif, nasihat (volitional), dan doa (sosial). 

Dari aspek kriteria perlokusi, manipulasi bahasa dalam hoaks 
COVID-19 bermuatan isu agama sebagian besar bersifat evaluatif, 
sebagian kecil bersifat rasional, dan sisanya emosional.

Contoh 3

“WASPADALAH: Hati2 Alat Ini Sdh Di Setting Suhu 36-37°C 
Olh Komunis Cina Utk Mmbunuh Para Ulama2 Kita.”

Narasi dalam hoaks tersebut mengiringi sebuah video berisi 
insiden penemuan alat pengukur suhu dengan kualitas buruk. Hoaks 
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ini oleh pemerika fakta MAFINDO dikategorikan sebagai konten yang 
menyesatkan karena tampak jelas didesain untuk membangun persepsi 
yang salah terhadap suatu objek. Video itu sebenarnya berasal dari 
Thailand dan merupakan temuan produk tiruan termometer buatan 
Ukraina. Perlokusi atau respons yang diharapkan bersifat evaluatif 
karena narasi hoaks tersebut berupaya memperkenalkan kegiatan 
pengukuran suhu sebagai sesuatu yang mengancam sehingga orang 
yang diajak bicara akan memiliki persepsi negatif.

Manipulasi bahasa hoaks COVID-19 bermuatan agama yang 
aspek perlokusinya bersifat rasional ditemukan pada contoh berikut: 

Contoh 4

*WASPADALAH…!!!*
Perlu dicermati. Di runing teks sebuah TV-5000 ustadz di Jabar 
akan menjalani *rapid test*.
Lho kenapa hanya ustadz.?
Kenapa nggak semua tokoh agama.?
Waspadalah…!!!
Ustadz yng lurus bisa divonis positif Corona…!!!
*#Patut diduga gaya PKI*
*Modus Menghabisi Ustadz..!!??*
Ustadz yg sehat bisa saja divonis PDP, dimasukkan RS, disuntik 
COVID-19 sampai mati, dikantongi plastik langsung dikubur 
oleh RS.
Tidak ada yang bisa protes.”
*Kita harus mengambil sikap tegas…

Narasi hoaks berbentuk teks ini menyebar melalui pesan berantai 
WhatsApp dan Facebook. Hoaks ini oleh pemeriksa fakta MAFINDO 
dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berusaha mem-
bingkai suatu peristiwa agar tampak negatif dan mengancam bagi 
orang yang diajak bicara. Padahal, faktanya, usulan rapid test untuk 
5.000 ulama di Jawa Barat memiliki alasan yang mendasar. Ulama 
yang dimaksud adalah tokoh agama di kampung dan pondok 
pesantren yang termasuk kategori kelompok masyarakat yang sering 
bertemu dengan banyak orang. Usulan ini muncul berawal dari hasil 
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rapid test massal di Jabar seminggu terakhir sebelumnya, di mana 667 
orang terindikasi positif COVID-19 sebagaimana yang terjadi di rumah 
ibadah Lembang Bandung dan Stukpa Sukabumi. Perlokusi yang 
diharapkan dari narasi contoh 4 bersifat rasional karena mengandung 
retorika yang berusaha memengaruhi cara berpikir orang yang diajak 
bicara.

 Adapun manipulasi bahasa yang bersifat emosional terdapat 
pada contoh berikut:

Contoh 5

“Ini DAJJAL indonesia 
CUMAN GARA² VIRUS CORONA,Kok Sholat Jum’at Ditiadakan 
sih,Pemerintah Macam Apa Kau ini Pak Jokowi Alias (Dajjal), 
KIAMAT Akan Datang Bila Tempat Suci Allah Tidak Ada 
Penghuni,Tidak Ada Yg Beribadah DiMasjid,Kok Malah Pak 
Jokowi Alias (Dajjal) Yang Nyuruh Orang Tidak Sholat Jum’at :v
Dari Jaman Rasullah SAW,Tidak Ada Yg Namanya Sholat Jum’at 
Ditiadakan.
MAKANYA PAK JOKOWI / DAJJAL Mikir Dulu Sebelum 
Bertindak ANJing,
Percuma Jadi Presiden Tapi Otak Mu Tidak Berfikir Panjang :v
Virus CORONA itu sebernarnya Makhluk Tak Kasat Mata,Berarti 
Bersekongkol dengan (Jin) ataupun (Setan) Yang Meruntuhkan 
Agama ISLAM kita,Yang Membuat Kita Lalai Beribadah Kepada 
Allah SWT ,Jadi Yg Tidak Kuat Iman nya,Tidak Kuat Fisik Nya 
,Virus Tersebut Akan Mudah Masuk Ketubuh Kita.
MakanyaMikir²DuluYaPakJokowi
OtakTolongDiPakaiBenar²”
 
Narasi dalam hoaks ini oleh pemeriksa fakta MAFINDO di-

kategorikan sebagai konten yang menyesatkan karena dibingkai se-
demikian rupa agar pembaca memiliki pandangan miring tentang 
pembatasan kegiatan ibadah di rumah ibadah. Berdasarkan 
penelusuran pemeriksa fakta, klaim bahwa Presiden Joko Widodo 
adalah orang yang meniadakan salat Jumat berjamaah di masjid tidak 
benar karena peniadaan salat Jumat berjamaah di masjid pada kawasan 
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yang potensi penularannya tinggi berdasarkan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Nomor 14/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 yang diterbitkan pada Senin 
(16/3/2020) melalui laman mui.or.id. Selain itu, foto Presiden Jokowi 
yang diunggah oleh akun penyebar hoaks tersebut merupakan hasil 
manipulasi dari foto yang diambil oleh Adam Ferguson dan diunggah 
di situs time.com pada 15 April 2015. Pada unggahan Presiden Jokowi 
disebutkan masuk 100 tokoh paling berpengaruh di dunia pada 2015. 
Dengan banyaknya umpatan dan makian yang terdapat dalam narasi, 
hoaks ini berupaya mendapatkan respons emosional dari pembaca.

Radikalisasi dengan Memanfaatkan Mekanisme 
Pertahanan Ego

Selain membawa ancaman akan kepunahan, pandemi 
COVID-19 membuat masyarakat harus mengalami banyak perubahan 
berupa peran-peran baru dan keterbatasan-keterbatasan baru. Belum 
lagi adanya ketidakpastian yang semakin menambah intensitas 
kecemasan. Perubahan drastis sering kali sulit untuk langsung 
diterima. Penolakan ini berasal dari ego yang merasa kenyamanannya 
terancam. Dalam psikoanalisis, Sigmund Freud menyebut hal ini 
sebagai mekanisme pertahanan ego (Freud, 2002).

Ada beberapa jenis mekanisme pertahanan ego yang dike-
mukakan oleh Freud. Di antaranya, pengingkaran (denial), sublimasi, 
pengalihan (displacement), represi, pembentukan reaksi, proyeksi, 
dan rasionalisasi. Pengingkaran terjadi ketika seseorang tidak mau 
mengakui realitas tertentu. Sublimasi mengacu pada tindakan 
mengubah sesuatu atau situasi yang mengancam menjadi sesuatu 
yang lebih dapat diterima. Ketika seseorang melampiaskan rasa 
frustasi akibat kecemasan kepada objek lain yang dianggap lebih tidak 
berbahaya, disebut pengalihan. Represi adalah mengubur kecemasan 
hingga ke alam bawah sadar. Reaksi yang berlawanan dengan emosi 
sebenarnya yang disembunyikan oleh seseorang terjadi pada proses 
pembentukan reaksi (reaction formation). Proyeksi terjadi ketika 
seseorang memproyeksikan emosi yang dirasakannya kepada orang 
lain. Rasionalisasi berupa memberikan alasan yang dapat diterima 
bagi suatu perilaku.
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Beberapa hoaks COVID-19 bermuatan isu agama tampaknya 
mengandung indikasi radikalisasi dengan memanfaatkan beberapa 
jenis mekanisme pertahanan ego sebagaimana telah disebutkan. 
Dari 45 hoaks COVID-19 bermuatan isu agama 68%-nya mengandung 
indikasi radikalisasi, baik yang mengarah pada peneguhan identitas 
eksklusif, maupun yang berupaya menciptakan musuh bersama 
untuk menjadi objek kebencian. Sisanya tidak mengandung indikasi 
radikalisasi. Sekalipun mengandung isu agama, tidak tampak indikasi 
untuk memancing sentimen eksklusivisme agama atau kebencian atas 
dasar agama. Yang termasuk kategori terakhir ini, misalnya informasi 
berlebihan tentang pihak-pihak yang terdampak COVID-19, seperti 
adanya jamaah umrah yang terlantar, meninggalnya tokoh agama 
karena menderita COVID-19, konten renungan keagamaan yang dibuat 
sekadar untuk mendulang share dan like, atau konten yang lebih kental 
nuansa politik lokal-nasionalnya daripada nuansa keagamaannya.

Mekanisme pertahanan ego yang paling banyak digunakan 
sebagai pintu masuk oleh narasi hoaks COVID-19 bermuatan agama 
sebagai bagian dari proses radikalisasi adalah sublimasi dan proyeksi. 
Sublimasi dapat dilihat pada Contoh 1 dan Contoh 2. Pada kedua 
contoh tersebut tampak upaya mengubah COVID-19 dari sesuatu 
yang mengancam menjadi sesuatu yang menguntungkan. COVID-19 
membuat orang China berbondong-bondong salat di masjid dan 
membuat azan diperdengarkan kembali di Spanyol setelah 500 
tahun dilarang. Keduanya merupakan bukti keberpihakan Tuhan 
pada kelompok in-group yang diimplikasikan dalam narasi hoaks dan 
dengan sendirinya menunjukkan kebenaran secara eksklusif dimiliki 
oleh kelompok ini. Klaim kebenaran yang eksklusif ini adalah ciri khas 
eksklusivisme yang merupakan prakondisi radikalisme. 

Sangat menarik melihat bagaimana narasi hoaks COVID-19 
bermuatan agama mengubah potential threat berupa COVID-19 
menjadi sesuatu yang menguntungkan. Hoaks-hoaks ini beredar pada 
masa-masa awal pandemi ketika belum ditemukan kasus COVID-19 
di Indonesia. Hoaks pada Contoh 1 dan Contoh 2 beredar sekitar 
pertengahan Februari. Pada masa-masa itu, bahkan ada seorang 
ulama yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah tentara Allah 
(Meidinata, 2020). Narasi hoaks COVID-19 bermuatan agama mulai 
berbelok 180 derajat setelah kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia. 
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Terlebih setelah pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan 
ibadah di tempat ibadah. COVID-19 yang tadinya berupa potential 
threat kemudian berubah menjadi real threat. Narasi hoaks COVID-19 
bermuatan agama pun cenderung berubah. Sejak akhir Maret 
hingga akhir Juni 2020, narasi hoaks COVID-19 bermuatan agama 
memanfaatkan mekanisme pertahanan ego yang berupa proyeksi 
(mengambinghitamkan pihak lain). Narasi hoaks pada Contoh 3, 4, 
dan 5, menunjukkan hal ini. 

Narasi-narasi tersebut mendorong pembaca agar melampiaskan 
kecemasan akan perubahan-perubahan yang terjadi akibat COVID-19 
kepada pihak-pihak tertentu, seperti kepala negara, pemerintah, dan 
komunis. Upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui kebijakan 
pembatasan kegiatan di tempat ibadah dianggap sebagai upaya 
menyudutkan agama. Upaya melacak jejak penularan COVID-19 
melalui pengukuran suhu dan rapid test dianggap sebagai konspirasi 
untuk membunuh ulama. Melalui narasi-narasi ini, musuh-musuh 
yang menjadi objek kebencian diciptakan. Selanjutnya tinggal 
menunggu adanya pemicu yang tepat untuk dapat mentransformasi 
bibit kebencian ini menjadi aksi kekerasan.

Penutup

Melihat jumlah hoaks COVID-19 bermuatan agama yang 
mengandung indikasi radikalisasi, yang mendominasi jumlah hoaks 
COVID-19 bermuatan agama secara keseluruhan (68%), tampak 
bahwa hoaks masih menjadi alat radikalisasi yang digunakan 
secara efektif pada masa pandemi. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa pandemi tidak menjadikan radikalisme kehilangan vitalitas. 
Melalui hoaks, radikalisasi dilakukan dengan mengubah potential 
threat menjadi dukungan untuk meneguhkan identitas eksklusif 
dengan memanfaatkan mekanisme sublimasi. Radikalisasi juga 
dilakukan dengan cara memanfaatkan mekanisme proyeksi, yakni 
mengambinghitamkan pihak-pihak tertentu atas kecemasan akibat 
real threat yang dialami seseorang. Pihak-pihak lain ini diposisikan 
sebagai musuh bersama dan sebagai objek kebencian.
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Realitas ini selayaknya diantisipasi dengan baik. Terlebih karena 
pandemi COVID—19 telah membawa dampak sosial yang cukup 
serius. Jika tidak tertangani dengan baik, dampak sosial ini akan 
menjadi underlying factor bagi radikalisme, di mana kebencian yang 
telah dipupuk menjadi mobilizing factor-nya. Di sini perlu diadakan 
upaya-upaya menghalau potensi radikalisasi tersebut dengan strategi 
yang disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19 agar situasi krisis 
ini tidak menjadi peluang besar bagi radikalisme untuk melakukan 
manuver-manuver sebagaimana yang dikhawatirkan.
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Abstrak

Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial 
selama masa pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 telah 
mengakibatkan terjadinya peningkatan penyebaran infodemik 
terkait pandemi tersebut di ruang-ruang komunitas virtual. Untuk 
membahas perilaku individu terkait diseminasi infodemik di ruang 
komunitas virtual, khususnya media sosial, penelitian dilakukan 
secara kuantitatif dengan pengambilan sampel secara convenience 
technique sampling. Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada 
315 pengguna media sosial di beberapa provinsi di Indonesia. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu 
sumber informasi utama dalam mendapatkan informasi yang terkait 
dengan pandemi COVID-19. Kebutuhan informasi yang besar atas 
fenomena yang sedang terjadi mengakibakan diseminasi informasi 
yang berlebihan terkait pandemi COVID-19 atau infodemi. Ada sikap 
untuk sesegera mungkin menyebarkan ulang informasi terbaru di 
ruang-ruang komunitas virtual karena rasa tanggung jawab sebagai 
anggota komunitas, apalagi jika menganggap informasi tersebut 
penting untuk diketahui oleh anggota lainnya, walaupun tanpa 
mengecek ulang informasi tersebut terlebih dahulu ke situs resmi 
sebelum disebar-luaskan. Selain itu, ada kebutuhan personal untuk 
aktualisasi diri agar harga diri meningkat, menjadi orang yang 
pertama menyebarluaskan informasi. Karakteristik media sosial yang 
terbuka dan terhubung memudahkan informasi untuk berpindah dari 
satu ruang ke ruang lainnya secara cepat. Akurasi pesan tidak lagi 
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penting karena yang lebih penting adalah pesan terbagi secara cepat 
ke lebih banyak orang alias viral.

Kata kunci: infodemi, aktualisasi diri, akurasi.

Pendahuluan

11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) meng-
umumkan status pandemi global untuk penyakit Corona Virus Disease 
2019 atau biasa disebut COVID-19 yang diakibatkan oleh virus 
corona. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah 
suatu penyakit yang menyerang banyak korban secara serempak di 
berbagai negara. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama 
kali di China, khususnya Kota Wuhan, pada awal Desember 2019 dan 
kemudian menyebar cepat ke berbagai belahan dunia. Saat WHO 
menetapkan status tersebut, sudah ada 118.000 kasus yang tersebar di 110 
negara (www.allianz.co.id, 30 Juni 2020).

Satu bulan kemudian, atau per 11 April 2020, jumlah kasus 
positif corona melonjak menjadi 1,6 juta orang di 210 negara. Per 11 Mei 
2020, jumlah kasus naik menjadi 4,1 juta orang, 11 Juni 2020 menjadi 7,4 
juta orang. Empat bulan setelah ditetapkan sebagai pandemi, jumlah 
kasus positif corona per 11 Juni 2020 telah mencapai 12,6 juta orang di 
berbagai negara (www.kompas.com, 30 Juni 2020)

Di Indonesia, kasus pertama positif COVID-19 diumumkan  
pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri 
Kesehatan, Dr. Terawan. Pada 27 Maret 2020 jumlah kasus positif 
yang dilaporkan adalah 1046 orang di 28 provinsi. Pada 10 April 2020, 
jumlah kasus positif menjadi 3512 kasus di 34 provinsi; 282 orang di 
antaranya dinyatakan sembuh dan 306 orang meninggal. Per 11 Mei 
2020, jumlah kasus di Indonesia menjadi 14.265 orang, yang kemudian 
meningkat menjadi 35.295 orang per Juni 2020. Per 11 Juli 2020, jumlah 
kasus di Indonesia  sebanyak 74.018 orang (www.kompas.com, 30 Juni 
2020). 

Untuk memutus mata rantai penyebaran lebih luas dari pandemi 
COVID-19, pemerintah Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 
menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Masyarakat diminta untuk 
mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali bila perlu. Kebijakan 
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tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi 
komunikasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam 
mencari informasi, hingga terjadi peningkatan penggunaan internet 
dan media sosial. Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi Telkomsel 
mengakui ada peningkatan jumlah pengguna internet sebanyak 
5% setelah kebijakan tersebut diberlakukan, sementara XL Axiata 
mencatat kenaikan traffic untuk streaming sebanyak 52%, chat 13%, 
media sosial 13%, browsing 11%, dan VOIP 3% (tagar.id, 20 Maret 2020). 

Seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, 
meningkat pula penyebaran informasi (termasuk mis- dan dis- 
informasi) terkait pandemi COVID-19 di ruang-ruang komunitas 
virtual. Tingkat penyebaran penyakit yang berlangsung cepat dan 
singkat melewati batas negara meningkatkan kebutuhan untuk 
selalu mendapatkan informasi terbaru tentang pandemi tersebut. 
Akibatnya terjadilah diseminasi informasi yang berlebihan terkait 
pandemi COVID-19. Fenomena keberlimpahan informasi -sebagian di 
antaranya akurat, beberapa yang lainnya tidak akurat- selama masa 
berlangsungnya pandemi disebut infodemik. 

Ruang komunitas virtual memfasilitasi diseminasi infodemik 
karena sifatnya yang terbuka (openness) dan terhubung (connectedness) 
sehingga pesan mudah berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya. 
Ada individu yang merasa perlu membagi sesegera mungkin pesan-
pesan tentang pandemi COVID-19 agar aktualitas dirinya terpenuhi; 
menjadi orang pertama yang membagi informasi sebagai bentuk 
pemenuhan kebutuhan agar diterima dan diakui sebagai anggota  
komunitas. 

Untuk menggali lebih lanjut mengenai fenomena infodemik di 
media sosial, tulisan ini akan membahas tentang perilaku individu 
terkait diseminasi infodemik di ruang komunitas virtual, khususnya 
media sosial, dan bagaimana kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh 
pada proses diseminasi informasi tersebut. Motif pemenuhan 
kebutuhan untuk aktualisasi diri sering kali menjadi alasan utama 
individu aktif menyebarkan informasi terbaru melalui media sosial. 
Sayangnya, motif ini mengabaikan konsep utama dalam penyebaran 
informasi: AKURASI. 

Tulisan ini disusun berdasarkan data hasil penelitian yang 
dilakukan selama 3 bulan (April–Juni 2020). Penelitian dilakukan 
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menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan unit analisis 
adalah individu. Adapun populasi penelitian adalah individu yang 
sudah memiliki akun media sosial atau berusia di atas 12 tahun sesuai 
dengan kebijakan pembuatan akun di sejumlah media sosial. Sampel 
penelitian diambil secara disproposional melalui convenience technique 
sampling karena aturan pembatasan sosial membatasi aktivitas tatap 
muka. Data penelitian dikumpulkan melalui angket yang disebarkan 
secara daring dalam rentang waktu 4–20 Juni 2020 melalui sejumlah 
media sosial yang tersedia, seperti grup WhatsApp dan Facebook. 
Analisis terhadap data dilakukan secara deskriptif. Menyadari 
kelemahan penelitian ini pada teknik sampling secara terbatas,hasil 
penelitian  tidak dimaksudkan untuk dapat digeneralisasi ke  dalam 
populasi yang lebih luas. 

Ada 328 angket yang berhasil dikumpulkan, dan 315 di 
antaranya dianggap valid untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut, 
sementara sisanya tidak digunakan karena tidak diisi dengan lengkap 
atau responden memilih lebih dari satu jawaban untuk beberapa 
pertanyaan. Responden penelitian berasal dari berbagai wilayah 
di Indonesia; 46,7% berasal dari Jawa Barat, 30,2% dari DKI Jakarta, 
8,9% dari Jawa Timur, 4,1% dari Bali, dan 3,5% dari  Jawa Tengah. 
Sisanya,6,7%. berasal dari Pulau Sumatera, Kalimantan, serta bagian 
Timur Indonesia. 

Dilihat dari profil gender, 67,0% di antaranya adalah perempuan, 
sisanya,33,0%, adalah laki-laki. Sebagian besar responden atau 
sebanyak 43,8% berusia antara 20-30 tahun, 25,7% berusia kurang dari 
20 tahun, dan 15,6% berusia antara 40-50 tahun. Menilik pada usia 
responden, sebagian besar berprofesi sebagai mahasiswa atau baru 
lulus kuliah dan baru mulai bekerja. 

Untuk pendapatan atau uang jajan yang diperoleh setiap 
bulannya, 30,8% responden mendapatkan penghasilan atau uang jajan 
sebesar kurang dari 1 juta rupiah per bulannya, 30,8% mendapatkan 
sebanyak 1-3 juta rupiah, dan sisanya, 38,4%, mendapatkan lebih 
dari 3 juta rupiah per bulan. Yang menarik, ada sekitar 17,5% dari 
responden yang mendapatkan penghasilan lebih dari 9 juta rupiah 
per bulan. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan 
responden di mana 47,3% di antaranya lulus sekolah menengah atas 
atau sederajat yang saat ini sedang kuliah, 26,0% berpendidikan 



45

sarjana, dan 24,8% berpendidikan pascasarjana. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa 33,0% responden menghabiskan 3-6 jam per hari 
bergabung dengan dunia maya melalui internet untuk menggunakan 
media sosial. Sebanyak 28,9% menghabiskan 6-9 jam per hari, 13,0% 
menghabiskan 9-12 jam per hari, 12,4% menghabiskan lebih dari 3 jam 
per hari, dan sisanya, 12,7%, menghabiskan waktu lebih dari 12 jam per 
hari terkoneksi dengan internet untuk menggunakan media sosial. 

Untuk tetap terkoneksi dengan internet, responden peneli-
tian mengambil paket secara bulanan. 39,7% dari responden meng-
habiskan 100-200 ribu rupiah setiap bulannya untuk membayar paket 
penggunaan internet, 27,6% menghabiskan kurang dari 100 ribu 
rupiah, dan sisanya, 32,7%, menghabiskan lebih dari 200 ribu rupiah 
untuk membayar paket penggunaan internet. 

Sedangkan untuk media sosial yang dimiliki dan digunakan 
secara teratur, 99,7% responden memiliki akun WhatsApp dan meng-
gunakannya secara teratur, 96,5% memiliki akun dan menggunakan 
Instagram secara teratur, 94,6% memiliki dan menggunakan YouTube 
secara teratur, 82,5% memiliki akun dan menggunakan Facebook 
secara teratur, 81,9% memiliki akun dan menggunakan Line secara 
teratur, 74,0% memiliki akun dan menggunakan Twitter secara 
teratur, 25,7% memiliki akun dan menggunakan Path secara teratur, 
dan 45,1% mengaku memiliki akun lain diluar yang telah disebutkan 
sebelumnya, seperti Telegram. 

Pembahasan

Komunitas Nyata (Realitas) versus Komunitas Maya 
(Virtual)

Secara sederhana, komunitas nyata merujuk pada sekelompok 
orang yang tinggal berdekatan dan berinteraksi secara regular. 
Komunitas realitas didefinisikan sebagai sebuah kehidupan yang secara 
indrawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, di mana 
hubungan sosial sesama anggotanya dibangun melalui pengindraan 
(Nurudin, 2017). Komunitas secara nyata (realitas) dicirikan oleh 
adanya kelompok orang yang menempati suatu wilayah dengan batas-
batas yang jelas secara nyata, hidup secara berdampingan dalam kurun 
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waktu tertentu dan saling berkomunikasi dengan menggunakan 
simbol-simbol yang disepakati bersama, serta memiliki sejumlah 
aturan maupun hukum yang mengatur pola kehidupan di komunitas 
tersebut. Untuk tetap tergabung dengan komunitasnya, individu harus 
melakukan kompromi dan akomodasi perilakunya agar sesuai dengan 
aturan, norma, dan etika yang berlaku di komunitas tersebut.

Berbeda dengan komunitas nyata, komunitas maya (virtual) 
adalah sebuah kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung 
diindra melalui pengindraan manusia, namun dapat dirasakan 
dan disaksikan sebagai sebuah realitas (Bungin, 2007). Komunitas 
virtual menggunakan model kehidupan yang sama seperti komunitas 
realitas, tetapi terbentuk dan terhubung melalui interaksi jasa jaringan 
internet sebagai sebuah tatanan dunia (maya). Dasar berkumpulnya 
bukan wilayah, seperti pada komunitas realitas, melainkan kesamaan 
minat, kebutuhan, dan kepentingan. Individu dengan ketertarikan, 
kebutuhan, dan atau kepentingan yang sama pada satu hal tertentu 
dapat berkumpul dan bergabung dalam suatu komunitas virtual 
sebagai aktivitas yang terjadi di dunia virtual. Komunitas virtual 
‘mengizinkan’ anggotanya untuk mengunjungi komunitas tanpa 
batasan waktu dan tempat. Sifat komunitas virtual adalah terbuka 
karena siapa saja bisa bergabung, kapan saja, dari lokasi mana pun. 
Tidak sepaham? Tidak sepakat? Minat berubah? Hanya dengan satu 
klik sudah bisa meninggalkan komunitas, bahkan kalau merasa 
kurang nyaman, tidak perlu minta izin keluar atau pamit. 

Komunitas virtual adalah hasil dari jejaring sosial (social 
networking), yaitu mekanisme untuk membentuk komunitas atau 
grup virtual melalui hubungan yang dibentuk bukan hanya dengan 
lingkungan dekat, melainkan  juga dengan mereka yang secara fisik 
berjauhan, bahkan dengan mereka yang, secara tradisional, tidak 
memungkinkan untuk bertemu (Green, dkk, 2014). Jaringan sosial 
(social network) memberi peluang untuk masuk pada jaringan yang 
lebih luas, jauh melampaui jaringan sosial dunia nyata yang sekarang 
dimiliki. Anggota komunitas dapat dipertemukan oleh kesamaan 
minat, kepentingan, maupun riwayat kebersamaan. Mereka kemudian 
saling berbagi “peristiwa saat ini” seakan-akan berada pada waktu 
dan lokasi yang sama, walaupun sebenarnya berada terpisah-pisah. 
Tanpa mengenal secara personal, bahkan tanpa perlu bertemu secara 
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personal, semua saling berbagi peristiwa. 
Jejaring sosial difasilitasi oleh media sosial. Sarah Hartshorn 

(2010) menjelaskan media sosial sebagai “sebuah cara untuk 
mentransmisi, atau berbagi informasi dengan khalayak luas”. Hansen, 
et.al. (2011) menjelaskan media sosial merujuk pada “serangkaian alat 
online untuk mendukung interaksi sosial di antara para penggunanya”. 
Fungsi utamanya adalah memfasilitasi terciptanya atau terbaginya 
konten oleh para penggunanya dengan bercirikan pada “transforming 
monologue (one-to-many) into dialog (many-to-many). Wigmore (2012) 
menyebutkan media sosial sebagai saluran komunikasi online kolektif 
yang didedikasikan untuk input, interaksi, saling berbagi konten, dan 
kolaborasi berbasis komunitas melalui “website and forum, microblogging, 
social networking, social bookmarking, social curation, and wikis”. 

Sesuai dengan definisi yang telah disebutkan, media sosial 
memiliki sejumlah karakteristik, seperti adanya partisipasi 
antarindividu, terbuka, memfasilitasi percakapan, membentuk 
komunitas, dan keterhubungan. Media sosial mendukung kontribusi 
dan umpan balik dari partisipan yang tertarik untuk bergabung. 
Tidak ada satu individu pun dapat menghalangi orang lain menjadi 
partisipan di media sosial. Setiap orang dapat berpartisipasi sesuai 
dengan minatnya. Selain itu, layanan media sosial bersifat terbuka 
untuk setiap umpan balik maupun partisipasi dengan membuka 
komentar maupun saling berbagi informasi. Sangat jarang ada 
penghalang untuk mengakses ataupun menggunakan konten yang 
dibagi melalui media sosial. Percakapan di media sosial bersifat dua 
arah, mengizinkan komunitas terbentuk dan berkomunikasi secara 
cepat dan efektif untuk saling berbagi konten. Karena itu, media sosial 
sangat bergantung pada sifat keterhubungan dengan membuka link 
pada situs dan sumber lainnya (Subrahmanyan, 2010; Kadushin, 2012). 

Interaksi dalam komunitas virtual dilakukan dengan meng-
gunakan simbol-simbol komunikasi berbasis data, seperti e-mail, 
chatting, milis. Komunikasi “tatap muka” melalui layar telepon 
memberikan kesan personal dan intim, tetapi tetap berjarak. Merasa 
bosan, tidak tertarik, atau tidak setuju dengan isu yang sedang 
didiskusikan? Tinggal klik untuk keluar dari komunitas. Tidak perlu 
mengakomodasi orang lain, tidak perlu juga berkompromi. Tidak ada 
tanggung jawab bersama untuk memelihara kenyamanan interaksi 
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-sesuatu yang memerlukan usaha ekstra dalam komunitas tradisional 
(Boyd, 2011; Parks, 2011). 

Komunitas virtual juga mengizinkan anggotanya untuk merasa 
“memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengekspresikan diri 
dengan mengatakan apa yang ingin dikatakannya karena karakter 
personalnya tidak teridentifikasi (Varnali & Toker, 2015). Bahkan, ada 
individu yang menunjukkan kepribadian berbeda saat berada dalam 
komunitas virtual dengan “menyembunyikan wajah aslinya di balik 
layar”. Nurudin (2017) menyebutkan fenomena ini sebagai “Bermain 
Topeng”; suatu keadaan di mana pengguna media sosial menutupi jati 
diri aslinya untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin. Wood (2008) 
menjelaskan hal tersebut terjadi karena “di dalam jejaring sosial, 
orang bebas mengutarakan berbagai aspek dirinya tanpa khawatir 
memikirkan pertanyaan atau pertentangan dari orang lain”. 

Diseminasi Informasi di Ruang Komunitas Virtual: 
Massa versus Antarpribadi

Perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong per-
ubahan dramatis cara individu menerima dan menyebarkan informasi 
dalam proses komunikasi. Internet memang menciptakan konvergensi 
media yang mengubah cara media arus utama -televisi, surat kabar 
dan radio- berinteraksi dengan khalayaknya, tetapi konvergensi 
yang lebih mendasar sebenarnya terjadi pada interaksi dalam proses 
komunikasi massa dan antarpribadi. Ada perubahan besar dalam 
cara masyarakat mengonsumsi pesan, terutama dalam komunitas 
virtual. Watkins (2009) menyebutkan bahwa teknologi media baru, 
seperti internet, telah menguliti kekuasaan-tanpa-batas media utama 
tradisional karena khalayak telah mengambil alih kekuasaan tersebut. 

Secara historis, Model Alur Dua Tahap (Two Step Flow Model) dari 
Paul Lazarsfeld menjelaskan bahwa aliran informasi dari media massa 
berlangsung dalam dua tahap, pertama kepada pemimpin pendapat 
(opinion leader), kedua kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang 
tidak memiliki akses langsung pada media massa atau tidak memiliki 
kemampuan membaca, pesan yang diterimanya adalah isi pesan yang 
telah disesuaikan dengan proses penerimaan pesan tersebut oleh para 
pemimpin pendapat. Media massa menyebarkan informasi sekaligus 
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membawa pengaruh kepada pemimpin opini, sedangkan pemimpin 
opini memengaruhi pendapat pengikut dan masyarakat umum 
melalui komunikasi yang bersifat antarpribadi. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi masa itu, 
model ini kemudian disempurnakan menjadi Model Alur Banyak 
Tahap (Multistep Flow Model); individu yang mampu membaca dan 
memiliki akses memadai dapat menerima pesan secara langsung dari 
media massa, atau secara tidak langsung dari pemimpin pendapat 
maupun individu lainnya. Artinya, individu dipengaruhi sekaligus 
memengaruhi orang lain; setiap orang dipengaruhi oleh media massa 
atau komunikasi antarpribadi, bahkan memengaruhi media massa 
dan orang lain. 

Kehadiran internet, diikuti dengan media sosial, kembali 
memberikan perubahan  cara masyarakat mengonsumsi isi media 
(Denis & DeFleur, 2010; Walther, 2011). Pada satu sisi, pesan diterima 
langsung melalui saluran komunikasi massa. Pada lain sisi, isi media 
juga diterima melalui saluran komunikasi antarpribadi yang (juga!) 
diisi oleh informasi dari media massa sambil berdiskusi dengan 
keluarga, sahabat, dan teman di ruang-ruang komunitas virtual. Tak 
jarang kedua aksi ini pun dilakukan secara simultan dengan difasilitasi 
oleh media sosial. 

Selain memfasilitasi interaksi sosial, situs jejaring sosial (social 
networking sites), seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, 
juga menfasilitasi diseminasi informasi kepada banyak pihak, termasuk 
konten multimedia maupun informasi personal yang diunggah sebagai 
profil publik. Individu dapat menerima informasi sebuah peristiwa 
langsung dari situsnya, sembari memberi komentar seakan-akan 
dirinya terlibat dalam peristiwa tersebut, lalu membagi informasi ke 
banyak orang lainnya. Saksi mata bahkan dapat menambah informasi 
dari perspektif pribadi, bahkan kadang bertolak belakang dengan 
peristiwa itu sendiri. Pada akhirnya, informasi yang disebar ulang ke 
berbagai pihak tersebut menjadi viral, dibagi oleh banyak orang, tanpa 
satu orang pun mengambil tanggung jawab sebagai sumber informasi. 

Kembali pada masalah konvergensi, perkembangan teknologi 
komunikasi membuat definisi tentang proses komunikasi massa dan 
komunikasi antarpribadi menjadi baur (Walther, 2011). Komunikasi 
antarpribadi dulu dianggap bersifat personal dan intim, dengan 
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pengiriman pesan yang spesifik serta kontekstual sehingga hanya 
dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Sementara 
komunikasi massa dianggap bersifat impersonal dengan pesan umum 
yang dikirim oleh pengirim melembaga untuk penerima yang anonim 
dan heterogen, rasa personal dan intim tidak ada dalam interaksi 
komunikasi massa. Sekarang, teknologi telah memungkinkan ter-
jadinya pergantian peran; individu dapat mengirim pesan personal 
melalui media sosial atau menulis komentar atas suatu informasi 
yang dikirim melalui media sosial. Pesan personal berubah menjadi 
pesan publik dan massa, tetapi pesan dari media massa menjadi 
pesan personal ketika masuk ke akun-akun media sosial. Teknologi 
mempercepat arus distribusi pesan, langsung masuk ke ruang-ruang 
komunitas virtual tanpa melewati proses verifikasi, edit, dan kontrol 
seperti yang berlaku dalam sistem produksi berita di media massa 
utama. 

Dalam kaitan dengan diseminasi informasi tentang pandemi 
COVID-19, data penelitian menunjukkan bahwa responden telah 
menjadikan media tradisional bersama media sosial sekaligus sebagai 
sumber informasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pilihan jawaban dengan skala Likert yang diambil adalah 
dari “tidak pernah” sampai  “teratur setiap hari”. Secara sederhana, 
pilihan jawaban ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori 
jawaban: “sangat jarang hingga tidak pernah”, diikuti “kadang-
kadang” yang artinya sesekali mencari informasi dari media 
tersebut, kemudian  “teratur, bisa setiap hari, ataupun tidak setiap 
hari”, artinya ada kecenderungan untuk menggunakan media 
tersebut sebagai sumber informasi secara teratur sebagai sumber 
yang diandalkan individu dalam usaha mendapatkan informasi 
terkait pandemi COVID-19.

Tabel 1 menunjukkan bahwa bagi responden penelitian, sumber 
utama informasi adalah portal berita online (Mean 3.44, 48.6%), seperti 
detik.com,dan surat kabar harian dalam bentuk online (Mean 3.38, 
47.6%), seperti kompas.com, republika.com. Seperti diketahui, merujuk 
pada tipe organisasinya, portal berita online bisa independen, berdiri 
sendiri, dan tidak terafiliasi dengan organisasi mana pun. Atau bisa 
juga portal berita tersebut adalah bagian dari afiliasi organisasi media 
yang lebih besar, bisa kelompok media cetak ataupun media elektronik. 



Tabel 1
Sumber Informasi Tentang Pandemi COVID-19 Selama Masa Pembatasan Sosial

Surat kabar cetak dalam bentuk tradisional mungkin hanya 
dibaca oleh 7.0% responden, tetapi versi online-nya ternyata menjadi 
sumber informasi utama kedua bagi para responden dalam 
mencari informasi terkait pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa surat kabar cetak yang memiliki reputasi baik dan 
kredibilitas tinggi tidak pernah ditinggalkan oleh para pembacanya, 
hanya saja dengan alasan efisiensi waktu serta fleksibilitas membaca, 
responden penelitian merasa lebih nyaman untuk membaca berita 
dan informasi tersebut melalui alat elektronik. Tentu saja merujuk 
pada karakteristik dari media sosial yang efisien, cepat, simpel, dan 
selalu baru, perubahan perilaku membaca ini dapat dipahami terjadi 
sesuai dengan perkembangan zaman. Efisien karena pembaca dapat 
membaca di mana saja dan kapan saja yang memungkinkan baginya. 
Informasi juga dapat diakses dengan mudah hanya dengan menulis 
beberapa kata kunci di mesin pencari sehingga tidak perlu bersusah 
payah membuka lembar demi lembar hanya untuk mencari informasi 
yang dibutuhkan. Lagi pula, informasi yang ditulis di dalam portal 
berita online maupun surat kabar online selalu  diperbarui beberapa 
jam sekali mengikuti perkembangan kasus yang diberitakan dan 
disampaikan dengan sangat sederhana dan singkat dalam beberapa 
paragraf saja sehingga pembaca hanya memerlukan waktu yang 
singkat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
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Untuk situs jaringan sosial (social networking sites), sumber 
informasi utama adalah Instagram (Mean 2.94, 37.7%), Line Today 
(Mean 2.71, 34.0%), pesan diteruskan di dalam grup WhatsApp 
kolega dan teman (Mean 2.72, 27.6%), juga grup WA keluarga besar 
(Mean 2.72, 27.0%), menonton video di YouTube (Mean 2.47, 20.7%), 
dan Twitter (Mean 2.22, 19.4%). Data ini menunjukkan bahwa media 
sosial telah menjadi sumber informasi terkait pandemi COVID-19 bagi 
para penggunanya, walaupun sumber informasi utama tetap media 
massa tradisional. Persentase responden yang kadang-kadang saja 
menggunakan media sosial sebagai informasi menunjukkan bahwa 
media sosial belum sepenuhnya dianggap sebagai sumber informasi 
yang dapat dipercaya. 

Data juga menunjukkan bahwa diseminasi informasi di 
Instagram dan LineToday merupakan sumber informasi bagi 
responden. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, selain memfasilitasi 
jejaring sosial, media sosial juga memfasilitasi penyebaran informasi 
di dalam akun para penggunanya. Informasi yang disampaikan 
biasanya disesuaikan dengan algoritma dari pengguna tersebut, 
artinya disesuaikan dengan hasil observasi dan monitoring atas riwayat 
pengguna membuka konten-konten di media sosial sebelumnya. 
Konten yang sering dibuka atau dicari oleh pengguna dianggap sebagai 
informasi yang dibutuhkan atau diminati. Pengguna kemudian 
akan “disediakan” informasi sesuai dengan minat, kebutuhan, dan 
kepentingannya tersebut sehingga pengguna akan mendapatkan 
informasi yang berbeda antara satu dengan yang lain di akun media 
sosialnya. Dalam hal ini, besar kemungkinan pengguna justru tidak 
mendapatkan informasi terkait pandemi COVID-19, tetapi disodori 
informasi lainnya. 

Temuan lainnya dari penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan kurangnya kesadaran pengguna untuk mencari 
informasi dari situs resmi pemerintah (Mean 2.99, 28,9 %) atau 
menonton media massa utama seperti televisi (Mean 3.11, 32.1%), 
radio (Mean 2.05, 5.8%), maupun surat kabar cetak (Mean 1.87, 7.0%). 
Padahal, media massa utama lebih kredibel jika dibandingkan dengan 
media sosial karena penyebaran informasi lewat media tersebut sudah 
melalui sejumlah tahapan uji validasi laporan oleh tim redaksi sebagai 
“penjaga gawang”. Kurangnya kesadaran responden untuk membaca 
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dari situs resmi dan media massa utama inilah yang kemudian menjadi 
sumber infodemi di  ruang-ruang komunitas virtual.

Infodemi: Mis- dan Dis-Informasi

Berasal dari kata “informasi” dan “epidemi”, infodemi 
didefinisikan sebagai “a surfeit of information about a problem that is 
viewed as being a detriment to its solution” (dictionary.com). Definisi lain 
dari www.paho.org menekankan infodemi pada penyebaran informasi 
yang berlangsung secara luas (eksponensial) dalam rentang waktu 
singkat atas suatu insiden khusus, seperti pandemi. Infodemi berkaitan 
dengan penyebaran informasi dalam jumlah yang berlebihan 
(the overloaded of information) mengenai suatu masalah, khususnya 
penularan suatu penyakit secara masif, baik pada skala nasional 
(epidemi) maupun melintasi batas-batas negara (pandemi). Dalam 
situasi ini, infodemi sering kali tersebar karena ada kepentingan 
tertentu yang melatarbelakangi. Infodemi menyebar secara cepat dan 
luas, persis seperti virus selama masa epidemi.

Dilihat dari sejarahnya, kata infodemi dimunculkan pertama kali 
oleh Profesor David Rothkopf dalam tulisannya yang dimuat di harian 
Washington Post edisi 11 Mei 2003 mengenai epidemi virus SARS yang 
terjadi pada tahun yang sama (www.paho.org). Dalam artikel tersebut, 
Rothkopf membagi pengalamannya soal penanggulangan penyakit 
SARS yang menjadi sulit dikontrol dan dikendalikan akibat banyaknya 
informasi menyesatkan yang membahayakan kesehatan masyarakat 
sehingga menimbulkan rasa panik dan takut di kalangan masyarakat. 
Bahkan, pada akhirnya membahayakan ekonomi, keamanan nasional, 
politik, sampai pada hubungan sosial. Konsekuensi dari infodemi 
yang disebarluaskan lewat media tradisional dan teknologi informasi 
modern telepon tanpa kabel, SMS, pager, faks, dan email pada saat itu 
bahkan lebih berbahaya daripada virus SARS. Rothkopt mungkin 
tidak membayangkan konsekuensi lebih besar lagi dari infodemik di 
ruang-ruang komunitas virtual seperti media sosial pada masa kini. 

Pada era digital sekarang ini, infodemi dapat menyebarluaskan 
mis- dan dis- informasi secara mudah dan cepat dibandingkan 
masa-masa sebelumnya. Disebarluaskan melalui berita online dan 
media sosial, infodemi dapat memicu spekulasi yang membuat 
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permasalahan menjadi lebih rumit, bukan terselesaikan. Misinformasi 
dan disinformasi adalah informasi salah atau tidak akurat yang 
disebarluaskan untuk menyesatkan penerimanya. Akan tetapi, ada 
perbedaan di antara kedua jenis informasi tersebut, yaitu niat awal 
untuk menyebarkannya; disengaja atau tidak disengaja. 

UNESCO, dalam tulisan berjudul “Journalism, ‘Fake News’ 
and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and 
Training” (https://en.unesco.org/fightfakenews), mendefinisikan disin for-
masi sebagai informasi salah yang secara sengaja disebarkan untuk 
membahayakan individu, kelompok sosial, organisasi, ataupun negara. 
Sedangkan misinformasi adalah informasi salah yang tanpa sengaja 
disebarluaskan. Ada istilah lain mal-informasi, yaitu informasi yang 
didasarkan pada realitas, digunakan untuk menimbulkan bahaya 
bagi individu, kelompok sosial, organisasi, ataupun negara.

Misinformasi dapat saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
saat salah dengar atau salah memahami suatu pesan karena rumor 
yang salah, hinaan, atau prank. Misalnya, saat mendengar rumor 
yang salah dari media televisi, kemudian membagi informasi tersebut 
dalam diskusi dengan orang lain tanpa mengecek terlebih dahulu 
kebenarannya. Atau bisa juga informasi benar disampaikan, tetapi 
mendengarkan sambil mengerjakan hal lain sehingga terjadi salah 
dengar atau mendengar benar tetapi terjadi salah persepsi karena 
kemampuan menganalisis informasi yang terbatas. Atau mungkin 
juga mendengar benar informasi yang benar, tetapi karena daya 
ingat yang kurang, terjadilah misinformasi. Contoh-contoh tersebut 
menunjukkan bahwa informasi disebarkan salah tanpa ada niat 
sengaja menyebarkannya. 

Sedangkan pengertian disinformasi dilihat dari sejarahnya 
adalah berhubungan dengan manipulasi informasi tentang kekuatan 
militer atau rencana operasi militer yang dilakukan secara sengaja 
oleh suatu negara untuk mengecoh negara lain (www.dictionary.com). 
Strategi ini biasanya dilakukan oleh suatu pemerintahan atau agen  
intelijen suatu negara sebagai bagian dari taktik politik. Tak heran 
jika disebutkan beberapa contoh untuk disinformasi mencakup 
pesan licik (malicious content), seperti hoaks, spearphishing, dan 
computational propaganda. Ciri khas disinformasi adalah disengaja 
untuk menyesatkan (deliberately misleading), informasi yang bias (biased 
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information), narasi atau fakta manipulatif (manipulative narration or 
facts), atau propaganda. 

Hoaks sendiri didefinisikan sebagai serangkaian informasi 
yang menyesatkan (deceptive) yang dengan sengaja diciptakan untuk 
mengecoh pihak lain dengan menutup-nutupi atau memanipulasi fakta 
atau bahkan mengarang informasi yang salah (Utami, 2018). Pencipta 
hoaks secara sengaja memproduksi konten dan mengedit video atau foto 
agar tampak autentik untuk kemudian menyebarluaskannya via media 
sosial guna mengelabui publik. Hoaks adalah ketidakbenaran yang 
secara sengaja dibuat untuk menutup kebenaran yang sesungguhnya. 
Hoaks dapat menuntun persepsi masyarakat untuk memercayai 
informasi salah sebagai kebenaran, padahal hoaks sama sekali tidak 
memiliki basis kebenaran. Bahkan hoaks dapat memengaruhi dan 
memprovokasi publik untuk bertindak selaras dengan kepentingan 
sang pencipta hoaks agar disebarluaskan melalui media sosial. 

Untuk membedakan misinformasi dengan disinformasi, 
cermati satu kata yang penting: NIAT (intention).  Walaupun keduanya 
sama-sama merujuk pada informasi yang salah, disinformasi 
dilatarbelakangi oleh niat yang sengaja memberitakan informasi yang 
salah. Dalam praktiknya, kedua kata ini sering kali saling terkait, 
atau bahkan dapat saling menggantikan. Untuk itu, diperlukan satu 
kata lain untuk mengukur kedua kata tersebut: AKURASI. Ketika 
informasi salah disebarluaskan, gunakan kata disinformasi jika 
kesalahan tersebut sengaja disebarluaskan untuk menyakiti atau 
membahayakan, utamanya, negara atau pemerintahan, organisasi, 
atau figur publik. Jika tidak dapat dipastikan alasan mengapa informasi 
salah itu disebarluaskan, gunakan kata misinformasi. 

Infodemi menjadi berbahaya karena sejumlah alasan. Pertama, 
menyulitkan individu untuk memisahkan fakta dari fiksi, individu 
tidak lagi memahami mana informasi yang sebenarnya benar. Kedua, 
infodemi membuat individu sulit untuk menemukan sumber informasi 
yang dapat dipercaya; informasi yang sudah viral dan dibagi dari 
satu ruang komunitas virtual ke ruang lainnya membuat asal muasal 
sumber informasi tidak lagi jelas. Ketiga, infodemi menyulitkan individu 
menemukan panduan yang tepat untuk mengatasi permasalahan; 
informasi salah yang sudah bercampur dengan mitos, fiksi, rumor, dan 
spekulasi akan menghambat upaya pencarian solusi yang tepat pada 
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saat krisis. Karena itu, keempat, infodemi akan memengaruhi proses 
pengambilan keputusan. Dalam kaitan pengaruh kepada masyarakat 
yang lebih luas, alasan kelima, infodemi menjadi berbahaya karena 
menimbulkan perasaan depresi, takut, emosional, panik yang akan 
mendorong masyarakat berperilaku kurang logis dan membahayakan 
kepentingan bersama. 

Dalam kaitan dengan pandemi COVID-19, misinformasi dan 
disinformasi dapat membahayakan masyarakat karena memengaruhi 
kesehatan mental masyarakat. Banyak cerita atau informasi berkaitan 
dengan virus corona ataupun pandemi COVID-19 yang dibuat 
sedemikian rupa dan kemudian diteruskan ke berbagai kelompok 
tanpa ada upaya untuk mengecek latar belakang ataupun kualitas 
dari informasi tersebut. Sebagian besar di antaranya didasarkan pada 
teori konspirasi. Informasi salah atau tidak akurat tentang asal virus, 
penyebab virus, cara melakukan terapi, mekanisme penyebarannya, 
bahkan sampai obat herbal yang dipercaya berkhasiat untuk me-
nangkal tertular virus ini, telah tersebar luas di media sosial. Informasi 
sesat dan salah yang dipercayai oleh khalayak akan memengaruhi 
sikap dan perilaku mereka terhadap pandemi, dan pada akhirnya 
akan membahayakan, bukan hanya diri mereka sendiri, melainkan 
keluarga, komunitas, maupun masyarakat di sekitar. Bahkan da-
pat memengaruhi upaya pemberantasan penularan virus dan mem-
bahayakan sistem kesehatan secara nasional. 

Menyadari banyaknya misinformasi dan disinformasi yang 
beredar, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) 
setiap bulan mengeluarkan data tentang informasi salah dan me-
nyesatkan yang disebar melalui media sosial. Pada 12 Maret 2020, 
Kominfo mencatat 196 hoaks yang berhubungan dengan pandemi 
COVID-19. Pada Senin, 23 Maret 2020, jumlahnya meningkat menjadi 
305, dan pada 17 April 2020 jumlahnya mencapai 566 kasus. Pada 
tanggal yang sama, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) 
melalui pemeriksa faktanya secara spesifik mencatat misinformasi 
dan disinformasi seputar COVID-19 sebanyak 301 berita hoaks (www.
covid19.go.id). Hal ini menunjukkan begitu masifnya penyebaran berita 
dan informasi yang salah tersebut. 

Temuan jenis informasi lainnya terkait pandemi COVID-19 yang 
diterima oleh responden adalah kenaikan jumlah pasien positif setiap 
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harinya (62,5%), tips mencegah tertular virus corona (58,7%), pola 
penyebaran virus corona (52,4%), gejala tertular virus corona (49,8%), 
fasilitas kesehatan terdekat di sekitar wilayah responden (41,3%), 
khasiat bahan herbal penangkal virus corona (28,3%), dan obat-obat 
tertentu yang dapat diminum untuk menangkal tertular virus corona. 

Aktualisasi Diri versus Akurasi dalam Diseminasi 
Informasi di Media Sosial

Penjelasan mengenai infodemi di atas membawa tulisan ini pada 
bagian yang menjelaskan mengapa fenomena infodemi menjadi masif 
di ruang-ruang komunitas virtual selama masa pembatasan sosial. 
Keharusan untuk tetap tinggal di rumah selama masa pembatasan 
sosial menyebabkan individu harus mencari informasi terkait pandemi 
COVID-19 melalui media massa ataupun media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah 
satu sumber informasi terkait pandemi COVID-19. Untuk mengetahui 
motif menggunakan media sosial, responden diberikan tujuh per-
nyataan mengenai alasan menggunakan media sosial selama masa 
pembatasan sosial, yaitu (1)  memelihara silaturahmi dengan keluarga 
besar selama masa pembatasan sosial, (2)  melakukan aktualisasi diri 
dengan uploading status diri terbaru, (3) mencari berita dan informasi 
terbaru terkait pandemi COVID-19, (4) melakukan aktivitas kerja 
selama masa pembatasan sosial, (5) mengisi waktu selama masa pem-
batasan sosial, (6) menjalin jejaring dengan teman dan kolega selama 
masa pembatasan sosial, dan (7) menikmati hiburan selama masa 
pembatasan sosial. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Alasan Menggunakan Media Sosial Selama Masa Pembatasan Sosial
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Jika persentase jawaban “setuju” dan “setuju sekali” di dalam 
Tabel 2 digabungkan, didapat jawaban responden terhadap alasan 
utama menggunakan media sosial selama masa pembatasan sosial 
adalah untuk  menikmati hiburan (91.1%), menjaga jejaring sosial 
dengan teman dan kolega (89.6%), memelihara silaturahmi dengan 
keluarga besar (88.6%), aktivitas kerja (88.6%) dan mengisi waktu 
(88.6%), barulah mencari berita dan informasi terbaru tentang 
pandemi COVID-19 (81.9%). 

Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun alasan utama 
menggunakan media sosial bukan untuk mencari berita dan informasi 
terbaru terkait pandemi COVID-19, persentasenya yang mencapai 
lebih dari 80 persen menunjukkan bahwa media sosial sudah menjadi 
sumber informasi utama bagi responden dalam mendapatkan 
informasi yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Informasi 
yang diterima lewat media sosial bukan sesuatu yang dengan sengaja 
dicari karena dibutuhkan, melainkan responden membaca informasi 
tersebut karena memang media sosial secara berkala menyebarkan 
informasi dan berita terbaru seputar pandemi COVID-19. Jadi, dapat 
disebutkan bahwa informasi yang didapatkan karena menggunakan 
media sosial, misalnya responden mendapatkan informasi dari 
LineToday karena memiliki akun Line. 

Hasil penelitian juga menunjukkan ada 52.1% atau lebih, se-
tengah dari responden, menggunakan media sosial untuk memenuhi 
kebutuhan akan aktualisasi diri dengan meng-upload status terbaru 
di media sosial. Jika ditambah dengan persentase responden yang 
menyatakan kurang setuju sebanyak 32.4%, total persentase responden 
yang menyatakan persetujuannya (kurang setuju hingga setuju sekali) 
sebanyak 84.5%. Pilihan kurang setuju menunjukkan kecenderungan 
untuk mendukung pernyataan walaupun tidak sepenuhnya. Oleh 
karena itu, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna media 
sosial saat ini memiliki kecenderungan untuk mengunggah status 
terbaru di akun media sosial mereka dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan akan aktualisasi diri; menjadi pribadi yang dikenal oleh 
orang lain, walaupun hanya di media sosial. 

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan sikap dan perilaku 
responden sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya sehubungan 
dengan diseminasi informasi di media sosial. Responden diberikan 
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empat buah pernyataan sebagai berikut (1) Saya selalu berusaha 
menjadi orang pertama yang menyebarluaskan informasi tentang 
pandemi COVID-19, (2) Saya harus meneruskan kembali informasi 
tentang pandemi COVID-19 sebagai bentuk tanggung jawab saya 
sebagai anggota dari komunitas virtual, (3) Saya selalu mengecek 
ulang informasi ke situs resmi sebelum meneruskan informasi terkait 
pandemi COVID-19, dan (4) akurasi nomor dua, yang lebih penting 
informasi tentang pandemi COVID-19 bisa segera tersebar luas. 
Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Alasan Menggunakan Media Sosial Selama Masa Pembatasan Sosial

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar 
responden memiliki perilaku untuk selalu mengunggah status diri 
terbaru sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan akan 
aktualisasi diri. Tentu saja status yang di-upload di akun media 
sosial mereka tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga berbagai 
berita atau informasi, yang penting ada sesuatu yang baru untuk 
disebarluaskan melalui akun media sosial mereka. Data penelitian 
di Tabel 3 lebih jelas lagi menunjukkan kebutuhan untuk selalu 
menjadi “orang yang pertama dalam menyebarkan informasi terkait 
COVID-19”, yaitu sebanyak 18.1% responden. Jika ditambah dengan 
persentase responden yang menyatakan kurang setuju dengan 
pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 46.7%, total persentase menjadi 
64.8% atau lebih separuh dari responden penelitian. Data tersebut jelas 
menyatakan kecenderungan lebih dari separuh responden penelitian 
selalu berusaha menyebarkan informasi terkait COVID-19, walaupun 
tidak harus selalu menjadi orang yang pertama menyebarluaskannya.

Sikap selalu berusaha menyebarluaskan informasi terkait 
COVID-19 di media sosial ini didorong oleh rasa tanggung jawab 
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se bagai anggota komunitas virtual. Sebanyak 43.5% responden 
menyatakan bahwa “sudah menjadi tanggung jawab sosial mereka 
sebagai anggota dari komunitas virtual” untuk menyebarluaskan 
informasi terkait pandemi COVID-19 yang dianggap penting untuk 
diketahui oleh anggota lainnya, terutama yang berada di jejaring 
komunitas. Jika ditambah dengan persentase responden yang kurang 
setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 34.0%, persentase 
totalnya menjadi 77.5% atau lebih dari tiga per empat responden yang 
merasa hal itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial mereka 
sebagai anggota komunitas. 

Sayangnya, hanya 77.8% responden yang “mengecek kembali 
informasi yang mereka terima ke situs-situs yang resmi seperti situs 
pemerintah sebelum disebarkan ulang”. Sebanyak 12.4% menyatakan 
kurang setuju, artinya ada kecenderungan untuk mengecek ulang, 
tetapi tidak untuk setiap informasi yang akan disebarkan ulang. 
Sebanyak 9.8% responden malah menyatakan tidak mengecek ulang 
informasi yang akan disebarkan ulang tersebut. Dapat disimpulkan 
bahwa walaupun sebagian besar responden sudah melakukan verifikasi 
ulang informasi terkait pandemi COVID-19 ke situs-situs resmi, masih 
ada sebagian kecil responden yang belum memiliki kesadaran untuk 
mengecek ulang informasi sebelum menyebarluaskannya. 

Bahkan, untuk sebagian besar responden, yaitu sebanyak 
44,4%, “akurasi adalah nomor dua karena yang lebih penting adalah 
menjamin informasi tentang pandemi COVID-19 bisa segera tersebar 
luas”. Jika ditambah dengan persentase responden yang menyatakan 
kurang setuju, yaitu sebanyak 20,3%, total persentase sebanyak 
64,7% atau lebih dari separuh responden. Hanya 35,3% responden 
yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap sikap tersebut. Data 
penelitian ini menunjukkan bahwa bagi responden lebih baik segera 
menyebarluaskan suatu informasi terkait pandemi COVID-19 terlebih 
dahulu melalui media sosial. Jika kemudian diingatkan bahwa 
informasi yang telah tersebar itu salah atau kurang tepat, baru akan 
diralat atau diperbaiki. Padahal, informasi yang salah atau kurang tepat 
tersebut sudah beredar secara massif di media sosial dan mungkin 
saja sudah memberikan efek yang membahayakan bagi kesehatan 
masyarakat secara luas. Karakteristik media sosial yang terbuka dan 
terhubung (connectedness) memudahkan pesan untuk berpindah dari 
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satu ruang ke ruang lainnya di komunitas virtual. Akurasi pesan tidak 
lagi penting karena yang lebih penting adalah pesan terbagi secara 
cepat ke lebih banyak orang alias viral. Mooney (2009) menyebutkan 
fenomena tersebut terjadi karena jejaring sosial “memenuhi kebutuhan 
manusia untuk dikenal sebagai mahluk hidup, dan sebagai anggota 
dari suatu komunitas. Sebagai mahluk hidup penting bagi individu 
untuk mendapatkan pesan: Anda Eksis! Dalam penjelasan lain dari 
Model Uses and Gratification, individu menggunakan media sosial untuk 
memuaskan kebutuhan psikologis dan sosial; menjadi bagian dari 
jejaring sosial (belonging needs) untuk aktualisasi diri (self-actualization 
needs) agar harga dirinya (self-esteem needs) meningkat (West & Turner, 
2014). 

Merujuk pada penjelasan tersebut, tidak mengherankan jika 
saat ini terjadi diseminasi informasi yang berlebihan tentang pandemi 
COVID-19. Banyak orang yang merasa perlu untuk membagi pesan-
pesan tentang pandemi COVID-19 agar aktualitas dirinya terpenuhi; 
menjadi orang pertama yang membagi informasi karena dirasa 
penting untuk diketahui orang banyak. Sayangnya banyak informasi 
yang secara disengaja ataupun tidak disengaja disebar-luaskan 
berlatar belakang kepentingan politik, sosial, ekonomi, ataupun 
motif-motif lainnya.Tanpa disadari, juga tanpa verifikasi ulang ke 
sumber informasi yang resmi, individu saling menyebarkan ulang 
informasi tersebut dari satu ruang ke ruang komunitas virtual lainnya. 
Sebagai bagian dari komunitas nyata, tentu saja, pada akhirnya 
efek dari informasi di ruang-ruang komunitas virtual tersebut akan 
memengaruhi komunitas nyata. 

Penutup

Tingginya kebutuhan untuk selalu mendapatkan informasi 
terbaru tentang pandemi COVID-19 selama masa pembatasan sosial 
telah meningkatkan pencarian informasi terkait di berbagai media, 
termasuk media sosial. Akibatnya, terjadilah diseminasi informasi 
yang berlebihan terkait pandemi COVID-19 atau infodemi. Ada sikap 
untuk sesegera mungkin menyebarkan ulang informasi terbaru di 
ruang-ruang komunitas virtual karena rasa tanggung jawab sebagai 
anggota komunitas, apalagi jika menganggap informasi itu penting 
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untuk diketahui oleh anggota lainnya, walaupun tanpa mengecek 
ulang informasi tersebut terlebih dahulu ke situs resmi sebelum 
disebar-luaskan. Selain itu, ada kebutuhan personal untuk aktualisasi 
diri agar harga diri meningkat. Karakteristik media sosial yang terbuka 
dan terhubung memudahkan informasi untuk berpindah dari satu 
ruang ke ruang lainnya secara cepat. Akurasi pesan tidak lagi penting 
karena yang lebih penting adalah pesan terbagi secara cepat ke lebih 
banyak orang alias viral.
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Diksi Narasi Hoaks pada Masa Pandemik Diksi Narasi Hoaks pada Masa Pandemik 
dalam Tinjauan Budayadalam Tinjauan Budaya

Nuryani
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Indonesia pada dasarnya adalah negara yang memiliki 
kebudayaan tinggi. Salah satunbentuknya adalah selalu menjunjung 
tinggi kesantunan. Akan tetapi, kesantunan semakin berkurang 
semenjak kemunculan diksi “hoaks” di tengah masyarakat Indonesia. 
Berbagai informasi yang bermunculan dan kemudahan akses serta 
ketersebarannya membuat masyarakat penikmat media cenderung 
mengabaikan keabsahan dan keakuratannya. Hal tersebut berimbas 
pada merebaknya penyebaran informasi yang ternyata berujung hoaks. 
Terlebih lagi pada masa sulit merebaknya Virus SARS-CoV-2 saat ini. 
Ketika masyarakat cenderung tidak memiliki waktu dan tenaga untuk 
sekadar “meluruskan” kebenaran isi informasi, hal tersebut berimbas 
pada kemunculan fenomena kepanikan, kebingungan, dan hal-hal 
negatif lainnya. Informasi yang beredar terkait dengan COVID-19 
pada masa pandemik ini membuat masyarakat mengabaikan banyak 
hal. Kemunculan diksi-diksi baru yang harus dikonsumsi oleh 
masyarakat secara terus menerus, jika dilihat dari tinjauan budaya 
dan kearifan lokal bangsa kita, sebenarnya layak untuk dikaji ulang 
oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat sebenarnya telah 
dapat melakukan deteksi dini oleh individu masing-masing. Dengan 
melihat dan memanfaatkan latar belakang budaya dan kearifan 
lokal tiap-tiap daerah, deteksi dini terhadap kemunculan hoaks dapat 
dilakukan. Salah satu caranya adalah mengamati penggunaan diksi 
dalam pemberitaan tersebut kemudian menyinkronkan dengan latar 
belakang budaya dan kearifan lokal  tiap-tiap pembaca. 

Kata kunci: diksi, hoaks, budaya.
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Pendahuluan

COVID-19 telah menjadi pandemi hampir di seluruh dunia. 
Hampir tidak ada negara yang mampu lolos dari pandemi ini. Semua 
negara mengalami dampak yang luar biasa akibat dari serangan 
pandemi COVID-19. Mulai dari dampak sosial, ekonomi, pertahanan, 
dan budaya dirasakan oleh hampir semua negara. Hal tersebut tentu 
saja berdampak buruk bagi perkembangan semua bidang. 

Pemberitaan yang terkait dengan pandemi ini sangat beragam. 
Bertumbuhnya teknologi secara luar biasa ikut berdampak pada 
ketersebaran informasi yang diproduksi. Hal tersebut membawa 
dampak, baik secara individu maupun sosial di masyarakat. Walaupun 
demikian, segala dampak, baik positif maupun negatif, tetap harus 
mampu kita antisipasi secara baik. 

Pandemi tentu saja bukanlah suatu hal yang baru yang muncul 
di dunia ini. Tuhan telah berkali-kali menurunkan pandemi dalam 
berbagai bentuk. Tentu saja ada hal yang membedakan antara pandemi 
yang muncul pada masa lalu dan masa kini. Salah satu hal yang sangat 
terlihat adalah ketersediaan informasi dan daya konsumsi informasi 
oleh masyarakat. Oleh karenanya, banyak hal yang perlu dipahami 
oleh masyarakat dalam kaitannya dengan menyimak dan memahami 
informasi yang tersebar secara masif di masyarakat. 

Pembahasan

Pandemi: Masa Lalu dan Masa Kini

Kehidupan manusia selalu berjalan mengikuti garis ketentuan 
Sang Pencipta. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita, bagaimana 
kita, dan apa pekerjaan kita. Apabila Tuhan telah berkehendak, tidak 
ada yang tidak mungkin. Seperti yang sering disampaikan oleh Ustaz 
Yusuf Mansyur bahwa “Kun Fayakun” jika Tuhan telah berkehendak, 
pasti akan terjadi. Hal yang demikian berlaku secara umum, artinya 
tidak terikat maupun terkait dengan agama dan keyakinan seseorang. 
Sebagai makhluk ciptaan-Nya, tugas kita hanyalah menerima apa pun 
pemberian Tuhan dengan tidak melupakan ikhtiar sebagai bentuk 
ketaatan kita kepada-Nya. Sebagai orang yang beragama (terlepas dari 
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apa pun agama kita), kita tetap diwajibkan menerima kehendak Tuhan 
dengan tetap melakukan usaha yang terbaik. 

Terkait dengan hal tersebut, kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya 
akan memberikan kenikmatan,  tetapi juga cobaan. Salah satu cobaan 
yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah penyakit. Oleh karena 
itu, jika saat ini ada yang beranggapan bahwa Tuhan memberikan 
cobaan berupa pandemi yang saat ini kita alami sebagai sebuah azab 
atas perbuatan buruk kita selama ini, mungkin saja benar, tetapi juga 
tidak sepenuhnya tepat. Kedatangan suatu musibah berupa penyakit/
pandemi ini bisa jadi sebagai salah satu cara Tuhan memutar siklus 
kehidupan manusia. Hal tersebut dapat ditilik dari perjalanan beberapa 
pandemi yang telah ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. 
Bahkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia secara umum. 
Berdasarkan ulasan singkat tersebut, saya hanya ingin menyampaikan 
bahwa untuk saat ini mengaitkan dosa, pahala, kebaikan, maupun 
keburukan dengan kedatangan pandemi ini merupakan suatu hal 
yang akan “melelahkan hati” dan “mengacaukan pikiran”. 

Tercatat telah ada lebih dari lima wabah yang menjadi pandemi 
yang pernah ada di dunia (National Geographic, 2020). Wabah black death 
menjadi salah satu wabah atau pandemi yang cukup mengerikan yang 
pernah ada. Wabah ini bahkan membuat banyak nyawa melayang 
dan menjadi pandemi paling ditakuti di hampir semua negara di 
dunia. Selain itu, tercatat pula wabah flu Spanyol yang juga pernah 
menjadi pandemi yang mengerikan. Wabah ini juga menyebar hampir 
di seluruh dunia. Kedua wabah tersebut telah muncul beberapa ratus 
tahun silam. Apakah wabah tersebut juga diturunkan Tuhan sebagai 
azab untuk para penduduk bumi seperti yang ramai dibicarakan oleh 
masyarakat saat ini? Yang jelas , pada saat itu para ilmuwan juga tidak 
tinggal diam, tetapi berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Semua 
bekerja sama untuk mengatasi wabah tersebut  agardapat keluar dari 
kemelut pandemi yang terjadi. Hal tersebut sedikit membuahkan hasil 
dengan semakin berkurangnya korban akibat dari wabah tersebut. 

Hal yang sama juga terjadi saat ini ketika pandemi menyerang 
hampir seluruh negara yang ada di dunia. Para ilmuwan dari berbagai 
negara muncul dan melakukan penelitian guna mendapatkan solusi 
terbaik. Meskipun sampai saat ini belum menemukan titik terang, 
setidaknya tidak ditambahkan dengan “teror” pemberitaan yang 
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dapat menguras energi positif masyarakat secara umum maupun 
para ilmuwan secara khusus. Oleh karena itu, akan lebih baik dan 
lebih bijak jika kita sebagai masyarakat memberikan energi positif 
seperti yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan 
budayanya yang adiluhung  (nasional.kompas.com, 2020).

Pandemi atau wabah mematikan bahkan tidak hanya menyerang 
negara-negara yang jauh dari Indonesia. Hal yang sama juga pernah 
terjadi di Indonesia (www.krjogja.com, 2020). Jauh sebelum pandemi 
yang ada saat ini, Indonesia bahkan pernah mengalami masa-masa sulit 
pada saat dilanda pagebluk. Berdasarkan cerita lisan yang beredar dan 
diceritakan ulang oleh para tetua, di Jawa pernah mengalami pagebluk 
yang dirasa sangat mengerikan. Serangan pagebluk yang berupa 
penyakit dengan tiba-tiba dapat merenggut nyawa manusia kapan 
saja. Seorang tetua di daerah Jawa Tengah bahkan menceritakan pada 
saat pagebluk terjadi, seseorang dapat terserang sakit mendadak di 
pagi hari dan kemudian meninggal di siang atau sore harinya. Bukan 
tidak mungkin kejadian tersebut terjadi hanya di Jawa, melainkan 
dapat  terjadi juga di wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi, karena 
keterbatasan media penyebaran informasi, tidak banyak berita dan 
informasi tersebar, baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Pandemi akan selalu ada dalam siklus kehidupan manusia 
sebagai bagian dari rencana dan rahasia Tuhan. Manusia hanya harus 
bijak dalam menyikapi segala yang terjadi di dunia ini. Hal tersebut 
tentu saja juga sebagai bukti manusia percaya akan takdir yang 
diberikan oleh Tuhan. Walaupun demikian, manusia dianugerahi 
pikiran agar dapat digunakan untuk memikirkan baik dan buruknya 
sesuatu. Demikian juga dengan kedatangan pandemi ini, diharapkan 
manusia dapat berpikir secara rasional dan logis dalam menerima 
segala informasi yang disampaikan. 

Ketersediaan sarana dan media penyebaran informasi menjadi 
satu hal yang cukup memengaruhi kehidupan manusia. Informasi 
yang muncul dan “berseliweran” di berbagai media memberikan 
efek tersendiri bagi masyarakat sebagai penikmat informasi. Hal 
tersebut tentunya akan berimbas pada kesehatan mental maupun fisik 
masyarakat. Sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran pandemi 
COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat agar memperkuat 
sistem imun tubuh. Masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan 
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daya tahan tubuh agar virus tidak mudah menyerang. Akan tetapi, 
hal yang terkadang jarang disadari oleh masyarakat bahwa imunitas 
tubuh atau daya tahan tubuh tidak hanya berkaitan dengan pola 
makan, tetapi juga dengan pola hidup dan pola pikir. Oleh karena 
itu, penting bagi masyarakat untuk selalu menjaga pola pikirnya agar 
bersih dan positif guna mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. 

Banyak cara dan langkah yang dapat dilakukan untuk men-
dapatkan pikiran yang bersih dan positif. Beberapa caranya adalah 
selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sang pencipta, dekat dengan 
keluarga, dan mengurangi konsumsi berita atau informasi yang 
meng ganggu pikiran. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa 
saat ini berita dan informasi cenderung tersebar dengan mudah. 
Bahkan, tidak terlihat apakah berita tersebut betul-betul memberikan 
informasi sesuai dengan fakta atau hanya sekadar berita yang justru 
dapat membuat masyarakat resah. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan 
dari adanya perkembangan teknologi yang tentu saja pemanfaatannya 
bagai dua sisi mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, akan lebih baik 
bagi masyarakat untuk cenderung lebih waspada guna menghindari 
pemikiran-pemikiran negatif yang efeknya justru dapat menurunkan 
daya tahan tubuh. 

Pandemi yang saat ini sedang “menggegerkan” hampir seluruh 
negara di dunia adalah pandemi COVID-19. Virus yang pertama 
kali muncul di Wuhan, Tiongkok ini menjadi virus yang cukup 
menggemparkan di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. 
Pada akhir 2019, virus ini mulai muncul di Wuhan dan terus menye-
rang penduduk kota tersebut. Pada saat kota tersebut sedang chaos 
menghadapi gempuran virus, saat itulah mulai bermunculan 
informasi-informasi yang membuat resah. Akan tetapi, keresahan 
tersebut dapat diredam dengan berbagai informasi menarik lain. 
Dengan demikian, ada sedikit ketenangan dalam hati masyarakat 
Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Sejak 
pertama kali ditemukan pasien positif COVID-19, sejak itu pula mulai 
bermunculan pemberitaan dengan berbagai jenis dan “berseliweran” 
di berbagai media. Hal tersebut tentu membuat berbagai kalangan 
“kalang kabut”, tidak terkecuali di kalangan akademik, tokoh agama, 
dan pemerintahan. 

Indonesia pada dasarnya adalah negara yang memiliki beragam 
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kearifan lokal yang luar biasa bagus. Kearifan lokal tersebut akan 
sangat membantu dalam situasi yang terkadang muncul pada saat 
yang tidak menguntungkan. Ahimsa memberikan definisi sederhana 
mengenai kearifan lokal, yakni sebagai “perangkat” pengetahuan dan 
praktik-parktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan 
yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar menurut masyarakat 
(Rais, 2017).

Secara kultural, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masya-
rakat yang sangat bijaksana dalam menghadapai setiap cobaan. 
Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pengetahuan-
pengetahuan lokal yang dimiliki dan diwariskan kepada setiap 
generasi. Dengan begitu, masyarakat di setiap generasi akan belajar 
mengenali masalah dan kemudian belajar meminimalkan atau bahkan 
menghindari munculnya masalah. Terkait hal tersebut, Hamengku 
Buwono X menyampaikan bahwa menggali potensi bencana adalah 
prasyarat dalam menghindari korban yang lebih besar. Hal yang 
perlu dilakukan adalah mempelajari pengetahuan yang sudah turun 
temurun yang disebut dengan kearifan lokal. Hal tersebut merupakan 
perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa Indonesia sekaligus 
menambah koleksi solusi ala Indonesia agar masyarakat lebih siap 
dalam menghadapi bencana (Anshory dan Sudarsono, 2008).  Dengan 
belajar pada hal yang disampaikan oleh Hamengku Buwono X 
tersebut, sebenarnya kita telah memiliki pegangan yang kuat guna 
meminimalkan atau bahkan menghindari bencana. Akan tetapi, tidak 
setiap generasi memahami hal tersebut. Hal tersebut berimbas pada 
penanganan yang kurang efektif atau bahkan cenderung menambah 
korban akibat adanya bencana. 

Demikian juga seperti yang terjadi saat ini, yakni ketika situasi 
di hampir seluruh wilayah Indonesia sangat tidak menguntungkan. 
Gempuran informasi yang sedikit banyak meresahkan masyarakat 
membuat situasi semakin sulit. Tidak berimbangnya pemberitaan 
yang muncul membuat keresahan semakin menjadi-jadi. Hal yang 
ditakutkan adalah dampak dari pemberitaan tersebut yang semakin 
membuat masyarakat resah sehingga berimbas pada menurunnya 
daya tahan tubuh. 

Keluasan dan kemudahan penyebaran informasi tersebut tidak 
luput dari andil ketersediaan medianya. Media sosial dengan beragam 
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jenisnya sangat memberikan pengaruh pada kemudahan akses 
informasi oleh masyarakat. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh 
pihak-pihak yang tidak atau kurang bertanggung jawab. Dampaknya 
jelas, tentu akan membuat semakin resah masyarakat akan adanya 
hal-hal buruk, baik terkait dengan pandemi ini secara umum maupun 
virus itu sendiri secara khusus. Masyarakat perlu kembali mengingat 
dan memahami budaya kesantunan dan kearifan lokal yang dimiliki 
guna mendapatkan kembali ketenangan. Setiap kali membaca 
pemberitaan ataupun informasi yang tersebar selayaknya kita secara 
bijak memahami setiap pilihan katanya dengan mempertimbangkan 
pengetahuan lokal dan budaya kita. 

Indonesia dan Budaya Kearifan Lokal

Budaya merupakan suatu istilah yang dapat dimaknai secara 
luas. Malinowski dan Firt, yang kemudian dilanjutkan oleh Halliday 
(Dijk, 2009), memberikan pandangan bahwa kaitannya dalam 
Discourse and Context, memilah antara “konteks situasi” dan “konteks 
budaya”. Konteks budaya biasanya didefinisikan secara global dan 
melibatkan sejumlah anggota kelompok, termasuk juga sejumlah sifat 
dasarnya, seperti pengetahuan, norma, dan nilai-nilainya.Kesemua 
hal tersebut oleh van Dijk disebut sebagai “makro konteks”. 

Berkaitan dengan konteks dalam berkomunikasi, baik secara 
lisan (langsung) maupun tulisan (menggunakan beragam media), 
perlu kiranya dilakukan dengan melibatkan pemahaman dan 
pandangan budaya. Hal tersebut penting karena budaya yang satu 
mungkin akan berbeda dengan budaya yang lain. Untuk itu, melihat 
konteks dari sisi budaya menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. 
Termasuk hal budaya adalah penggunaan bahasa dalam kegiatan 
berkomunikasi. Kegiatan tersebut dapat ditelisik dan dianalisis secara 
linguistik dan antropologi budaya. Hymes adalah tokoh pertama yang 
memulai penyelidikan mengenai hal tersebut dalam tradisi tenografi 
komunikasi. Dia melihat cara orang-orang atau anggota masyarakat 
berkomunikasi dengan berbagai media dan beragam ranah untuk 
beragam tujuan. Kesemua hal tersebut tentu akan membawa perbedaan 
tersendiri dalam hal, dan cara berkomunikasi juga isi komunikasi. 

Banyaknya pengertian mengenai budaya dikarenakan 
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kebudayaan itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang sangat kompleks. 
Oleh karenanya, banyak ahli yang memberikan pengertian dan 
batasan yang bervariasi. Tylor, misalnya, mendefiniskan kebudayaan 
sebagai keseluruhan bidang yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 
seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang 
diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lain halnya dengan 
Wilson yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan 
yang ditransmisi dan disebarkan secara sosial, baik bersifat eksistensial, 
normatif, maupun simbolis, yang tercermin dalam tindakan dan 
benda-benda hasil karya manusia (Sibarani, 2004). 

Frans Boaz (Duranti, 1997) mendefinisikan budaya sebagai 
totalitas dari reaksi dan aktivitas mental serta fisik yang menjadi 
karakteristik perilaku individu dan kelompok penyusunnya dalam 
kaitanya dengan lingkungan alam. Hal tersebut juga dapat diartikan 
bahwa budaya termasuk di dalamnya adalah memproduksi aktivitas 
dan aturan hidup mereka dalam sebuah kelompok. Schulte Nordholt 
(Woodward, 2008) menegaskan kembali mengenai kebudayaan. 
Dia memandang kebudayaan sebagai tata bahasa yang dapat 
memproduksi sejumlah bentuk yang baru. Akan tetapi, dia tidak 
mempertimbangkan cara tata bahasa itu sendiri mungkin berubah. 
Dengan begitu, kebudayaan sama halnya dengan tata bahasa selalu 
mungkin mengalami perubahan pada berbagai sisi. Foucault mengakui 
bahwa sistem-sistem gagasan berakar pada pengalaman sejarah dan 
individu-individu serta masyarakatnya mampu memproduksi sistem 
wacana yang benar-benar baru. 

Wacana yang diproduksi oleh masyarakat saat ini, baik sebagai 
individu, anggota masyarakat dan negara, maupun sebagai profesi 
tertentu, sangatlah beragam, sehingga membuat posisi mereka 
semakin terbuka untuk memproduksi sebuah wacana baru. Dengan 
begitu, tidak mengherankan jika saat ini bermunculan banyak 
“wartawan pribadi” yang dengan kapasitas mereka sebagai pribadi 
membuat sebuah berita dan menyebarkannya secara luas. Hal seperti 
ini tentu saja membuat keabsahan dan kebenaran arus informasi 
sangat sulit terlacak. Akan tetapi, dengan kondisi yang demikian tidak 
banyak masyarakat yang merasa bahwa hal tersebut dapat berdampak 
buruk, baik bagi bahasa Indonesia secara khusus maupun bagi budaya 
Indonesia secara umum. Hal yang penting untuk diketahui adalah 
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memilih diksi dalam bahasa Indonesia secara tepat dalam membuat 
berita sama pentingnya dengan menyebarkan informasi yang tepat. 

Merawat bahasa sama halnya dengan merawat budaya. Ketika  
mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak dan baik, kita 
telah ikut merawat budaya Indonesia yang sesungguhnya sangat 
beragam. Mardikantoro menyampaikan perlu ada upaya strategis 
guna merawat bahasa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 
menggunakan bahasa tersebut secara baik dalam surat kabar 
(Mardikantoro, 2017). Media yang beredar di Indonesia memang pada 
dasarnya menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, secara khusus 
para pewarta atau pembuat berita atau masyarakat umum yang ikut 
membuat informasi dan menyebarkannya kurang mengedepankan 
unsur budaya dan kearifan lokal dalam memilih diksi. 

Simarmata dkk. (2017) menyampaikan bahwa dalam masyarakat 
Indonesia yang sangat beragam ini, konflik merupakan suatu hal yang 
sangat sulit untuk dihindari. Untuk itu, perlu mengenal potensi dan 
faktor-faktor yang sekiranya dapat menyulut dan menimbulkan konflik 
di masyarakat. Selain itu, perlu juga untuk mengenal kearifan lokal 
yang dimiliki oleh setiap daerah guna meminimalkan munculnya dan 
meluasnya konflik. 

Hal tersebut dikarenakan kearifan lokal ternyata mampu 
menjadi obat yang cukup ampuh untuk mengurangi potensi konflik. 
Terdapat beberapa budaya lokal yang memiliki fungsi merekatkan 
masyarakat yang memiliki potensi konflik, seperti tradisi pela gandong 
di Maluku. Selain budaya yang demikian, masyarakat Indonesia sudah 
sangat akrab dengan berbagai upaya pengobatan yang berdasarkan 
kearifan lokal. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya suku-suku yang 
ada di Indonesia yang secara turun temurun menggunakan kearifan 
lokal untuk mengatasi beragam kesulitan. Seperti yang dilakukan oleh 
suku adat dalam menangkal pagebluk dengan mendasarkan upayanya 
pada budaya kearifan lokal setempat  (indonesia/go.id, 2020). 

Pandemi atau yang dalam istilah dulu dikenal dengan pagebluk 
bahkan tidak hanya menyerang suku Jawa,  tetapi hampir di seluruh 
Indonesia, termasuk juga Banten (nusadaily.com, 2020). Di Banten 
bahkan banyak nyawa yang harus melayang akibat pagebluk yang 
melanda. Akan tetapi, karena pada saat itu perkembangan teknologi 
dan media belum seperti saat ini, penyebaran informasi dan segala 
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dampak negatifnya tidak diberitakan secara luas. Berbeda halnya 
dengan keadaan yang terjadi saat ini, ketika semua arus informasi 
terbuka lebar, penyebaran informasinya juga terjadi begitu cepat dan 
luas. 

Informasi yang muncul dan menyebar secara luas melalui ber-
bagai media membuat suasana yang sudah panas semakin memanas. 
Banyak diksi atau pilihan kata yang “sengaja” digunakan agar berita 
atau informasi tersebut “viral” tanpa memikirkan “efek samping” yang 
akan ditimbulkan. Banyak media ataupun orang-orang dan pihak-
pihak tertentu memanfaatkan kebahasaan guna membuat sensasi 
tersendiri. Mereka tidak lagi berpikir dampak positif ataupun negatif 
yang ditimbulkan dalam masyarakat. Hal tersebut tentu saja semakin 
membuat permasalahan padadi masa pandemik ini semakin banyak. 

Terkait dengan permasalahan kebahasaan, Indonesia juga 
memiliki permasalahan yang menarik. Persoalan tersebut muncul 
salah satunya dipengaruhi oleh adanya beragam etnis dan budaya yang 
ada di Indonesia. Wijana mengidentifikasi beberapa persoalan bahasa 
dan etnis di Indonesia yang berhubungan dengan pemertahanan 
bahasa, misalnya nama-nama rumah makan Padang yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan selain untuk memunculkan 
ciri khas rasa masakan Padang juga dipengaruhi oleh faktor citra 
originalitas (Wijana, 2019). 

Diksi tersebut dipilih untuk memberikan rasa memiliki bahasa 
dan daerahnya. Selain untuk memberikan nama rumah makan, bahasa 
daerah juga digunakan sebagai sarana kampanye pada  pandemi ini. 
Beberapa pihak secara positif menggunakan bahasa daerah untuk 
mengampanyekan kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat, 
seperti kampanye #dirumahaja yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Kita mengenal ada 
#nengomahwae, #dirumahsa, #diimahwae, dan berbagai versi bahasa 
daerah yang lain. Menurut lagu versi Eka Gustiwana terdapat 42 
bahasa daerah yang ikut menyumbang dalam mengampanyekan 
#dirumahaja (https://www.YouTube.com/watch?v=p2Ijw4euF40).
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Narasi Hoaks COVID-19 di Indonesia dan Diksi dalam 
Kebahasaannya

Diksi merupakan pilihan kata. Bahtiar, dkk (2019) menuliskan 
yang dimaksud dengan diksi adalah memilih kata yang tepat untuk 
menyatakan sesuatu. Diksi inilah yang nantinya akan tersusun menjadi 
sebuah wacana yang lebih besar. Demikian juga dengan menyusun 
wacana pemberitaan yang tentunya harus mempertimbangkan diksi 
dengan baik. Wacana pemberitaan disusun atas beberapa unsur. Unsur 
utama pembentuknya tentu saja adalah kata. Kata disusun menjadi 
sebuah kalimat dan kalimat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. 
Penyusunan yang beruntun tersebut tentu saja tetap memiliki satu 
tema atau pikiran utama. Dengan pengembangan tersebut, ide pokok 
dapat disampaikan dan diterima secara baik oleh pembaca. 

Untuk dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca, 
sebenarnya berita harus disusun dengan diksi yang tepat. Keraf 
menyampaikan bahwa tidak ada batasaan yang jelas mengenai sebuah 
kata. Lebih lanjut Keraf menyampaikan bahwa kita perlu menyadari 
jika kata merupakan alat penyalur gagasan sehingga semakin banyak 
kata yang dikuasai oleh seseorang semakin banyak pula ide atau 
gagasan yang dikuasai dan sanggup diungkapkan (Keraf, 2015). Proses 
pemilihan kata tidak hanya terkait dengan kemampuan penguasaan 
kata, tetapi juga harus mempertimbangkan budaya dan konteks lokal. 

Duranti menegaskan kembali terkait kata sebagai unit 
analisis dalam sebuah paragraf, baik secara umum maupun dalam 
pemberitaan. Kata menjadi bagian yang penting dalam penelitian 
antropologi. Memilih kata yang berbeda untuk suatu hal yang sama 
akan menjadikan pemaknaan dan penerimaan dalam berita tersebut 
menjadi berbeda (Duranti, 1997). Banyaknya informasi mengenai 
pandemi ini membuat beberapa lembaga bertindak cepat dan secara 
positif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis 
informasi. Selain itu, masyarakat juga sudah dimudahkan dengan 
adanya situs-situs yang menjelaskan mengenai sifat informasi yang 
beredar. Salah satu situs yang sangat baik dalam melakukan edukasi 
dan konfirmasi mengenai hal tersebut adalah situs turnbackhoax.id. Oleh 
sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan situs tersebut 
sebagai rujukan dalam mendapatkan data-data informasi yang bersifat 
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hoaks. Situs tersebut melakukan pengecekan terhadap keabsahan 
informasi yang beredar sehingga sangat membantu masyarakat yang 
mengalami kebingungan di tenga-tengah ketidakpastian. Seperti pada 
contoh hoaks “Nasi Padang menjadi Sumber Penularan COVID-19” 
(turnbackhoax.id, 13-07-2020). Diksi “sumber penularan” tentu saja 
memberikan atau membuat masyarakat menilai negatif pada subjek 
yang ditunjuk, yang dalam informasi tersebut merujuk pada “nasi 
padang”. Masakan Padang merupakan salah satu jenis masakan yang 
menjadi “idola” dan sangat favorit bagi masyarakat Indonesia. Hal 
tersebut salah satunya dibuktikan dengan banyaknya ketersebaran 
rumah makan padang hampir di seluruh Indonesia. Seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Wijana (2019) mengenai penamaan rumah 
makan Padang di beberapa kota di Indonesia. Penamaan tersebut 
selain dilatarbelakangi oleh ciri originalitas juga karena rasa ingin 
mempertahankan bahasa dan kebudayaan Padang. Melalui cara 
tersebut, rumah makan Padang terus menjadi idola dan pilihan 
masyarakat pecinta kuliner di Indonesia bahkan dunia. 

Informasi dengan judul tersebut tentu saja dapat menimbulkan 
keresahan di masyarakat secara umum. Selain dapat menimbulkan 
keraguan masyarakat pecinta kuliner masakan Padang, tentu saja 
juga dapat menurunkan omset rumah makan padang. Sementara itu, 
jika ditilik dari bahan pangan atau bumbu yang digunakan untuk 
masakah Padang, jelas mengandung banyak rempah khas masakan 
Asia Timur. Berdasarkan penelitian awal juga budaya yang beredar 
di masyarakat Indonesia, rempah-rempah justru mampu membantu 
meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang kita ketahui bersama 
bahwa meningkatkan daya tahan tubuh inilah salah satu hal penting 
yang harus dilakukan di masa pandemik ini. Oleh karena itu, informasi 
tersebut dapat dikatakan menyesatkan dan dari perspektif budaya 
sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. 

Terkait dengan hal tersebut, seiring dengan perkembangan 
teknologi , media sangat membantu dalam proses pemerolehan dan 
penggunaan kosa kata oleh masyarakat. Masyakarat cenderung lebih 
mudah untuk mendapatkan kosa kata sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhannya. Semakin banyak masyarakat menguasai kosa kata, 
sesuai dengan pendapat Keraf, masyarakat akan cenderung lebih 
memiliki banyak ide dan gagasan yang akan disampaikan. Demikian 
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juga dengan kondisi saat ini. Kemudahan yang didapatkan oleh 
masyarakat ternyata justru memunculkan sangat banyak orang yang 
merasa memiliki ide dan gagasan yang harus disebarluaskan. Alih-
alih orang tersebut bertanggung jawab atas idenya, terkadang justru 
ibarat pepatah “lempar batu sembunyi tangan”. Mereka membuat 
sebuah informasi yang cukup fenomenal dan akhirnya viral, tetapi 
mereka juga akan dengan “senang hati” bersembunyi jika ternyata 
terbukti informasi tersebut hanya sebuah hoaks. 

Sibarani (2004) melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia 
terkait dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan memilih 
kata. Kegiatan berkomunikasi adalah kegiatan yang tidak hanya 
“mengeluarkan” kata-kata, tetapi di dalamnya kita juga perlu tunduk 
pada norma-norma budaya. Seperti budaya Indonesia yang sangat 
menjunjung tinggi kesopanan dan kesantunan dalam berbahasa, 
dalam proses produksi berita atau informasi diperlukan diksi yang 
mampu menggambarkan hal tersebut. Apabila terdapat informasi 
yang menggunakan diksi secara budaya kurang atau tidak santun, 
perlu bijaksana dalam menyikapinya. Seperti terlihat dalam narasi 
hoaks yang terkait dengan perlakuan petugas medis terhadap 
jenazah (24-07-2020). Dalam narasi tersebut, pemilihan diksi “biadab 
banget” membuat reaksi pertama yang muncul adalah rasa sakit 
hati, terutama bagi warga muslim. Hal tersebut karena narasi hoaks 
langsung mengarah kepada “jenazah muslim” sehingga menimbulkan 
asumsi bahwa “petugas medis” akan memperlakukan jenazah non-
muslim dengan baik. Pemilihan diksi tersebut sangat tidak sesuai 
dengan budaya orang Indonesia yang sangat menjaga toleransi 
bahkan saat Indonesia belum merdeka. Kemunculan informasi hoaks 
tersebut yang disertai dengan pemilihan diksi yang kontrontatif, 
dapat memunculkan asumsi dan pemikiran negatif di masyarakat. 
Hal tersebut tentu akan berdampak pada keberlangsungan toleransi 
masyarakat beragama yang selama ini telah dijaga dengan baik. 

Pandemi COVID-19 memang telah berlangsung cukup lama. 
Akan tetapi, bukan waktu yang cukup untuk dapat menemukan 
obatnya. Perlu dipahami bahwa ilmu pengetahuan memang sangat 
dinamis dan selalu terdapat pembaruan. Oleh karenanya, banyak 
penelitian, ilmuwan, dan akademisi melakukan gerakan dengan cepat 
guna mencari solusi bagi pandemi ini. Mereka bergerak sesuai dengan 
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bidangnya masing-masing. Akan tetapi, proses mencari solusi adalah 
suatu proses yang panjang sehingga jika tetiba muncul pemberitaan 
dengan diksi yang mengarah bahwa kegiatan tersebut berlangsung 
cepat, diperlukan kebijaksanaan yang lebih untuk mengakuinya. 
Bahkan, vaksin untuk penyakit AIDS, misalnya, belum ditemukan 
sampai saat ini. Penyakit tersebut sudah ada jauh sebelum pandemi 
COVID-19. Memang kedua penyakit ini berbeda, tetapi yang harus 
dipahami adalah pengujian vaksin untuk penyakit yang jauh sudah 
ada saja belum dapat ditemukan , apalagi untuk jenis virus COVID-19. 
Virus ini terbilang baru dibandingkan dengan virus yang lain. 

Informasi yang muncul terkait dengan pengujian vaksin 
COVID-19 layak dipertimbangkan. Akan tetapi, narasi hoaks 
“Pengujian Vaksin COVID-19 telah Sukses” (turnbackhoax.id, 29-07-
2020) harusnya secara kultur tidak dapat dipercaya. Hal tersebut 
menyalahi budaya bangsa ini yang bahkan sejak zaman dahulu 
telah melakukan berbagai proses dan ritual untuk menguji sesuatu. 
Masyarakat zaman dulu bahkan harus melakukan uji kualitas selama 
bertahun-tahun untuk mengetahui khasiat jahe, temu lawak, maupun 
jenis rempah-rempah yang lain. Oleh karena itu, pemilihan diksi 
“telah sukses” untuk menyampaikan pengujian yang sangat singkat 
tersebut merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan secara 
budaya. Hoaks tersebut juga terkait dengan hoaks berikut, yakni Salah 
China Lakukan Uji Coba Vaksin di Indonesia Karena Kekurangan Monyet 
(turnbackhoax.id, 30-07-2020). Diksi dalam narasi hoaks tersebut jelas 
mengarahkan asumsi kita pada prasangka buruk, baik dalam tataran 
lokal (pemerintah Indonesia) maupun tataran inernasional (hubungan 
dengan luar negeri). 

Pemilihan diksi dengan tujuan agar “viral” tentu saja boleh, 
tetapi tetap mengedepankan sisi kultural dan kearifan lokal kita. Hal 
tersebut tentu saja guna menjaga tradisi baik yang sudah berjalan di 
Indonesia. Tradisi kita secara turun temurun telah mengajarkan hal 
positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya yang 
dapat kita lakukan dalam membantu pemerintah saat ini adalah ikut 
mengampanyekan segala hal yang dianjurkan oleh pemerintah. Salah 
satu hal positif untuk mengurangi penyebaran pandemi ini adalah 
tetap stay di rumah, memakai masker, dan rajin mencuci tangan 
(menjaga kebersihan). Dengan begitu, apabila kita menemukan 
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pemberitaan dengan diksi yang bertentangan atau bertolak belakang, 
selayaknya dipertimbangkan kembali untuk memercayainya. Hoaks 
berikut ini merupakan contoh dari kasus tersebut, yakni “COVID-19 
Tidak Murni Sebabkan Kematian,” (turnbackhoax.id, 17-07-2020) dan 
“Pria Meninggal Jantungnya Kekurangan Oksigen karena Menggunakan 
Masker”(turnbackhoax.id, 27-7-2020). Dua hoaks tersebut seakan-akan 
“menyalahkan” pemerintah (pembuat kebijakan) dan membuat asumsi 
negatif berkembang di masyarakat. Masyarakat akan cenderung 
mengabaikan virus ini karena dianggap tidak menyebabkan kematian. 

Demikian juga dengan kampanye penggunaan masker men-
jadi tidak berarti jika masyarakat memercayai hoaks tersebut. 
Diksi pembentuk frasa “tidak murni sebabkan kematian” membuat 
masyarakat berasumsi bahwa Virus SARS-CoV-2 bukanlah virus yang 
perlu dikhawatirkan. Dengan  demikian, masyarakat dapat dengan 
santai melakukan kegiatan tanpa memedulikan protokol kesehatan. 
Padahal, sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia secara kultural 
juga telah mengenal berbagai jenis penyakit. Memang COVID-19 
bukanlah penyebab utama, akan tetapi dengan adanya Virus SARS-
CoV-2 pasien dengan penyakit bawaan lain akan lebih mudah 
terjangkit virus tersebut. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa 
jika pasien tersebut meninggal,penyebabnya memang kompleks, 
yakni penyakit bawaan ditambah terjangkit Virus SARS-CoV-2 yang 
menyebabkan sakit yang diderita bertambah parah. 

Penutup

Pandemi COVID-19 saat ini telah mewabah hampir di seluruh 
dunia. Hampir tidak ada negara yang lolos dari pandemi ini. 
Banyak korban telah melayang akibat serangan virus ini. Hal yang 
dibutuhkan sebenarnya adalah menjaga imunitas atau daya tahan 
tubuh sebelum ditemukannya vaksin ataupun pengobatannya. Daya 
tahan tubuh, selain didapatkan dari pola makan yang baik, juga 
dari pola pikir yang tenang dan selalu positif. Untuk itu, penting 
kiranya menjaga asupan jasmani dan rohani dengan hal-hal yang 
baik dan postif. Salah satunya adalah mengonsumsi berita-berita 
dan informasi yang positif. Apabila terpaksa menemukan berita 
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atau informasi dengan kategori false context atau berita menyesatkan, 
maka  berpikir dengan landasan budaya dan kearifan lokal kita 
dirasa sangat perlu.

Budaya Indonesia sudah terkenal dengan budaya yang 
adiluhung. Mencoba mencerna segala sesuatu dengan kearifan lokal 
dapat mengurangi risiko pikiran yang negatif. Rasa toleransi yang 
kuat dan terjaga akan membuat kita berpikir berulang kali untuk 
membuat atau menyebarkan informasi negatif karena hal tersebut 
tidak sesuai dengan landasan undang-undang dan falsafah negara 
kita. Oleh karena itu, mari menjaga budaya adiluhung kita dengan 
tetap menjaga kesantunan dan selalu belajar dari pendahulu kita 
mengenai cara bersikap terhadap adanya pagebluk. Dengan tetap 
berharap kepada Tuhan bahwa cobaan ini akan segera berlalu. 
Tidak lupa juga berharap bahwa ada hikmah di balik kedatangan 
pagebluk ini, yakni rasa toleransi dan kesetiakawanan kita semakin 
erat. Selain itu, kita juga semakin arif dan bijaksana dalam membuat 
dan memikirkan informasi yang tersebar semakin mudah di 
berbagai media.
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Abstrak

Belajar dari sejumlah kasus yang terjadi, meluasnya epidemi diikuti 
dengan misinformasi yang dipopulerkan WHO sebagai misinfodemic. 
Misinfodemic menambah masalah dan kerumitan dalam menghadapi 
epidemi karena mengaburkan informasi valid dengan informasi yang 
keliru, menimbulkan kegaduhan, dan lebih jauh lagi, membuat orang 
mengambil keputusan keliru yang berakibat fatal bagi kesehatannya. 
Repotnya upaya memerangi misinfodemic menyadarkan WHO dan 
lembaga lainnya bahwa perjuangan melawan misinfodemic tidak bisa 
dilakukan oleh otoritas kesehatan semata, tetapi juga memerlukan 
kerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Kesadaran bahwa misinfodemic 
bersifat multiperspektif dan multidisiplin akhirnya berujung pada 
munculnya wacana seputar pentingnya mengerangka cabang ilmu 
yang baru: infodemiologi. Konferensi infodemiologi pertama di dunia 
yang diselenggarakan oleh WHO Juni-Juli 2020 mengukuhkan cara 
pandang baru dalam mengatasi hoaks kesehatan. Hal ini bukan hanya 
terefleksikan dari 68 ilmuwan berbagai disiplin yang berkumpul 
dalam konferensi tersebut, melainkan juga terlihat dari berbagai 
pendekatan dan metode dalam mencari solusi permasalahan. Tulisan 
berikut ini bermaksud mengabarkan perkembangan terbaru hoaks 
kesehatan yang berujung pada infodemiologi, sebagai peluang baru 
untuk menajamkan penelitian hoaks kesehatan, sembari berupaya 
mencari solusinya.

 
Kata kunci: infodemiologi, pandemi, hoaks kesehatan, misinfodemic, 
multidisiplin.
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Pendahuluan
 
“We’re not just fighting an epidemi; we’re fighting an infodemic. Fake 

news spreads faster than this virus and is just as dangerous.” 
Kalau ada kata-kata yang mengalahkan pandemi atau COVID-19 

selama satu semester ini, pernyataan Direktur WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus inilah jawabannya. Pernyataan tersebut disampaikan 
orang nomor 1 di WHO dalam program Munich Security Conference, 
15 Februari 2020. Apa yang diungkapkan oleh Ghebreyesus memang 
bukan tanpa dasar. Hadirnya pandemi telah diikuti atau didahului 
oleh misinformasi dalam berbagai bentuk, entah itu disinformasi, fake 
news, atau hoaks. Istilah yang terakhir ini lebih populer digunakan di 
Indonesia.

Bagaimana situasi hoaks di Indonesia terkait dengan COVID-19?  
Situs web MAFINDO mencatat hoaks tentang COVID-19 pertama 
yang di-debunk di situsnya pada 24 Januari 2020. Hoaks tersebut 
yang disebarkan melalui pesan berantai WhatsApp menyatakan 
bahwa  dua perawat di RS Sardjito terjangkit virus corona. Hoaks 
yang tergolong fabricated content atau informasi buatan ini menandai 
hadirnya corona di negeri sekaligus menyatakan corona sebagai virus 
yang diimpor dari China.  Sehari kemudian, tepatnya 25 Januari 2020, 
beredar potongan video di Twitter yang memperlihatkan kerumunan 
orang di sebuah bandara. Video tersebut diberi imbuhan keterangan 
tentang ‘kepanikan luar biasa’ orang-orang China akibat virus corona. 
Hoaks ini tergolong dalam konten yang salah. Aslinya, ini adalah 
video mengenai kepulangan para pekerja dari Guangdong ke Yulin 
untuk Festival Musim Semi. Misinformasi semakin menjadi-jadi 
karena video tersebut ditautkan dengan aksi teror terhadap penganut 
Islam Uyghur. ‘Sumber menambahkan narasi yang salah sehingga 
menimbulkan premis yang tidak sesuai’ (www.turbackhoax.id).  Narasi 
tersebut adalah pernyataan yang mengaitkan tudingan kepanikan 
tersebut dengan isu agama.  

Kedua hoaks tersebut hanya sekadar pembukaan. Karena 
waktu-waktu berikutnya, hoaks tentang COVID-19 meningkat pesat. 
Pada akhir Agustus 2020, MAFINDO mencatat jumlah hoaks bertema 
COVID-19 telah mencapai 536 item. Maret tercatat sebagai periode 
paling parah dalam urusan hoaks karena tak kurang dari 158 hoaks 
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COVID-19 di-debunk pada bulan tersebut. Kendati tak bisa diketahui 
jumlah pasti sebaran hoaks COVID-19 pada bulan-bulan tertentu, 
frekuensi debunking hoaks berbanding lurus dengan sebaran hoaks di 
tengah masyarakat pada rentang waktu yang sama.  

Hoaks-hoaks seperti itulah yang belakangan ini mengganggu 
upaya penanggulangan COVID-19. Kejadian ini tidak hanya 
berlangsung di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Dalam 
policy brief yang dirancang khusus untuk memerinci aksi-aksi guna 
meng-counter misinfodemic, UNESCO mencatat 9 tema terkait hoaks 
pandemi COVID-19 yang beredar di berbagai penjuru dunia.9 tema 
tersebut adalah (1) asal-usul COVID-19; (2) statistik yang palsu dan 
menyesatkan; (3) dampak ekonomi; (4) mendiskreditkan jurnalis 
dengan outlet berita yang kredibel; (5) ilmu kedokteran: gejala, 
diagnosis, dan treatment; (6) dampak pada masyarakat dan lingkungan; 
(7) politisasi; (8) isi yang disengaja untuk menambang keuntungan 
finansial; dan (9) disinformasi yang berfokus pada selebritas (Posetti & 
Bontcheva, 2020). Jika dicermati, seluruh tema tersebut muncul dalam 
hoaks-hoaks yang beredar di tanah air.

Hoaks atau disinformasi sesungguhnya bukan barang baru 
dalam dunia kesehatan.  Di level internasional, disinformasi yang 
diciptakan oleh industri rokok telah menyulitkan upaya untuk 
mengurangi konsumsi tembakau (Eysenbach, 2011). Upaya vaksinasi 
di Indonesia sendiri juga mendapatkan gangguan disinformasi, 
khususnya dari kelompok antivaksinasi atau kelompok antivaxx. 
Gangguan ini kuat diduga turut menyebabkan target imunisasi MMR 
di Indonesia tidak tercapai. 

Tak cukup harus berurusan dengan bahaya penyakit dan 
epidemi, umat manusia rupanya masih harus berhadapan dengan 
kesimpangsiuran informasi yang bisa berakibat fatal. Jenis informasi 
seperti ini disebut dengan infodemi, sedangkan misinformasi/
disinformasi terkait dengan infodemi disebut misinfodemi/dis-
infodemi. Pembicaraan tentang misinfodemi menjadi semakin 
mengemuka belakangan ini disebabkan oleh maraknya hoaks 
kesehatan yang berdampak nyata pada resistensi masyarakat terhadap 
sejumlah hoaks.  Dengan demikian, sudah saatnya untuk mengenali 
dan menggali lebih dalam lagi mengenai infodemi. 

Tulisan berikut dilandasi oleh spirit untuk membuka dialog 
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antara public health, khususnya epidemiologi terkait dengan upaya 
vaksinasi, dengan ranah literasi yang berfokus pada information disorder 
atau penyimpangan informasi berbentuk infodemi, misinfodemi, dan 
disinfodemi. Pendekatan studi literatur dilakukan untuk mengem-
bangkan gagasan tulisan dengan melacak sumber-sumber terkini, baik 
dari disiplin public health maupun mis/disinformasi. Melalui tulisan 
ringkas ini, diharapkan pembaca memahami landasan dasar perlunya 
mendialogkan kedua perspektif tersebut sehingga memberikan solusi 
untuk menganalisis permasalahan sekaligus mencari solusinya. 

Pembahasan

Dari Infodemi, Misinfodemi, dan Infoveillance

Kehadiran infodemi tidak bisa dilepaskan dari epidemiologi, 
yaitu studi dan analisis tentang distribusi, pola, dan penentu kondisi 
kesehatan serta penyakit (Kaplan, 2012). Pemahaman terhadap pola 
distribusi dan faktor-faktor penentunya menghasilkan rekomendasi 
untuk membantu upaya pencegahan dan meluasnya skala penyebaran 
penyakit sehingga epidemiologi menjadi bagian dari public health atau 
kesehatan masyarakat (Scutchfield & Keck, 2013). Secara konkret, 
epidemiologi dapat mengidentifikasi bermulanya sebuah penyakit 
atau wabah, melacak penularannya, menghitung waktu mewabah 
hingga wabah berakhir sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah 
intervensi untuk meredam wabah hingga menghilangkannya. Dengan 
menganalisis pola sebaran, tren, dan kondisi mewabahnya kesehatan 
serta penyakit, sejumlah vaksin pun sukses ditemukan (Henneken & 
Mayrent, 1987 dalam Schutchfield & Keck, 2013).

Jika epidemiologi berkaitan dengan tren dan pola penyebaran 
penyakit, infodemi juga tak lepas dari corak dan modus penyebaran. 
Namun, yang tersebar di sini adalah informasi yang terkait dengan 
epidemi tersebut. Bertitik tolak dari situasi tersebut, infodemiologi 
didefinisikan sebagai “the science of the distribution and determinants 
of information in an electronic medium, specifically the internet, or in a 
population, with the aim of informing public health and public policy (ilmu 
tentang distribusi dan determinan informasi dalam media elektronik, 
khususnya internet, atau dalam sebuah populasi, dengan tujuan 
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menginformasikan kesehatan masyarakat dan kebijakan publik),” 
(Eysenbach, 2009). Jika penyakit atau wabah menjadi kata kunci 
epidemiologi, informasi menjadi komoditas utama infodemiologi. 

Infodemi merujuk pada situasi di mana keberadaan informasi 
(yang bisa baik ataupun buruk) justru mengganggu upaya mengatasi 
epidemi. Mungkin jadi pertanyaan, mengapa informasi yang ‘baik’ 
dapat berkembang menjadi infodemik yang negatif konotasinya. Hal 
ini disebabkan bukan karena kontennya, melainkan pada sebaran 
informasi yang berlebihan sehingga mengganggu ‘keseimbangan’ dan 
‘ketenangan’ masyarakat, mengakibatkan ‘kejenuhan’ yang membuat 
publik justru jadi tidak doyan mengonsumsi dan mengabaikan nilai 
pentingnya. 

Penelusuran lebih jauh pada infodemiologi menemukan adanya 
keserupaan analogi yang digunakan pada epidemiologi. Misalnya 
saja, upaya epidemiologi dalam mengidentifikasi virus atau penyebab 
penyakit, tak jauh dari pertanyaan mendasar infodemiologi yang 
berusaha menyelidiki misinformasi dengan mempertanyakan who, 
what, when, where, selanjutnya why dan how.  Salah satu konsep penting 
infodemiologi adalah triad agent-vector-host, di mana agen (penyebab) 
adalah bibit penyakit, host (penjamu) adalah inang tempat virus 
menempel, sementara lingkungan adalah tempat virus berkembang 
biak. Vektor adalah pembawa virus yang tidak mengalami gejala 
atau penyebab apapun. Analogi ini sangat cocok diaplikasikan dalam 
mengidentifikasi info spreader (atau vector), produsen hoaks (host), 
platform media (environment), dan target hoaks yang tak berdaya 
(Teutsch & Churchill, 2000). 

Bahkan, pemantauan informasi yang dilakukan untuk 
mendeteksi penyebaran hoaks, termasuk misinfodemi, juga memiliki 
analoginya dalam ranah epidemiologi. Sebagaimana diketahui, 
bagian terpenting dari upaya pencegahan penyakit dalam perspektif 
kesehatan masyarakat bukan hanya terletak pada upaya mendeteksi 
keberadaan virus dan menemukan vaksinnya, melainkan juga 
melakukan pengawasan berkesinambungan pada lingkungan tempat 
‘virus’ berkembang biak sehingga penyimpangan sekecil apa pun 
dapat dideteksi, dilokalisasi, diperkecil ruang lingkupnya, hingga 
dimusnahkan. Dalam ranah epidemiologi, terdapat fungsi surveillance 
atau pengawasan. Dalam ranah infodemiologi, terdapat terminologi 
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infoveillance yang dilontarkan Eisenbach (2009) untuk mengistilahkan 
pemantauan pesan-pesan komunikasi guna mendeteksi kemungkinan 
misinfodemik. Infoveillance bisa dilakukan melalui social listening dan 
analisis platform digital untuk mengidentifikasi misinformasi dan 
besaran ruang lingkupnya serta pola penyebarannya. 

Tetapi, jangan dilupakan, infoveillance bukan semata-mata 
masalah platform digital. Eisenbach sebagai orang yang mengangkat 
istilah infoveillance dan infodemiologi sendiri menyatakan bahwa 
misinformasi tidak hanya terjadi di ruang digital. Ruang sosial 
masyarakat begitu besar, dan ruang digital hanyalah salah satu di 
antara ruang-ruang tersebut. Maka dari itu, jika mau dilaksanakan 
seutuhnya, infoveillance juga harus memperhitungkan ruang-ruang 
nondigital yang tidak bisa terlacak oleh social listening atau perangkat 
digital monitoring secanggih apa pun. Di sinilah letak tantangan besar 
dari infoveillance tatkala terjun ke ruang publik. 

Mengatasi Misinfodemi dengan Strategi Inokulasi

Tujuan akhir dari infodemiologi bukan sekadar mengidentifikasi 
misinfodemi dan peta sebarannya, melainkan menemukan cara 
untuk menghentikan, meredam, dan memusnahkannya. Ini berarti, 
tujuan akhir dari infodemiologi adalah perubahan perilaku. Dilihat 
dari aspek ini, goal infodemiologi tak berbeda jauh dengan kesehatan 
masyarakat, yaitu behavioral changing alias perubahan perilaku. 

Epidemiologi dalam skala sebesar pandemi sudah terkategori 
bencana global. Demikian pula dengan infodemiologinya. Maka 
itu, analogi epidemiologi berlaku dalam hal ini: temuan kasus (case 
finding)–isolasi–pelacakan kontak– karantina. Langkah-langkah 
ini dilakukan sebagai bagian dari tanggap darurat epidemi, yaitu 
pencegahan, pendeteksian, dan respons atau tanggapan. Hal semacam 
itu juga berlaku dalam infodemiologi yang berusaha mendeteksi 
hoaks, melokalisasi, menetralkan, serta memusnahkan. Tak lupa, 
menyuntikkan vaksinnya.

Nah, bagaimana vaksin infodemiologi bekerja? Di sinilah 
kita berkenalan dengan sejumlah model yang diinspirasi dari teori-
teori komunikasi dan perubahan perilaku, juga pendekatan literasi 
media. 
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Gambar 1.
Model Inokulasi untuk Memerangi Misinfodemi

Gambar 1 memperlihatkan bagaimana virus ‘hoaks’ atau 
misinfodemik berusaha menembus pertahanan publik. Maka dari 
itu, saat terinfeksi, untuk mengobatinya, ditempuh jalur pendek 
dan jalur panjang. Jalur pendek, cepat, segera adalah mengaktifkan 
fungsi hoaxbuster atau orang-orang yang mau ‘menangkap’ hoaks dan 
mengklarifikasi. Dengan demikian, hoaks bisa dilokalisasi sesegera 
mungkin sebelum menimbulkan kerusakan lebih jauh. Berbagai cara 
ditempuh guna menciptakan antivirus. Selain mencetak hoaxbuster 
sebanyak-banyaknya, juga mendukung upaya penerapan restorative 
justice dan mulai penegakan hukum. 

Tentu saja, cara jangka pendek saja tidak cukup. Diperlukan 
cara jangka panjang berupa menyuntikkan vaksin kepada target 
sasaran yang rentan terserang virus. Tujuan virus adalah membangun 
antibodi. Jika antibodi telah terbentuk, serangan virus tak berarti lagi, 
berhubung tubuh telah memiliki benteng pertahanan tersendiri.

Dalam konteks epidemiologi, skenario ini tidak selalu berjalan 
baik. Pasalnya, kendati terbukti efektif, vaksin tidak 100 persen 
diterima oleh publik. Macam-macam penyebabnya, mulai dari 
masalah akses dan distribusi, hingga masalah penolakan akibat 
perbedaan ‘keyakinan’. Nah, yang terakhir ini yang membuat masalah 
berkepanjangan karena faktor penolakan akibat perbedaan keyakinan 
tersebut sangat kompleks. 
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Di Indonesia, terdapat sejumlah kasus di mana program 
imunisasi gagal mencapai target. Pada 2018, target vaksin MMR 
tidak dapat tercapai. Dari 18 juta anak Indonesia yang menjadi target 
vaksin, hanya 10 juta yang tercatat divaksinasi. Penolakan imunisasi 
paling keras datang dari wilayah Aceh. Imunisasi dikaitkan dengan 
isu-isu berbau agama, seperti bahannya terbuat dari unsur babi. Maka 
itu, haram hukumnya untuk divaksinasi.  Keengganan menerima 
imunisasi tercermin dalam parameter vaccine hesitancy. 

Situasi semacam ini juga terjadi dalam infodemiologi. 
Perjuangan memberantas disinformasi, juga termasuk disinfodemi 
mengalami kendala berupa penolakan terhadap klarifikasi atas 
hoaks. Hal ini disebabkan bermacam faktor, seperti confirmatory bias, 
yaitu kepercayaan pada keyakinan yang telah dipegang sebelumnya. 
Terkadang, faktor penyebabnya adalah external bias, yaitu kepercayaan 
pada pihak lain. Jadi, walaupun hoaks telah dibongkar dan manipulasi 
faktanya telah diperlihatkan segamblang mungkin, tetap yang 
dipercaya adalah orang-orang yang mengatakan hoaks adalah fakta.  

 
Pendekatan Multidisiplin untuk Mengatasi Misinfodemi

Konferensi Infodemiologi pertama di dunia telah diselenggarakan 
oleh WHO pada 30 Juni hingga 16 Juli 2020. Dalam konferensi tersebut, 
yang ditonton oleh jutaan penduduk melalui fasilitas Zoom Meeting, 
sebanyak 68 pakar diundang untuk saling bertukar pikiran, gagasan, 
dan hasil penelitian masing-masing, terkait dengan permasalahan 
misinfodemi.

Latar belakang para ahli sangat beragam. Selain terdiri atas 
pakar-pakar public health alias kesehatan masyarakat, konferensi 
WHO kali ini diisi oleh para pakar dari disiplin ilmu lainnya, mulai 
dari komunikasi, sosiologi, psikologi, bahkan informatika. Data 
selengkapnya mengenai peran para ahli multidisiplin dapat terbaca 
dari tabel berikut ini.

Tabel memperlihatkan keragaman pendekatan dalam upa ya 
mengatasi bahaya misinfodemik, termasuk dalam upaya pencegahan-
nya. Pengotak-kotakan para ahli dalam mendekati permasalahan 
infodemik tidak akan berhasil menuntaskan masalah (Yasnoff, et al., 
2000).  Analogi yang kerap dipakai adalah anekdot ‘Tiga Orang Buta 
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dan Gajah’. Dalam upaya menggambarkan gajah, ada yang memegang 
ekornya, ada yang memegang telinganya, ada pun yang memegang 
belalainya. Ketiga orang buta sama-sama menggambarkan gajah 
dalam versinya masing-masing, dan itu benar karena sebatas itulah 
realitas yang bisa mereka tangkap tentang gajah. Padahal, gajah lebih 
dari itu. Gambaran gajah yang sebenarnya baru didapatkan jika semua 
gambar tiga orang buta digabungkan menjadi satu.

Seperti itulah persisnya alasan mengapa mengatasi permasalahan 
infodemi harus secara multidisiplin. Karena yang dihadapi adalah 
infodemi tanpa bentuk konkret yang bisa dipegang, setiap orang 
menafsirkan bayang-bayangnya sesuai dengan perspektifnya sendiri. 
Infodemi tidak akan bisa diredam jika setiap orang bekerja secara 
terpisah.

Penutup

Indonesia adalah negara dengan karakter yang unik. 
Masyarakatnya religius, ramah, suka bergotong royong, adaptif 
terhadap perubahan, dan tak suka berkonflik. Uniknya, mereka juga 
terkadang bisa sangat keras-kepala kalau sudah berhadapan dengan 
misinfodemik. Berbagai faktor turut bermain, mulai dari beragam 
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jenis bias yang sudah disebutkan tadi, hingga residu polarisasi politik 
sisa pemilu. Di tengah situasi semacam ini, infodemi tumbuh subur, 
dan misinfodemi menjadi bencana yang tak kalah merusaknya 
dibandingkan dengan virus itu sendiri.

Diperlukan secepatnya penanganan misinfodemi dengan 
menggabungkan beragam sumber daya yang ada di Tanah Air. Sukses 
penanganan misinfodemik akan bergantung pada modal sosial 
bangsa Indonesia. Dan, dunia pun menanti bagaimana Indonesia bisa 
menuntaskan ini sehingga Indonesia dalam memerangi misinfodemi 
dapat menjadi role model bagi negara lain yang menghadapi 
permasalahan serupa. 
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Abstrak

Wabah pandemi COVID-19 telah membuat masyarakat menjadi 
panik. Apalagi dengan beredarnya informasi silih berganti di berbagai 
media. Gelombang informasi yang berlebihan terkait bencana non-
alam COVID-19, tidak hanya informasi positif yang beredar, tetapi 
juga banyak informasi negatif. Kini masyarakat global dihadapkan 
pada masalah infodemik. Faktor yang memengaruhinya seperti media 
sosial, bias informasi, dan intensitas penggunaan gawai. Saluran 
informasi yang kredibilitasnya rendah semakin membuat masyarakat 
resah. Histeria infodemik di berbagai media bisa disudahi apabila 
setiap individu memiliki kompetensi literasi digital beserta tanggung 
jawab konten digitalnya. Hal ini karena infodemik dapat menyebarkan 
misinformasi, disinformasi, mispersepsi, maupun rumor sehingga 
dibutuhkan kompetensi dalam literasi digital. Dampak ancaman 
infodemik yang berlangsung global ini akan mengganggu upaya 
pencarian solusinya. Jika tidak dilawan dan disikapi dengan bijak 
akan memperburuk pandemi COVID-19. Infodemik tidak hanya 
berhubungan dengan masifnya hoaks, tetapi juga dengan diseminasi 
informasi yang tidak sinkron. Penanganan infodemik memerlukan 
tanggung jawab digital dan kerja sama semua pihak yang berwenang. 
Namun, hasilnya akan berbeda apabila masyarakat memiliki 
kompetensi literasi digital, misalnya kemampuan memilih dan 
memilah informasi, ataupun mengecek keakuratan sumber dan 
kontennya. Setiap individu membutuhkan peningkatan kompetensi 
literasi digital sebagai upaya untuk menangkal infodemik.

Kata kunci: infodemi, hoaks, literasi digital, kompetensi, pandemi.
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Pendahuluan

Hanya dalam beberapa bulan setelah kemunculan awal dari 
COVID-19 pada Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
telah menyatakan keadaan darurat sebagai pandemi. Sebelumnya 
WHO memperingatkan publik dari “infodemic” terkait dengan berita 
dan media sosial, yang digambarkan sebagai “an overabundance of 
information-some accurate and some not” (World Health Organization, 
2020; Gazendam, et al., 2020; Tangcharoensathien, et al., 2020). 
Cara penyebaran infodemi yang mirip dengan epidemi, yaitu dapat 
menyebar di antara manusia menembus ruang dan waktu melalui 
sistem informasi, baik digital maupun fisik. Dalam konteks ini 
membuat orang sulit untuk menemukan sumber yang dapat dipercaya 
dan panduan yang dapat diandalkan saat mereka membutuhkannya. 
Istilah infodemik telah digunakan untuk menjelaskan bahaya dari 
fenomena kesalahan informasi selama wabah COVID-19. Cinelli, et 
al. (2020) menyebutkan bahwa infodemik dapat mempercepat proses 
epidemi yang memengaruhi dan memecah-belah respons sosial.

Selanjutnya data akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia 
per Kamis (10 September 2020) terjadi penambahan signifikan sebesar 
3.861 sehingga total menjadi 207.203. Jumlah tambahan positif tersebut 
menjadi rekor sejak kasus pertama di Indonesia yang terungkap pada 
2 Maret 2020 lalu (https://www.cnnindonesia.com). Bahkan dalam https://
nasional.kompas.com dikabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan, mendadak memutuskan bahwa ibu kota mulai Senin , 14 
September 2020, akan memperketat kembali dengan menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seandainya tidak ada 
alternatif lainnya selain dengan kondisi PSBB, pasti berdampak pada 
roda perekonomian, lesunya reaksi pasar, anjloknya Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG), sampai dengan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK).

Kini adanya pandemi COVID-19 telah mendisrupsi semua 
sektor kehidupan.  Informasi yang berlebihan tentang COVID-19 
datang silih berganti. Masyarakat terpaksa harus masuk ke dunia 
yang serba online dan menjadi lebih akrab dengan perangkat digital. 
Namun, bukan berarti tanpa masalah dengan beralih ke online. Sangat 
banyak persoalan yang muncul di tengah masyarakat, salah satunya 
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adalah beredarnya hoaks terkait COVID-19. Banyaknya berita palsu 
yang beredar luas menjadi keprihatinan kita bersama. Fenomena 
persebaran masif beragam informasi seputar pandemi inilah yang 
perlu diakurasi, baik sumbernya maupun kontennya. Epidemi 
komputer atau virus informasi palsu perlu dilawan dengan kompetensi 
literasi digital. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa WHO telah memperingatkan 
adanya pandemi informasi yang demikian masif. Fenomena ini 
diperkuat dengan data adanya oknum yang secara sengaja atau 
tidak sengaja membagi informasi keliru tentang COVID-19. Orang 
yang memesan, memproduksi, sampai dengan mengedarkan 
konten infodemik adalah memiliki motif tertentu. Semua ini tentu 
berdampak pada kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat 
luas. Satnyoto (2020: 337) menyebutkan bahwa ruang-ruang informasi 
dibanjiri kecemasan yang terus dirasakan masyarakat sehingga dapat 
memengaruhi dan menyulitkan penanganan kerja bagi para tenaga 
medis, negara, ataupun WHO. 

Munculnya hoaks yang viral terkait pandemi, banyak diperoleh 
dari broadcast yang masuk ke ponsel kita. Semakin menjamurnya 
penyebaran konten hoaks di berbagai aplikasi media sosial, seperti 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, sungguh meresahkan. Dari 
mulai informasi yang memutarbalikkan fakta, berita bombastis, blow 
up data jumlah positif maupun meninggal, sampai pada akhir isi 
pesan yang bernada ancaman agar disebarkan ke orang lain. Kondisi 
infodemik seperti ini menjadi permasalahan serius dan menjadi 
keprihatinan bersama. Diseminasi informasi yang memperparah 
keadaan, pasti akan membingungkan masyarakat dan menjadi 
kekhawatiran bersama. Potensi misinformasi dan disinformasi inilah 
yang oleh Vaishya (2020) disebut paling memprihatinkan. Pada masa 
pandemi pernah beredar video bahwa ada orang memakai hand 
sanitizer di dalam mobil, lalu mobil meledak dan akhirnya terbakar. 
Padahal, ada anjuran rutin menggunakan hand sanitizer, tetapi dalam 
video justru menyebabkan mobil terbakar hebat. Pesan dalam video ini 
menjadi infodemik karena membingungkan masyarakat. Selanjutnya, 
anjuran minum empon-empon atau ramuan rempah tertentu yang 
manjur memperkuat imunitas tubuh. Karena tidak jelas dosisnya, 
orang yang mengonsumsi justru sakit perut dan mengalami diare. 
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Penulis juga pernah menemukan konten berita di surat kabar 
lokal bahwa berjemur pada jam tertentu karena sinar matahari 
me ngandung vitamin B untuk menangkal COVID-19. Padahal 
seharusnya yang betul vitamin D. Hal ini tentu bukan kesengajaan 
dari redaksi koran tersebut untuk memberikan informasi yang salah 
kepada masyarakat pembaca. Namun lebih karena kondisi kerja 
jurnalis yang dipacu oleh kecepatan maupun tenggat waktu yang 
harus segera cetak dan kejar tayang, sehingga wajar ada kemungkinan 
typo huruf. Dalam konteks ini, berarti bukan persoalan karena 
disinformasi tetapi lebih pada sesuatu yang berbasis fakta pun juga 
ada kemungkinan memberikan informasi yang kurang tepat. Pada 
situasi pandemi COVID-19 yang sangat emergency dan berat seperti 
saat ini, pihak manajemen media massa juga dituntut komitmen 
mengemas pemberitaan yang menyehatkan masyarakat. Media massa 
yang ada harus mampu menunjukkan marwahnya sebagai institusi 
yang bertanggung jawab, baik secara moral maupun sosial, pada 
kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

Ada hal-hal yang menyebabkan infodemi di tengah badai 
informasi saat ini. Identifikasi permasalahan terkait infodemi, dapat 
penulis sebutkan antara lain, karena:
1. ketidaksinkronan diseminasi informasi yang diterima masyarakat 

dari berbagai media;
2. Lebih cepatnya peredaran berita yang tidak akurat dibanding 

dengan persebaran COVID-19;
3. Masifnya informasi yang simpang siur yang sengaja dipelintir dan 

telah menjalar di masyarakat;
4. Ketidakjelasan informasi kebijakan yang beredar luas melalui 

aplikasi media sosial;
5. Masih timbul ambiguitas dan belum terpenuhinya kebutuhan 

informasi masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19.

Pembahasan

Penyebab Infodemi
Disadari atau tidak, saat ini kita berada di tengah pandemi dan 

diikuti infodemi di belakangnya. Untuk melawan efek dari kelebihan 
informasi yang tidak akurat dan misinformasi, WHO telah bekerja 
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sama dengan penyedia platform media sosial untuk mitigasi dampak 
informasi palsu di media sosial (Bunker, 2000). WHO menjadi 
pengelola badan kerja sama kesehatan dunia. Selanjutnya keberadaan 
organisasi internasional menjadi tulang punggung utama dalam rangka 
mengoordinasikan kerja sama antarnegara dalam mengatasi pandemi 
global COVID-19. Ukuran keberhasilan dari adanya kerja sama adalah 
terjalin interaksi antarnegara tersebut. Organisasi internasional yang 
dimaksud, seperti kelembagaan, kerangka organisasi konstitusional, 
perjanjian, proses, serta kegiatannya. 

Wabah global COVID-19 memunculkan berbagai riset oleh 
peneliti. Misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rovetta 
and Bhagavathula (2020) di Italia bahwa kata kunci, seperti novel 
coronavirus, China coronavirus, COVID-19, 2019-nCOV, maupun 
SARS-COV-2 adalah istilah infodemi dan ilmiah terkait COVID-19 di 
Italia. Penelusuran teratas terkait dengan kesehatan adalah masker 
wajah, disinfektan, gejala virus corona baru, gejala COVID-19, bu-
letin kesehatan, maupun vaksin untuk virus corona. Sementara itu, 
daerah Umbria dan Basilicata mencatat jumlah julukan atau moniker 
infodemik yang tinggi. Rekomendasi riset Rovetta and Bhagavathula 
(2020) bahwa karena banyaknya moniker infodemik yang diamati 
di seluruh Italia, sebaiknya lembaga kesehatan menggunakan 
Google Trend untuk memprediksi perilaku manusia sekaligus untuk 
mengelola sirkulasi informasi yang salah (misinformation) di Italia.

Jika dianalisis, jelas bahwa wabah COVID-19 termasuk kategori 
pandemi. Definisi pandemi dalam KBBI Daring, diartikan sebagai 
wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah 
geografi yang luas. Perkembangan media sosial yang semakin pesat 
menjadi faktor dan senjata ampuh yang memperkuat persebaran 
infodemik. Oleh karena itu, saat ini musuhnya bukan hanya pandemi 
COVID-19, melainkan juga infodemik dari COVID-19 yang tak kalah 
dahsyatnya. Organisasi kesehatan dunia tidak hanya mengisyaratkan 
risiko kesehatan COVID-19, tetapi juga melabeli situasi tersebut 
sebagai infodemik. Karena kini setiap orang bisa menyebar informasi 
melalui media sosial, informasi yang salah juga bisa dibagikan dengan 
lebih mudah. 

Aspek yang dipertaruhkan selama pandemi adalah memastikan 
orang agar melakukan hal yang benar, mengendalikan COVID-19, 
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atau bahkan upaya untuk mengurangi dampaknya. Dalam konteks 
ini, bukan persoalan informasi itu asal bisa diberikan kepada orang, 
melainkani yang jauh lebih penting adalah memberi tahu dan me-
mastikan orang yang diberi informasi agar dapat bertindak secara 
benar. Hasil penelitian yang dilakukan Pulido, et al. (2000) bahwa 
informasi palsu lebih banyak di-tweet. Selanjutnya, di media sosial 
kebohongan lebih banyak terjadi. Temuan Pulido membawa wacana 
yang relevan untuk menginformasikan kebijakan terkait aspek 
kesehatan masyarakat.

Sebagaimana diistilahkan oleh WHO, infodemi menjadi 
keyword, di mana partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda, 
bersama dengan peraturan yang lebih ketat, diperlukan untuk 
mengurangi dampak berita palsu pada era informasi dan media sosial. 
Keadaan darurat yang sangat mendesak dan paralel adalah kelebihan 
pasien yang positif dan informasi yang salah seputar COVID-19. 
Wabah dan respons masyarakat terhadap COVID-19 telah disertai 
dengan infodemi besar-besaran dengan kelimpahan informasi yang 
berlebihan. Secara harfiah, Vaishya (2020) menjelaskan infodemi “as 
excessive amount of information concerning a problem such that the solution 
is made more difficult”. 

Pandemi telah memaksa tindakan dan pembatasan jarak sosial. 
Selain itu, salah satu permasalahan utama dari ‘bencana tak terlihat’ 
adalah bagaimana agar masyarakat selalu bisa mendapatkan informasi 
yang benar.  Menurut Hua dan Shaw (2020), “one of the key issues of 
the invisible disaster is obtaining correct information”. Jadi, meskipun 
setiap negara membutuhkan pendekatan yang berbeda, 2 (dua) 
faktor penting dengan fokus pada sifat kemanusiaan dan menangani 
masalah infodemi, menjadi hal penting untuk upaya mitigasi global di 
masa depan.

Dalam Erku et al. (2020) juga disebutkan bahwa sebuah infodemi 
mengacu pada bahaya dari volume informasi yang berlebihan terkait 
COVID-19, termasuk obat dan tindakan pencegahan yang bersifat 
palsu. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan bagi publik, terutama 
saat ketakutan dan kesalahan informasi menjadi viral, dalam mem-
bedakan fakta dari fiksi, dan ketika harus membuat kebijakan berbasis 
bukti pada lembaga pemerintah. Bagaimanapun media sosial disadari 
telah menjadi katalisator yang memudahkan penyebaran informasi, 
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baik yang akurat maupun abal-abal. Dalam Patria (2020: 432) dise-
butkan setidaknya 4 (empat) hal yang memengaruhi banyak orang 
percaya terhadap berita bohong seputar COVID-19 yang tersebar di 
media sosial, yaitu rasa keingintahuan (curiousity), mudahnya menjadi 
“pakar”, bias konfirmasi, dan ruang gema (echo chamber). 

Jika meminjam apa yang dikemukakan oleh Nichols (2017) dalam 
bukunya The Death of Expertise, Tampak bahwa wacana “matinya 
kepakaran” menjadi populer pada era media sosial saat ini. Memang 
tidak bisa dipungkiri, pada era media baru yang serba digital dengan 
akses internet yang mudah dan murah, telah membawa perubahan 
lanskap pola perilaku masyarakat yang signifikan. Manusia dengan 
mudah mencari informasi di belantara online dan bebas melakukan 
share melalui aplikasi media sosial. Hanya dengan googling, orang 
sudah merasa dirinya pandai, sok menguasai topik, bergaya menjadi 
pakar, lalu dengan mudahnya menyebarkan informasi ke mana pun 
dan kepada siapa pun. Akhirnya muncul “ahli” dadakan. Sampai 
akhirnya dipertanyakan, ada orang awam yang sebetulnya bukan 
ahlinya, tidak berpendidikan, tidak ada latar belakang keahlian bidang 
tertentu, tetapi bisa menanggapi isu media dan bersuara seolah-olah 
mengetahui semuanya dan berlagak menjadi narasumber atau pakar. 
Jadi, jika direnungkan, benar adanya bahwa dari sinilah asal mula 
matinya kepakaran.

Media sosial yang sebetulnya dapat digunakan untuk berbagi 
informasi positif dan mempermudah komunikasi, tetapi justru 
menjadi media penyebar hoaks, fake news, kebencian, maupun 
provokasi. Selain itu, risiko dari intensitas penggunaan gawai (gadget) 
oleh setiap individu yang semakin besar pada masa pandemik ini juga 
menjadi faktor munculnya infodemik. Masa pandemik mensyaratkan 
dan memaksa segala sesuatunya dilakukan dengan berbasis online dan 
gawai kita. Kondisi yang demikian menjadi keharusan, seiring dengan 
sikap untuk menaati anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan 
untuk menghindari pertemuan secara fisik. 

Dalam suasana menjangkitnya wabah dan situasi pandemi 
global, infodemi telah masif mengisi narasi di ruang publik secara 
virtual dalam ranah masyarakat global. Informasi yang tidak jelas 
sumbernya, tidak benar, bohong, maupun sengaja direkayasa, jelas 
akan membuat masyarakat justru semakin bingung dan memunculkan 
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kecemasan berkepanjangan sehingga hal ini sungguh membahayakan. 
Fenomena yang terjadi bahwa semua infodemik COVID-19 dari kabar 
yang sifatnya lokal, nasional, hingga global terus berkelindan di 
sekeliling kita dan menimbulkan tekanan sosio-psikologis. 

Asumsi saya bahwa seseorang yang memiliki kompetensi 
literasi digital bisa menjadi modal utama untuk melawan infodemi. 
Dalam praktiknya, seseorang itu akan mengejawantah menjadi 
pejuang tangguh dan pahlawan melawan infodemi. Salam (2020: 
21) menjelaskan perlunya cara untuk membendung infodemi, yaitu 
dengan menggalakkan kampanye edukatif, tulisan artikel, diskusi, 
seminar, maupun kajian online, yang isinya memberikan informasi 
yang mencerahkan dan menggembirakan masyarakat. Upaya 
melawan infodemi dan misinformasi menjadi tanggung jawab semua 
pihak. Sylvie Briand (dalam Zarocostas, 2020) mengatakan bahwa 
setiap wabah akan disertai dengan semacam tsunami informasi. 
Dalam tsunami tersebut selalu terdapat informasi yang salah, rumor, 
dan yang lainnya. Bahkan sejak abad pertengahan pun sudah ada 
fenomena ini.

Secara teknis, bisa jadi sebuah berita itu meyakinkan karena 
berasal dari sumber yang dipercaya dan dapat diandalkan, dan 
tidak ada alasan untuk meragukan keasliannya. Namun di sebagian 
besar kasus, berita tersebut memang nyata, tetapi setelah ditelaah 
lebih mendalam ternyata kontennya tidak akurat. Informasi baru 
memang disinyalir menyebabkan lebih banyak peningkatan entropi 
sistem daripada peningkatan pengetahuan. Dalam Orso, et al. (2020) 
dicontohkan bahwa di awal pandemi, banyak orang mengatakan kalau 
pandemi ini tidak jauh berbeda dengan situasi flu musiman. Sementara 
orang awam sejak awal sudah merasa khawatir dan ketakutan. 

Solusinya berarti, agar tidak membingungkan masyarakat, 
pemerintah harus mampu memberikan informasi yang akurat dan 
kredibel terhadap hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Sampai 
saat ini pun sudah banyak cara yang ditempuh dan sudah dilakukan 
oleh masyarakat, komunitas, maupun para pegiat dan relawan 
pencegahan penularan COVID-19. Seperti halnya anggota komunitas 
“Aku Badut Indonesia (ABI)” yang menggelar kampanye pencegahan 
COVID-19 dengan memakai poster di persimpangan Pasar Rebo 
(Jakarta) beberapa waktu lalu.
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Maraknya infodemi pada saat pandemi semakin meresahkan 
masyarakat. Artinya, telah terjadi persebaran berbagai macam 
informasi negatif yang dapat menyesatkan, abal-abal, berita palsu/
bohong, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Wujud konkret dari informasi yang menyesatkan hadir dengan 
informasi yang bombastis berupa pesan pencegahan agar tidak 
tertular virus sehingga beredar informasi yang seakan-akan memaksa 
pembaca harus melakukan beberapa hal. Masih banyak lagi yang 
lainnya, seperti penanganan jika terkena virus, akibat jika tertular 
virus, isu konspirasi terkait pandemi, serta informasi yang sifatnya 
bernada ancaman untuk menyebarkan. Padahal, semua isi pesan 
tersebut sebetulnya tergolong hoaks yang sengaja diproduksi oleh 
oknum untuk menyebarkan informasi yang tidak benar seputar 
COVID-19. 

Kominfo menemukan 1.401 sebaran kasus hoaks pada awal Mei 
2020 yang telah tersiar di masyarakat (Ardi, 2020). Pemerintah waktu 
itu juga telah bekerja keras dengan menggandeng pihak terkait, seperti 
Kepolisian RI. Sejauh ini penegakan hukum terhadap para pembuat 
dan penyebar informasi yang menyesatkan sudah ditegakkan. Hanya 
saja, dalam pengamatan penulis, pada implementasinya masih ada 
beberapa kasus tertentu yang terlalu longgar atau kurang ketat. 

Informasi menyesatkan yang terlanjur dikonsumsi oleh 
masyarakat dapat berakibat fatal sehingga situs khusus/portal 
informasi perlu dibuat dan di-update untuk meminimalisasi dan 
menangkal banjirnya infodemi. Untuk sebaran informasinya, ada link 
media yang memberitakan. Sebaran media daring terbanyak diraih 
oleh antaranews.com (9 pemberitaan), okezone.com (8 pemberitaan), dan 
tandaseru.id (3 pemberitaan). Lebih jelasnya, seperti pada Gambar 1.

Adanya faktor bias informasi dari sumber internet juga 
berpengaruh terhadap infodemik. Hal ini karena internet yang 
menjembatani masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intens 
dengan berbagai aplikasi. Jadi, masyarakat sudah dimanjakan hanya 
dengan mengandalkan informasi sepotong yang diperoleh dari 
internet, tanpa ada daya kritis untuk mengecek kembali keakuratan 
isinya. Setiap individu hendaknya mampu memahami ragam 
bentuk informasi sampai dengan memverifikasi kandungan pesan 
informasinya. Diseminasi infodemik membuat persepsi masyarakat 



102

Gambar 1. Jumlah Berita Per Media
Sumber: lokadata.id (2020)

menjadi cenderung kurang selektif. Masyarakat harus kritis dan bisa 
kreatif memanfaatkan aplikasi web yang tersedia untuk mengecek 
COVID-19, misalnya cekfakta.com, www.covid19.go.id/hoax-buster, Tirto.
id, liputan6.com. 

Diseminasi informasi yang bersifat infodemi sangat luas 
cakupannya, seperti tidak sinkron, tidak jelas sumbernya, belum tentu 
benar, dan tidak berdasarkan fakta. Padahal kondisi yang seperti ini 
justru menjadi pemantik luar biasa yang menyebabkan masyarakat 
menjadi cenderung konsumtif melahap berita dan menyebarkan tanpa 
menelaah terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa “jarimu harimaumu” 
sehingga harus ekstrahati-hati dan tidak gegabah. Jika tidak, bisa 
ditebak akhirnya masyarakat menjadi tidak tepat dalam menafsirkan 
dan mengidentifikasi persoalan yang benar-benar terjadi. Secara 
psikologis, sangat penting karena sebagai dasar setiap individu untuk 
berpikir, bersikap, berperilaku, dan mengambil tindakan selama masa 
pandemik COVID-19 ini.

Kompetensi Literasi Digital

Literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam 
mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. 
Apalagi pada era digital seperti saat ini, informasi begitu cepat disebar 
dan diperoleh, dan setiap orang bisa dengan mudahnya menjadi 
sumber berita dengan memproduksi informasi. Terkait literasi digital, 
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menurut Casey and Bruce dalam Montebello (2016), dijelaskan bahwa 
literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, 
mengevaluasi, dan menganalisis informasi dalam berbagai format 
dari berbagai sumber digital.

Oleh karena setiap individu itu rentan dalam mengonsumsi 
media digital, dibutuhkan kompetensi dalam menyikapi informasinya. 
Peradaban teknologi yang semakin canggih menuntut masyarakat 
memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
dalam menggunakan teknologi digital. Eshet and Alkalai (2004) 
menegaskan bahwa setiap individu harus dapat menggunakan 
berbagai keterampilan yang dimiliki, baik itu teknis, kognitif, maupun 
sosiologis untuk melaksanakan tugas dan memecahkan masalah yang 
dihadapi. 

Literasi digital menunjukkan aspek mendasar dari ranah 
digitalisasi yang merupakan bagian dari media baru (new media). 
Hadirnya media baru internet telah mengubah cara untuk berinteraksi. 
Tidak semua informasi yang beredar terkait COVID-19 benar. Oleh 
karena itu, membutuhkan keberdayaan setiap individu dalam 
menelaah dan mengecek lebih lanjut. Literasi digital dalam pandangan 
Hawisher, et al. (2006) tidak bersifat monokultur dan statis, kemudian 
juga terkoneksi dengan ekologi lokal maupun global yang saling 
berhubungan. Oleh karena selalu terkoneksi dalam jaringan, siapa 
pun pengguna internet pasti sering berhadapan dengan informasi 
yang tergolong infodemik. 

Tidak heran, kini, di tengah wabah pandemi COVID-19, 
informasi hoaks menjadi hiasan di gawai setiap individu. Pada saat 
asyik berenang dan menyelam bebas  lautan digital inilah kompetensi 
literasi digital betul-betul menjadi benteng untuk menangkal 
diseminasi infodemi. Jadi, jelas, apabila tidak memiliki kompetensi 
literasi digital, akan sangat mungkin secara tidak sadar tergelincir dan 
terperosok dalam pusaran infodemik. Perlu disadari konsekuensinya 
bahwa maraknya konten infodemik akan membuat miris kita semua. 
Ahli infodemiologi (Eysenbach, 2020) mengemukakan 4 (empat) pilar 
manajemen infodemi, yaitu: 
1. Pemantauan informasi (infoveillance);
2. Membangun kapasitas literasi eHealth dan literasi sains;
3. Mendorong perbaikan pengetahuan dan proses peningkatan 
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kualitas, seperti pemeriksaan fakta dan tinjauan rekan sejawat;
4. Penerjemahan pengetahuan yang akurat dan tepat waktu, dengan 

meminimalkan faktor distorsi, seperti pengaruh politik atau 
komersial.

Idealnya masyarakat sangat membutuhkan informasi atau 
konten yang akurat di tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam 
hal ini menjadi paradoks, karena justru penyebaran hoaks bersifat 
sporadis dan tidak mudah diredam. Terlebih apabila hoaks tidak segera 
ditangani, pastinya akan lebih berbahaya karena menjadi bom waktu 
yang berdampak meresahkan masyarakat secara luas. Salah satu 
contoh, pernah ada kejadian jenazah dari pasien COVID-19 ditolak 
warga ketika akan dimakamkan. Penyebabnya adalah ketakutan 
warga yang berlebihan dan kekurangtahuan informasi yang benar. 
Inilah pentingnya literasi dalam memahami COVID-19 secara benar 
sehingga bisa berwawasan luas, mengambil langkah pencegahan, 
berpikir jernih, serta bersikap positif.

Sungguh mencengangkan bahwa hanya dalam kurun waktu 
4 (empat) bulan, yaitu Januari s.d. April 2020, telah ada 554 kasus 
hoaks di berbagai panggung digital, 301 di antaranya tentang 
COVID-19. Keadaan yang demikian menjadi memperkeruh situasi 
penanganan yang dilakukan pemerintah. Lalu pertanyaan besarnya, 
mengapa hoaks terkait COVID-19 mudah muncul dan tersebar luas? 
Menurut pandangan Wijaya (2019), salah satu alasannya karena 
kecanggihan teknologi komunikasi dan penguasaan keterampilan 
teknis penggunaan teknologi yang tidak berbanding lurus dengan 
kompetensi etis di kalangan sebagian warga internet.

Kondisi yang ironis seperti inilah yang mensyaratkan tiap-
tiap individu harus memiliki kompetensi literasi digital. Cara untuk 
memperolehnya dengan terus belajar mengikuti perkembangan 
teknologi digital. Ardi (2020) menjelaskan bahwa saat pandemi seperti 
sekarang ini, ada hal yang sangat penting bahwa perlu menjadikan 
momentum teknologi digital untuk memasukkan kurikulum yang 
mengedepankan keterampilan psikologis daring yang berupa 
literasi dan tanggung jawab digital. Kedua hal ini diperlukan untuk 
menyelamatkan masyarakat ketika dihadapkan pada gempuran 
infodemi.
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Perlu disadari bahwa tidak semua informasi yang ada di 
belantara internet itu sehat. Begitu pula tidak semua informasi digital 
yang masuk ke gawai itu layak dikonsumsi. Kompetensi literasi digital 
dalam menangkal infodemi dimulai dengan kemampuan mengetahui, 
menelusur, memahami, menganalisis, sampai dengan menggunakan 
teknologi digital. Jadi, diperlukan penguasaan dari mulai memahami 
literasi komputer dasar, mampu menggunakan perangkat komputer, 
memahami software, memiliki keterampilan menggunakan perangkat 
digital, sampai literasi internet. Langkah tersebut dibutuhkan agar 
setiap individu memiliki kepekaan dan daya kritis dalam memahami 
informasi yang diterima dan beredar luas di masyarakat. Selain itu, 
untuk menyinkronkan informasi yang diperoleh sehingga dapat 
menghilangkan ambiguitas kognitif. 

Dalam https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-students-digital-
literacy dijelaskan bahwa literasi digital sebagai kemampuan yang 
sesuai dengan seseorang untuk hidup, belajar dan bekerja dalam 
masyarakat digital. Selanjutnya JISC (2018) menyebutkan 7 (tujuh) 
elemen dari literasi digital. Lebih jelasnya seperti Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Elemen Literasi Media
Sumber: Disarikan dari JISC (2018)
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Jika dikaitkan dengan konteks infodemi COVID-19, bisa 
penulis jelaskan bahwa: Pertama, literasi informasi berarti mampu 
mencari informasi terkait COVID-19 kemudian menggunakan 
sampai mengevaluasinya. Kedua, digital scholarship, yaitu mampu 
terlibat aktif dalam kegiatan akademik dengan menjadikan informasi 
seputar COVID-19 dalam media digital sebagai referensi data. Ketiga, 
keterampilan pembelajaran berarti individu mampu mempelajari 
teknologi dengan fitur lengkap dalam pembelajaran. Keempat, literasi 
TIK berarti individu sudah melek TIK sehingga mampu menggunakan 
perangkat digital. Kelima, karier dan identitas manajemen berarti 
individu mampu mengelola identitas online. Keenam, komunikasi 
dan kolaborasi berarti individu harus mampu mengakses dan 
mengoperasikan, mampu menganalisis dan mengevaluasi, serta 
mampu berkomunikasi dan berpartisipasi aktif dalam jaringan digital. 
Ketujuh, literasi media meliputi kemampuan kritis individu sehingga 
tidak mudah teperdaya oleh infodemi COVID-19.

Apabila memiliki kompetensi literasi digital, dapat dipastikan 
akan memperoleh informasi yang akurat dalam menghadapi pandemi 
COVID-19. Selanjutnya karena risiko paparan infodemi terkait 
COVID-19, dibutuhkan resiliensi ketika melakukan aktivitas daring. 
Resiliensi sebagai cara agar mampu bertahan dalam situasi pandemi 
dengan penyesuaian diri dalam menghadapi tekanan ketika kondisi 
tertekan karena COVID-19. Farkas and Orosz (2015) menjelaskan 
resiliensi merupakan cara protektif dalam melawan kesulitan. Ego-
resiliency berarti kapasitas yang memungkinkan individu untuk 
beradaptasi dengan perubahan tuntutan lingkungan yang terjadi 
secara terus-menerus.

Penutup

Musuh terbesar dari COVID-19 bukan hanya pandemi global, 
melainkan juga yang oleh WHO disebut infodemik. Mewabahnya 
infodemi yang berisi berita hoaks dengan kecepatan penyebaran yang 
begitu masif melalui media sosial, perlu dilawan dan disikapi. Infodemi 
dideskripsikan sebagai informasi yang melimpah atau terlalu banyak 
informasi, yang sebagian akurat dan sebagian tidak, yang terjadi 
selama pandemi COVID-19. Banyaknya informasi menyebabkan 
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masyarakat menjadi sulit membedakan antara informasi yang benar 
dan salah. Infodemi dapat berdampak pada sulitnya masyarakat 
untuk memperoleh sumber informasi yang kredibel. Strategi untuk 
melawan risiko infodemik menjadi tantangan nyata untuk memitigasi 
risiko yang terjadi. Oleh karena itu, memberikan informasi yang benar 
dari sumber yang dapat dipercaya adalah kuncinya. 

Infodemiologi diakui oleh organisasi kesehatan dan WHO 
sebagai bidang ilmiah penting yang muncul selama pandemi 
COVID-19. Selain masifnya penyebaran COVID-19 pada beberapa 
wilayah di Indonesia, pada lain sisi masyarakat ternyata juga 
dihadapkan pada masalah infodemi. Faktor menguatnya infodemik 
dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan media sosial, bias informasi 
yang diperoleh dari internet, dan semakin tingginya intensitas 
penggunaan gawai oleh masyarakat. Literasi digital sangat penting 
dalam situasi pandemi COVID-19, baik itu literasi informasi, digital 
akademik, keterampilan pembelajaran, literasi TIK, karier dan 
identitas manajemen, komunikasi dan kolaborasi, maupun literasi 
media. Kompetensi literasi digital yang membutuhkan keterampilan 
kognitif dan teknis sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam 
rangka menangkal infodemi. 
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Abstrak

Pengguna internet tidak hanya menjadi konsumen, tetapi 
juga berperan sebagai produsen. Pengguna internet akan menerima 
dan menciptakan informasi, termasuk mengolah dan menyebarkan 
informasi. Fenomena tingginya akses internet mengakibatkan 
banyak beredar berita hoaks dan pelanggaran dalam bermedia sosial 
termasuk pencemaran nama baik, cyberbullying, dan cybercrime. Pada 
saat ini, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan masyarakat 
sangat membutuhkan keterbaruan informasi akan COVID-19, salah 
satunya melalui media sosial. Media sosial, seperti Tiktok, Facebook, 
dan Instagram, merupakan media penyebaran hoaks tentang 
COVID-19 terutama Facebook. Keterampilan literasi informasi 
berguna untuk membentengi diri dari berita yang tidak benar serta 
membangun etika dalam menggunakan media sosial. Keterampilan 
literasi informasi yang dapat diterapkan dalam menggunakan 
media sosial adalah: (1). Menentukan informasi yang dibutuhkan 
dengan menjawab 5W+1H (What, Who, Where, Why, When dan How); 
(2). Mengakses informasi yang diperlukan secara efektif dan efisien 
dengan memahami karakteristik sumber informasi; (3). Mengevaluasi 
informasi dan sumbernya secara kritis untuk menentukan informasi 
yang dapat digunakan; (4). Menggabungkan informasi yang dipilih 
ke dalam basis pengetahuan seseorang dengan membaca informasi 
secara menyeluruh; (5). Menggunakan informasi secara efektif untuk 
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mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan; (6). Memahami 
masalah ekonomi, hukum, dan sosial di sekitar penggunaan infor-
masi yang berkaitan dengan perkembangan informasi; dan (7). 
Mengakses serta menggunakan informasi secara etis dan legal sesuai 
dengan regulasi yang berlaku. Dengan memahami dan menerapkan 
keterampilan literasi informasi, masyarakat dapat memahami etika 
dalam bermedia sosial, yaitu tidak memercayai dan menyebarkan 
berita yang belum diketahui kebenarannya.

Kata kunci: literasi informasi, keterampilan literasi informasi, hoaks 
COVID-19, media sosial.

Pendahuluan

Revolusi teknologi merupakan perubahan teknologi yang pesat 
dan mengacu pada modernisasi. Perkembangan zaman yang semakin 
modern seiring berkembangnya ilmu pengetahuan mengakibatkan 
adanya tuntutan manusia untuk semakin banyak berinovasi di bidang 
teknologi. Dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin 
beragam serta dapat mempermudah pekerjaan, perkembangan 
teknologi sudah merambah di berbagai bidang di masyarakat. Sudah 
banyak alat dan benda canggih yang tersebar di seluruh dunia. Mulai 
dari televisi, smartphone, smartwatch, alat rumah tangga dan dapur, 
transportasi, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut berevolusi 
semakin canggih dengan bantuan pemikiran dari manusia kreatif 
nan cerdas. Memanfaatkan Internet of Things (IoT), ArtificiaI Intelligence 
(AI), dan teknologi robot, manusia dapat menciptakan sebuah benda 
canggih yang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas 
manusia. Berkembangnya teknologi yang mayoritas mengarah ke 
digital pada abad-21 juga disebut sebagai abad digital. 

Pada abad 21, ada banyak tantangan dan peluang yang ber-
kembang di masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiki kemampuan 
yang dapat mengimbangi tantangan dan peluang tersebut, ia akan 
menggunakan teknologi secara tidak beraturan. Menurut Trilling 
& Fadel (2009), abad-21 berhubungan erat dengan tiga subjek inti, 
yaitu kemampuan untuk hidup dan berkarier, kemampuan belajar 
dan berinovasi, serta kemampuan teknologi dan media informasi 
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(Khasanah, 2019). Pada Abad-21, dalam melakukan pembelajaran, ada 
empat kemampuan yang harus dilakukan oleh setiap individu, yaitu 
“to know ,to do, to be, and to live together”. Ia harus mampu mengetahui 
apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukannya, harus menjadi apa 
ke depannya, dan bagaimana ia bisa berbaur. Empat keterampilan 
yang harus dikuasai oleh setiap individu, yaitu berpikir kritis, 
kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Keempat keterampilan itu akan 
membantu individu untuk melengkapi kemampuannya. Kemampuan 
dan keterampilan tersebut bersifat long-life learning. Untuk dapat hidup 
pada abad-21, masyarakat harus mengerti tentang literasi informasi.  

Perkembangan internet yang pesat membuat masyarakat 
semakin mudah untuk mengakses informasi yang diinginkannya, 
tanpa mengetahui mana informasi yang benar atau tidak karena 
mereka lebih mementingkan bagaimana cara mengaksesnya. Hal 
ini dapat meresahkan masyarakat karena semakin banyaknya 
pengguna internet, informasi akan semakin mudah menyebar. 
Berdasarkan Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet yang 
dilakukan oleh Polling Indonesia yang bekerja sama dengan 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna 
internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10,12 persen 
pada 2018 yang dilakukan mulai 9 Maret hingga 14 April 2019. 
Dari total populasi sebanyak 264,16 juta jiwa di Indonesia, hampir 
64,8 persen atau sekitar 171,17 juta jiwa sudah menjadi pengguna 
internet. Mayoritas penguna internet adalah masyarakat dengan 
rentang usia 15-19 tahun (Lihat gambar 1). Masyarakat yang paling 
banyak mengakses internet, khususnya media sosial, merupakan 
para digital native atau generasi “Z”.

Banyaknya pengguna internet di Indonesia maka masyarakat 
perlu mengetahui dan memiliki keterampilan literasi informasi agar 
semakin bijak dalam menggunakan internet termasuk media sosial 
karena tidak semua digital native melek akan informasi. Mereka 
hanya mampu menggunakan teknologi, itupun belum maksimal. 
Seiring berkembangnya internet, komunikasi yang terjadi di 
masyarakat akan mengalami perubahan. Pengguna internet tidak 
hanya menjadi konsumen, tetapi juga berperan sebagai produsen. 
Pengguna internet akan menerima dan menciptakan informasi, 
termasuk mengolah dan menyebarkan informasi. Pengenalan 
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literasi informasi sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran 
hoaks di media sosial.

Banyaknya pengguna internet di Indonesia maka masyarakat 
perlu mengetahui dan memiliki keterampilan literasi informasi agar 
semakin bijak dalam menggunakan internet termasuk media sosial 
karena tidak semua digital native melek akan informasi. Mereka hanya 
mampu menggunakan teknologi, itupun belum maksimal. Seiring 
berkembangnya internet, komunikasi yang terjadi di masyarakat 
akan mengalami perubahan. Pengguna internet tidak hanya menjadi 
konsumen, tetapi juga berperan sebagai produsen. Pengguna internet 
akan menerima dan menciptakan informasi, termasuk mengolah 
dan menyebarkan informasi. Pengenalan literasi informasi sangat 
dibutuhkan untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial.  

Fenomena tingginya akses internet mengakibatkan banyak 
beredar berita hoaks dan pelanggaran dalam bermedia sosial 
termasuk pencemaran nama baik, cyberbullying, dan cybercrime. 
Saat ini, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Masyarakat, 
baik pekerja maupun pelajar, diharap melakukan pekerjaannya di 
rumah (WFH). Oleh sebab itu, masyarakat sangat membutuhkan 
informasi COVID-19 berdasarkan sumber yang kredibel. Celah 
tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat termasuk media 
berita untuk memberikan berita atau informasi hoaks. Seperti 
baru-baru ini terdapat berita yang cukup viral dan membuat geram 

Gambar 1. Penetrasi Pengguna Internet 2018 Berdasarkan Umur
(Sumber: APJII 2018)
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netizen Indonesia, termasuk artis ternama dan khususnya IDI (Ikatan 
Dokter Se-Indonesia), karena seseorang yang bernama Hadi Pranoto 
mengklaim sebagai seorang profesor dan sudah menemukan vaksin 
COVID-19. Padahal, obat yang dijual tersebut merupakan obat herbal. 
Berita ini viral setelah diunggah di kanal YouTube Dunia Manji. 
Kelompok Cyber Indonesia menganggap konten video yang diunggah 
tersebut mengandung unsur hoaks yang dapat menggiring opini 
masyarakat dan mengakibatkan misinformasi. 

Penyebaran hoaks di media sosial juga menyebabkan semakin 
banyak pengguna yang melakukan pelanggaran, baik melakukan 
plagiasi, memberikan komentar jahat, melakukan aktivitas yang 
mencemarkan nama baik, maupun menjadikan sebagai media 
penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan meraih empati 
dari masyarakat. Media sosial, seperti Tiktok, Facebook, dan Instagram, 
merupakan media yang paling kontroversial dikarenakan banyaknya 
masalah yang timbul di media tersebut. Facebook merupakan media 
sosial yang paling banyak penggunanya menyebarkan hoaks sehingga 
disebut sebagai “ladangnya hoaks”. Instagram dan Tiktok merupakan 
media sosial yang penggunanya banyak melakukan cyber bullying dan 
pencemaran nama baik. Masyarakat tidak menyadari bahwa jejak 
digital tetap ada walaupun sudah dihapus atau diedit.  

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengungkapkan 
bahwa kemampuan literasi informasi masyarakat Indonesia masih 
rendah. Masyarakat sangat perlu memahami dan menerapkan 
kemampuan literasi informasi dalam bermedia sosial agar semakin 
bijak dalam mengakses, menggunakan, menanggapi, dan menyebarkan 
informasi. Harapannya, masyarakat Indonesia semakin aware dan 
sadar akan pentingnya memiliki keterampilan literasi informasi 
karena berguna bagi diri sendiri tidak hanya untuk sekarang bahkan 
untuk masa depan. 

Pembahasan

Keterampilan Literasi Informasi

Informasi yang menyebar secara luas di internet, khususnya 
media sosial, mengharuskan kita untuk lebih teliti lagi dalam 
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menyaring informasi. Karena tidak semua informasi yang beredar 
dapat dipercaya dan digunakan, sering kali informasinya bercampur 
dengan informasi yang tidak dapat dipercaya, seperti hoaks. Hoaks 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI.kemdikbud.go.id) 
adalah informasi bohong. 

Menghadapi hoaks yang beredar secara luas dan masif di 
internet, baik melalui situs web maupun media sosial, dibutuhkan 
kemampuan agar tidak mudah percaya dan menjadi reaktif terhadap 
berita-berita yang diterima. Media sosial sendiri merupakan media 
yang paling banyak memuat hoaks dikarenakan kemudahannya 
dalam mengakses untuk membuat dan menyebarluaskan konten. 

Literasi informasi didefinisikan oleh American Library 
Association (ALA) (1998) sebagai kemampuan untuk mengenali kapan 
informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, 
mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara 
efektif. ALA mendefinisikan Literasi Informasi sebagai kemampuan, 
dan kemampuan tersebut harus dimiliki setiap individu agar dapat 
mencari, menemukan, serta menggunakan informasi dengan tepat 
dan etis. Literasi informasi berguna dalam kehidupan sebagai dasar 
dalam pembelajaran seumur hidup untuk semua disiplin ilmu, 
semua lingkungan belajar, dan semua tingkat pembelajaran yang 
memungkinkan semua orang belajar secara mandiri. Menurut 
American Library Association (1998), dengan literasi informasi, 
seseorang akan memiliki kemampuan:

Pertama, menentukan sejauh mana informasi yang dibutuhkan 
berkaitan dengan identifikasi kebutuhan informasi individu yang 
berbeda dengan individu lain karena perbedaan karakter, kesukaan, 
disiplin ilmu yang dipelajari, lingkungan, dan tingkat pembelajaran. 
Kemampuan ini mengeksplorasi kemampuan individu dalam 
menentukan kebutuhan informasinya, dan sejauh mana informasi 
dibutuhkan sesuai dengan tingkatannya. Kemampuan ini dapat 
ditandai dengan menjawab pertanyaan sederhana berupa 5W+1H 
(What, Who, Where, Why, When dan How). Dengan rumus 5W+1H, 
kebutuhan informasi dapat dibuat menjadi lebih perinci dan sesuai 
prioritas.

Kedua, mengakses informasi yang diperlukan secara efektif dan 
efisien berkaitan dengan sumber informasi yang dipilih. Beragamnya 
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sumber informasi, menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber 
yang dapat digunakan untuk mencari informasi. Namun, kita juga 
harus memperhatikan setiap karakter media sosial, seperti demografi 
pengguna, jumlah karakter dalam postingan, media yang dapat 
dilampirkan pada postingan, agar proses pencarian informasi menjadi 
efisien dan efektif.

Ketiga, mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis. 
Setelah mengetahui karakter dan menentukan sumber informasi, 
informasi yang kita terima perlu dievaluasi karena informasi yang 
diterima tidak dapat diterima seluruhnya dan perlu dievaluasi karena 
dikhawatirkan tercampur dengan hoaks.

Keempat, sebelum menggunakan informasi, penting untuk 
dilakukan penyusunan informasi ke dalam diri melalui membaca. 
Membaca, sama dengan menginternalisasi informasi ke dalam 
diri seseorang untuk memproses informasi menjadi pengetahuan. 
Selanjutnya informasi yang diterima dan sudah dievaluasi, dapat 
digunakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan ini beraneka ragam, bisa 
untuk tujuan pendidikan, minat, hobi, dan tujuan lain. Setiap individu 
memiliki tujuan yang beragam karena latar belakang yang beragam.

Kelima, memahami masalah ekonomi, hukum, dan sosial di 
sekitar penggunaan informasi berkaitan dengan kemampuan individu 
dalam merespons perkembangan keadaan ekonomi, hukum, dan 
sosial dalam permasalahan penggunaan informasi serta memahami 
peraturan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 
informasi yang beredar di lingkungan sekitar. Regulasi mengenai 
penggunaan informasi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari agar menjadi pengguna informasi yang bertanggung jawab. 

Keenam, tata aturan penggunaan informasi yang diatur di setiap 
negara. Hal tersebut dimaksudkan agar individu dapat mengakses 
serta menggunakan informasi secara etis dan legal. Tata aturan ini 
juga membuat individu menjadi lebih aman dan terlindungi dalam 
penggunaan informasi.

Penerapan Kemampuan Literasi Informasi

Kemampuan literasi informasi perlu diterapkan dalam 
melakukan penelusuran informasi agar mendapatkan hasil yang 
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efektif dan efisien. Informasi yang diterima juga tidak langsung dapat 
diterima, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu agar terhindar dari 
informasi yang tercampur hoaks. Informasi yang sumber dan isinya 
sudah dievaluasi juga harus digunakan sesuai tujuan dan aturan dan 
kaidah yang berlaku. Beberapa langkah awal dalam penelusuran 
informasi adalah dengan menjawab pertanyaan 5W+1H. Sebagai 
contoh, kita mengambil tema COVID-19 dalam penelusuran ini karena 
topik yang sedang banyak diperbincangkan. Pertanyaan tersebut 
dapat diurai sebagai berikut:
1. What: apa itu COVID-19?
2. Who: siapa yang terkena COVID-19?
3. When: kapan wabah COVID-19 ini mulai ada?
4. Where: Negara mana yang menjadi episentrum COVID-19?
5. Negara mana yang penduduknya terjangkit COVID-19?
6. Why: apa penyebab virus COVID-19?
7. How: Bagaimana penularan virus COVID-19?

Berdasarkan contoh tersebut, langkah selanjutnya yang dapat 
kita ambil adalah menentukan sumber informasi yang akan kita 
pilih. Sumber informasi ini dapat bermacam-macam, seperti situs 
portal berita, ataupun media sosial. Masyarakat Indonesia sebagian 
besar merupakan pengguna internet. Mereka menggunakan 
internet untuk bermedia sosial dan berkomunikasi dengan sesama 
atau sekadar mengisi waktu luang (lihat Gambar 2). Masyarakat 
memperoleh informasi sehari-hari melalui kegiatan tersebut. 

Gambar 2. Alasan Menggunakan Internet 
(Sumber: APJII, 2018)
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Berdasarkan survei APJII,  media sosial yang sering digunakan oleh 
masyarakat adalah Facebook (51%), Instagram (18%),  YouTube (15%), 
dan Twitter (2%) (lihat Gambar 3). 

Gambar 3. Media Sosial Paling Sering Dikunjungi (Sumber: APJII, 2018)

Dari gambar tersebut, terlihat karakteristik pengguna media 
sosial. Dari media-media yang digunakan, kita bisa mencari 
informasi di media sosial dengan mengetikkan kata kunci pada 
kolom “search”. Di Instagram kita bisa mencari dengan tag top, 
accounts, tags, dan places. Pencarian di Instagram, disarankan menuju 
akun resmi lembaga yang berkaitan dengan topik tertentu. Contoh 
topik COVID-19, kita bisa menuju akun kemenkes_ri (Kementrian 
Kesehatan RI), kemenkominfo (Kementerian Kominfo RI), 
eijkmaninstitute (Lembaga Riset Biologi Molekuler), serta akun 
resmi portal berita arus utama, seperti kompas.com (kompascom), 
liputan6.com (liputan6), tirto.id (tirtoid), dan tempo.co (tempodotco), 
serta MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) melalui 
turnbackhoaxid, yang sudah tersertifikasi IFCN (International 
Fact Checking Network). IFCN adalah sebuah inisiatif global yang 
memberikan sertifikasi fact-checking kepada media, organisasi, dan 
LSM di seluruh dunia (Lumakto, 2019).

Twitter dan Facebook, pada dasarnya dapat dimulai dengan 
memilih sumber informasi yang tepat serta lembaga resmi yang 
menerbitkan informasi. Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
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Komunikasi dan Informasi RI adalah lembaga resmi yang 
memberikan edukasi dan informasi mengenai perkembangan 
COVID-19 dan terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan 
masyarakat. Media arus utama yang telah disebutkan, bisa menjadi 
referensi dalam penelusuran informasi karena dapat menyajikan 
berita yang dapat dipercaya. Selanjutnya MAFINDO melalui 
turnbackhoax.id mengarsipkan berita-berita hoaks yang sudah 
diklarifikasi dengan format yang mudah dipahami yang berisi 
tentang berita hoaks yang beredar, klarifikasi,dan sumber dari 
hoaks tersebut. 

Gambar 4. Sumber Foto: turnbackhoax.id

Gambar 5. Sumber Foto: turnbackhoax.id
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Gambar tersebut adalah tangkapan layar situs turnbackhoax.id 
yang memberikangambaran mengenai narasi hoaks yang beredar 
disertai bantahannya (disertai sumber resmi bantahan hoaks), 
sumber hoaks tersebut beredar dan penjelasan bagaimana hoaks 
dan bantahannya. Guna memudahkan masyakarakat mengenali 
berita hoaks dengan cara mendapat informasi yang lengkap 
mengenai hoaks disertai bantahannya dengan mengetikkan 
kata kunci pada kolom “search”. Hanya membaca judul dari suatu 
berita juga tidak disarankan karena sering kali judul dibuat untuk 
mendorong seseorang melakukan klik tautan suatu berita. Kita perlu 
pula membaca keseluruhan isi serta mengevaluasi sumber berita. 
Facebook, banyak ditemukan hoaks yang beredar dari sumber 
berupa portal berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Sebagai pembanding, perlu juga kita telusuri ke situs berita arus 
utama untuk memperoleh referensi.

Salah satu tools yang dapat digunakan dalam mengevaluasi 
suatu berita adalah Hoax Buster Tools yang juga dikembangkan 
oleh MAFINDO yang telah tersedia di Android. Menu pada tools 
tersebut adalah Lapor Hoax melalui lapor@turnbackhoax.id 
dengan mengisi form terlampir dengan isian nama, email, judul 
laporan, teks Hoaks dan dokumen pendukung berupa file tangkapan 
layar. Menu selanjutnya berupa alat pencarian berupa anti-
hoaks search engine di Google yang menampilkan situs tepercaya. 
Pencarian Google dengan hemat bandwith sampai dengan 5x lipat 
dan pencarian Hoaks di turnbackhoax.id. Alat cek gambar adalah 
menu selanjutnya yang terdiri atas image search untuk mengetahui 
informasi mengenai gambar melalui situs https://reverse.photos/ dan 
jeffrey’s image metadata viewer (JIMV) untuk mengetahui metadata 
suatu gambar. Menu media sosial terdiri atas foller.me, sebuah 
tool untuk melakukan analisis akun publik Twitter dan graph.tips 
untuk melakukan pengecekan informasi akun Facebook. Alat cek 
video terdiri atas geosearch untuk pencarian video pada lokasi 
tertentu, YouTube data viewer untuk melihat informasi video 
YouTube. WatchFrameByFrame.com untuk melihat video frame-by-
frame. Menu Pencarian Orang dapat diakses melalui tool pipl.com 
untuk melakukan pencarian orang yang memiliki alamat email, 
username, ataupun nomor telepon. Selanjutnya adalah peekyou 
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untuk memudahkan pencarian orang yang kita kenal; spokeo 
untuk mencari orang dan reuni; serta tool peoplefinfThor untuk 
menemukan orang di Facebook dengan mudah. Menu terakhir 
menu spesial terdiri atas inteltechniques, training untuk open source 
intelligence (OSINT); game: produsen  hoaks, sebuah game yang 
menempatkan pengguna sebagai produsen hoaks; game: klinik 
misinformasi untuk memeriksa pengetahuan diri seputar hoaks; 
dan game: troll factory yang menempatkan penggunanya sebagai 
dalang di balik sebuah hoaks.

Gambar 6. Tampilan Menu pada Hoax Buster Tools

Sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan dan mampu 
mengikuti perkembangan zaman, kita juga dituntut untuk memahami 
hukum serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang Undang 
No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau 
yang lebih dikenal dengan UU ITE adalah payung hukum penegakan 
kasus penyebaran hoaks. Pada Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan 
bahwa:
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“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan ke-
ru gian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang 
Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 
19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” 

Aturan yang jelas mengenai tindakan penyebaran hoaks 
diharapkan mampu memberikan kontrol kepada masyarakat agar 
lebih bijak dalam menggunakan media sosialnya, tidak menyebarkan 
hoaks yang berakibat pada timbulnya keresahan di masyarakat.

Penutup

Pada abad-21 di mana teknologi berkembang pesat, kesadaran 
akan pentingnya pemahaman literasi informasi menjadi urgen 
di masyarakat. Banyaknya hoaks, cyberbullying, penipuan, dan 
pencemaran nama baik di internet menunjukkan tingkat literasi 
informasi di Indonesia masih rendah. Oleh sebab itu, seharusnya 
masyarakat dapat menerapkan kemampuan literasi informasi dalam 
kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam bermedia sosial karena 
media sosial merupakan salah satu sumber informasi masyarakat. 
Facebook merupakan media sosial dengan penyebaran hoaks terbanyak 
sehingga dijuluki sebagai “ladang hoaks”. Hanya mengandalkan fitur 
copy, paste, atau share informasi sudah tersebar luas di masyarakat. 
Masyarakat harus dapat memahami etika dalam bermedia sosial, 
yaitu tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya 
atau hanya bersifat opini semata. Oleh sebab itu, masyarakat secara 
individu harus dapat memilih dan memilah informasi yang dirasa 
cukup benar dengan membuktikan kebenarannya melalui situs web 
atau akun yang tepercaya. 
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Membangun Sistem AntihoaksMembangun Sistem Antihoaks
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Abstrak

Audience generated menurut Straubhaar & La Rose (2006) 
adalah salah satu sifat penting dari media baru, di mana khalayak 
berpeluang untuk memilih, mengontrol, dan memproduksi sendiri 
konten media. Dengan karaktersitik ini pula, media baru menjadi 
media partisipasi. Implikasi dari hal tersebut adalah membanjirnya 
informasi (infodemi), yang tidak saja menciptakan kegaduhan di media 
sosial, tapi juga di masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha 
untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan secara mendalam, 
komprehensif, dan holistik fenomena dan implikasi pemberdayaan 
literasi digital dalam gerakan antihoaks. Artikel dibuat berdasarkan 
kajian dengan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data observasi kegiatan dan wawancara.Setidaknya ada 
empat penyebab fenomena infodemik, yaitu informasi asimetris dari 
pemerintah yang “membingungkan” publik, framing dan fenomena 
clickbait media, politisasi isu, dan aktivitas buzzer. Akibatnya, 
masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang 
tepat.

Salah satu solusi ampuh menghadapi infodemi adalah 
pemberdayaan literasi digital. Perspektif pemberdayaan paling tidak 
melibatkan dua dimensi penting, edukasi dan partisipasi. Edukasi 
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam literasi 
digital. Partisipasi didorong untuk meningkatkan keterlibatan 
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individu dalam mengedukasi teman sebaya (edukasi peer group) dan 
kontra narasi (siskamling digital, periksa fakta, produksi narasi, 
dan menyanggah hoaks). Keduanya, edukasi dan partisipasi, saling 
berhubungan. Masyarakat yang memiliki kapasitas dan berdaya, akan 
mampu berpartisipasi. Pemberdayaan literasi digital membutuhkan 
sumber daya untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan. 
Sementara advokasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan 
pemangku kepentingan.

Berbagai upaya dalam pemberdayaan literasi digital pada 
akhirnya dapat membangun sebuah entitas yang dalam pandangan 
Littlejohn (1997) merupakan seperangkat objek-objek yang saling 
berhubungan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang 
disebut sistem antihoaks. Ada empat hal penting dalam sistem 
ini, yaitu peran para pihak; prinsip, norma, dan nilai; hubungan 
antar pihak; dan eksistensi pemberdayaan itu sendiri. Sistem ini 
menggambarkan sinergi antara komunitas, pemerintah, media, dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem antihoaks. 
Dalam sistem antihoaks, kerja sama dan kemitraan dibangun di 
atas nilai-nilai kesepahaman, kepedulian, kepercayaan, komitmen, 
dan motivasi yang sama untuk melawan hoaks serta meningkatkan 
literasi digital masyarakat. Sistem ini akan bekerja dengan baik bila 
melibatkan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat.

Kata kunci: infodemi, literasi digital, sistem antihoaks.

Pendahuluan

“Today, after more than a century of electric technology, we have 
extended our central nervous system in a global embrace, abolishing both 
space and time as far as our planet is concerned”, tulis McLuhan (1964) 
dengan puitis. Tak lama setelah menerbitkan tulisan tersebut, pada 
1969 jaringan internet ARPANET (Advanced Research Project Agency 
Network) milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat dirilis, 
yang kemudian menjadi cikal bakal teknologi jaringan saat ini. 
Perkembangan teknologi internet telah menghilangkan sekat-sekat 
fisik secara virtual. Setiap orang dengan internet telah terhubung di 
seluruh dunia, dan dapat melihat serta mendengar peristiwa dengan 
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cepat. Hal itu, menurut McLuhan (1964), memungkinkan kita untuk 
bertindak dan bereaksi terhadap masalah-masalah global dengan 
kecepatan yang sama seperti komunikasi verbal tatap muka normal.

Internet memudahkan setiap orang untuk mendapatkan 
berbagai informasi dengan cepat sekaligus memfasilitasi setiap orang 
untuk terlibat dalam berbagai isu-isu global secara aktif. Internet 
dan media baru merupakan sebuah saluran yang sifatnya terbuka 
dan interaktif. Ini berpotensi meningkatkan partisipasi komunikasi 
warganet. Partisipasi tersebut paling tidak merupakan akibat dari dua 
implikasi konsepsi dalam memandang kompleksitas media baru, yaitu 
personalisasi dan kebebasan. Personalisasi merujuk pada perilaku 
yang menganggap media baru sebagai media pribadi, seperti layaknya 
sebuah buku diari yang berisi berbagai catatan pribadi. Orang-orang 
menuliskan berbagai pandangannya dengan emosional terkait isu-isu 
yang sedang ‘viral’ tanpa objektivitas. Sedangkan kebebasan merujuk 
pada perilaku penggunaan media di mana setiap orang merasa bebas 
untuk menulis apa saja tanpa perlu menyaring fakta, menelusuri 
informasi, dan mengecek kebenaran sebuah peristiwa, menulis dan 
menyebarkan informasi tanpa kontrol. Media sosial memungkinkan 
semua orang dapat mendeklarasikan sesuatu seakan-akan ia sedang 
berbicara kepada khalayak. Setiap orang adalah sumber informasi. 
Fenomena ini membuat produksi dan penyebaran informasi melimpah.

Bagaimanapun juga, media sosial menciptakan ruang maya 
yang sifatnya metaforis. Ruang ini dapat menciptakan subjek-subjek 
manipulatif, dan relasi antarsubjek yang rapuh dan emosional. 
Konten dalam media ini pun sering kali tidak menampakkan realita 
yang sebenarnya. Ruang maya melahirkan realitas semu. Oleh karena 
itu, tidak semua informasi di media daring, khususnya media sosial, 
akurat dan dapat dipercaya.

Pembahasan

Metode Penelitian

Tulisan ini dibuat berdasarkan kajian dengan pendekatan 
kualitatif dan paradigma konstruktivisme. Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Pendekatan ini diharapkan dapat 
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menggambarkan dan mengklasifikasikan secara mendalam, 
komprehensif, dan holistik berbagai fenomena serta implikasi 
pemberdayaan literasi digital dalam gerakan antohoaks. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini 
adalah observasi kegiatan dan wawancara dengan Ketua Presidium 
MAFINDO, Direktur Operasional MAFINDO, Ketua Komite Fact 
Checker MAFINDO, dan relawan MAFINDO.

Infodemi, Permasalahan Global

Infodemi mengacu pada peningkatan volume informasi 
secara besar-besaran yang terkait dengan topik tertentu dan yang 
pertumbuhannya dapat terjadi secara eksponensial dalam waktu 
singkat karena peristiwa tertentu. Dalam situasi ini, informasi 
yang salah dan rumor muncul di tempat kejadian, bersama dengan 
manipulasi informasi dengan maksud yang diragukan. Pada era 
informasi, fenomena ini diperkuat melalui jejaring sosial, menyebar 
lebih jauh dan lebih cepat (Zarocostas, 2020).

Ada empat penyebab fenomena infodemi, yaitu informasi 
asimetris dari pemerintah yang “membingungkan” publik, framing 
(pembingkaian berita) dan fenomena clickbait pada media, politisasi 
isu, dan aktivitas buzzer. Istilah informasi asimetris biasanya 
digunakan dalam kegiatan ekonomi yang merujuk pada penguasaan 
informasi salah satu pihak dibandingkan pihak lainnya dalam aktivitas 
investasi. Namun, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan 
ketidaksinkronan informasi yang dimiliki oleh pemerintah, antara 
satu instansi dengan instansi yang lain, atau antara satu oknum pejabat 
pemerintah dengan yang lain. Pernyataan yang berbeda dari dua atau 
lebih sumber di pemerintahan mengenai satu kasus atau peristiwa, 
dapat mengundang kegaduhan yang luar biasa pada khalayak, dapat 
menimbulkan perdebatan dan reformulasi pesan yang keliru.

Informasi asimetris dari pemerintah juga dapat membuat media 
salah memahami informasi dan menimbulkan spekulasi. Akibatnya 
adalah misinformasi pada pemberitaan media karena pernyataan 
yang keliru. Ini bisa diperparah oleh kecenderungan media untuk 
menjadi yang pertama menyajikan pemberitaan atas sebuah kasus 
atau peristiwa sehingga lalai melakukan cek-ricek pada sumber 
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informasi lainnya. Tidak heran kemudian ditemukan ada media yang 
menyunting beritanya berkali-kali setelah tayang karena adanya 
“kritik” dari pembaca. Selain itu, media sering kali membuat framing 
yang jauh dari konteks peristiwa yang sebenarnya, atau menggunakan 
judul dan kalimat “bombastis” pada pemberitaan. Fenomena 
pemberitaan yang kurang akurat dan clickbait ini adalah implikasi 
abstrak dari kompleksitas media daring yang mengejar penayangan 
berita realtime.

Informasi asimetris dari pemerintah pun dapat menjadi materi 
politisasi isu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah, sekadar 
menyesatkan khalayak, atau pengalihan isu. Bahkan tanpa informasi 
asimetris ini pun, berbagai informasi terkait kebijakan dan isu-isu 
ekonomi, sosial, dan politik dapat dipolitisasi. Infodemik politik 
biasanya meluber pada momen-momen politik tertentu.

Aktivitas buzzer juga berpotensi menyebabkan infodemik. 
Enda Nasution (Kompas, Minggu 06/10/2019), menyebut buzzer sebagai 
“sekelompok orang tidak jelas identitasnya yang menyebarkan 
informasi dengan motif ideologis dan/atau motif ekonomis”. Buzzer 
sering kali tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berbicara 
mengenai isu-isu tertentu, menulis dengan narasi provokatif, subjektif, 
dan sering kali mengandung information disorder.

Information disorder adalah sebuah kekacauan informasi yang 
diidentifikasi dalam tiga tipe berbeda oleh Wardle & Derakshan (2017), 
yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Paho.org (2020) 
hanya menyebut bahwa misinformasi berkembang pada kecepatan 
yang sama dengan pertumbuhan jalur produksi dan distribusi konten. 
Jadi misinformasi yang sama mempercepat dan melanggengkan 
informasi yang salah. Problematika infodemik menjadi permasalahan 
banyak negara, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Salah satu yang 
paling banyak terjadi adalah infodemi yang menyerang pemerintah.

Di beberapa negara, untuk membendung laju informasi yang 
melawan pemerintah dan kebijakannya, sesuatu yang sering kali 
dianggap sebagai ancaman dimanfaatkan untuk menyebarkan 
teknologi informasi sebagai sarana untuk konsolidasi kekuasaan 
dan kontrol sosial, memicu operasi disinformasi dan menyebarkan 
propaganda pemerintah pada skala yang lebih besar daripada 
sebelumnya  (Carly Nyst and Nick Monaco dalam Vilmer et. al., 2018). 
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Banyak negara memanipulasi informasi di media sosial menggunakan 
troll, bot, atau situs palsu (Laporan Freedom House, dalam Vilmer et. al., 
2018). Konsepsi dasar dari strategi ini adalah teori inokulasi, melawan 
misinformasi dengan misinformasi. Wardle (2020) menyatakan 
bahwa hasil penelitiannya di Amerika Serikat, menemukan teknik 
misinformasi ini sepenuhnya menetralkan pengaruh misinformasi 
tanpa menyebutkan informasi yang salah secara spesifik. Teknik 
misleading ini dianggap berhasil. Akan tetapi, strategi semacam 
itu tidak disarankan untuk dipraktikkan di Indonesia. Di tengah 
melimpahnya informasi yang dapat dipastikan sebagian besar 
terindikasi palsu (hoaks) dapat mengakibatkan beragam masalah, 
mulai dari kebingungan publik hingga menyebabkan kecemasan dan 
chaos, bahkan dapat semakin meneguhkan ketidakpercayaan publik 
pada pemerintah dan media.

Dalam Pra Konferensi Pertama tentang Infodemikologi, 29 
Juni 2020, WHO menyatakan ada lima langkah untuk mengelola 
infodemik, yaitu:
1. Monitoring informasi. Memerhatikan topik yang dibicarakan 

orang-orang, serta informasi yang dicari dan disebarkan oleh 
mereka.

2. Menyimak informasi, mengamati narasi yang beredar secara 
online di media, dan seberapa besar narasi tersebut menarik 
perhatian khalayak.

3. Memformulasikan pesan dan mengkomunikasikan risiko, 
mengisi kesenjangan informasi dalam narasi, selalu memperbarui 
pesan-pesan dari otoritas, dan merespons misinformasi sebagai 
titik kritis (untuk diluruskan).

4. Pelibatan dan penguatan. Diseminasi disalurkan melalui media 
sosial, situs jaringan, media percakapan, dan mitra. Melibatkan 
dan berkolaborasi dengan mitra yang dapat memperkuat (usaha-
usaha strategis).

5. Perilaku memperhatikan kesehatan indvidu. Ini bergantung pada 
persepsi risiko yang berkembang terhadap diri dan masyarakat 
(kesehatan, sosial-ekonomi, dan lain-lain).

Langkah-langkah yang disarankan WHO (2020) dalam 
menangani infodemi kurang lebih telah dilakukan MAFINDO 
selama ini dalam aksi kontra-narasi. Tim periksa fakta dan warganet 



130

yang peduli telah melakukan siskamling digital, dengan mengikuti 
berbagai narasi yang berkembang di media sosial dan memperhatikan 
isu-isu yang menarik banyak perhatian. Berbagai misinformasi, 
disinformasi, dan malinformasi yang ditemukan beredar selama ini 
telah dilaporkan warganet, lalu diperiksa dan disanggah tim periksa 
fakta, yang selanjutnya memproduksi narasi tandingan. Narasi 
tandingan tersebut lalu disebarkan melalui forum daring, halaman 
penggemar di media sosial, situs jaringan, dan berbagai platform 
media sosial yang semuanya dikelola MAFINDO. Hasil periksa fakta 
ini juga dapat ditemukan di platform kolaborasi cekfakta.com dan sering 
kali menjadi rujukan pemerintah, mitra lainnya, dan masyarakat 
dalam memastikan kebenaran sebuah informasi yang meragukan. 
Langkah kelima dari solusi WHO (2020) adalah mengarahkan untuk 
mengidentifikasi sejauh mana risiko penyebaran hoaks memengaruhi 
individu. Menangani ini diperlukan kerja sama dengan berbagai 
pemangku kepentingan yang “concern” terhadap isu-isu tersebut.

Melakukan kontra narasi secara “head-to head” dengan penyebar 
hoaks, cukup efektif untuk menyanggah hoaks. Upaya lainnya yang 
dilakukan MAFINDO adalah memobilisasi warganet dan masyarakat 
agar berpartisipasi dalam aksi ini, dan meningkatkan kapasitas 
masyarakat melalui edukasi. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan 
literasi digital.

WHO (2020) menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat 
dilakukan dalam mengatasi infodemik adalah pemberdayaan untuk 
meningkatkan kapasitas literasi masyarakat. Dengan pemberdayaan, 
masyarakat dapat melek digital. Seseorang yang disebut melek digital 
memiliki kemampuan untuk melakukan tugas secara efektif dalam 
lingkungan digital (ICT Academy, 2013).

Pemberdayaan Literasi Digital untuk Perubahan 
Perilaku

Gerakan antihoaks adalah sebuah gerakan sosial yang 
mempunyai empat aksi, yaitu kampanye, kontra narasi, advokasi, dan 
edukasi. Gerakan sosial bertujuan untuk menciptakan perubahan 
sosial (Wood & Jackson, 1982; Killian dalam Sztompka, 2008). 
Gerakan antihoaks bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat 
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dengan mengubah perilaku masyarakat agar tidak mudah terpapar 
hoaks dan memiliki kecakapan digital. Melkote (2012) menyatakan 
gerakan sosial sebagai sebuah sarana utama komunikasi penunjang 
pembangunan. Komunikasi penunjang pembangunan bertujuan 
memberdayakan individu dan komunitas melalui model komunikasi 
non-linier, mengutamakan partisipasi, menyampaikan informasi, 
membangun organisasi, hubungan dipandang sebagai hubungan 
simetris antarpemangku kepentingan, komunikasinya horizontal dan 
bottom-up. Dalam hal ini, kerangka kerja komunikasi pembangunan 
adalah pemberdayaan masyarakat. MAFINDO dengan gerakan 
antihoaks- nya mengupayakan pemberdayaan literasi digital.

Perpustakaan The University of Illinois mendefinisikan literasi 
digital sebagai: (1) kemampuan untuk menggunakan teknologi 
digital, alat komunikasi atau jaringan untuk mencari, mengevaluasi, 
menggunakan dan membuat informasi; (2) kemampuan untuk 
memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari 
berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer (ICT Academy, 
2013). Secara umum, definisi populer literasi digital adalah kemampuan 
untuk menemukan, mengatur, memahami, mengevaluasi, dan 
membuat informasi menggunakan teknologi digital.

Dalam pemberdayaan literasi digital, gerakan antihoaks 
mengombinasikan antara mode monolog dan dialog. Pengombinasian 
kedua mode komunikasi ini, menurut Mefalopoulos (2008), 
menggabungkan antara dua perspektif yang memiliki landasan 
metodologis yang berbeda. Mode monolog berangkat dari perspektif 
difusi sementara mode dialog berbasis pada perspektif partisipasi 
komunikasi. Dengan kedua mode komunikasi tersebut, ada 
berbagai metode komunikasi yang digunakan MAFINDO dalam 
pemberdayaan masyarakat, yaitu komunikasi untuk pemberdayaan, 
komunikasi partisipasi, peningkatan kapasitas, dialog, konsultasi, dan 
difusi informasi dan inovasi. Keenam metode tersebut dipraktikkan 
pada aksi-aksi gerakan antihoaks. Pendekatan komunikasi dengan 
menggunakan beragam metode, ampuh menjangkau berbagai elemen 
dan kelompok masyarakat karena setiap elemen dan kelompok 
masyarakat memiliki karaktersitik dan kepentingan yang berbeda 
sehingga perlu didekati dengan metode dan strategi yang berbeda pula 
(Jumrana, 2020). Sasaran pemberdayaan adalah seluruh masyarakat.
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Pemberdayaan memiliki beberapa dimensi, dua di antaranya 
adalah edukasi dan partisipasi. Edukasi literasi digital dalam rangka 
membangun kapasitas, baik relawan maupun masyarakat. Edukasi 
literasi digital merupakan kegiatan MAFINDO yang bertujuan untuk 
(1) meningkatkan kemampuan partisipan agar dapat mengidentifikasi, 
memverifikasi, dan menyanggah informasi palsu sehingga terhindar 
dari paparan hoaks; (2) mengembangkan literasi digital partisipan 
agar dapat memanfaatkan internet dengan cara yang positif. Edukasi 
individu diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan 
yang dapat dibagi kepada keluarga, lingkungan, dan komunitasnya. 
Dengan edukasi, masyarakat dapat menjadi berdaya dan setiap individu 
didorong berperan sebagai agen perubahan yang bermanfaat dalam 
peer-group-nya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. 
Kemampuan ini, menurut ICT Academy (2013), mencakup kemampuan 
membaca dan menafsirkan media, mereproduksi data dan gambar 
melalui manipulasi digital, dan mengevaluasi dan menerapkan 
pengetahuan baru yang diperoleh dari lingkungan digital.

Untuk membangun lingkungan digital yang kondusif, dibutuh-
kan partisipasi berbagai pihak. Dimensi partisipasi ini didapatkan 
melalui kampanye, kontra narasi, dan advokasi. Kampanye diseleng-
garakan untuk meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan 
khalayak agar menimbulkan perhatian dan ketertarikan pada gerakan 
antihoaks. Sementara kontra narasi merupakan upaya perlawanan 
terhadap hoaks secara langsung dengan menciptakan narasi yang 

Tabel Aksi Gerakan Antihoaks dan Metode Komunikasi yang Digunakan
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berlawanan untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa tidak 
benar dan tidak etisnya penyebaran hoaks. Ini penting untuk me-
numbuhkan simpati dan respek masyarakat terhadap gerakan ini. 
Sedangkan advokasi adalah upaya untuk membangun kesepahaman, 
pengertian, dan komitmen terhadap gerakan antihoaks. Secara umum, 
kampanye, kontra narasi, dan advokasi bila dikelola dengan baik 
dapat menjadi sarana untuk mendapatkan dukungan serta komitmen 
pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi.

Bentuk partisipasi tidak selalu sama dalam setiap pem ber-
dayaan, bergantung pada program dan tujuan kegiatan. Para ahli 
menyebutnya sebagai fleksibilitas, namun menurut Mefalopoulos 
(2008), fleksibilitas merupakan kelemahan dari pendekatan partisipasi 
sebab dapat dimodifikasi dan tidak konsisten. Akan tetapi, dalam 
gerakan antihoaks, fleksibilitas bentuk partisipasi penting karena 
sesuai dengan karakteritik pengaturan kegiatan, kondisi pemangku 
kepentingan, dan lokalitas (Jumrana dkk., 2020)

Klasifikasi partisipasi dalam gerakan antihoaks adalah sebagai 
berikut:
1. Partisipasi pasif adalah partisipasi masyarakat yang ditunjukkan 

dengan adanya kesadaran untuk mencari tahu dan mengetahui 
tentang hoaks dan literasi digital, tetapi belum upaya umpan 
balik. Partisipasi lebih dilihat dari jumlah keanggotaan dan 
jumlah kehadiran dalam berbagai kegiatan MAFINDO.

2. Partisipasi melalui konsultasi adalah partisipasi masyarakat yang 
ditunjukkan oleh adanya umpan balik yang diberikan dalam 
berbagai forum diskusi, baik di dalam forum daring maupun 
forum komunitas luring. Partisipasi dilihat dari seberapa banyak 
berkontribusi dalam memberikan informasi, saran, usulan, dan 
kritik yang mendorong pengambilan keputusan.

3. Partisipasi fungsional adalah partisipasi masyarakat yang di-
mobilisasi untuk terlibat dalam berbagai keigatan dan program 
kontra narasi, kampanye, edukasi literasi digital, dan advokasi 
sesuai kemampuan serta kapasitasnya. Partisipasi dilakukan 
sesuai dengan peran dan fungi masing-masing untuk memberikan 
kontribusi dalam mengusahakan perubahan.

4. Partisipasi berdaya adalah partisipasi yang ditunjukkan dengan 
adanya inisiatif untuk mengambil peran dalam proses kegiatan 
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dan program, baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. 
Partisipasi dilihat dari seberapa besar kemandirian masyarakat 
untuk berperan dalam kontra narasi, kampanye, program edukasi 
literasi digital, dan advokasi (Jumrana, 2020).

Meskipun pengklasifikasian partisipasi ini merujuk pada 
Mefalopoulos (2008), pendefinisian partisipasi melalui konsultasi 
memiliki perbedaan dengan pandangan para ahli yang menyatakan 
pengambilan keputusan berada di tangan para profesional. Dalam 
gerakan antihoaks, partisipasi melalui konsultasi diputuskan dengan 
mempertimbangkan berbagai masukan, saran, dan kritik dari para 
pihak yang terlibat, termasuk kelompok sasaran dan MAFINDO. Ada 
proses kompromi di mana keputusan didasarkan pada kepentingan 
masing-masing pihak dan kebutuhan sasaran dalam kegiatan 
dan program (Jumrana, 2020). Demikian juga dengan perbedaan 
pandangan dalam pendefinisian partisipasi fungsional. Dalam 
partisipasi fungsional, Mefalopoulos (2008) menyebutkan bahwa 
pada level partisipasi ini tidak menghasilkan perubahan dramatis 
pada tujuan yang ingin dicapai, pengambilan peran hanya dalam 
hal diskusi dan analisis perencanaan. Berbeda dengan partisipasi 
fungsional dalam gerakan antihoaks, masyarakat mengambil bagian 
dalam berbagai kegiatan dan program meskipun diupayakan dengan 
proses mobilisasi. Hal ini tentu saja memberikan perubahan yang 
signifikan, baik pada para pihak yang terlibat maupun pada kelompok 
sasaran (Jumrana, 2020). Selain itu, pakar komunikasi pembangunan 
menyatakan komunikasi horizontal terjadi pada jenis partisipasi 
fungsional. Pada kenyataannya, dalam gerakan antihoaks, komunikasi 
horizontal telah dilakukan dalam partisipasi melalui konsultasi.

Ada perubahan kesadaran, pengetahuan, sikap, dan perilaku 
pada masyarakat sasaran dalam pemberdayaan literasi digital: (1) 
terjadi peningkatan kesadaran pada partisipan terhadap isu hoaks dan 
pentingnya literasi digital sebagai langkah awal dalam membangun 
masyarakt digital; (2) terjadi peningkatan pengetahuan partisipan 
dalam penggunaan aplikasi antihoaks dan periksa fakta; (3) terjadi 
perubahan positif pada sikap partisipan dalam menanggapi isu hoaks 
dan literasi digital; (4) terjadi perubahan positif pada perilaku pada 
partisipan dalam merespons berbagai penyebaran hoaks dan upaya 
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pemberdayaan literasi digital. Hal-hal ini menunjukkan bahwa 
perubahan- perubahan dapat difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan 
kontra narasi, kampanye, advokasi, dan edukasi dengan menggunakan 
kombinasi pendekatan komunikasi, seperti penyebaran informasi, 
komunikasi partisipasi, konsultasi, dialog, peningkatan kapasitas, 
dan komunikasi untuk pemberdayaan (Jumrana, 2020). Meskipun 
menurut Mefalopoulos (2008) “kampanye, edukasi, dan advokasi 
banyak dikritik pakar karena pendekatannya linier, deterministik, 
pendekatan top-down, sering terlalu menekankan pengaruh media, 
dan mengabaikan kerangka kerja sosial yang lebih besar di mana 
perubahan terjadi”. Faktanya, penggabungan berbagai model 
kegiatan dengan strategi multipronged yang diterapkan MAFINDO, 
efektif mendorong perubahan. Terlebih kemudian kampanye, 
edukasi, dan advokasi pendekatannya dapat diformulasikan menjadi 
nonlinier, mengutamakan dialog, komunikasi partisipatif, dan bersifat 
horizontal, dengan begitu perubahan yang diharapkan mengutamakan 
setting sosial tempat terjadinya perubahan. Penggunaan media pun 
mempertimbangkan media yang dekat dengan masyarakat, seperti 
media daring (media sosial dan media percakapan). Mefalopoulos 
(2008) menyatakan, jika digunakan secara profesional sebagai 
bagian dari upaya yang lebih luas, metode komunikasi dan media 
dapat memainkan peran kunci dalam menginformasikan pemangku 
kepentingan dan mempromosikan perubahan spesifik pada tingkat 
kesadaran, pengetahuan, sikap, atau perilaku khalayak sasaran.

Pemberdayaan untuk Membangun Sistem Antihoaks

Dalam pemberdayaan masyarakat, Melkote (2012) menyebut 
gerakan sosial, advokasi, peningkatan kapasitas, dan mobilisasi sebagai 
instrumen penting dalam komunikasi penunjang pembangunan. 
Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan sosial lama yang 
memandang gerakan sebagai sebuah kelompok tidak konvensional 
(Wood and Jackson, 1982), tindakan kolektif oleh kelompok yang 
kurang lebih terorganisasi (Eyerman & Jamison, 1991), perwakilan 
yang kurang formal (Tilly dalam Stompzka: 2008) yang melakukan 
protes menentang kekuasaan untuk melakukan perubahan. Pada 
kenyataannya, gerakan antihoaks lebih merupakan gerakan sosial baru 
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yang dalam perjuangannya tidak sekadarsekadar melakukan protes 
dan lobi politik untuk melakukan perubahan. Gerakan ini melakukan 
aksi konkret di masyarakat untuk mengubah situasi, perilaku, dan 
masyarakat. Gerakan antihoaks bukan sekadar instrumen komunikasi 
penunjang pembangunan, melainkan pemberdayaan masyarakat itu 
sendiri.

Dalam sebuah wawancara, Septiaji Eko Nugroho (05/05/2018), 
Ketua Presidium MAFINDO, menyatakan, “Gerakan antihoaks 
membutuhkan dukungan berbagai pihak dan berbagai upaya 
untuk mengatasi permasalahan hoaks. Oleh karena itu, MAFINDO 
menggunakan strategi multipronged untuk melawan. Strategi ini 
merupakan cara menggempur hoaks dan ujaran kebencian dari 
berbagai sisi dengan melibatkan banyak orang”. Strategi multipronged 
secara sederhana merupakan strategi yang dilakukan dengan 
berbagai macam cara, menggunakan berbagai saluran dan alat, serta 
dari berbagai sisi untuk mencapai tujuan pemberdayaan literasi 
digital. O’Sullivan (2003) menyebutnya sebagai sebuah perencanaan 
tindakan atau gerakan yang terdiri atas beberapa elemen terpisah 
atau metode dari beberapa poin pandangan yang menyerang dari 
berbagai arah. Strategi multi-pronged merupakan strategi komunikasi 
yang sering kali dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi 
ini diterapkan oleh MAFINDO dengan melakukan berbagai aksi, 
menggunakan berbagai metode komunikasi dan melibatkan banyak 
elemen masyarakat.

Mengkaji strategi multipronged MAFINDO, ditemukan bahwa 
strategi ini dapat membangun sistem antihoaks. Secara umum, sistem 
adalah seperangkat objek-objek atau entitas yang saling berhubungan 
satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan (Littlejohn, 1997). 
Sistem antihoaks merupakan sebuah entitas yang dibentuk dari 
keseluruhan tindakan-tindakan yang terorganisasi dalam melawan 
hoaks oleh individu- individu dan kelompok-kelompok yang terhubung 
secara sistemik untuk menghasilkan masyarakat literasi digital. 
Meminjam elemen Hall & Fagen (dalam Littlejohn, 1997), sistem ini 
dapat digambarkan sebagai struktur yang bekerja untuk melawan 
hoaks, yang terdiri atas individu dan kelompok dengan peran-peran di 
dalamnya sebagai objek. Ada norma, nilai, dan prinsip-prinsip sebagai 
atribut. Juga terdapat hubungan-hubungan antarstruktur dan interaksi 
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antarindividu dan kelompok sebagai relasi internal. Ketiganya eksis 
dalam sebuah lingkungan virtual dan lingkungan organik karena 
gerakan antihoaks bergerak di dunia maya dan dunia nyata.

Dalam sistem antihoaks ada gerakan antihoaks yang digerakkan 
oleh MAFINDO dengan strategi multipronged. Strategi ini dilakukan 
dengan aksi kampanye, kontra narasi, advokasi, dan edukasi. 
Menggunakan beragam pendekatan komunikasi dan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah, media, 
dan organisasi yang memiliki platform yang sama. MAFINDO 
tidak saja bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat dengan kampanye, tetapi juga mengubah sikap, 
keterampilan, dan perilaku masyarakat melalui pendidikan literasi 
digital. Membuat masyarakat berdaya sehingga tidak saja mampu 
terhindar dari paparan hoaks, tetapi juga mampu melawan hoaks 
dengan kontra narasi melalui upaya siskamling digital, periksa fakta 
mandiri, dan menyanggah berbagai hoaks yang tersebar, baik di media 
sosial maupun masyarakat. Menjadi individu berdaya yang terampil 
dalam membagikan pengetahuannya. MAFINDO juga melakukan 
upaya advokasi untuk mendapatkan dukungan dan kerja sama dari 
pemerintah, media, organisasi yang tertarik dengan isu literasi digital, 
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Banyaknya pemangku 
kepentingan dilibatkan di setiap langkah dalam proses\ merupakan 
bentuk komunikasi strategis (O’Sullivan et., al., 2003).

Hubungan-hubungan internal dalam sistem kelembagaan 
masyarakat sangat penting untuk menentukan kualitas sistem tersebut 
(Littlejohn, 1997). Tidak salah bila MAFINDO membangun kemitraan 
dan kerja sama dengan banyak pemangku kepentingan dalam sistem 
antihoaks. Sedikitnya ada tiga tujuan yang dapat dicapai dengan 
adanya kerja sama dan kemitraan tersebut, yaitu:
1. Dengan pemerintah dan vendor, dapat mendorong adanya 

kebijkan dan bekerja sama dalam program yang reponsif terhadap 
isu-isu hoaks dan literasi digital.

2. Dengan media, lembaga pers, dan asosiasi pewarta, dapat bekerja 
sama dalam periksa fakta dan melatih wartawan, serta meminta 
tanggung jawab sosial media dalam mengontrol pemberitaannya 
sendiri.

3. Dengan organisasi/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya 
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yang peduli dengan isu hoaks dan literasi digital, dapat bekerja 
sama dan bermitra dalam menyelenggarakan pendidikan literasi 
digital, baik untuk relawan maupun masyarakat luas.

Mengelola hubungan-hubungan dalam sistem, ada atribut yang 
harus disepakati, seperti nilai dan norma. Dalam sistem antihoaks, 
kerja sama dan kemitraan dibangun di atas nilai-nilai kesepahaman, 
kepedulian, kepercayaan, komitmen, dan motivasi yang sama untuk 
melawan hoaks serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Sistem 
ini hanya akan berjalan pada jalur yang tepat bila ada partisipasi dari 
semua pihak termasuk masyarakat.

Dengan demikian, fokus gerakan antihoaks bukan saja dalam 
melawan hoaks, melainkan fokus pada gerakan edukasi literasi digital. 
Sejak menjadi sebuah organisasi gerakan sosial (OGS) yang lebih 
formal, kegiatan MAFINDO tidak hanya melakukan periksa fakta 
dalam rangka kontra narasi sebagai sebuah perlawanan yang berhadap-
hadapan dengan produsen dan penyebar konten hoaks. Perkembangan 
gerakan antihoaks kini memasuki fase yang lebih luas, menjadi 
Gerakan Literasi Digital. Gerakan yang berusaha mempersiapkan 
masyarakat Indonesia menuju masyarakat digital, salah satunya 
dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah dan 
mengelola informasi dengan tepat serta mampu menggunakan media 
digital dengan bijaksana.

Penutup

Menghadapi infodemi yang dapat menyandera kesadaran 
masyarakat, hal penting yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan 
masyarakat. Pemberdayaan berarti melakukan aksi konkret 
dan membangun nilai-nilai positif untuk memperbaiki situasi. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta 
pertumbuhan dunia menuju era digital menunjukkan bahwa literasi 
digital tidak hanya sebagai tuntutan gaya hidup, tetapi perlahan-lahan 
menjadi kebutuhan bagi semua orang.

Ketidaksiapan masyarakat dalam menyambut digitalisasi, akan 
membuatnya tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. Ini akan ber-
dampak negatif bagi masyarakat. Negara-negara memiliki pengalaman 
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yang merisaukan ketika pertengahan 1950 arus globalisasi menerpa 
dunia dengan berkembangnya media elektronik (radio dan televisi). 
Studi tentang media giat dilakukan. Para pakar, pada satu sisi, gembira 
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun 
pada lain sisi, mereka mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan. 
Mencermati situasi ini, dengan prihatin, Paus Pius XII pada 17 Februari 
1950, berkata:

“Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan 
masyarakat modern dan stabilitas kehidupan batinnya sebagian 
besar bergantung pada pemeliharaan keseimbangan antara 
kekuatan teknik komunikasi dan kapasitas reaksi individu itu 
sendiri” (McLuhan, 1964).

Sebagai sebuah siklus, masa ini seakan kembali pada era 
berjayanya propaganda. Bila pada ledakan globalisasi, propaganda 
modernisasi melalui media elektronik, saat ini ledakan post truth, 
propaganda hiperrealitas melalui media digital. Di hadapan media dan 
teknologi, manusia menjadi tidak berdaya, menjadi subliminal, dan 
patuh. McLuhan (1964) menyebut media sebagai penjara tanpa tembok 
bagi penggunanya. Ilusi tentang tembok hanya dapat diruntuhkan 
dengan gerakan bersama dengan masyarakat. Sebuah gerakan yang 
melibatkan banyak pihak untuk membuat masyarakat menjadi 
berdaya di depan kekuatan media dengan membangun sebuah sistem 
antihoaks yang bersifat preventif dalam menjaga imunitas masyarakat 
agar tidak mudah terpapar hoaks.
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Abstrak

Dalam menghadapi pandemi virus COVID-19, masyarakat tidak 
hanya berhadapan dengan virus saja, tetapi juga dengan beragam 
informasi hingga berita mengenai COVID-19.  Ironisnya, banyak 
informasi yang beredar mengenai COVID-19 tergolong informasi 
hoaks. Kementerian Kominfo mencatat terdapat 1.096 hoaks dengan 
466 isu terkait corona hingga April 2020 yang tersebar melalui media 
sosial. Hoaks tidak hanya pada isu nasional maupun internasional, 
hoaks juga terpantau pada isu-isu yang bersifat lokal. Program Studi 
Ilmu Komunikasi Universitas Udayana (UNUD) melalui mata kuliah 
kajian media dan literasi melakukan terobosan dalam kegiatan 
pembelajarannya dengan langsung mengidentifikasi informasi dan 
menyampaikan kepada masyarakat umum melalui media sosial 
mengenai kebenaran info tersebut. Dalam memverifikasi informasi, 
kelas bekerja sama dengan MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah 
Indonesia) dan akun-akun verified serta mengonfirmasi langsung 
kepada sumber informasi. Kegiatan Unud lawan hoaks ini menjadi 
momen yang baik karena mahasiswa dapat langsung mempraktikkan 
teori dan ikut berperan aktif dalam melawan gencarnya hoaks di 
masyarakat. Pembelajaran yang dapat diambil dalam melawan 
pandemi, setiap individu dapat berperan sesuai dengan kapasitas 
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dan kompetensinya. Mahasiswa pun langsung menjadi ujung tombak 
dengan menyebarkan berita baik melalui media-media sosial yang 
mereka miliki. 

Kata kunci: COVID-19, hoaks, disinfodemic.

Pendahuluan

Hoaks pada Masa Pandemi
Hoaks atau informasi sumir kian tumbuh bersamaan dengan 

perkembangan media sosial. Ketiadaan gatekeeper pada media sosial 
membuat semua individu yang memiliki akses ke media sosial mampu 
memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi pesan yang masif. 
Berbeda dengan media massa yang memiliki gatekeeper dan media 
sebagai institusi yang membantu menyeleksi, memproduksi dan 
menyebarkan pesan (Junaedi, 2019). Dengan tidak adanya gatekeeper 
di media sosial yang berfungsi dalam memverifikasi informasi, 
informasi hoaks merajalela di media sosial. Kurangnya literasi digital 
pada masyarakat mendorong semakin tingginya peredaran hoaks di 
masyarakat khususnya di media sosial. Pengertian umum dari hoaks 
adalah informasi yang direkayasa, dengan beragam cara, seperti 
memutarbalikkan fakta atau mengaburkan informasi, sehingga 
informasi atau pesan yang beredar tidak dipastikan kebenarannya. 
Tingginya penetrasi internet di Indonesia menyebabkan hoaks 
berkembang luas. Data survei global wearesocial.com (2020) 
menyebutkan terdapat 160 juta pengguna media sosial di Indonesia 
atau sekitar 59% persen dari total populasi di Indonesia. Platform yang 
paling banyak digunakan adalah YouTube, WhatsApp, dan Facebook. 
MAFINDO mencatat berdasarkan survei pada 2018 dari dailysocial 
kepada 2.032 pengguna internet di Indonesia, 81,25% responden 
mendapatkan  hoaks di laman Facebook mereka, 56,55% di akun 
WhatsApp, 29,48% melalui Instagram, dan 32,97% melalui Telegram. 

Pada masa pandemi hingga 05 Mei 2020, Kementerian Kominfo 
melalui pantauan Ditjen Aptika mencatat terdapat 1.401 konten hoaks 
dan disinformasi COVID-19 yang beredar di masyarakat. Hoaks dan 
disinformasi yang beredar, di antaranya video monyet berenang di 



145

hotel efek Bali lockdown hingga kuota gratis dari pemerintah sebagai 
insentif saat pandemi COVID-19 (Kominfo, 2020). Hoaks ini tidak hanya 
mengangkat isu nasional, tetapi juga isu-isu lokal. Khusus di Bali 
tercatat ada beberapa isu hoaks, seperti informasi ditutupnya Pasar 
Badung, ditutupnya pelabuhan Gilimanuk, hingga informasi tentang 
pasien COVID-19. Maraknya hoaks di masyarakat Bali membuat 
masyarakat menjadi mudah panik dan sering termakan informasi 
bohong. Ini yang melatarbelakangi diambilnya inisiatif oleh kelas 
kajian media dan literasi untuk melakukan inovasi dengan membuat 
rangkaian gerakan antihoaks COVID-19 guna men-counter informasi 
yang menyesatkan di masyarakat.

Pembahasan
 

Metode Pembelajaran Kelas Kajian Media dan Literasi
Kelas mata kuliah kajian media dan literasi adalah kelas untuk 

mahasiswa semester enam atau semester terakhir sebelum peserta 
didik menyusun skripsi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 
yang baru dibuka pada kurikulum 2018. Jumlah peserta pada kelas 
ini sebanyak 23 mahasiswa dengan Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel 
sebagai pengampu mata kuliah.

Mata kuliah ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. 
Pertama, sebagai mata kuliah yang dapat memberi pengetahuan dan 
keterampilan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan literasi 
mahasiswa atas informasi di media, baik media konvensional maupun 
media sosial. Kedua, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu 
memandang media sebagai sebuah institusi sosial, institusi politik, 
maupun institusi ekonomi. Mata kuliah ini juga berbicara mengenai 
dampak dan kekuatan media terhadap masyarakat serta budaya. 

Mengidentifikasi hoaks dan langkah-langkah kolaboratif 
melawan hoaks adalah salah satu topik pembahasan dalam mata 
kuliah ini. Kelas baru berjalan beberapa kali pertemuan tatap muka 
saat pandemi virus COVID-19 menerpa Indonesia. Kelas kemudian 
berubah bentuk menjadi kelas daring atau online. Kelas dilanjutkan 
dengan tatap muka via aplikasi yang telah disiapkan kampus. Namun 
setelah dua kali pertemuan, disinyalir tidak efektif karena banyak 
mahasiswa yang kesulitan mencari sinyal internet. Setelah berdiskusi, 



146

kelas memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan melalui WhatsApp 
Group dan materi diberikan dalam bentuk e-book, powerpoint file, dan 
penjelasan menggunakan voice note. Langkah ini adalah langkah yang 
konvensional, tetapi dianggap paling efektif karena bagi mahasiswa 
yang kesulitan internet mereka dapat membaca, mendengarkan voice 
note pada saat memperoleh sinyal yang baik. 

 Pada pertemuan online berikutnya, kelas memperbincangkan 
kegelisahan mengenai banyaknya informasi tentang COVID-19 yang 
tidak diketahui kebenarannya beredar di media sosial. Kegelisahan 
berubah menjadi diskusi hangat dan atas arahan dosen kelas harus 
mengambil langkah nyata dalam memerangi hoaks terkait COVID-19 
di media sosial. Hal-hal yang dilakukan adalah (1) penguatan 
pengetahuan mengenai hoaks, (2) mengelaborasi akun-akun cek fakta 
dan cara verifikasi, (3) mengumpulkan informasi yang diduga hoaks, 
(4) melakukan verifikasi dan identifikasi, (5) membangun konten info 
melawan hoaks, (6) menyebarkan informasi baik melalui media sosial. 
Poin ketiga hingga keenam dilakukan berulang-ulang oleh tiap-tiap 
individu dan/atau bekerja sama dengan teman satu kelasnya secara 
online.

Penguatan Pengetahuan Mengenai Hoaks

Sebagai dasar pemahaman mengenai informasi hoaks, kelas 
terlebih dahulu mempelajari ragam dan seluk beluk hoaks. Hal 
yang dipelajari adalah bentuk dan perbedaan jenis hoaks, yakni 
disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah 
informasi yang tidak benar, namun tidak memiliki tujuan untuk 
membahayakan orang lain atau yang menyebarkan tidak menyadari 
bahwa informasi tersebut tidak benar. Misalnya, informasi mengenai 
cara sederhana mendeteksi apakah seseorang terinfeksi COVID-19 
dengan menahan nafas selama 10 detik. Cara deteksi sederhana ini 
sempat beredar luas. Informasi seperti ini disebar tanpa verifikasi dari 
ahli atau pihak yang berwenang. Mereka yang menyebarkan justru 
berniat baik agar masyarakat dapat mendeteksi mandiri apakah 
dirinya terinfeksi virus atau tidak. 

 Disinformasi adalah informasi yang disebarkan adalah 
informasi yang tidak benar, namun yang menyebarkan mengetahui 



147

bahwa informasi tersebut tidak benar. Biasanya informasi ini 
merupakan kebohongan yang tersebar untuk menipu, mengancam, 
bahkan membahayakan pihak lain. Sementara malinformasi 
adalah informasi yang benar, namun digunakan untuk hal-hal yang 
merugikan orang lain. Malinformasi dapat berupa hasutan kebencian 
kepada pihak atau individu lain. Walau memiliki bentuk berbeda, 
ketiga pengertian ini memiliki konsekuensi yang serupa pada 
lingkungan informasi dan masyarakat (Ambardi dkk, 2019)

 Dalam kasus hoaks terkait COVID-19, informasi yang 
beredar lebih banyak tergolong misinformasi. Jenis misinformasi 
dan disinformasi di masyarakat ada tujuh, yaknisatire atau parodi, 
konten yang menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, konten yang 
salah, koneksi yang salah, dan konten yang dimanipulasi. Mahasiswa 
kemudian mencoba memahami dan membedakan beragam hoaks yang 
beredar di masyarakat berdasarkan kategori yang telah dijelaskan. 
Untuk membantu memverifikasi dan mengidentifikasi kebenaran 
atas informasi tersebut, mahasiswa pun dikenalkan dengan beragam 
aplikasi dan cara yang dapat membantu mereka. 

Mengelaborasi Akun-akun Cek Fakta dan Cara Verifikasi

Melakukan verifikasi adalah kunci dan inti dari melawan hoaks. 
Oleh karena itu, pemahaman untuk mengetahui akun-akun yang 
digunakan untuk memverifikasi informasi menjadi penting.  Menurut 
MAFINDO, dalam melakukan verifikasi diperlukan sumber rujukan 
yang tepercaya.  Sumber rujukan yang tepercaya biasanya adalah 
sumber yang telah melalui proses identifikasi informasi, seperti media 
massa. Sumber tepercaya lainnya adalah sumber pertama informasi 
tersebut, pemegang otoritas dan pihak-pihak berwenang lainnya. 
Kerap kali informasi mengenai COVID-19 berasal dari media online, 
namun kebenaran keberadaan media online pun menjadi pertanyaan 
tersendiri. Untuk memverifikasi media massa valid atau tidak, dapat 
menggunakan data yang dirilis Dewan Pers di laman mereka. Dewan 
Pers secara berkala mengumumkan daftar lembaga-lembaga pers 
yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. 

Untuk lingkup internasional dapat melalui https://www.poynter.
org/tag/international-fact-checking-network/ yang dikeluarkan Poynter. 
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Poynter adalah sekolah jurnalis di Amerika Serikat yang mengeluarkan 
sertifikat International Fact Checking Network untuk laman-laman 
yang terbukti terlibat dalam pengecekan data atau informasi. Di 
Indonesia terdapat beberapa platform media dan lembaga yang telah 
mendapatkan sertifikasi IFCN, di antaranya liputan6.com, Kompas.com, 
Tirto.id, Tempo.co, dan MAFINDO. MAFINDO menawarkan beragam 
sarana cek fakta, seperti turnbackhoax.id, laman Facebook, Forum Anti 
Fitnah, dan beragam komunitas antihoaks, seperti Indonesia Hoaxes 
Community. MAFINDO juga telah bekerja sama dengan berbagai 
pihak, baik media, aliansi, hingga pemerintah. Contohnya dengan 
Aliansi Media Siber Indonesia, MAFINDO membentuk cekfakta.
com. Ada pun alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengecek 
data adalah laman stophoaks.id dari Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia, dan beragam komunitas anti hoaks 
yang berada di daerah-daerah, seperti Jabar Saber Hoaks, Batam Anti 
Hoaks.

Langkah berikut setelah mahasiswa memahami bagaimana 
ragam bentuk informasi hoaks adalah mengetahui cara verifikasi atau 
recheck data/informasi hoaks tersebut. Terdapat beragam cara untuk 
memverifikasi informasi, di antaranya menggunakan akun-akun 
resmi untuk cek fakta. Kami mengidentifikasi beberapa akun, aplikasi, 
dan situs web yang dapat memberikan bantuan verifikasi pada isu 
COVID-19, antara lain:
1. www.COVID-19.go.id/hoaks-buster/
2. cekfakta.com
3. turnbackhoax.id
4. Media tersertifikasi IFCN, di antaranya liputan6.com, Kompas.com, 

Tirto.id, Tempo.co
Selain menggunakan akun tersebut, kelas pun menggunakan 

saluran-saluran tepercaya, yakni langsung kepada sumber informasi 
atau sumber-sumber dan pihak-pihak yang terlibat atau disebutkan 
dalam berita atau informasi tersebut. Sumber-sumber informasi 
mengenai COVID-19 juga dikumpulkan dari pihak-pihak pemegang 
otoritas. Situs web sumber informasi di antaranya info rumah sakit 
rujukan melalui: https://www.kemenkes.go.id/article/view/200012900002/
Kesiapsiagaan-menghadapi-infeksi-Novel-Coronavirus.html, informasi 
umum melalui www.COVID-19.co.id, https://COVID-19.kemenkes.co.id, 
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dan akun internasional WHO, yakni https://www.who.int/emergencies/
disease/novel-coronavirus-2019. Sedangkan untuk data perkembangan 
dan informasi COVID-19 di Provinsi Bali, informasi dapat diakses 
melalui infocorona.baliprov.go.id dan info corona di website masing-
masing kabupaten.

Mengumpulkan Informasi yang Diduga Hoaks

Setelah tahap memahami dan mengetahui akun-akun apa 
yang akan dijadikan rujukan dan media melakukan verifikasi, kelas 
mulai mengumpulkan informasi-informasi yang diduga mengandung 
informasi yang tidak benar. Proses ini dilakukan oleh semua anggota 
kelas dengan menyisir media sosial yang mereka miliki masing-
masing. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan teknik 
screenshoot atau memfoto informasi yang beredar melalui media 
sosial. Apabila kontennya berupa video, kelas mengunduh seluruh 
isi video. Dari pengumpulan informasi yang diduga hoaks, diketahui 
bahwa sebagian besar informasi hoaks beredar melalui WhatsApp 
Group dan laman Facebook.  Jenis hoaksnya pun beragam, mulai dari 
misinformasi hingga konten palsu. Setelah informasi terkumpul, kelas 
melakukan verifikasi dan identifikasi informasi tersebut.

Melakukan Verifikasi dan Identifikasi

Pada tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan kemudian 
diverifikasi. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk 
memverifikasi informasi. Verifikasi dilakukan dengan mengakses 
www.COVID-19.go.id/hoaks-buster/, cekfakta.com, turnbackhoax.id, me-
dia tersertifikasi IFCN, di antaranya liputan6.com, Kompas.com, Tirto.
id, Tempo.co. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dan diberikan 
pengetahuan berbagai perangkat atau tools untuk memeriksa fakta 
atau keaslian informasi. 

Untuk memeriksa data/berita dapat melalui laman pencarian 
Google. Untuk memastikan keaslian gambar dapat menggunakan 
Google reverse image atau menunduh aplikasi TinEye di laptop 
mahasiswa melalui tineye.com. Untuk memastikan lokasi kejadian 
dapat menggunakan Google Maps, Google Street View, hingga 
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Google Earth. Bahkan terdapat mahasiswa yang mengunduh aplikasi 
dari Google Play, yakni Hoax Buster Tools dari MAFINDO. Dalam 
melakukan verifikasi dan identifikasi, kelas dibagi menjadi kelompok-
kelompok kecil yang beranggotakan 3 hingga 4 orang agar proses 
verifikasi dapat dilakukan bersama-sama dan lebih tepercaya.

Membangun Konten Melawan Hoaks

Tahap selanjutnya adalah membangun konten melawan hoaks. 
MAFINDO menjabarkan beberapa langkah dalam membangun serta 
menyusun konten melawan hoaks, yakni (1) mendefiniskan tujuan; (2) 
mendefinisikan target; (3) mendefiniskan konten dan nada melawan 
hoaks; (4) memastikan pendekatan Hak Asasi Manusia dalam 
penggunaannya; (5) memilih media; (6) membuat rencana aksi. Berikut 
penjabaran sertiap tahapnya, yakni:
1. Mendefinisikan tujuan
 Untuk mengukur keberhasilan, perlu ditetapkan tujuan dari 

aksi. Apakah tujuan dari aksi jangka panjang atau jangka pendek 
dan tujuan ditentukan dan dibuat realistis, spesifik, terukur dan 
jelas. Tujuan dari aksi ini adalah untuk jangka pendek, yakni (a) 
memberikan alternatif informasi sebagai lawan informasi hoaks 
yang beredar di masyarakat dengan sederhana namun efektif; (b) 
meningkatkan kompetensi mahasiswa akan informasi hoaks; (c) 
mencerdaskan masyarakat agar tidak terlarut dalam informasi 
bohong mengenai COVID-19; dan (d) mengurangi kepanikan 
masyarakat atas dampak informasi bohong mengenai COVID-19.

2. Mendefinisikan target
 Pada tahap ini, kelas mendefinisikan siapa target atas aksi lawan 

hoaks COVID-19. Setiap kelompok masyarakat tentu memiliki 
cara pandang, sikap, perilaku, dan tanggapan yang berbeda 
saat berhadapan dengan hoaks. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk menentukan dan mendefinisikan target sasaran aksi ini. 
Kelas kemudian berdiskusi dan memutuskan bahwa korban 
misinformasi pandemi adalah seluruh lapisan masyarakat 
pengguna internet dan tidak dapat dikategorikan. Untuk itu, 
target dari aksi ini adalah seluruh pengguna internet dan anggota 
WhatsApp Group dalam jangkauan peserta kelas.
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3. Mendefinisikan konten atau nada melawan hoaks
 Pada tahap ini, kelas mendiskusikan bagaimana konten yang akan 

digunakan dalam membuat/melawan informasi hoaks COVID-19. 
Mendefinisikan konten tentu saja harus mempertimbangkan tar-
get. Sebelumnya telah ditentukan target kegiatan adalah seluruh 
warganet tanpa kategori yang khusus. Oleh karena itu, konten 
dalam men-counter aksi ini menggunakan bahasa yang sederhana 
namun mudah dipahami, tidak menggunakan beragam istilah 
atau jargon yang tidak umum diketahui oleh masyarakat. Kelas 
pun memastikan keseragaman template bingkai atau frame yang 
akan digunakan, dengan menyertakan logo Universitas Udayana 
dan logo Komunitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
Udayana.

4. Memastikan pendekatan Hak Asasi Manusia dalam penggu na-
annya

 Dalam membuat konten, ada beberapa hal yang harus diper-
hatikan secara substansi. Isu yang harus dipastikan adalah 
tidak menyinggung SARA, tidak mengandung kebencian, 
namun diharapkan mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan 
partisipasi, dialog antarkelompok dan budaya serta nilai-nilai 
non-diskriminasi. Atas pertimbangan ini, mahasiswa selalu 
diingatkan untuk mawas diri serta memperhatikan nilai-nilai 
tersebut. Kelas tidak menginginkan konten melawan hoaks akan 
menambah keresahan maupun pro-kontra di masyarakat.

5. Memilih media
 Setelah membuat konten, kelas mendiskusikan media apa yang 

akan digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Ada 
beberapa pilihan media yang umum digunakan dalam aksi, 
yakni media arus utama, seperti televisi, radio dan koran; media 
internet, seperti media sosial, website, media online, serta media 
luar ruang, seperti mural, flyer, brosur, dan poster. Kelas memilih 
untuk menggunakan media internet berbasis media sosial. Hal 
ini dikarenakan pertimbangan tenaga dan biaya serta agar lebih 
cepat tersebar dan mencapai target sasaran. Akun media sosial 
yang digunakan adalah akun media sosial milik dosen dan 
seluruh mahasiswa, akun komunitas mahasiswa ilmu komunikasi 
Universitas Udayana dan mengajak kerja sama dengan komunitas 
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mahasiswa lainnya di kawasan kampus. 
6. Membuat rencana aksi
 Pada tahap ini, kelas membuat rencana aksi dengan menyusun 

jadwal kapan konten e-flyers mulai disebarkan serentak. Aksi 
yang dilancarkan adalah aksi jangka pendek dan memiliki sifat 
emergency atau kedaruratan sehingga semakin intens perlawanan 
melalui aksi ini diharapkan akan semakin memberikan informasi 
yang baik kepada masyarakat. Kelas memutuskan untuk merilis 
konten setiap dua hari sekali pukul 13.00 WITA. 

Rangkaian tahapan dalam membangun konten antihoaks 
diringkaskan dalam tabel berikut:
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Berikut beberapa contoh konten melawan hoaks COVID-19 yang 
telah disusun dan disebarluaskan:
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Gambar: Dokumentasi Penyebaran Konten Melawan Hoaks COVID-19

Berdasarkan contoh tersebut diketahui bahwa informasi hoaks 
yang beredar tidak hanya pada lingkup lokal, tetapi juga nasional 
hingga internasional. Media penyebarannya pun beragam, baik 
menggunakan WAG, akun Facebook, hingga akun Instagram.

Menyebarkan Informasi Baik Melalui Media Sosial

Tahap berikutnya adalah menyebarkan konten tersebut melalui 
akun-akun media social, WhatsApp group, Facebook, baik dalam 
timeline maupun status di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Berikut 
beberapa hasil konten lawan hoaks yang berhasil didokumentasikan.
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Gambar: Dokumentasi Penyebaran Konten Melawan Hoaks COVID-19

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung hingga Mei 2020 atau hingga selesainya 
mata kuliah Kajian Media dan Literasi. Bentuk kegiatan ini adalah 
perpaduan antara kegiatan pembelajaran dan implementasi merdeka 
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belajar, di mana mahasiswa merdeka mempelajari teori dan praktik 
ketrampilan memahami hoaks COVID-19 melalui beragam media 
yang valid dan kompeten. Pada akhir perkuliahan dilakukan evaluasi. 
Berikut beberapa pendapat mahasiswa atas inovasi pembelajaran 
yang dilakukan oleh kelas pada masa pandemik COVID-19.

“Saat ini Covid 19 menjadi perbincangan masyarakat dunia. 
Beruntung bagi saya bisa bergabung ke dalam aksi ini, saya bisa 
lebih jeli dalam memilah informasi yang ada dan tahu mana 
informasi yang benar dan yang tidak. Selanjutnya informasi 
yang benar saya bagikan ke keluarga saya khususnya orang-
orang yang lebih tua agar mereka terhindar dari paparan hoaks.” 
Indah Yuliarsini Universitas Udayana angkatan 2017

“Di tengah pandemi COVID-19 grup Whatsapp keluarga 
ramai berisi informasi-informasi. Setiap anggota keluarga 
berlomba-lomba membagikan infomasi apa pun. Namun 
sayangnya infomasi-infomasi tersebut adalah berita palsu dan 
mengakibatkan kekhawatiran yang berlebihan bagi anggota 
keluarga. Melalui aksi ini saya belajar dan membagikan infomasi 
yang benar di Grup WA keluarga dan media sosial. Melalui 
langkah ini keluarga dapat mengenal lebih baik infomasi yang 
benar dan tidak dengan sembarangan menyebar informasi 
tanpa sumber yang jelas.”
Nia Venina Siregar - Ilmu Komunikasi angkatan 2017

“Pandemi COVID-19 membuat orang-orang di sekitar saya 
membawa informasi yang beragam. Banyak spekulasi dan opini 
yang muncul terutama terkait penanganan dan pencegahan 
COVID-19 ini, diskusi yang hanya bisa dilakukan secara daring 
(online) saja tidak jarang juga membuat orang gagal paham. Saya 
merasa beruntung dapat bergabung dalam aksi ini sehingga 
mengetahui kebenaran hoaks yang beredar.”
 Putri Bidayanti Universitas Udayana angkatan 2017

“Beredarnya sesuatu yang belum familiar di masyarakat 
memunculkan banyak spekulasi dan opini, tidak terkecuali 
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virus COVID-19. Bergabung dalam Satgas Antihoaks COVID-19 
membantu saya untuk memilah-milah informasi yang tersedia 
dan saya sangat senang bisa membagikan informasi-informasi 
yang benar tersebut kepada orang-orang tersayang.” 
 
Ary Comawati, Ilmu Komunikasi Universitas Udayana angkatan 
2017

Penutup

Mata kuliah Kajian Media dan Literasi pada program studi Ilmu 
Komunikasi di Universitas Udayana dirancang dengan memadukan 
teori dan praktik, serta disesuaikan dengan isu aktual saat perkuliahan 
dilaksanakan. Isu besar yang mengemuka ketika mata kuliah ini 
berjalan adalah pandemi COVID-19. Hasil diskusi kelas ini kemudian 
memutuskan untuk mengambil langkah nyata dalam memerangi 
hoaks terkait COVID-19 di media sosial. Keputusan tersebut diambil 
setelah mahasiswa selesai mempelajari berbagai teori tentang media 
dan literasi.

Dalam memerangi hoaks seputar COVID-19, mahasiswa di kelas 
melakukan beberapa langkah terstruktur:
1. Penguatan pengetahuan mengenai hoaks, 
2. Mengelaborasi akun-akun cek fakta dan cara verifikasi, 
3. Mengumpulkan informasi yang diduga hoaks, 
4. Melakukan verifikasi dan identifikasi, 
5. Membangun konten info melawan hoaks, 
6. Menyebarkan informasi baik melalui media sosial.

Target dalam aksi ini adalah pengguna internet dan anggota 
WhatsApp Group yang berada dalam jangkauan peserta mata kuliah. 
Terdapat berbagai akun media sosial yang dimanfaatkan dalam 
memerangi hoaks, yaitu akun pribadi dari seluruh anggota kelas, 
akun resmi dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Udayana, 
dan beberapa akun terkait lainnya.  

Dari sisi konten info melawan hoaks dan menyebarkan informasi 
baik (poin 5 dan 6), ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 
peserta didik yang terlibat. Konten harus dipastikan tidak menyinggung 
SARA, tidak mengandung kebencian, diharapkan mengedepankan 
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nilai-nilai solidaritas dan partisipasi, dialog antarkelompok dan 
budaya, serta nilai-nilai nondiskriminasi. 

 Langkah inovatif yang diambil oleh mahasiswa di kelas media 
dan literasi ini memberi dampak pada beberapa stakeholder. Melalui 
praktikum dengan isu aktual ini, mahasiswa mengetahui bahwa 
semua orang dapat berperan aktif dalam melawan COVID-19 melalui 
bidang dan keahlian masing-masing. Mahasiswa yang memiliki literasi 
informasi yang baik kemudian menyebarkannya pada pengguna 
internet dan media sosial dalam jangkauannya. Usaha ini kemudian 
melahirkan komunitas antihoaks COVID-19 yang lebih besar dan 
perlahan mengedukasi publik yang lebih luas. Diharapkan inovasi ini 
dapat direplikasi di kelas-kelas lain dan jurusan-jurusan lain sehingga 
komunitas antihoaks COVID-19 menjadi lebih besar, dan publik yang 
dapat dijangkau juga lebih luas.
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Abstrak

WhatsApp Group (WAG) keluarga merupakan grup WhatsApp 
silaturahmi dan komunikasi antaranggota keluarga. Hoaks dan 
infodemik terkait COVID-19 juga turut disebarkan oleh anggota 
keluarga. Bagaimana menyampaikan klarifikasi kepada saudara 
ataupun orang tua yang menyebarkan hoaks tersebut tanpa 
menimbulkan sakit hati. Kesantunan berbahasa sangat diperlukan. 
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran kesantunan berbahasa relawan MAFINDO dalam 
mengklarifikasi hoaks terkait pandemi COVID-19 di WAG keluarga. 
Berdasarkan survei, ditemukan bahwa dalam skala kesantunan 
berdasarkan pada maksim Leech, relawan MAFINDO berada pada 
skala sangat santun. Jika dipersentasekan, tingkat kesantunannya 
mencapai 73%. Mayoritas relawan MAFINDO juga memberikan 
link dari turnbackhoax.id, cekfakta.com, ataupun situs berita yang 
mengklarifikasi kabar hoaks. Relawan MAFINDO tetap sopan dan 
tidak merendahkan pendapat anggota keluarga walaupun sumber 
pendapatnya itu adalah hoaks. Mereka berpikiran positif dan tidak 
berprasangka buruk terhadap anggota keluarga yang mengirimkan 
hoaks. Berani memberikan teguran yang membangun/positif kepada 
pengirim hoaks walau ia adalah orang tua/sosok yang dituakan. Mereka 
tidak pelit dalam menggunakan kata terima kasih. Mereka berusaha 
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untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, baik penyebar hoaks 
maupun anggota WAG lain. Mereka mengklarifikasi hoaks dengan 
pilihan kata yang halus dan sopan.

Kata kunci: kesantunan berbahasa, WAG keluarga, hoaks pandemi 
COVID-19.

Pendahuluan

Anda tahu, berapa banyak isu hoaks terkait COVID-19 yang 
sudah beredar di masyarakat? Sampai 7 Agustus 2020, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 1.016 hoaks terkait 
COVID-19 telah disebarkan. Tentu jumlah yang luar biasa, mengingat 
informasi  mengenai virus corona (2019-nCoV) pertama kali dilaporkan 
China ke WHO baru pada 31 Desember 2019 (Kompas.com). Kurun 
waktu 220 hari, sudah beredar 1.016 hoaksnya. Artinya, setiap hari 
rata-rata tercipta 4,6 hoaks mengenai virus corona baru yang diberi 
nama COVID-19 tersebut. 

World Health Organization (WHO) sejak 2 Februari 2020 telah 
mengingatkan bahwa peperangan yang kini terjadi tidak hanya 
memerangi pandemi COVID-19, tetapi juga masifnya infodemi. 
Infodemi dapat dipahami sebagai hoaks terkait suatu fenomena yang 
menyebar di dunia maya dengan cepat dan mudah. Infodemi dapat 
mengakibatkan kepanikan dan kebingungan, juga bisa sampai pada 
kesalahan pengambilan keputusan, bahkan berakibat timbulnya 
penyakit psikosomatis (interaktif.kompas.id).

Masifnya infodemi disebabkan saat ini hampir setiap orang, 
terutama di perkotaan, memiliki telepon pintar yang terkoneksi 
dengan internet yang dapat dengan mudah menerima sekaligus 
meneruskan informasi. Saat ini informasi begitu berlimpah dan 
mudah didapatkan melalui benda pintar yang bisa digenggam dan 
dibawa ke mana-mana. Keberlimpahan informasi selain memperkaya 
pengetahuan juga membuat orang semakin kesulitan memilih mana 
informasi benar dan layak dipercaya. Sementara dalam diri manusia 
selalu ada keinginan untuk membagikan pengetahuan dan informasi 
kepada orang lain, terutama informasi yang dianggapnya berguna 
untuk diketahui. Akibatnya, tanpa melakukan verifikasi, cek dan 
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ricek, pemegang telepon pintar dengan mudahnya membagikan 
informasi yang dibacanya/dilihatnya. Tanpa dia ketahui bahwa dia 
telah menyebarkan hoaks. 

Penyebaran hoaks terkait pandemi COVID-19, tim Mapping 
MAFINDO telah melakukan pemetaan hoaks COVID-19 dari 24 Januari 
2020–18 Maret 2020. Tim Mapping MAFINDO menemukan bahwa 
dari segi tema, hoaks COVID-19 didominasi oleh hoaks kesehatan, 
yaitu seputar karakteristik COVID-19, pengobatan, pencegahan, 
penyebaran, serta penularan COVID-19. Namun, pertumbuhan hoaks 
COVID-19 yang dilarikan pada isu politik dan agama meningkat 
jumlahnya dan berpotensi melanjutkan polariasi di masyarakat yang 
telah terjadi selama pilpres. Tercatat bahwa saluran penyebaran hoaks 
COVID-19 didominasi oleh kanal Facebook, WhatsApp, kemudian 
Twitter. 

Sedangkan penelitian Engelbertus Wendratama, peneliti dari 
Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) serta dosen 
tamu di Ilmu Komunikasi UGM mengungkapkan bahwa dari hasil 
surveinya, kesalahan informasi mengenai COVID-19 paling banyak 
disebar melalui pesan aplikasi WhatsApp. Sebanyak 78,5% responden 
penelitiannya mengungkapan WhatsApp sebagai saluran penyebaran 
hoaks, disusul Facebook 12,4%, media online 2,9%, Twitter 2,9%, dan 
Instagram 2,5%. Format pesan hoaks berupa pesan teks panjang dan 
meme sederhana menjadi bentuk format informasi hoaks yang paling 
banyak digunakan di WhatsApp. Bukan hanya melalui jaringan pribadi 
(japri) atau pesan perorangan, sebaran hoaks juga banyak didapatkan 
di  WhatsApp Group (WAG). Akan tetapi, dari hasil penelitian itu 
juga didapatkan bahwa banyak responden memilih membiarkan 
hoaks yang dibacanya itu berkembang. Responden memilih diam dari 
pada harus berdebat dengan anggota grup lainnya. Bagi Engelbertus, 
fenomena yang dia dapatkan tersebut memperkuat riset tentang 
perempuan Indonesia pengguna WhatsApp yang dilakukannya pada 
2019 lalu.  Melalui riset tersebut, dia menemukan bahwa perempuan 
cenderung mendiamkan misinformasi atau hoaks beredar di WAG 
karena responden menghindari terjadi konflik dengan sesama anggota 
WAG (akurat.co). 

Sikap tidak enak hati dan menghindari konflik, tentu saja 
semakin bertambah apabila hoaks tersebut dikirimkan oleh sosok yang 
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dituakan dan dihormati di keluarga. Sedangkan berdasarkan riset, 
para orang tua memang rentan berpotensi sebagai pelaku penyebar 
hoaks. Berdasarkan riset dari New York University dan Pricenton 
University terhadap perilaku pengguna Facebook di periode sebelum/
sesudah Pilpres Amerika Serikat (AS) pada 2016 tentang kategori usia 
penyebar hoaks, ditemuan bahwa penyebar hoaks berusia lebih dari 
65 (kategori usia tertua) mencapai 11%, sedangkan penyebar hoaks 
berusia 18-29 (kategori usia termuda) hanya 3% (tirto.id). Merujuk pada 
temuan tersebut, bisa jadi fenomena orang tua menyebarkan hoaks di 
WAG terlebih WAG keluarga juga terjadi. 

Tujuan

Menarik kemudian mengangkat pertanyaan, bagaimana relawan 
MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menyikapi hoaks 
yang beredar di WAG Keluarga yang dia ikuti? Apakah dia, sebagai 
relawan antihoaks, langsung bergerak mengklarifikasi hoaks tersebut? 
Bagaimana cara menyampaikan klarifikasi kepada saudara ataupun 
orang tua yang menyebarkan hoaks tersebut tanpa menimbulkan 
sakit hati bagi pelaku karena merasa dipermalukan. Tentu dalam hal 
ini kesantunan berbahasa sangat diperlukan agar pesan tetap dapat 
tersampaikan dan tujuan mengklarifikasi hoaks dapat dipahami dan 
dimengarti. Bagaimana kesantunan berbahasa relawan MAFINDO 
dalam mengklarifikasi hoaks terkait pandemi COVID-19 di WAG 
keluarga?

Metode 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif (descriptive 
survey). Peneliti ingin mendeskripsikan kesantunan berbahasa relawan 
MAFINDO dalam mengklarifikasi hoaks terkait pandemi COVID-19 
yang beredar di WAG keluarga yang dia ikuti. Survei dilaksanakan 
dengan menyebarkan link google form ke WAG relawan MAFINDO 
untuk diisi oleh para responden. Ada pembagian wilayah berdasarkan 
daerah kerja relawan MAFINDO. Saat survei ini dibuat telah ada 16 
kota dan dua pembagian wilayah kerja relawan MAFINDO, kota-kota 
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itu adalah Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Semarang, Wonosobo, 
Magelang, Yogyakarta, Purworejo, Solo, Jombang, Mojokerto, 
Surabaya, Ambon, Kendari, Makasar, wilayah barat (Sumatra dan kota 
di Jawa selain yang sudah disebutkan), dan wilayah timur (Kalimatan, 
Sulawesi, Papua dan wilayah lain di Indonesia bagian timur). Survei 
dilaksanakan dari 14 sampai 21 Juli 2020.  

Pembahasan

MAFINDO

MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) merupakan 
organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk melawan penyebaran 
hoaks. Merujuk pada situs resminya mafindo.or.id, MAFINDO berawal 
dari gerakan akar rumput/masyarakat online sejak 2015 yang jengah 
terhadap maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di 
masyarakat terutama di media sosial. Komunitas ini didirikan secara 
resmi sebagai organisasi pada 19 November 2016. MAFINDO memiliki 
sifat dan semangat: crowdfunding (MAFINDO didanai oleh masyarakat 
bukan dari pemerintah/negara), crownsoucing (MAFINDO bekerja 
sama dan berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pencarian fakta/
data klarifikasi hoaks dan aktivitas/kampanye antihoaks), netral 
(MAFINDO netral dari kepentingan politik praktis), dan independen 
(MAFINDO menjunjung sikap merdeka/mandiri dari campur tangan 
pemerintah ataupun pihak lain). MAFINDO memelopori banyak 
inisiatif gerakan antihoaks di Indonesia, seperti kampanye publik 
untuk meningkatkan kesadaran tentang hoaks dan bahayanya; edukasi 
antihoaks dan literasi digital, baik secara langsung (seminar, sarasehan, 
dsb) maupun tidak langsung (siaran di TV, radio, dsb); menginisiasi 
pendirian situs/portal antihoaks: cekfakta.com, turnbackhoax.id, Forum 
Anti Fitnah Hasut dan Hoax di Facebook, turnbackhoaxid di Instagram; 
dan berkerja sama serta berkolaborasi dengan banyak pihak untuk 
mewaspadai bahaya hoaks, seperti dengan Kemkominfo, Mabes 
Polri, Siberkreasi, KPU, Banwaslu, Badan POM, Google, Facebook, 
Twitter. MAFINDO adalah satu dari enam organisasi pemeriksa fakta 
di Indonesia yang menjadi anggota IFCN (International Fact Checking 
Network) Signatory (per Oktober 2019). 
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MAFINDO memilik visi dan misi untuk: (1) berpartisipasi 
untuk membantu mewujudkan masyarakat sipil yang aktif, damai, 
dan sejahtera; (2) berkolaborasi dengan orang lain dalam upaya 
memerangi tipuan dan kebencian; (3) mengembangkan organisasi 
yang kuat, kredibel, dan akuntabel untuk memungkinkannya 
mencapai tujuannya; (4) mengintegrasikan semua aspek sosial 
positif untuk menciptakan masyarakat yang tercerahkan dan kebal 
terhadap wabah tipuan (aptika.kominfo.go.id). Relawan MAFINDO 
tercatat ada 500 orang lebih dan tersebar di 17 kota, yaitu Jakarta, 
Depok, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Wonosobo, 
Magelang, Purworejo, Surabaya, Jombang, Mojokerto, Kendari, 
Pontianak, Makasar, dan Ambon. Relawan MAFINDO terikat oleh 
kode etik relawan terutama dalam kegiatan yang membawa nama 
organisasi MAFINDO. Salah satu kode etiknya adalah persuasif. 
Relawan MAFINDO mengutamakan komunikasi yang santun, bukan 
konfrontatif. 

Kesantunan Berbahasa 

Komunikasi persuasif erat kaitannya dengan kesantunan 
berbahasa. Kajian mengenai kesantunan berbahasa termasuk dalam 
kajian pragmatik. Tujuan orang berkomunikasi dengan santun 
jelas agar tercipta rasa saling menghormati dan menghargai, serta 
keinginan penutur dapat dipahami oleh mitra tutur. 

Mengenai kesantunan berbahasa, Leech (dalam Supantoro, 2013) 
memandang prinsip kesantunan sebagai “piranti” untuk menjelaskan 
mengapa penutur sering bertutur secara tidak langsung (indirect) 
dalam mengungkapkan maksudnya. Terdapat 6 prinsip kesantunan 
yang disebut sebagai maksim. Maksim dapat dipahami sebagai kaidah 
kebahasaan dalam interaksi lingual atau kaidah-kaidah yang mengatur 
tindakannya, penggunaan bahasanya, dan inteprestasi-intepretasinya 
terhadap tindakan serta ucapan lawan tuturnya (Supantono, 2013). 
Enam maksim kesantunan (politeness maxims) bahasa Leech adalah: 
(1) maksim kebijaksanaan (tact maxim), (2) maksim kedermawanan 
(generosity maxim), (3) maksim penghargaan (approbation maxim), (4) 
maksim kesederhanaan (modesty maxim), (5) maksim pemufakatan 
(agreement maxim), (6) maksim simpati (sympathy maxim) (Leech, 1983 
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dalam Rahardi, 2005).
Maksim kebijaksanaan berasal dari gagasan bahwa dalam 

proses bertutur penutur hendaknya selalu berpegang pada prinsip 
untuk mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan 
keuntungan bagi orang lain. Apabila dilaksanakan, maksim ini dapat 
menghindarkan sikap dengki dan iri hati, serta menumbuhkan sikap 
santun terhadap mitra tutur. 

Maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati 
bersumber dari gagasan mengurangi keuntungan diri sendiri dan 
menambahi pengorbanan diri sendiri. Maksim ini memerlukan serta 
akan menumbuhkan sikap menghormati orang lain. 

Maksim penghargaan atau maksim pujian berprinsip untuk 
memberi pujian kepada orang lain sebanyak mungkin dan mengurangi 
celaan sebanyak mungkin. Maksim ini, para penutur tidak saling 
mengejek, mencaci, dan merendahkan, sebaliknya yang terjadi adalah 
saling memuji dan mengagumi. 

Maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati 
merupakan prinsip untuk bersikap rendah hati. Caranya dengan 
mengurangi pujian untuk diri sendiri serta mengurangi keinginan 
untuk menonjolkan diri. Mitra tutur akan menganggap penutur 
sombong jika dalam bertutur selalu memuji diri sendiri. 

Maksim permufakatan atau maksim kecocokan merupakan 
prinsip untuk menciptakan dan membina kecocokan atau kemufakatan 
bukan perbedaan. Terciptanya kemufakatan akan menghasilkan 
komunikasi yang santun. 

Maksim kesimpatisan merupakan kaidah untuk menciptakan 
serta memaksimalkan sikap simpati antara pihak penutur dengan 
pihak mitra tutur. Simpati merupakan tanda terciptanya kesantunan 
berbahasa. 

Survei Kesantunan Berbahasa Relawan MAFINDO

Survei kesantunan berbahasa relawan MAFINDO dilakukan 
pada 14 - 24 Juli 2020 dengan menyebarkan link google form ke WAG-
WAG relawan MAFINDO di seluruh wilayah, dengan dibantu 
oleh pengurus MAFINDO Pusat. Sampai batas akhir, sebanyak 
30 relawan MAFINDO dari berbagai wilayah telah mengisi dan 
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mengirimkan kembali jawaban mereka. Inilah yang dapat penulis 
paparkan dan deskripsikan. 

Wilayah tempat relawan MAFINDO berdomisili yang 
mengisi survei ini tercatat sebagai berikut ini. Bandung 4 orang 
(13%), Bogor 1 orang (3%), Jakarta 5 orang (17%), Yogyakarta 4 orang 
(13%), Jombang 2 orang (7%), Makassar 1 orang (3%), Mojokerto 1 
orang (3%), Purworejo 2 orang (7%), Semarang 1 orang (3%), Solo 3 
orang (10%), Surabaya 3 orang (10%), wilayah barat (Sumatra dan 
kota di Jawa selain yang sudah disebut) 2 orang (7%), dan wilayah 
timur (Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Indonesia bagian timur) 1 
orang (3%). 

Sedangkan dari rentan usia relawan MAFINDO tercatat 
sebagai berikut: usia 12-25 tahun 7 orang (23%); usia 26-45 tahun 
16 orang (53%); dan usia 46-65 tahun 7 orang 23%. Jenis kelamin 
responden yang mengisi survei, tercatat laki-laki 18 orang (60%) dan 
perempuan 12 orang (40%).

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah responden 
bergabung dengan WAG keluarga? Sebanyak 28 responden (93,3%) 
menjawab bergabung dan 2 responden menjawab tidak. Terhadap 
responden yang menjawab tidak, peneliti mengucapkan terima 
kasih telah berpartisipasi dan mereka bisa mengakhiri isian survei. 

Terhadap 28 responden yang menjawab bergabung di WAG 
keluarga peneliti menggali informasi lebih lanjut, berapa WAG 
keluarga yang mereka ikuti. Jawaban terbanyak adalah 2 WAG 
keluarga mencapai 9 responden (32,1%), jawaban kedua 3 WAG 
keluarga sejumlah 8 responden (28,6%), jawaban ketiga lebih dari 
5 WAG keluarga dipilih 5 responden (17,9%), jawaban keempat ada 
4 WAG keluarga diisi oleh 3 responden (10,7%), jawaban kelima 1 
WAG keluarga diakui oleh 2 responden (7,1%), dan jawaban terakhir 
5 WAG keluarga terpilih oleh 1 responden (3,6%). 

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui jumlah anggota 
terbanyak dalam WAG keluarga yang mereka ikuti. Jawaban 11-40 
anggota adalah jumlah anggota terbanyak, jawaban ini dipilih oleh 
mayoritas responden, mencapai 20 responden (71,4%). Selanjutnya, 
ada 3 responden (10,7%) yang mengaku anggota WAG keluarga 
yang mereka ikuti berjumlah yang lebih dari 100 orang. Sedangkan 
jumlah anggota di WAG keluarga mencapai 41-70 anggota dan 71-100 
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anggota dipilih oleh 2 responden (7,1%). Juga ada 1 responden (3,6%) 
yang mengakui WAG keluarga terbanyak yang dia ikuti kurang dari 
10 orang.

Pertanyaan berikutnya bertujuan untuk menyeleksi responden 
agar dapat memenuhi tujuan survei. Peneliti menanyakan adakah 
anggota WAG keluarga yang responden ikuti pernah menyebarkan 
hoaks terkait pandemi COVID-19? Jawaban Ya dipilih oleh 23 
responden (82,1%) dan jawaban tidak dipilih oleh 5 responden (17,9%). 
Untuk responden yang menjawab tidak, peneliti menyampaikan 
terima kasih dan responden tersebut bisa mengakhiri pengisian 
formulir survei. 

Selanjutnya, bagi 23 responden yang memilih Ya, di WAG 
keluarga mereka  pernah ada yang menyebarkan hoaks terkait 
pandemi COVID-19, peneliti ingin mengetahui seberapa intens 
percakapan di WAG yang membahas tentang pandemi COVID-19 
dan efeknya (new normal/adaptasi kebiasaan baru, ibadah, krisis 
ekonomi, PHK, dsb.)? Ada 10 responden (43,5%) yang menjawab 
cukup intens. Sedangkan responden yang menjawab tidak intens 
sama sekali ada 9 responden (39,1%). Sisanya sejumlah 4 responden 
(17,4%) menjawab sangat intens. 

Terhadap pertanyaan siapa di WAG Keluarga yang paling 
sering mengirimkan hoaks terkait pandemi COVID-19, terungkap 
bahwa orang tua/sosok yang dituakan di keluarga sebagai pihak 
yang paling banyak menyebarkan hoaks. Dibandingkan dengan 
pilihan anggota muda/kecil/anak-anak di WAG keluarga dan sosok 
sebaya, orang tua dipilih mayoritas responden, hingga mencapai 
69,6%. Pilihan mayoritas responden ini bisa mempertegas dan 
membenarkan riset dari New York University dan Pricenton 
University bahwa orang tua merupakan aktor yang paling banyak 
berperan dalam penyebaran hoaks. 

Berikut diagram batang yang menunjukkan pengirim hoaks 
terkait pandemi COVID-19 di WAG keluarga. 
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Mengklarifikasi hoaks yang dikirimkan oleh orang tua/sosok 
yang dituakan di keluarga tentu bukan perkara yang mudah. Risiko 
salah pengertian, tersinggung, dan disalahpahami bisa terjadi. Hal itu 
jelas menjadi permasalahan apalagi dalam budaya masyarakat yang 
menjunjung budaya penghormatan terhadap sosok orang tua. Kode 
etik relawan MAFINDO, diingatkan bahwa relawan menggunakan 
pendekatan persuasif ketika mengklarifikasi hoaks. Relawan harus 
menggunakan komunikasi yang santun. Jawaban yang diberikan para 
responden bisa terlihat bahwa relawan MAFINDO bisa menerapkan 
6 maksim kesantunan berbahasa Leech dengan baik. Berikut ini 
tabel sikap/reaksi kesatunan yang diisi para relawan. Pilihan isian 
di tabel selalu/setuju menunjukkan relawan sangat santun. Pilihan 
isian kadang/netral menunjukkan relawan santun. Sedangkan 
pilihan ketiga, tidak pernah/tidak setuju menunjukkan relawan tidak 
santun. Mayoritas responden menjawab tujuh reaksi tersebut di kolom 
pertama, selalu dan setuju. Itu menunjukkan bahwa responden bisa 
sangat santun dalam berbahasa. 

Keenam maksim: kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, 
kesederhanaan, permufakatan, dan kesimpatisan dari prinsip 
kesantunan berbahasa Leech (1982) terlihat hadir dari pilihan jawaban 
responden. Jika ditotalkan dari ketujuh pernyataan tersebut, pilihan 
pertama: selalu/setuju mencapai 73%, pilihan kedua: kadang/netral 
mencapai 25%, dan sisanya, tidak pernah/tidak setuju, 2%. Jika 
dinumeralisasikan, tingkat kesantunan berbahasa relawan MAFINDO 
mayoritas adalah sangat santun karena bisa mencapai 73%. 

Diagram 1. Pengirim Hoaks Terkait Pandemi COVID-19 di WAG Keluarga
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Selain memerhatikan tindakan dan kesantunan berbahasa 
dalam upaya memerangi hoaks di WAG keluarga, upaya lain yang 
dilakukan para responden untuk menghadapi penyebaran hoaks 
COVID-19 adalah sebagai berikut:
1. Share video edukasi antihoaks;
2. Mengajarkan cara cek fakta kecil-kecilan;
3. Memberikan panduan cara mencari berita yang kredibel 

di internet, atau langsung memberikan informasi/link yang 
menunjukkan klarifikasi atau fakta bahwa yang di-share itu hoaks;

4. Meminta untuk tidak mudah share broadcast yang beredar tanpa 
mencari informasi pembanding lainnya;

5. Mengajak yang lain untuk kritis dan cek fakta, tidak ikut menyebar 
hoaks;

6. Jika tidak ada sumber dari turnbackhoax.id, saya akan browsing 
semampunya untuk mencari kebenaran tentang suatu berita;

7. Mengirim link berita yang kredibel;
8 Meminta untuk mengklarifikasi jika sudah terlanjur disebar di 

WAG lain;
9. Jika ketemu yang ngeyel dan merasa lebih senior, saya diskusikan 

Tabel 1. Reaksi Responden Ketika Ada Anggota Keluarga di WAG  
yang Mengirim Hoaks
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di grup khusus yang isinya 40 saudara yang waras. Kami atur 
strategi yang tepat, setidaknya saudara yang lain paham dan tidak 
terseret arus hoaks. Kalau masih ngeyel, kami timbun dengan 
celetukan-celetukan ringan dan lucu, atau postingan-postingan 
lain untuk mengalihkan situasi/meredam suasana;

10. Untuk kasus tertentu, agar tidak mempermalukan, klarifikasi 
dilakukan dengan cara japri;

11. Apabila tingkat hoaksnya tidak “parah”, dan bukan kejadian 
yang sudah berulang, biasanya saya klarifikasi/tegur dulu se-
cara pribadi. Kalau melibatkan pihak sesepuh, bagaimanapun 
saya berusaha menghargai senioritas beliau jadi sedapat 
mungkin upaya klarifikasi itu tidak disamakan dengan upaya 
mempermalukan; dan

12. Biasanya saya japri dulu pengirim tersebut dan memberikan link 
klarifikasi. Jika tidak ada respons, baru saya membagikannya di 
grup.

Setelah relawan MAFINDO di WAG keluarga mengklarifikasi 
hoaks, tanggapan pengirim hoaks di WAG keluarga ada dua. Pertama, 
86,4% menerima dan berterima kasih sudah diberi klarifikasi informasi 
yang benar. Kedua, 13,6% menolak klarifikasi dan tetap memercayai 
informasi yang dia kirimkan. Mayoritas responden mengakui bahwa 
sebagian besar pengirim hoaks bisa meminta maaf dan berterima kasih 
kepada relawan MAFINDO yang berusaha meluruskan infodemik 
COVID-19. Walau masih ada jawaban yang tidak menyenangkan, 
jawaban sebesar 86,4% yang menerima klarifikasi dari relawan 
MAFINDOmerupakan respons yang cukup bisa membesarkan hati.

Berikut ini tanggapan anggota keluarga lain terhadap upaya 
responden mengklarifikasi hoaks pandemi COVID-19. Ternyata ada 
65,2% responden yang menjawab bahwa anggota keluarga yang lain 
diam saja, tidak menanggapi dan memberi reaksi apa pun. Ada 30,4% 
jawaban responden mengakui bahwa anggota keluarga bereaksi 
dengan memberi tanggapan yang positif, yaitu mendukung usaha 
responden mengklarifikasi; dan sisanya, 4,4%, justru bereaksi dengan 
negatif atau menentang klarifikasi responden. 

Setelah responden berjuang mengklarifikasi kabar hoaks yang 
disebarkan anggota keluarga di WAG keluarga, apakah ada perubahan 
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positif di WAG keluarga yang responden ikuti? Terungkap bahwa  
82,8%  responden mengakui ada perubahan positif, sedangkan sisanya 
sebesar 17,4% responden menjawab tidak ada perubahan positif di 
WAG keluarga. 

 
Penutup

Relawan MAFINDO mematuhi kode etik MAFINDO dalam 
upaya mengklarifikasi hoaks yang disebarkan di WAG keluarga 
mereka. Skala kesantunan berdasarkan pada maksim Leech, relawan 
MAFINDO berada pada skala sangat santun. Jika dipersentasekan, 
tingkat sangat santunnya bisa mencapai 73%. Relawan MAFINDO 
yang jadi responden bersedia repot dengan memberikan link dari 
turnbackhoax.id, cekfakta.com, ataupun situs berita yang mengklarifikasi 
kabar hoaks tersebut. 

Mereka tetap sopan dan tidak merendahkan pendapat anggota 
keluarga walaupun sumber pendapatnya itu adalah hoaks. Mereka 
berpikiran positif dan tidak berprasangka buruk terhadap anggota 
keluarga yang mengirimkan hoaks. Mereka berani memberikan 
teguran yang membangun/positif kepada pengirim hoaks walau ia 
adalah orang tua/sosok yang dituakan. Mereka tidak pelit dalam 
menggunakan kata terima kasih. Mereka berusaha untuk tidak 
menyinggung perasaan orang lain, baik penyebar hoaks maupun 
anggota WAG lain. Mereka mengklarifikasi hoaks dengan pilihan kata 
yang halus dan sopan. 

Sampai saat artikel ini selesai ditulis, tidak ada pihak yang 
bisa dengan tegas mengumumkan kapan pandemi COVID-19 akan 
berakhir. Virus corona jenis ini masih terus dipelajari dan dicari vaksin 
antivirus oleh para ahli. Masyarakat awan yang khawatir dan panik, 
apalagi terus-menerus dihujani informasi dan hoaks rentan terhadap 
infodemik. Upaya relawan MAFINDO dalam memerangi hoaks dan 
sekarang infodemik COVID-19 merupakan salah satu ikhiar anak 
bangsa yang selayaknya menjadi suatu gerakan bersama, masyarakat 
dan pemerintah. Semua pihak yang harus merasa berkepentingan 
terhadap penyebaran hoaks yang masif pada saat pandemi ini, jika 
ingin COVID-19 segera bisa diatasi, kuncinya ialah berkolaborasi dan 
bersinergi untuk bersama memerangi hoaks.
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Kesantunan berbahasa yang dilakukan relawan MAFINDO 
dalam upaya mengatasi infodemik COVID-19 di WAG keluarga tentu 
hanyalah merupakan satu upaya kecil sederhana dibandingkan dengan 
banyaknya upaya mengatasi infodemik COVID-19 secara global. 
Namun, upaya-upaya relawan yang berjuang di garis depan, yang 
berhadapan langsung dengan pelaku penyebar hoaks, yang dengan 
sabar meladeni ketidaktahuan, ketidakpercayaan, mungkin sampai 
kengototan penyebar hoaks tetap patut diapresiasi dan diabadikan. 
Untuk itulah tulian ini dibuat.

Daftar Pustaka

Akurat.co. “Hati-hati Hoaks Soal Corona di Indonnesia Paling 
Banyak di Aplikasi Whatsapp Ini 5 Faktanya”. https://akurat.
co/iptek/id-1071324-read-hatihati-hoaks-soal-corona-di-indonesia-
paling-banyak-di-aplikasi-whatsapp-ini-5-faktanya.

Aptika.kominfo.go.id. “Masyarakat Anti Fitnah Indonesia”. https://aptika.
kominfo.go.id/2019/07/masyarakat-anti-fitnah-indonesia/.

Interatif.kompas.id. “Bahaya Infodemik”. https://interaktif.kompas.id/
baca/ bahaya-infodemik/.

Kominfo.go.id. “Menkominfo Sebut Isu Hoaks COVID-19 Jumlahnya 
Capai 1016”. https://www.kominfo.go.id/content/detail/28407/
menkominfo-sebut-isu-hoaks-COVID-19-jumlahnya-capai-1016/0/
sorotan_media.

Kompas.com. “Timeline Wabah Virus Corona Terdeteksi pada 
Desember-2019 hingga Jadi Pandemi Global”. https://www.
kompas.com/tren/read/2020/03/12/ 113008565/timeline-wabah-
virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all.

MAFINDO. “Tentang MAFINDO, Visi, Misi”. https://www.mafindo.
or.id/about/.

MAFINDO. Kode Etik MAFINDO. https://www.mafindo.or.id/about/
kode-etik-MAFINDO/.

Mafindo.or.id. “Pemetaan Hoaks Virus Covid19 Tim Mapping 
MAFINDO”. https://www.mafindo.or.id/wp-content/
uploads/2020/06/Maret-2020_Mapping-hoaks-corona.pdf.

Rahardi, R. Kunjana. 2005. Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.



173

Supartoro, Martinus Herka. 2013. Tingkat Kesantunan Berdasarkan 
Maksim Leech Rubrik SMS Suara Rakyat di dalam Surat 
Kabar Kedaulatan Rakyat. Skripsi Prodi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Sanata Dharma, 
Yogyakarta. 

Tirto.id. “Masalah Orang Tua Gemar Membagi Hoaks di Medsos dan 
Whatsapp”. https://tirto.id/masalah-orangtua-gemar-membagi-
hoaks-di-medsos-dan-whatsapp-decZ. 



BAGIAN III
Gerak Langkah Masyarakat 
dalam Menghadapi Pandemi
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dalam Peremajaan Kesejahteraan Pelaku dalam Peremajaan Kesejahteraan Pelaku 
UMKMUMKM

Muhammad Handar
Universitas Bina Sarana Informatika

Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pola kampanye 
gerakan #SolidLawanCovid CIMB Niaga dalam peremajaan 
kesejahteraan pelaku UMKM. Kasus COVID-19 menimbulkan begitu 
banyak kekhawatiran yang berarti bagi masyarakat, khususnya 
kalangan menengah ke bawah, sehingga menimbulkan banyak 
korban yang terjadi dari kasus tersebut. Adapun dari sisi sektor 
perekonomian yang juga begitu rentan dari dampak virus corona, 
yaitu perbankan. PT. Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menggagas 
gerakan sosial ‘SolidLawanCovid’ yang bertujuan membantu 
masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19) dan 
mendukung perjuangan tenaga medis. Hasil yang diperoleh adalah 
program kampanye #SolidLawanCovid mempunyai dampak yang 
baik dengan memanfaatkan media sosial utama @kejarmimpi.id 
memuat informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi rekomendasi 
sejumlah pedagang kecil (UMKM) dari berbagai daerah lainnya. 
Selain itu, terhimpun data dalam bentuk e-catalogue atas rekomendasi 
masyarakat para pedagang kecil sesuai jenis menu yang dipasarkan, 
baik makanan ringan maupun makanan berat, sehingga hal ini 
juga menjadi rantai kebaikan yang positif dengan kanal informasi 
#SolidLawanCovid sebagai media arus utama bersifat independen dan 
akurat serta tepercaya. Terakhir, mengenai besar dana pemberdayaan 
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yang digulirkan oleh pihak CIMB Niaga tidak terdapat informasi yang 
detail dan valid. Berkaitan dengan hal tersebut menjadi wewenang 
dan tanggung jawab tim Humas dan CIMB Niaga Group.

Kata kunci: COVID-19, kampanye PR, kesejahteraan, pelaku UMKM.

Pendahuluan
 
CIMB Group merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan 

terbesar kedua di Malaysia sekaligus salah satu kelompok usaha 
perbankan universal terkemuka di ASEAN. Produk dan jasa yang 
ditawarkannya mencakup produk dan jasa perbankan konsumer, 
perbankan investasi, perbankan syariah, pengelolaan aset, dan 
asuransi. CIMB Group berkantor pusat di Kuala Lumpur, dan 
beroperasi di seluruh negara anggota ASEAN (Malaysia, Indonesia, 
Thailand, Singapura, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, dan 
Filipina).

PT. Bank CIMB Niaga (dulunya adalah Bank Niaga) adalah 
perusahaan yang melayani jasa keuangan (https://m.merdeka.com/bank-
niaga/profil/). Bank ini didirikan pada 26 September 1955 bermarkas di 
Jakarta, Indonesia. CIMB Niaga yang mayoritas sahamnya dimiliki 
oleh CIMB Group merupakan bank pembayaran terbesar dari segi 
nilai transaksi di bawah Kustodian Sentral Efek Indonesia. CIMB 
Niaga adalah penyedia kredit kepemilikan rumah terbesar ketiga di 
Indonesia dengan 11% dari pangsa pasar.

Pada 31 Maret 2020, dalam konferensi pers yang disampaikan 
langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, membahas 
mengenai kebijakan yang tepat dalam menyikapi pandemi COVID-19 
yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih 
dalam merespons adanya kedaruratan kesehatan. Kasus COVID-19 
menimbulkan begitu banyak kekhawatiran yang berarti bagi 
masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, sehingga 
menimbulkan banyak korban. Adapun dari sisi sektor perekonomian 
yang juga begitu rentan dari dampak virus corona, yaitu perbankan.

Menurut Ekonom Senior, Indef Aviliani, dalam artikelnya 
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yang berjudul “Efek Corona, Industri Perbankan Bakal Tertekan 
Hingga Tahun Depan”, keadaan perbankan saat ini kinerjanya masih 
dinilai bagus, di tengah wabah pandemi      COVID-19 ini. Namun, ia 
mengatakan, kemungkinan kinerja perbankan akan sedikit menurun 
paling tidak setahun ke depan, dengan melihat kembali kondisi 
ekonomi seperti ini yang diliputi ketidakpastian (liputan6.com, 26 
September 2020).

Setiap instansi atau perusahaan harus mempersiapkan diri 
dalam menghadapi hal terburuk dengan kemampuan bertahan hidup 
di bawah karakteristik budaya organisasi perusahaan sebagai pijakan. 
Menurut Yuni Rosdiana, ada lima karakteristik budaya organisasi 
perusahaan yang bisa digunakan agar perusahaan menjadi kuat saat 
COVID-19 berlangsung (ayosemarang.com, 15 Juni 2020).
1. Adanya inovasi dan pengambilan resiko. 
2. Memperhatikan secara detail.
3. Berorientasi pada kebermanfaatan.
4. Berorientasi pada tim.
5. Bersifat agresif.

 Salah satu perbankan di Indonesia yang memiliki karakteristik 
budaya organisasi di atas guna terus memberikan kebermanfaatan 
bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi COVID-19 yakni CIMB 
Niaga. Dalam siaran pers yang tertulis di situs web cimbniaga.co.id, 
Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M. Siahaan mengatakan bahwa 
CIMB Niaga terpanggil untuk berperan aktif mengatasi pandemi 
COVID-19, sekaligus menggugah kepedulian masyarakat melalui 
gerakan sosial SolidLawanCovid (16 April 2020).

PT. Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menggagas gerakan 
sosial ‘SolidLawanCovid’ yang bertujuan membantu masyarakat 
yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19) dan mendukung 
perjuangan tenaga medis. Tigor menjelaskan, CIMB Niaga akan 
menyalurkan seluruh donasi yang terkumpul kepada lembaga yang 
bergerak dalam bidang kesehatan, sektor Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM), dan sektor informal lainnya yang terdampak 
COVID-19. Salah satu kegiatan public relations yang memiliki tujuan 
untuk memersuasi masyarakat adalah melakukan kampanye public 
relations. Dalam dunia public relations, kita mengenal istilah kampanye 
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public relations. Menurut Roger dan Storey, (dalam Ruslan, 2008), 
kampanye merupakan sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang 
terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu 
terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam 
periode waktu tertentu.

Tujuan penulisan artikel ini membahas: (1) peran CIMB Niaga 
membantu pelaku UMKM yang terdampak COVID-19, (2) pola humas 
dalam merancang program kampanye gerakan #SolidLawanCovid.

Pembahasan

Peran CIMB Niaga Membantu Pelaku UMKM bagi 
Terdampak COVID-19

Pandemi virus corona yang terjadi hampir di seluruh negara 
termasuk di Indonesia, tidak hanya berdampak pada keberlangsungan 
kesehatan manusia, tetapi secara nyata juga mengubah seluruh 
tatanan kehidupan umat manusia. Dalam kondisi ini, tentu sangat 
banyak gejala psikologis timbul, baik merasa bingung, cemas, maupun 
stres. Namun, kondisi demikian tidak baik untuk kesehatan mental 
seseorang karena hanya akan memunculkan perasaan dan emosi 
negatif yang tanpa disadari bisa menular ke orang lain.

Faktor tersebut merupakan salah satu dampak yang begitu terasa 
terjadi antarmanusia. Adapun sisi lain yang perlu menjadi perhatian 
adalah bagaimana kondisi perekonomian Indonesia, terutama mereka 
yang merupakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengutip data yang diperoleh dari Bisnis Tempo yang berjudul “47 
Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi Corona”, Menteri Koperasi 
dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan berdasarkan hasil survei 
yang dilakukan sejumlah lembaga dan Kementerian UMKM, wabah 
virus corona memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan 
UMKM. Beliau menambahkan “diramalkan survei 47% UMKM 
berhenti berusaha” (Bisnis.tempo.co, 20 Mei 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang 
UMKM, Pasal 1 dari UU menyatakan bahwa usaha mikro adalah 
usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
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berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan anak 
cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung 
maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar 
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 
UU tersebut. Bertolak dari gambaran tersebut dan sebagai upaya 
ikut serta membantu kepada sesama guna mendukung masyarakat 
yang terdampak dari COVID-19 khususnya pelaku UMKM,  Bank 
CIMB Niaga membersamai urunan dengan memberikan donasi dan 
program pemberdayaan.

Selama hampir 65 tahun, CIMB Niaga selalu berkomitmen untuk 
mendampingi dan berkontribusi bagi Indonesia, termasuk dalam 
kondisi yang penuh tantangan seperti saat ini. Menurut Presiden 
Direktur CIMB Niaga, Tigor M. Siahaan, CIMB Niaga terpanggil untuk 
berperan aktif mengatasi pandemi COVID-19, sekaligus menggugah 
kepedulian masyarakat melalui gerakan sosial SolidLawanCovid.

“Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah 
dengan berbuat baik dan saling membantu. Mengawalinya, kami 
telah menyiapkan dana sebesar Rp. 1 miliar untuk disalurkan kepada 
saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkap Tigor di Jakarta, 
Kamis (liputan6.com, 16 April 2020).

Hadirnya suatu gerakan kampanye #SolidLawanCovid tentu 
tidak terlepas dari peran yang sangat penting dari seorang public 
relations yang handal. Hal ini sejalan dengan teori yang mengemukakan 
peran dari seorang public relations memuat 4 (empat) unsur utama.

Cutlip, Center, dan Broom (2009) dalam buku Effective Public 
Relations, membagi peran humas ke dalam empat (4) peran besar:
1. Expert Prescriber Communication
 Humas adalah seorang ahli yang dapat memberikan saran, nasihat 

kepada pimpinan organisasi, hubungannya dapat diibaratkan 
antara dokter dengan pasien.

2. Problem Solving Process Facilitator
 Dapat memfasilitasi pemecahan masalah. Humas terlibat dalam 

setiap penanganan masalah, menjadi anggota tim atau menjadi 
pemimpin tim.

3. Communication Facilitator
 Peranan Humas adalah jembatan komunikasi antara publik 
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dengan perusahaan. Sebagai mediator atau penengah jika terjadi 
miscommunication.

4. Technician Communication
 Humas adalah pelaksana teknis komunikasi. Menyediakan 

layanan di bidang teknis di mana kebijakan dan keputusan teknik 
komunikasi mana yang akan digunakan bukanlah keputusan 
petugas Humas, melainkan keputusan manajemen dan petugas 
Humas yang melaksanakannya.

Dengan demikian, humas mempunyai peran sentral atau vital 
bagi terbentuknya citra dan reputasi suatu perusahaan, juga membuat 
perencanaan strategis yang matang terhadap isu yang berkembang 
terutama kebermanfaatan perusahaan bagi publik.

Dalam siaran press release, mengutip dari kanal web cimbniaga.
co.id, Deddy T. Hasibuan, Media Relations Group Head PT. CIMB 
Niaga Tbk, menjelaskan partisipasi masyarakat untuk berdonasi 
melalui CIMB Niaga dalam program kampanye SolidLawanCovid. 
Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 

Gerakan sosial SolidLawanCovid mengajak masyarakat 
termasuk juga karyawan CIMB Niaga untuk bersama-sama 
berbagi donasi guna melawan COVID-19. Donasi dapat 
diberikan dalam bentuk uang ataupun poin Xtra dengan cara 
transfer melalui Go Mobile atau CIMB Click ke nomor rekening 
CIMB Niaga Peduli 8500-14041-000. Selain itu, masyarakat 
juga dapat berdonasi melalui QR Code Go Mobile dengan ID: 
2020027730395. 

Untuk melakukan transfer poin Xtra, nasabah cukup membuka 
menu Poin Xtra dari Go Mobile atau CIMB Clicks, lalu memilih 
transfer poin, kemudian memasukkan rekening CIMB Niaga Peduli 
serta nominal poin yang akan ditransfer. Dalam program ini, 10.000 
poin Xtra bernilai Rp120.000. Walaupun demikian, CIMB Niaga 
menerima berapa pun jumlah poin Xtra yang disumbangkan.
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Pola Humas dalam Merancang Program Kampanye 
Gerakan #SolidLawanCovid

 
Gerakan kampanye #SolidLawanCovid merupakan upaya CIMB 

Niaga berkontribusi bagi Indonesia. Terwujudnya suatu pencapaian 
program diperlukan langkah-langkah atau strategi yang tepat untuk 
melihat apakah program yang dijalankan berhasil tercapai atau tidak. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Thompson 
bahwa strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir yang 
menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam proses operasionalnya, public relations, menurut Cutlip & 
Center (2009), harus melalui 4 tahapan aktivitas seorang public relations, 
yaitu (1). Fact Finding, (2). Planning and Programming, (3). Communicating, 
(4). Evaluation. Keempat proses ini dapat dideskripsikan dalam berbagai 
ilustrasi atau kegiatan. 

Fact Finding, yaitu mengumpulkan data sesuai kenyataan ada 
(Yulianita, 2001). Dalam tahap ini, praktisi PR harus dapat menetapkan 
permasalahan-permasalahan yang menyangkut kegiatan PR. Pada 
tahap ini public relation mengarah pada upaya pengumpulan data dan 
juga penetapan permasalahan yang dapat terobservasi oleh pejabat 
PR.

Gerakan kampanye #SolidLawanCovid ialah salah satu yang 
menjadi concern tertuju kepada pelaku UMKM. Target pelaku 
UMKM yang dimaksud adalah pedagang kecil yang menjajakan 
jajanan pasar tradisional karena dampak dari COVID-19. Dari hasil 
survei yang dihimpun melalui interaksi netizen atau followers di 
kanal akun instagram @kejarmimpi.id diperoleh 85% masyarakat 
rindu atau kangen dengan jajanan pasar tradisional, sedangkan 
sisanya 15% menjawab “hmmm…”

Dengan demikian, dari data tersebut tergambarkan bahwa 
netizen kangen untuk bisa berbelanja di pasar tradisional atau pasar 
modern. Sayangnya, akibat adanya psychal distancing dan kebijakan 
lainnya untuk mengurangi meluasnya dampak COVID-19 tentu 
mengkhawatirkan bagi para pedagang kecil sehingga membatasi 
upaya mereka dalam memperoleh penghidupan yang layak dan 
berkecukupan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka dari 
itu, program kampanye #SolidLawanCovid hadir untuk membantu 
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dan merekomendasikan para pedagang kecil dari berbagai daerah 
agar bisa memperoleh pendapatan yang baik.

Planning secara sederhana dapat diartikan sebagai perencanaan, 
yaitu perincian secara teratur dan berurutan tentang langkah-langkah 
yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap 
merencanakan dan membuat program sesuai dengan apa yang telah 
diketahuinya dalam tahap fact finding (Yulianita, 2001). Menurut GR 
Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan 
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang 
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Hasibuan, 
1996).

Dari program kampanye #SolidLawanCovid, tampak gambaran 
yang detail dan informatif. Berikut ini uraian gambaran tersebut:

Keterbatasan di tengah pandemi bukan penghalang bagi para 
pedagang kecil ataupun UMKM untuk tetap berjualan. Mereka 
semakin melek digital dalam mengatur strategi usahanya. Pemanfaatan 
media sosial ataupun aplikasi messenger menjadi strategi untuk tetap 
menjangkau pelanggan dari jarak jauh. Tentu pengguna digital 
dan konsumen bisa mendukung mereka dalam mempromosikan 
dagangannya. Rekomendasi pedagang yang menawarkan kebutuhan 
pokok serta makanan di instagram stories melalui template “Dukung 
Pedagang.”

Sumber: Instagram @kejarmimpi.id
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Bergabung di gerakan #SolidLawanCovid bersama CIMB Niaga 
secara konkret membantu pedagang kecil meningkatkan ekonomi 
mereka. Berikut langkah-langkahnya: 
1. Rekomendasikan pedagang yang menjual makanan atau bahan 

baku makanan di daerahmu.
2. Tuliskan nama pedagang, lokasi, dan nomor pedagang pada 

template Instagram Story yang sudah disediakan.
3. Unggah di Instagram Story kamu dan mention @kejarmimpi.id 

dengan hashtag #SOLIDLAWANCOVID dan #KejarMimpi
4.  Mention teman-teman kamu untuk ikut menebar kebaikan

Design template menu ‘Jajanan 
Pasar Favorit’. Di sini netizen bisa 
mengikuti dengan mengisi template 
tersebut sesuai menu favorit masing-
masing.

Design template menu ‘Belanja ke 
Pasar’. Di sini netizen bisa mengisi 
sesuai pertanyaan yang diajukan 
berdasarkan kondisi masing-masing 
di daerahnya.
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Design template menu ‘Pedagang 
yang mau direkomendasikan’. Di 
sini netizen bisa mengisi nama 
pedagang di wilayanya masing-
masing.

Design template menu ‘Pedagang 
yang mau direkomendasikan’. Di 
sini netizen bisa mengisi nama 
pedagang di wilayanya masing-
masing.

Design template ini pernyataan 
tim program humas sebagai 
bentuk ucapan terima kasih telah 
berpartisipasi dalam program 
kampanye #SolidLawanCovid.
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Design template ini berisi hasil 
data yang telah terhimpun atas 
rekomendasi nama pegadang dari 
berbagai daerah di wilayahnya dan 
dibuat dalam bentuk e-Catalog.

Sumber: @kejarmimpi.id

Programming adalah acara atau susunan acara, yaitu perincian 
waktu atau timing secara teratur dan menurut urutan tertentu tentang 
pelaksanaan langkah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada 
planning.

Pada tahapan ini, berdasarkan laman instagram @kejarmimpi.
id, tidak memuat perincian waktu secara atau susunan acara detail. 
Namun, informasi yang disajikan sudah begitu informatif dalam 
bentuk database katalog kepada para pedagang kecil (UMKM) yang 
telah direkomendasikan dan kemudian pihak Humas menampilkan di 
bagian highlight agar followers bisa turut membantu atau berkolaborasi 
bersama dengan CIMB Niaga dalam kampanye #SolidLawanCovid.

Communicating, yaitu tahap pelaksanaan komunikasi 
(Yulianita, 2001). Konsentrasi pada pengomunikasian dengan 
mempertimbangakan seluruh komponen komunikasi yang dimulai 
pada saat penggunaan media, menggunakan sumber komunikasi, 
membawa sasaran ke arah yang diinginkan, memodifikasi pesan 
yang disampaikan sesuai kerangka pesan yang baik, menggunakan 
konteks komunikasi yang baik, dan dapat menggiring opini, sikap, dan 
perilaku publik sesuai yang diharapkan.

Tahap komunikasi yang dijalin semua terpusat melalui kanal 
Instagram @kejarmimpi.id sehingga satu arah (one way) dan terfokus 
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dalam menjawab berbagai hal dari para netizen.
Menurut Cutlip, Center, Broom (2007) dalam bukunya 

Manajemen Public Relations, 7 hal yang termasuk pada pelaksanaan 
atau implementasi komunikasi PR, yaitu:
1.  Credibility (Kredibilitas)
 Komunikasi dimulai dari suasana paling percaya yang diciptakan 

oleh pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani 
publiknya.

2.  Context (Konteks)
 Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan 

kehidupan sosial, peran yang harus disampaikan dengan 
jelas serta partisipatif. Komunikasi efektif diperlukan untuk 
mendukung lingkungan sosial melalui pemberitaan di berbagai 
media massa.

3.  Content (Isi)
 Pesannya menyangkut kepentingan orang banyak sehingga 

informasi dapat diterima sebagai suatu yang bermanfaat secara 
umum.

4 .  Clarity (Kejelasan)
 Pesan harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah 

dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara 
komunikator dan komunikan dalam hal maksud, tema, dan 
tujuan semua pihak.

5.  Continuity & consistency (Kontinuitas dan Konsistensi)
 Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir 

sehingga dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai 
variasi pesan. Dengan demikian, untuk mempermudah proses 
belajar, yang harus dilakukan adalah membujuk dan tema-tema 
dari pesan tersebut harus konsisten.

6.  Channel (Saluran)
 Mempergunakan saluran media informasi yang tepat dan 

tepercaya serta dipilih oleh khalayak sebagai target sasaran. 
Pemakaian saluran media yang berbeda akan berbeda pula 
efeknya. Dengan demikian, seorang Public Relations harus dapat 
memahami perbedaan dan proses penyebaran informasi secara 
efektif.

7.  Capability of the audience (Kapabilitas Khalayak)
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 Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak. 
Komunikasi dapat menjadi efektif bagi masyarakat bila berkaitan 
dengan faktor-faktor yang bermanfaat, seperti kebiasaan 
dan peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan 
pengetahuan.

Seluruh tahapan pada tahap komunikasi ini sudah sesuai 
dengan prosedur yang berlaku dan berjalan dengan baik.

Evaluation merupakan tahap melakukan suatu evaluasi terhadap 
apa yang telah dilakukan dari tahap pertama dan tahap-tahap 
berikutnya. Dalam hal ini dilakukan pengevaluasian, apakah tahap-
tahap tersebut telah dilakukan secara baik, atau apakah tahap demi 
tahap yang telah dilalui sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak.

Tahap evaluasi dari informasi yang diperoleh belum 
mendapatkan data yang valid, namun jika melihat tahap demi tahap, 
sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik.

Dapat dikemukakan bahwa humas sebagai fungsi manajemen 
yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan 
dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi 
berdasarkan kepentingan-kepentingan publik, dan menjalankan suatu 
program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.

Program kampanye #SolidLawanCovid, sebagai suatu upaya 
inisatif dari CIMB Niaga dianalisis isi dari berbagai informasi dan data 
yang didapat tahap perencanaan kegiatan sampai dengan evaluasi. 
Program kampanye #SolidLawanCovid mempunyai dampak yang 
baik dengan memanfaatkan media sosial utama @kejarmimpi.id 
memuat informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi rekomendasi 
sejumlah pedagang kecil (UMKM) dari berbagai daerah lainnya.

Selain itu, terhimpun data dalam bentuk e-catalogue atas 
rekomendasi masyarakat para pedagang kecil sesuai jenis menu yang 
dipasarkan, baik makanan ringan maupun makanan berat. Hal ini 
juga menjadi rantai kebaikan yang positif dengan kanal informasi 
#SolidLawanCovid sebagai media arus utama bersifat independent 
dan akurat serta tepercaya.

Besarnya dana pemberdayaan yang digulirkan oleh pihak CIMB 
Niaga tidak terdapat informasi yang detail dan valid. Hal tersebut 
menjadi wewenang dan tanggung jawab tim Humas dan CIMB Niaga 
Group.
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Penutup
 
Berdasarkan hasil dan pembahasan artikel tersebut, dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, humas mempunyai peran sentral atau vital bagi 

terbentuknya citra dan reputasi suatu perusahaan, juga membuat 
perencanaan strategis yang matang terhadap isu yang berkembang 
terutama kebermanfaatan perusahaan bagi publik.

Kedua, humas sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi 
sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan 
dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi 
berdasarkan kepentingan-kepentingan publik, dan menjalankan suatu 
program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.
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Lampiran 1. 
Press Release

Gagas ‘SolidLawanCovid’, CIMB Niaga Ajak Masyarakat 
Bantu Sesama

16 Apr 2020

JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menggagas 
gerakan sosial ‘SolidLawanCovid’ yang bertujuan membantu 
masya rakat yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) 
dan mendukung perjuangan para tenaga medis. Selama hampir 65 
tahun, CIMB Niaga selalu berkomitmen untuk mendampingi dan 
berkontribusi bagi Indonesia, termasuk dalam kondisi yang penuh 
tantangan seperti saat ini.

Menurut Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan, CIMB 
Niaga terpanggil untuk berperan aktif mengatasi pandemi COVID-19, 
sekaligus menggugah kepedulian masyarakat melalui gerakan sosial 
SolidLawanCovid.

“Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah 
dengan berbuat baik dan saling membantu. Mengawalinya, kami 
telah menyiapkan dana sebesar Rp1 miliar untuk disalurkan kepada 
saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkap Tigor di Jakarta, 
Kamis (16/4/2020).

Gerakan sosial SolidLawanCovid mengajak masyarakat termasuk 
juga karyawan CIMB Niaga untuk bersama-sama berbagi donasi guna 
melawan COVID-19. Donasi dapat diberikan dalam bentuk uang 
maupun Poin Xtra dengan cara transfer melalui Go Mobile atau CIMB 
Clicks ke nomor Rekening CIMB Niaga Peduli 8500-14041-000. Selain 
itu, masyarakat juga bisa berdonasi melalui QR Code Go Mobile 
dengan ID: 2020027730395.

Untuk melakukan transfer Poin Xtra, nasabah cukup membuka menu 
Poin Xtra dari Go Mobile atau CIMB Clicks, lalu memilih transfer 
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poin, kemudian memasukkan rekening CIMB Niaga Peduli, serta 
nominal poin yang akan ditransfer. Dalam program ini, 10.000 Poin 
Xtra bernilai Rp120.000. Meski demikian, CIMB Niaga menerima 
berapapun jumlah Poin Xtra yang disumbangkan.

Tigor menjelaskan, CIMB Niaga akan menyalurkan seluruh donasi 
yang terkumpul kepada lembaga yang bergerak dalam bidang 
kesehatan, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
dan sektor informal lainnya yang terdampak COVID-19. Khusus 
untuk bidang kesehatan, donasi dialokasikan untuk pembelian alat 
pelindung diri (APD), alat kebersihan, makanan, maupun vitamin 
bagi para tenaga medis di rumah sakit yang ditetapkan Pemerintah 
untuk menangani COVID-19.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras para pahlawan 
kemanusiaan pada situasi yang penuh tantangan ini. Mari kita patuhi 
imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah serta selalu menjaga 
kesehatan diri dan keluarga. Saya percaya, kita semua bisa berperan 
dan berjuang memutus rantai penyebaran COVID-19,” tutup Tigor.

Tentang CIMB Niaga

CIMB Niaga didirikan dengan nama Bank Niaga pada tahun 1955. 
Sebesar 92,5% saham CIMB Niaga (termasuk yang dimiliki oleh PT 
Commerce Kapital sebesar 1,02%) dimiliki oleh CIMB Group. CIMB 
Niaga menawarkan produk dan layanan perbankan lengkap, baik 
konvensional maupun Syariah, melalui 451 jaringan kantor per 31 
Desember 2019, yang terdiri dari jumlah kantor cabang sebanyak 376, 
kantor kas dan payment point sebanyak 15 unit, 33 Digital Lounge, dan 
kas mobil sebanyak 27 unit. CIMB Niaga memiliki 13.269 karyawan 
(konsolidasi) per 31 Desember 2019.

CIMB Group merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan terbesar 
kedua di Malaysia sekaligus salah satu kelompok usaha perbankan 
universal terkemuka di ASEAN. Produk dan jasa yang ditawarkannya 
mencakup produk dan jasa perbankan konsumer, perbankan investasi, 
perbankan Syariah, pengelolaan aset dan asuransi. CIMB Group 
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berkantor pusat di Kuala Lumpur, dan beroperasi di seluruh negara 
anggota ASEAN (Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Kamboja, 
Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina). Selain di kawasan 
ASEAN, CIMB Group mendirikan pula kantor di China, Hong Kong, 
India, Amerika Serikat, Inggris, dan Korea. Saham CIMB Group 
tercatat di Bursa Malaysia melalui CIMB Group Holdings Berhad. Per 
31 Desember 2019, kelompok usaha ini memiliki nilai kapitalisasi pasar 
yang mencapai USD12,5 miliar.

Untuk keterangan lebih lanjut, mohon hubungi:
Deddy T. Hasibuan

 
Media Relations Group Head 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 
Tel: +6221 2700555 
Website: www.cimbniaga.co.id
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Lampiran 2. 
Instagram & Website
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Lampiran 3.
Design Template Kampanye #SolidLawanCovid



Potret Pembelajaran Dunia Pendidikan Potret Pembelajaran Dunia Pendidikan 
Saat Pandemi COVID-19Saat Pandemi COVID-19

Priska Nur Safitri
MAFINDO

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dunia pendidikan yang 
dilakukan secara jarak jauh saat pandemi COVID-19. Saat WHO 
mengumumkan pada Maret 2020 terjadi pandemi di seluruh dunia 
karena Corona Virus Disease (COVID-19) terjadi pula perubahan dalam 
ranah pendidikan secara global. Tantangan proses belajar antara 
guru dan siswa, pemanfaatan teknologi komunikasi yang belum 
maksimal dikuasai oleh tenaga pendidik. Sistem pembelajaran jarak 
jauh/online di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Kemdikbud 
No. 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 
saat terjadi darurat bencana non alam, yaitu Corana Virus Disease 
atau COVID-19. Mewujudkan pembelajaran jarak jauh yang efektif 
dibutuhkan peran pemerintah. Perhatian pemerintah ditunjukkan 
dengan memerintahkan sekolah/lembaga melakukan relokasi 
anggaran untuk operasional pembelajaran jarak jauh era pandemi. 
Orang tua memberi pendampingan terhadap anak saat pembelajaran 
pada era COVID-19. Sebelumnya, orang tua menyerahkan pendidikan 
anak kepada pihak kedua, yaitu sekolah. Sekolah harus menyediakan 
sarana pembelajaran jarak jauh yang variatif dengan divirtualisasikan 
melalui aneka format agar transfer ilmu pengetahuan dapat diterima 
dengan baik serta tidak membosankan. Guru dituntut dinamis 
mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan media 
pembelajaran yang inovatif. Pada pembelajaran jarak jauh, guru 
tidak boleh memberi beban berat kepada siswa karena output dari 
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pembelajaran jarak jauh adalah kemandirian siswa, menggali potensi 
siswa, memperoleh ilmu pengetahuan, menanamkan keterampilan. 
Bagi daerah yang tertinggal dari segi teknologi, sudah seharusnya 
negara hadir dalam rangka memberi fasilitas sehingga pembelajaran 
jarak jauh efektif tanpa menemui kendala. 

Kata kunci: pembelajaran online, pendidikan, COVID-19.

Pendahuluan  

Corona Virus Desease atau COVID-19 merupakan penyakit baru 
diakibatkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan China akhir 
Desember 2019 yang menginfeksi saluran pernapasan. Menyebar di 
seluruh negara dengan cepat, tanpa batasan geografis. Di Indonesia, 
pemerintah mengumumkan bahwa terdapat warga negaranya yang 
positif COVID-19 pada awal Maret 2020. Tedros Ghebreyesus, dari 
WHO, pada 11 Maret mengumumkan bahwa SAR CoV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrime) merupakan sebutan dari Corona Virus Desease 
2019 sebagai pandemi Global (https://COVID19.kemkes.go.id). 

Pandemi merupakan kondisi di mana penyakit mudah menyebar 
dengan cepat, yang mencakup lintas global, serta penyakit mudah 
menular antarmanusia secara berkelanjutan dengan mudah. Pada 
Kamis 10 September 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) melaporkan di Indonesia terdapat 207.203 yang terkonfirmasi 
positif COVID-19 atau pada 10 September 2020 terdapat kasus lonjakan 
sebanyak 3.861. Penambahan tersebut merupakan penambahan per 
hari terbanyak sejak pemerintah memperbarui update konfirmasi 
positif COVID-19. 

Pandemi berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia. 
Salah satunya dunia pendidikan. Krisis kesehatan pembelajaran jarak 
jauh dapat menjadi solusi agar anak-anak Indonesia tetap belajar ada 
transfer ilmu. Pembelajaran jarak jauh tidak pernah terpikirkan akan 
dilakukan secara serempak. Hal ini menimbulkan kesenjangan, baik 
bagi siswa sebagai peserta didik, guru, orang tua, maupun penunjang 
kegiatan belajar jarak jauh dari pihak sekolah (Kusuma dan Hamidah, 
2020).
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Tatap muka atau face to face yang tidak memungkinkan pada 
era pandemi, menjadi tantangan pemangku dunia pendidikan agar 
krisis kesehatan dunia tidak lantas menjadi halangan untuk tetap 
menjadikan kelas aktif meskipun dilakukan secara virtual. Revolusi 
industri 4.0 menyebabkan teknologi berkembang dengan pesat, 
belajar dapat dilakukan di mana saja, selama jaringan internet ada. 
Bukan halangan untuk tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Lantip dan Rianto (2011: 4) menyebut bahwa adanya teknologi 
informasi membuat pengetahuan terhadap bidang informasi dengan 
basis komputer yang berkembang pesat. Yulita (2020) mengatakan, 
pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu bentuk 
keharusan, untuk mengubah metode konvensional menulis di kertas. 
Melalui teknologi kegiatan belajar lebih fleksibel tanpa kendala waktu.

Adanya pandemi, mendesak dilakukannya adopsi inovasi untuk 
mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Interaksi online, seperti 
melalui Google Meet, Zoom, V Con, Google Classroom, Edmodo, 
Schoology, guna pembelajaran jarak jauh tetap berlangsung, sarana 
diskusi tetap berjalan untuk transfer ilmu terhadap siswa (Ahmed, 
2020). Perangkat mobile, baik ponsel, tablet, maupun laptop menjadi 
pendukung pembelajaran jarak jauh. Teknologi ini memiliki peran 
untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran 
jarak jauh (Korucu dan Alkan, 2011). 

Tulisan ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik 
pengumpulan data tentang subjek yang diamati. Dokumentasi dalam 
hal ini merupakan literatur yang berhubungan dengan tema kajian. 
Kajian ini fokus terhadap tantangan dunia pendidikan saat terjadi 
pandemi, bagaimana proses pembelajaran bisa tepat, meskipun dari 
rumah secara jarak jauh, mengingat pembelajaran jarak jauh saat krisis 
kesehatan sebagai solusi dalam ranah pendidikan. Hal ini dilakukan 
untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan siswa terus belajar 
meskipun di rumah masing-masing. 

Kajian ini membahas tantangan dunia pendidikan di sekolah. 
Sekolah dipilih karena pemanfaatan teknologi di sekolah di Indonesia 
dianggap masih belum menyeluruh, berbeda dengan perguruan tinggi 
di mana sumber dayanya sudah dianggap melek terhadap teknologi. 
Tulisan ini membahas pendidikan jarak jauh saat pandemi di sekolah. 
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Pembahasan

Strategi  Dunia Pendidikan di Indonesia Era Pandemi
Proses belajar di sekolah adalah alat publik guna mendorong 

peningkatan wawasan berupa keterampilan dan pengetahuan untuk 
anak bangsa. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat terbaik 
sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill (Caroline, 1979).  
Pekerjaan rumah pemerintah era pandemi menjadi kompleks. Bukan 
hanya soal kesehatan, melainkan di semua sektor, seperti pendidikan. 
Pemerintah, pemangku dunia pendidikan, serta pengajar harus kreatif 
agaragar pembelajaran jarak jauh tetap terlaksana dan bisa diterima 
oleh siswa secara efektif. 

Pembelajaran jarak jauh mengalami banyak permasalahan 
(Rizqon, 2020). Pertama, masih ditemukan guru dan siswa yang gagap 
terhadap teknologi. Kedua, penunjang teknologi informasi kurang 
memadai. Ketiga, tidak adanya anggaran darurat sekolah. Keempat, 
akses terhadap jaringan internet belum menyeluruh. Kelima, penilaian 
secara internal sekolah berdampak terutama bagi mereka yang 
menguasai materi menyeluruh. 

Strategi atau manuver penting diterapkan agaragar pembelajaran 
bisa dilakukan saat kondisi tsunami kesehatan melanda masyarakat 
Indonesia. Semua pihak harus saling bahu membahu. Pentingnya 
peran stakeholder dalam dunia pendidikan untuk terus memberi 
sarana dan prasarana yang memadai. Karenanya, posisi mereka sangat 
dibutuhkan, terlebih saat pandemi. 

Pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki political power 
untuk merumuskan sebuah kebijakan dalam memulai keputusan. 
Peran fundamental pemerintah, di antaranya instruksi Presiden Joko 
Widodo No. 4 Tahun 2020 mengenai refocussing. Dilakukan dalam 
percepatan penanganan virus corona yang harus segera dilakukan, 
dengan melakukan relokasi anggaran, maupun menjamin stok-stok 
barang agar tidak terjadi kelangkaan (Rizqon, 2020). 

Kedua, orang tua. Pandemi menyadarkan sebagian orang 
bahwa guru sebagai penunjang proses pembelajaran untuk anak 
didik. Kebanyakan dari orang tua merasa kewajiban mendidik anak 
rampung apabila disekolahkan pada suatu instansi sekolah, baik 
yayasan/lembaga maupun lainnya, sehingga pendidikan akademik 
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ditugaskan kepada pihak kedua, yakni sekolah (Rosdiana, 2006). Peran 
orang tua adalah hal utama dalam proses pendidikan, pengajaran 
pertama untuk anak. Orang tua berperan sebagai penanggung jawab, 
kuasa, kewajiban dalam menjadikan seperti apa anak mereka kelak. 
Pendidik utama harus tetap menjalankan fungsinya. Guru tetap harus 
memberi bantuan, baik door to door maupun interpersonal melalui 
media komunikasi, untuk semua siswa bila ditemukan kendala. 
Sekaligus mengembalikan jati diri orang tua bahwa pendidikan 
seorang anak dikembalikan terhadap effort orang tua, baik sikap, 
perilaku, pendidikan mental, maupun pengetahuan lainnya. Candra 
(2013) menyebut keluarga berperan terhadap tumbuh kembang anak 
sekaligus perilaku dan pembentukan karakter. 

Ketiga, Guru. Semboyan Ing ngarso sung tuladha, ing madya 
mangun karsa, tut wuri handayani memiliki arti ‘di depan memberi 
contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi 
dorongan.’ Semboyan ini dicetuskan oleh ikon pendidikan Ki Hajar 
Dewantara. Pada pembelajaran era pandemik guru harus memastikan 
bahwa transfer ilmu pengetahuan yang dilakukan tetap bisa efektif 
dan diterima oleh siswa. 

Keempat, sekolah. Sebagai fasilitator, sekolah harus mampu 
menyesuaikan kondisi, dan bersiaga terhadap perubahan terkait 
proses pendidikan. Pendikan akhlak harus selalu digaungkan sekolah 
di tengah maraknya arus informasi dan perkembangan teknologi yang 
pesat. Pembelajaran online yang dilakukan penyelenggara pendidikan 
harus dievaluasi agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat 
diterima oleh siswa. Dalam pembelajaran jarak jauh, pihak guru harus 
memantau perkembangan peserta didik, apakah dapat menerima dan 
menguasai materi yang disampaikan atau tidak. 

Informasi Teknologi Mendukung Proses Belajar Era 
Pandemi

Sebelum pandemi, penggunaan teknologi informasi di 
Indonesia belum menjadi tren dalam sektor pendidikan. Teknologi 
sebagai media komunikasi memberi signifikansi dan kontribusi besar 
dalam pembelajaran jarak jauh sehingga proses pendidikan bisa 
berjalan. Teknologi merupakan kunci arah kemajuan model sekolah 
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yang unggul dengan masa depan cerah jauh dari ketertinggalan. 
Ketertinggalan teknologi informasi harus dikejar untuk menyamakan 
sistem pendidikan dengan negara lain. 

Pengembangan teknologi informasi yang mengikuti zaman akan 
meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara nasional. Teknologi 
informasi yang bisa diakses siswa harus difasilitasi pemangku 
kepentingan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai 
fasilitator dunia pendidikan harus melakukan pemerataan teknologi 
informasi guna menunjang proses belajar siswa era pandemik ketika 
tatap muka tidak diizinkan (Julita, 2020). 

Pemanfaatan teknologi bertujuan sebagai pemenuhan standar 
pendidikan. Siswa dapat berkomunikasi dengan guru menggunakan 
smartphone yang dimiliki atau laptop yang terhubung dengan 
internet. Penggunaan teknologi untuk belajar pada era pandemik 
dianggap tepat.  Data dari WE ARE SOSIAL “Digital Report 2020” 
yang dipublikasikan pada awal Januari 2020 mengatakan bahwa 64% 
warga negara Indonesia terhubung dengan internet. Menurut Asosiasi 
Pengguna Jasa Internet (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia 
setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada 2019 pengguna internet 
mencapai 175,4 juta dari total populasi penduduk Indonesia (272,1 juta). 

Menurut Hartono (2016), dalam pembelajaran jarak jauh 
siswa tidak hanya mendengarkan guru dan menulis sebagaimana 
pembelajaran konvensional, tetapi juga akan berperan serta dalam 
melakukan pengamatan dan mendekonstruksikannya. Materi bahan 
ajar yang tidak hanya berbentuk narasi dan gambar, tetapi juga 
divisualisasi dengan audio visual, aneka format menarik, tentu lebih 
dinamis sehingga membuat peserta didik termotivasi dalam proses 
pembelajaran. 

Pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi informasi 
akan mengaktifkan siswa untuk belajar di mana pun, sehingga 
proses belajar berlangsung melalui interaksi virtual dapat dilakukan 
di mana pun. Peserta didik juga dapat berkomentar dengan sopan, 
bertanya, berdiskusi baik melalui chat di ruang online atau melalui 
suara. Pembelajaran jarak jauh dapat dikemas secara menarik 
seperti menggunakan animasi, permainan, membuat kuis, dan lain 
sebagainya, yang memungkinkan kelas menjadi interaktif dan tidak 
membosankan.
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Dalam kelas virtual, mobilitas pelajar akan berkurang, sebagai 
upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Pemangku dunia 
pendidikan menyediakan platform pembelajaran seperti Ruang 
Guru, Quipper, maupun Rumah Pintar dari Kemendikbud. Selain itu, 
pemerintah memberikan akses buku gratis, jurnal, dan lain sebagainya 
melalui recources Perpustakaan Nasional untuk menunjang sekaligus 
menjadi pendamping pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh 
pihak sekolah. 

Adaptasi dan Metamorfosis secara Digital Dunia 
Pendidikan

Pembelajaran tatap layar atau melalui jaringan, dilakukan 
secara virtual dari rumah. Memang terkesan “mendadak” untuk 
serbadigital, tetapi dalam dunia pendidikan hal ini bukanlah sesuatu 
yang baru, kita hanya ketinggalan mengaplikasikannya. Justru 
digitalisasi justru peran pendidik sangat penting untuk mengajak 
siswa dalam melakukan filter di tengah banjirnya informasi. Selain 
itu, digitalisasi menawarkan kemudahan seperti melihat kedisiplinan 
siswa mengumpulkan tugas yang otomatis tersimpan secara online 
melalui drive, atau menghemat biaya bagi peserta didik tanpa harus 
mengumpulkan tugas dalam bentuk print out sekalipun menggunakan 
data internet. 

Guru harus cepat beradaptasi dengan kemajuan digitalisasi 
yang cepat juga, terlebih pada era milenial siswa lebih cerdas dalam 
teknologi dibandingkan gurunya. Dalam buku A Teacher is Many 
Things yang ditulis Earl V Pullias dan James D disebutkan bahwa guru 
adalah manusia serbatahu yang memiliki kewibawaan dan karisma, 
baik di hadapan siswanya maupun di hadapan masyarakat. Namun, 
saat ini guru terkesan melakukan “mimikri”, padahal guru dituntut 
untuk pandai dan cepat beradaptasi secara dinamis dengan kondisi 
termasuk dalam perkembangan teknologi. Sungguh ironis ketika guru 
gagap teknologi karena tentunya tak bisa mengajak siswa melakukan 
gerakan revolusioner, dan mampu berpikir kritis (Vernandus, 2019). 

Naim (2008) mengatakan bahwa guru merupakan pijakan bagi 
siswa. Oleh karena itu, guru harus menguasai informasi teknologi 
untuk terus belajar mengikuti zaman yang dinamis dan mengimbangi 
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siswa yang menggunakan media komunikasi dengan cepat. Teknologi 
hanya bersifat jembatan  dan membantu manusia bertanggung 
jawab terhadap tugas dan tidak pernah menggantikan posisi seorang 
pendidik. Teknologi menyediakan banyak wawasan untuk diakses 
siapa pun, tetapi tidak mengajarkan akhlak dan moral. Akhlak dan 
moral yang mendalam kita diperoleh dari seorang guru. 

Teknologi, sebagai platform digital membantu pembelajaran 
siswa ketika pandemik COVID-19 terjadi. Contohnya TVRI yang 
menyiarkan pembelajaran siswa dari TK, SD, SMP, SMA berdasarkan 
kurikulum serta waktu-waktu tertentu (Luv dkk: 2020). Firman dan 
Rahayu (2020) menyebutkan bahwa pembelajaran era pandemik ini 
dapat dilakukan melalui diskusi maupun pemberian tugas dengan 
tidak memberatkan siswa. Zayapragassarazan (2020) mengatakan 
pembelajaran jarak jauh akan melatih kemandirian siswa, sehingga 
meningkatkan belajar observasional. Hal tersebut dapat diperoleh 
dari memahami postingan diskusi, membaca, atau bahkan 
mendeskripsikan dari audio atau video yang diputar. 

Pada era pandemi COVID-19 pendidik harus melakukan 
evaluasi di tengah pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. 
Kebutuhan belajar harus dipastikan efektif sebagai aspek pemenuhan 
pengetahuan, baik keterampilan, moral, estetika, maupun kecerdasan 
(Dai dan Lin, 2020). Komunikasi dari pendidik, orang tua, dan siswa 
dalam mewujudkan belajar secara mandiri era pandemi COVID-19 
sangat penting untuk diperhatikan. 

Penutup 

Pandemik COVID-19 yang datang tiba-tiba, mau tidak mau 
mengubah sistem pembelajaran di Indonesia yang sebelumnya 
tertinggal dari pemanfaatan teknologi. Era pandemik COVID-19 
mengubah sistem pembelajaran dari face to face menjadi jarak 
jauh dengan menggunakan beragam media komunikasi. Supaya 
pembelajaran online siswa efektif dibutuhkan kerja sama antara orang 
tua, siswa, dan guru. Guru juga harus beradaptasi dengan lingkungan 
untuk menghindari gagap teknologi. Pada akhirnya esensi dari 
pembelajaran jarak jauh adalah siswa tetap mendapatkan asupan ilmu 
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pengetahuan, mengajarkan kemandirian, mengasah kemampuan, 
dan menanamkan keterampilan. Selain itu, pembelajaran jarak 
jauh mampu divirtualisasikan secara menarik dengan aneka format 
sehingga tidak membosankan, dan kesempatan siswa menjelajah 
dunia juga menjadi terbuka. 
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Pendahuluan

Corona virus disease-2019 (COVID-19) telah menjadi topik paling 
dinantikan pada awal 2020, lalu berubah menjadi informasi yang 
paling menjemukan di pertengahan tahun. Pada permulaan kita 
semua membutuhkan informasi untuk memenuhi sifat dasar manusia 
yang selalu ingin tahu apalagi COVID-19 bukan persoalan sepele. 
Wabah ini bisa jadi merupakan peristiwa paling berdampak kepada 
manusia selama abad ke-21. Kecelakaan kendaraan di jalan raya, kasus 
bunuh diri, sulitnya akses pendidikan di Indonesia, atau korupsi 
yang hampir tidak mungkin diberantas, telah tenggelam dalam riuh 
informasi COVID-19.

Semua media massa, media sosial, pembicaraan antarteman 
di instant messaging (IM), obrolan di bus kota, keluarga kecil di desa, 
hingga omongan bapak-bapak bersarung di warung kopi, topiknya 
berubah. Di kalangan perguruan tinggi, seminar ilmiah tentang 
tata negara dan keilmuan sosial berubah menjadi diskusi tentang 
COVID-19 yang dibedah dalam berbagai sudut pandang; paling 
banyak menyoroti komunikasi publik pemerintah Indonesia yang 
buruk. Informasi tentang virus yang muncul pertama kali di Wuhan, 
Tiongkok, ini mengalahkan seluruh nasib buruk yang pernah kita 
alami. Dipandang dari sudut pandang religius hingga saintifik, kita 
tetap harus mematuhi pemerintah dalam menanggulangi wabah 
menular tersebut.
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Seluruh kepanikan yang ditimbulkan oleh virus corona 
sebenarnya bisa dilacak dari kehadiran media informasi yang masuk 
dalam ruang-ruang pribadi individu. Wabah sebelumnya yang 
menyebar dan sama-sama mematikan tidak memiliki kehebohan 
yang sama sebagaimana COVID-19. Apalagi virus corona tidak 
hanya menyebar pada 2020 ini, tetapi juga pernah menyerang dunia 
satu dekade sebelumnya, seperti SARS pada 2002-2003 di Tiongkok 
dan MERS pada 2012 di Timur Tengah. Kasusnya jelas sama-sama 
mematikan dan menimbulkan ribuan korban tetapi tingkat ketakutan 
menghadapi virus ini tidak pernah seheboh COVID-19.

Keputusan/kebijakan pemerintah yang melibatkan publik 
saat ini harus dikaji dengan hati-hati. Transportasi dikoreksi habis-
habisan agar tidak menjadi penghantar virus ke berbagai daerah di 
Indonesia. Penerbangan dihentikan, kereta tidak beroperasi, bus 
dan angkutan umum lainnya mandek. Bahkan armada online yang 
sudah bertahun-tahun melayani kepentingan masyarakat umum 
juga tidak diperbolehkan mengangkut penumpang. Tempat-tempat 
umum ditutup, lokasi wisata dan perhotelan juga terkena imbas dari 
menyebarnya COVID-19 ke seluruh Indonesia. Bahkan saat ini, ketika 
fase kenormalan baru (new normal) digulirkan, kehidupan tidak sama 
lagi seperti dulu.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Mungkin yang paling jelas 
adalah karena pandemi COVID-19 memang berbeda. Ada bahaya besar 
yang akan terjadi jika badan kesehatan dunia dan pemerintah tidak 
segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan umat manusia. 
Ketika pertama kali mencuat, COVID-19 memang menjadi bahan 
tertawaan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada upaya yang serius 
untuk mencegah masuknya COVID-19 ke Indonesia melalui jalur 
penerbangan. Padahal berbagai penelitian sudah mengungkapkan 
bahwa traveling antarnegara menjadi salah satu penyebar paling cepat 
virus ini. Namun, penerbangan di Indonesia terlambat tutup hingga 
kasus impor COVID-19 pertama muncul di Depok barulah kita kalang 
kabut.

Seluruh cerita ini sudah berulang kali dipaparkan di media 
maupun oleh akademisi di berbagai webinar, tetapi cerita ini bu-
kanlah intinya. Kita masih harus mencari mengapa cerita ini bisa 
kita dapat dalam waktu sekejap dan menjadi bahan gunjingan 
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seluruh warga masyarakat dalam satu waktu. Jawabannya mungkin 
tidak dapat dipastikan sebagaimana ilmu eksak, tetapi kita dapat 
memperkirakannya dengan bantuan data bahwa media massa dan 
media sosiallah yang menjadi penyebab utamanya. Media massa sejak 
awal bertugas memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat 
sehingga pekerjaannya tidak patut mendapatkan cemoohan ―kecuali 
dikerjakan secara serampangan. Diskusi paling menarik tentu saja 
tentang media sosial, dan dari sanalah kita dapat mengetahui seluruh 
kekacauan ini.

Kebangkitan Teknologi

Saat ini manusia tidak bisa hidup puas tanpa bantuan teknologi. 
Kepuasan kita terhadap berbagai produk modernisme tidak datang 
begitu saja; ia diciptakan dari keberulangan redudancy yang hampir 
datang setiap menit dalam kehidupan manusia. Misalnya kita merasa 
tiba-tiba mencintai lotion yang membuat kulit memutih, tidak dapat 
mengucapkan cinta kalau tidak punya uang untuk coklat dan buket 
bunga, bahkan kebahagiaan dapat terenggut saat promo di Shopee 
dan Lazada terlewatkan. Kehidupan kita bermula dari bangun tidur, 
memandang jam dinding untuk memeriksa waktu kerja, smartphone 
di genggaman untuk mengetahui peergroup WhatsApp kita sedang 
membicarakan apa, lalu push email muncul mengingatkan webinar, 
dan kita harus berselancar bersama ponsel cerdas selama 10 jam ke 
depan.

Bayangkan bahwa kehidupan yang kita ciptakan ini memiliki 
sebuah awal mula; orang tua kita yang bangun dini hari tanpa tahu 
jam berapa saat itu kemudian berangkat ke sawah dan kebun, istirahat 
ketika matahari di ubun-ubun, dan pulang membawa jagung dan 
ketela. Malam hari anak-anak berangkat mengaji dan sepulangnya 
mereka bercengkerama kadang juga ada drama di antara mereka. 
Saya tidak mengatakan masa lalu yang tradisional lebih baik dari 
masa modern, begitu juga sebaliknya modernitas juga tidak terlalu 
baik untuk dijadikan pegangan. Saya ingin menunjukkan sebuah 
keterputusan antara 2020 dengan 1990, antara kehidupan di kota 
dengan di desa. Konsekuensinya memang luar biasa bahwa kehidupan 
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kita berubah cepat tanpa terasa.
Jika menengok masa lampau, kita akan tersihir dengan cepatnya 

dunia berubah terutama sejak Johan Guternberg menemukan mesin 
cetak di Jerman pada 1440. Seketika orang-orang melek huruf dan 
manusia akhirnya mampu menjadi masyarakat ilmiah yang dapat 
menciptakan berbagai mesin untuk memudahkan manusia dalam 
kehidupannya. Revolusi pengetahuan pun terjadi dengan perputaran 
informasi yang semakin cepat ditukar dari manusia satu ke manusia 
yang lain. Buku dan surat kabar merambah ke kaum terpelajar, 
menyusul radio dengan informasi sekilas yang memanjakan pendengar 
kemudian televisi mengubah lanskap media yang dapat memengaruhi 
persepsi penonton seperti sihir. Sekarang kita menyatu ke sebuah 
ruang maya di mana individualitas melebur, gengsi dan strata kelas 
terhapus. Semuanya menjadi satu warga, yaitu warga global.

Akses internet kini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak 
terelakkan bagi umat manusia. Seluruh orang terkoneksi dalam satu 
jaringan nirkabel terbesar yang tidak pernah dibayangkan Plato dan 
Aristoteles. Pengiriman gambar dan video dapat dilakukan secepat jari 
menjentik. Pertemuan-pertemuan ilmiah, perjumpaan dengan teman 
lama, hingga aktivitas yang sakral semacam upacara pernikahan dan 
idul fitri, dilakukan secara daring. Selain revolusi teknologi, COVID-19 
juga menyebabkan revolusi kehidupan sosial. Budaya salam-salaman 
yang identik dengan orang Jawa dan sekitarnya berganti dengan tutup 
tangan dan hanya menyapa dari jarak jauh. Kondisi ini tentu sangat 
sulit dinalar jika tidak ada perubahan besar yang disebabkan oleh 
COVID-19.

Seluruh aktivitas kita saat ini terekam dalam status dan story 
media sosial yang sering kali tak dapat dikendalikan. Hampir setiap 
detik kita berhubung melihat smartphone dengan harapan ada orang 
yang berkirim pesan atau bertanya kabar. Seseorang yang duduk di 
stasiun kereta sendirian sering kali menunjukkan bahwa ia sedang 
terkoneksi dengan orang lain di smartphone yang ia bawa. Ketika 
tidak ada seorang pun yang mengiriminya pesan WhatsApp, maka 
ia mencoba membaca berita pada aplikasi media online yang telah 
diunduh. Saat ini pengguna media sosial di Indonesia mencapai 160 
juta (StatCounter Global Stats, 2020). Kondisi ini memungkinkan setiap 
informasi menyebar dengan leluasa ke seluruh masyarakat Indonesia. 
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Teknologi, terutama di bidang komunikasi, telah mengubah cara 
kita berinteraksi dengan orang lain sehingga menyebabkan banyak 
konsekuensi, salah satunya adalah infodemi.

Infodemi dan Kejatuhan Manusia

Keberadaan teknologi komunikasi membuat manusia kalang 
kabut menghadapi banjir informasi di media sosial (Shensa, Sidani, 
Dew, Escobar-Viera, & Primack, 2018). Manusia secara tidak sadar 
menganggap seluruh informasi di smartphone-nya adalah sesuatu yang 
nyata dan dapat dipercaya. Ketidakmampuan manusia membedakan 
mana yang nyata dan tidak ini sudah lama dikaji dalam ilmu sosial. Kita 
bisa menyebut kondisi ini, salah satunya, dengan nama hiperealitas. 
Istilah hiperalitas dipopulerkan oleh seorang filsuf Prancis bernama 
Jean Baudrillard. Hiperealitas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang 
lebih dari sekadar realitas, atau bahkan realitas yang kita rasakan 
bukanlah realitas yang sebenarnya tetapi kita telanjur percaya.

Prinsip ini dimulai ketika seluruh gambaran akan realitas 
ditampilkan di media massa. Kita membayangkan bahwa apapun yang 
ada di media adalah kondisi sebenarnya padahal tidak. Media sosial 
merepresentasikan ―menghadirkan kembali― kenyataan dalam 
bentuknya yang dapat dipercaya oleh indra manusia. Keistimewaan 
teknik representasi yang dihadirkan oleh media sosial adalah 
kemampuannya untuk hadir berulang-ulang dalam waktu yang 
tidak terbatas. Setelah pikiran manusia mendapatkan terpaan terus-
menerus, prinsip kedua dari hiperealitas akan terjadi. Semua tanda 
dan simbol yang direpresentasikan media lebur menjadi sesuatu yang 
abstrak.

Nilai guna sudah beralih pada nilai tanda yang dibangun 
oleh iklan di media. Sebuah rumah bukan lagi dinilai dari caranya 
melindungi penghuninya dari hujan dan panas, tetapi digunakan 
sebagai tanda kelas sosial. Hal yang sama terjadi pada jam tangan, 
bukan lagi sebagai penunjuk waktu tetapi sebagai tanda bahwa merek 
jam tangan tertentu mengindikasikan pemiliknya ‘berkelas’ atau 
‘orang biasa’. Semakin lama kita percaya dengan tanda dan simbol 
yang diciptakan oleh media maka semakin lama kita akan kehilangan 
pijakan dari tanda itu sendiri. 
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Sebagaimana kita tahu, mobil befungsi untuk memuat individu 
lebih banyak dibandingkan sepeda motor. Oleh karena itu, sebuah 
keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak, membutuhkan 
mobil untuk bepergian karena sepeda motor sudah tidak muat untuk 
semua anggota keluarga. Keluarga ini memiliki uang Rp 70 juta yang 
bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil bekas merek Daihatsu 
Ayla, Toyota Kijang, atau Honda Jazz. Seorang ayah mungkin akan 
membeli Kijang, sedangkan anaknya yang berusia 18 tahun ngotot 
membeli Honda Jazz. Ada gengsi yang dibawa oleh merek sebuah 
mobil. Mungkin keduanya tidak jadi membeli mobil bekas, tetapi 
kredit di bank untuk membeli Chevrolet Trax seharga Rp300 juta.

Ini bukan soal kapasitas mobil, tetapi gengsi yang dihasilkan 
oleh merek, termasuk mobil bekas atau baru dari dealer. Keluarga ini 
adalah potret bagaimana keluarga modern memperlakukan barang-
barangnya dengan pijakan pada makna tanda dan simbol. Mereka 
sudah lupa bahwa niat awal membeli mobil adalah untuk memudahkan 
mereka bepergian, tetapi mobil Kijang saja tidak cukup sehingga ia 
memilih mobil baru dengan harga empat kali lipat dari uang yang 
ia miliki. Hal yang sama juga akan terjadi pada virus corona. Kita 
semua pada akhirnya akan melupakan apa yang sesungguhnya kita 
perjuangkan untuk menghalau penyebaran virus corona. Informasi 
yang berkembang dengan cepat di media massa dan media sosial 
menumpulkan arti COVID-19 sebagai virus mematikan sehingga 
lambat laun ia akan berubah menjadi komoditas bagi kapitalis.

Setiap hari kita digempur informasi tentang COVID-19 
dalam berbagai kesempatan. Penggunaan media sosial yang tinggi 
menyebabkan hiperealitas yang kebablasan. Bayangkan ketika pada 
12 Juli muncul sebuah gambar di Facebook yang menjelaskan dampak 
negatif dari penggunaan masker, yaitu mengurangi oksigen hingga 
60%, meningkatkan risiko keracunan CO2, virus, dan bakteri yang 
memenuhi masker dapat terhirup masuk ke hidung, dan udara segar 
penting untuk menjaga kesehatan. Informasi tersebut tentu sangat logis 
bagi kebanyakan orang sehingga dapat menimbulkan kegemparan 
bahwa penggunaan masker malah memicu penyakit lain. Padahal di 
seluruh negara di dunia saat ini sedang mengampanyekan hidup sehat 
dengan masker, terutama dapat melindungi dari penularan virus 
corona.
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Informasi lain yang tidak kalah menyesatkan misalnya sebuah 
judul Takut Dibunuh, Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi 
COVID-19 Hasil Persekongkolan Jahat. Judul artikel tersebut menyesatkan 
bagi orang yang membacanya dan cenderung mengarahkan untuk 
mempercayai COVID-19 sebagai konspirasi. Banyaknya informasi 
yang salah tentang COVID-19 sebenarnya membuat resah siapa pun 
yang menginginkan hidup sehat. Ribuan informasi yang datang tanpa 
didasarkan pada data ini menimbulkan infodemi, yaitu suatu kondisi 
ketika informasi yang berkembang terus-menerus tanpa dibarengi data 
dan fakta yang valid. Infodemi ini sendiri tentu sama berbahayanya 
dengan COVID-19 (Abd-Alrazaq et al., 2020; Ahmad & Murad, 2020). 
Infodemi membunuh nalar, COVID-19 membunuh fisik.

Jika misinformasi tentang COVID-19 ini tidak terbendung maka 
manusia bisa jatuh pada prasangka yang keliru. WHO mengakui 
bahwa mereka kewalahan menghadapi infodemi yang meluncur deras 
di seluruh negara di dunia (Wee, Jr, & Hernandez, 2020). Banyaknya 
informasi yang berkembang tentang suatu penyakit membuat 
masyarakat kebingungan membedakan mana yang benar dan yang 
salah. Padahal kedudukan informasi yang ‘benar dan akurat’ tentang 
suatu krisis sama pentingnya dengan keberadaan vaksin untuk 
mengatasi virus menular. Dalam kasus COVID-19 yang semakin 
memburuk, keberadaan infodemi memperparah kondisi tersebut. 
Sudah seharusnya seluruh masyarakat mendapatkan informasi 
terpercaya, tetapi yang didapat malah konspirasi.

Manusia yang sesungguhnya harus menguasai teknologi lalu 
menggunakannya demi kemaslahatan bersama malah terpuruk 
bersama dengan niat jahat dari beberapa orang yang memanfaatkan 
krisis untuk mengeruk keuntungan. Infodemi dapat menyebabkan 
beberapa kendala psikologis, seperti kepanikan dan ketakutan 
berlebih pada COVID-19 sehingga mengancam keselamatan orang 
lain. Ketakutan yang berlebihan bisa menimbulkan panic buying yang 
terjadi pada Maret 2020 ketika seluruh bahan pokok dibeli habis oleh 
sekelompok orang. Kelangkaan masker dan alat pelindung diri bagi 
tenaga kesehatan juga sempat habis di pasaran. Hal ini nyata, bukan 
sebuah imajinasi. Panic buying pada bahan pokok dan alat kesehatan 
bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hidup dan mati 
masyarakat lainnya.
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Penutup

Kita harus bergerak menyelamatkan manusia dari infodemi 
ini. Persoalan virus biarlah ditangani oleh tenaga kesehatan yang 
memang ahli di bidangnya. Mereka mampu membuat aturan yang 
aman agar COVID-19 tidak menyebar luas. Para ahli juga telah 
direkrut pemerintah untuk menemukan ‘vaksin merah-putih’ dalam 
memelopori keberadaan obat COVID-19 di dunia. Langkah kita sebagai 
masyarakat kebanyakan adalah mengampanyekan hidup sehat dengan 
menerapkan standar kenormalan baru (new normal); menyediakan 
hand sanitizer, menyediakan tempat cuci tangan, menggunakan 
masker, dan menjaga tubuh tetap sehat selama pandemi. Jika ada 
masyarakat yang teledor maka kita bersama wajib mengingatkan agar 
semua warga hidup tenteram dan nyaman.

Cara lain menghentikan infodemi yang efektif bisa dilakukan 
pemerintah dan seluruh lembaga yang memiliki otoritas dalam 
pembatasan konten yang berkaitan dengan COVID-19 di semua platform 
media. Tentu saja ini hal dilematis karena kita juga membutuhkan 
informasi tentang virus ini untuk melakukan pencegahan supaya 
tidak tertular COVID-19. Beruntungnya, perusahaan informasi skala 
internasional, seperti Google, Facebook, Microsoft, hingga Twitter dan 
YouTube telah bersepakat untuk mendukung informasi akurat tentang 
COVID-19. Beberapa isi dari komitmen mereka misalnya melarang 
iklan yang menjual masker di platform media mereka. Komitmen ini 
sangat penting agar beranda media sosial kita tidak terus-menerus 
berisi iklan yang mengingatkan kita pada COVID-19.

Selain itu, komitmen multinational corporation terhadap 
penanganan COVID-19 juga muncul dalam berbagai program, seperti 
menyediakan informasi paling baru tentang COVID-19 bekerja sama 
dengan otoritas kesehatan di setiap negara di dunia. Perusahaan yang 
menguasai informasi di seluruh dunia ini juga berjanji untuk memberi 
iklan gratis kepada WHO untuk menyebarkan informasi yang benar. 
Bahkan Google telah menghapus aplikasi yang menyebar informasi 
COVID-19 di Play Store yang tidak berasal dari lembaga kredibel 
dalam upaya mengurangi misinformasi tentang virus yang sampai 
sekarang masih menghantui dunia tersebut.

Pemerintah dan lembaga dunia sudah bergerak memerangi 
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infodemi. Kini saatnya kita bergerak untuk menghapus hoaks dan 
disinformasi COVID-19 di seluruh platform yang kita temukan. Seluruh 
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, telah mempermudah 
cara-cara pelaporan hoaks sehingga internet bersih dari berita palsu. 
Seluruh orang bisa melakukan screen capture atau mengopi alamat 
situs web informasi yang salah kemudian mengirimkannya ke situs 
web Kominfo RI. Google, Facebook, Twitter, dan MAFINDO juga 
sudah menyediakan cara pelaporan yang mudah ketika muncul hoaks 
di beranda media sosial atau di grup WhatsApp yang dimiliki. Tugas 
ini memang berat, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin jika 
dilakukan secara bersama-sama.
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Datakrasi:  Datakrasi:  
Meneropong Peran Meneropong Peran Fact CheckerFact Checker    

dalam Pemerintahan Berbasis Algoritmadalam Pemerintahan Berbasis Algoritma
Finsensius Yuli Purnama

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Kehadiran teknologi selalu beririsan dengan eksistensi 
demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa kehadiran teknologi dalam 
berbagai aktivitas prosedur demokrasi mendapatkan sejumlah 
penolakan dan sebagian lagi menyambutnya dengan penuh harap. 
Dalam logika Innisian1 yang bersifat technological determinism tersebut, 
ingin diulas bagaimana peran sebuah lembaga cek fakta (fact checker) 
berperan dalam sebuah sistem pemerintahan impersonal berbasis 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan dataraya (big data) yang 
disebut datakrasi. Pemerintahan impersonal dalam hal ini mencakup 
serangkaian sistem pengambilan keputusan maupun politik repre-
sentasi yang dimediasikan melalui serangkaian deretan instruksi 
yang jelas dalam memecahkan masalah format bahasa pemrograman 
komputer atau biasa disebut dengan algoritma.  

Teknokrasi: Demokrasi dalam Hegemoni Teknologi 

Heru Nugroho dalam kata pengantarnya untuk buku Demokrasi 
di Era Digital (Wilhelm, 2003:v) mendiskripsikan penolakan kongres 
Amerika di Washington atas alat pencatat suara elektronik karena 

1.  Harold Adam Innis, Profesor di Universitas Toronto, salah satu pendiri mazhab Toronto 
dengan pandangannya mengenai technological determinism. Salah satu penerusnya yang 
terkenal adalah Marshall McLuhan.
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dianggap akan menghentikan pidato dan argumentasi panjang yang 
dibutuhkan oleh para minoritas dalam memperjuangkan haknya. 

Data lain dijabarkan oleh Nugroho terkait penemuan radio 
dan proses pemilihan presiden. Mengutip pendapat Glenn Frank, 
kehadiran radio sebagai media penyebaran informasi telah memberi 
warna dan bentuk pada negarawan terpilih maupun para pemilih. 
Karakteristik radio dengan konsepnya “create picture in mind” menuntut 
seorang politisi untuk menguasai seni berkomunikasi yang sederhana 
dan mudah dipahami. Situasi beralih dengan ditemukannya televisi.

Media yang disebut sebagai “magic on the wall” tersebut membuka 
babak baru demokrasi berbasis audio-visual. Kehadiran televisi telah 
mengubah setidaknya dalam penyesuaian bentuk-bentuk komunikasi 
politik berserta keterampilan yang dituntut dari para politisi untuk 
berkomunikasi secara baik dengan bahasa-bahasa visual dan 
memperhatikan penampilan diri di televisi. 

Beberapa fenomena tersebut menunjukkan bahwa efisiensi 
sistem demokrasi yang bertopang pada kemudahan teknologi 
telah mengubah wajah demokrasi, lebih dari itu semakin kecil 
keuntungan yang didapatkan oleh kelompok minoritas dengan 
akses terhadap teknologi dan kemampuan finansial yang lemah. 
Akses terhadap teknologi maupun kemampuan memengaruhi 
pihak-pihak penentu isi media telah membuat kelompok minoritas 
menjadi semakin marjinal. 

Tulisan ini akan dibagi dalam empat bagian utama. Pertama, 
dijabarkan bagaimana dengan kehadiran teknologi komputasi 
berbasis internet yang sering disebut sebagai media baru dalam 
konteks pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 telah 
menyumbang kelimpahan data baru dalam rimba data raya (big 
data). Kedua, akan diulas terkait banjir data di internet yang semakin 
deras selama periode April 2020. Ketiga, dibahas soal bagaimana 
ide datakrasi yang merespons data yang berlimpah dan ide tentang 
sistem demokrasi yang semakin merepresentasi kehendak rakyat 
dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) 
dalam pengambilan keputusan-keputusan. 

Secara khusus pada bagian ketiga akan dikritisi peran fact 
checker dalam sebuah lanskap sistem demokrasi baru yang disebut 
datakrasi. Keempat, penutup yang akan menegaskan ide dari 
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tulisan ini tentang pentingnya penguatan lembaca cek fakta dan 
kecenderungan menguatnya gejala datakrasi di Indonesia. 

Kelimpahan Data Selama COVID-19

Data raya internet telah menyimpan sejumlah informasi 
penting dari berbagai aspek kehidupan penggunanya. Setiap karakter 
perilaku pengguna tercatat di server yang terpusat di sejumlah kecil 
perusahaan raksasa yang bermarkas di Sillicon Valley. Melalui telepon 
smartphone, setiap dari kita secara sukarela merekamkan aktivitas, 
identitas diri, hingga sisi-sisi afektif kita. Selama COVID-19 terdapat 
beberapa tren peningkatan penggunaan media internet sebagai sarana 
berkomunikasi maupun transaksi lainnya. Meskipun data dari We Are 
Social, Hootsuite sepanjang April 2020 menyatakan bahwa terdapat 
penurunan kecepatan internet -5,3% (bertolak belakang dengan tren 
global yang mengalami peningkatan 1%), tetapi penggunaannya 
cenderung tetap bahkan bertambah tinggi. Berikut ini beberapa data 
penggunaan media sosial di Indonesia. 

 Facebook merupakan media sosial paling populer di Indonesia 
dengan jumlah pengguna 130.000.000 pada April 2020. Pada tingkat 
global, Indonesia berada di peringkat ke-3 setelah India (280.000.000 
pengguna) dan Amerika Serikat (190.000.000). Urutan kedua ditempati 
Instagram dengan jumlah potensi jangkauan iklan (reach, yaitu jumlah 
unik orang melihat iklan) rangking ke-4 di dunia (64.000.000). Hal 
itu berarti ada peningkatan 2% selama COVID-19. Disusul di urutan 
ke-3, jumlah potensial iklan Twitter Indonesia berada pada urutan 
ke-9 dengan jumal 11.800.000. Terdapat peningkatan 11% pada April. 
Media sosial lainnya yang juga digemari adalah Linkedin dengan reach 
15.000.000 (peringkat 8 dunia) dan Snapchat yang menurun 6% pada 
angka 5.100.000 (peringkat 19 dunia). 

Di sisi lain, terdapat perubahan perilaku penggunaan fitur-fitur 
yang disediakan internet yang turut menyumbang peningkatan data di 
internet. Penggunaan perintah suara (voice commands) dan pencarian 
dengan suara (voice search) meningkat sangat drastis pada angka 54%. 
Dalam konteks global, Indonesia berada di urutan ke-3 setelah India 
(58%), dan China (56%). Secara umum, terdapat peningkatan yang 
tinggi dengan rata-rata peningkatan global sebesar 45%.  Kerckhov 
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(2017: 25) menyebut bahwa ketika kita selsesai berbicara di depan 
mikrofon telepon pintar atau siri, proses masih berlanjut dengan 
proses perekaman dan pengolahan algoritmis.  

 Data penggunaan internet dalam bentuk pencarian gambar 
dan video online meeting juga semakin tinggi. Data pencarian 
gambar tingkat global menempatkan Indonesia di urutan 12 dengan 
peningkatan sebesar 44%; lebih tinggi dari rata-rata peningkatan 
global yang berada pada angka 38%. 

 Penggunaan berbagai perangkat lunak virtual meeting dan 
beberapa berita terkait pencurian data pribadi mendorong warga 
Indonesia untuk meningkatkan perhatian atas keamanan data 
personal sebesar 60%, sedikit lebih rendah dengan rata-rata global 
sebesar 65%. Perlindungan privasi juga meningkat dengan tingginya 
ad blocker dengan peningkatan sebesar 69% dengan rata-rata global 
sebesar 46%. Posisi kedua ditempati Malasysia dan Filipina. 

Datakrasi: Melampaui Ide Demokrasi
 
David Held (dalam Sorensen, 2008: 11) menyebut bahwa 

otonomi demokrasi mendukung sebuah prinsip dasar otonomi yang 
menjamin kebebasan dan kesetaraan untuk mendapatkan hak yan 
sama. Pandangannya tersebut didasari oleh pemahaman pandangan 
liberal soal hak dan kesetaraan yang menjadi prinsip dasar dari 
marxis. Dengan demikian, secara sederhana dapat disebut bahwa 
demokrasi adalah sebuah sistem politik berbasis hak yang melindungi 
setiap orang untuk memperolah haknya dan tidak melanggar hak 
orang lain. Pada tahap ini, Ernesto Laclau menyebut bahwa sistem 
demokrasi liberal memiliki celah pada sistem perwakilannya (Mudde 
dan Kaltwasser, 2017: 3). Dalam banyak situasi, wakil rakyat tidak 
hadir sebagai representasi kehendak rakyat, tetapi lebih banyak 
merepresentasikan kepentingan pribadi atau partai. Dengan demikian, 
prinsip pemenuhan hak tersebut menjadi tidak tercapai.

 Dalam kondisi tersebut, muncul sebuah ide tentang sebuah 
sistem yang mengatasinya. Jika Laclau menyebut populisme sebagai 
jalan menuju demokrasi radikal sebagai solusi, beberapa pemikir 
lain mengimajinasikan sebuah tatanan pemerintahan baru berbasis 
algoritma. Martin Suryajaya menyebut datakrasi sebagai: 
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“…tata pemerintahan yang dikelola secara impersonal, tanpa individu 
ataupun kelompok pemimpin, sepenuhnya berdasarkan kecerdasan 
buatan (AI) dengan berbasiskan dataraya (big data) yang terhimpun 
dari seluruh aktivitas warga negara.” 

Ide ini disebut-sebut sebagai sebuah visi ideal ke depan meskipun 
dalam beberapa hal belum nampak wujudnya. Dalam wawancaranya 
dengan Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (7 Maret 
2020), Derrik de Kerckhov mendiskripsikan datakrasi sebagai:

“…sesuatu yang dilebih-lebihkan dan sebuah provokasi. Ini belum 
benar-benar terjadi tetapi itu menunjukkan kecenderungan untuk 
terjadi. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pada akhirnya 
algoritma akan memutuskan bagaimana, di mana, dan kapan.” 

Lebih lanjut, Kerckhov menyebut karakteristik negara-negara 
Asia Timur dengan kekhasan perilaku kolektif membuat mereka lebih 
siap menerima aturan umum yang bisa jadi cenderung melanggar 
wilayah pribadi. Sebaliknya, negara-negara Barat dianggap lebih sulit 
menerima karena karakter individualistiknya yang sangat kuat. Negara 
Singapura merupakan negara yang disebut-sebut telah mengarah ke 
visi datakrasi. Menurut Kerckhove (2017: 27-28), pendasaran sistem 
yang sangat ketat pada masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew telah 
menjadi dasar dari pembiasaan pengawasan yang ketat maupun 
aturan-aturan yang masuk ke dalam ranah privasi (aturan larangan 
pornografi, homoseksual, dan dilarang telanjang di dalam rumah 
sendiri). 

Era baru dimulai pada masa pemerintahan Lee Hsien Loong 
pada 2004. Visi “kota pintar” (smart city) dengan mempekerjakan 
ahli dari MIT telah meletakkan dasar bagi pembentukan datakrasi. 
Sejumlah sanksi telah disiapkan bagi pelanggaran yang terjadi 
untuk memastikan aturan berjalan efektif. Pengawasan data internet 
digabung dengan gambar CCTV telah menciptakan pengawasan 
sempurna dan menjadi dasar pengambilan keputusan. 

Dengan 84% pengguna internet di telepon pintar (pada 2008), 
warga Singapura telah menjadi penyedia data secara sukarela. 
Dalam datakrasi, setiap perilaku individu dihitung sebagai data: 
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data artistik di Instagram, data politik di Twitter dan Facebook, 
data aktivitas di Google, data hiburan di YouTube, maupun data 
komunikasi di WhatsApp dan Line. Selain data di media sosial, 
data juga bisa bersumber dari kamera CCTV, hasil data sensus, dan 
dalam penanganan COVID-19 kemarin terkait data sebaran virus.

Dalam konteks COVID-19, sejumlah kasus menunjukkan 
adanya perbedaan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 
baik antara data nasional dengan provinsi3, maupun antara 
data provinsi dan kabupaten4. Data yang tidak seragam tersebut 
berimplikasi pada kebijakan yang tidak tepat. Salah satunya adalah 
soal kacaunya pemberitaan bansos (bantuan sosial) terkait virus 
corona. Masalah utama dari perbedaan data tersebut antara lain 
karena standar waktu cut off pembaharuan data yang tidak jelas; 
komunikasi pusat dan daerah yang kurang sehingga inisiatif 
pengumpulan data pada tingkat daerah tidak terkoodinasi dengan 
baik; definisi yang berubah-ubah dalam hal singkatan istilah 
(OTG, ODP, PDP, positif, dan lain-lain); dan terakhir inkonsistensi 
data antar (Organisasi Perangkat Daerah) OPD dan Kementerian 
sehingga terjadi duplikasi, redundansi, dan double value dalam satu 
kolom data.

Selain masalah pengumpulan data tersebut, beberapa 
infrastuktur berikut ini perlu diperhatikan dalam mencapai sebuah 
pemerintahan berbasis algoritma: akses internet gratis, smartphone 
gratis bagi warga negara, penggunaan internet secara kontinu, dan 
yang paling penting kehendak politik yang mengikuti rasio datakrasi. 
Beberapa perubahan besar diperlukan dalam menyesuaikan dengan 
sistem baru ini: pembubaran partai politik, efisiensi birokrasi 
pemerintah, dan revisi konstitusi. Satu hal lagi yang dalam hemat saya 
penting adalah pemberdayaan literasi digital dan peran lembaga cek 
fakta.

2.  Data COVID-19 Provinsi Sumatra Barat dan data nasional sebagai contoh.
3.  Kasus di provinsi Jawa Timur
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Menimbang Peran Fact Checker

Ketika keputusan publik diambil berdasarkan data di media 
sosial, maka celah terbesar adalah ketika publik tidak mendapatkan 
informasi yang tepat sehingga reaksi yang diberikan juga tidak valid. 
Dalam konteks tersebut, salah satu kendala terbesar adalah enggannya 
perusahaan pengelola media sosial atau penyedia internet untuk turut 
membuka data terkait hoaks atau operasi politik yang memanipulasi 
publik. 

Baskar untuk majalah Forbes (2018) menulis hasil liputannya 
dalam topik pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. Sejumlah 
platform media sosial mengelak dan tidak jujur atas campur tangan 
propaganda Rusia di media sosial. YouTube gagal mengungkapkan 
jumlah penonton dan hitungan berbagai video yang dibuat oleh troll 
Rusia, begitu pula Facebook dan Instagram. Semua slogan dan janji 
hanya tampak di permukaan saja. 

Google mengklaim bahwa mereka telah mengambil tindakan 
algoritmik untuk mengenali peristiwa dan mengarahkan ke konten 
yang bersifat otoritatif. Twitter menyatakan telah bermitra dengan 
UNESCO untuk mempromosikan literasi informasi. Begitu pula 
dengan Facebook yang mengumpulkan “ruang perang” untuk 
memantau kampanye informasi yang salah menjelang pemilihan 
jangka menengah 2018 di AS dan pemilihan presiden Brasil. Padal 5 
November Facebook mengumumkan telah memblokir sekitar 30 akun 
Facebook dan 85 akun Instagram untuk “perilaku tidak autentik yang 
terkoordinasi.” Pertanyaan penting adalah kepada siapa lagi kita akan 
bergantung? Dalam posisi inilah peran fact checker semakin mendesak 
untuk dikembangkan.

 Ide tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Global 
Fact-checking Summit pada 4-5 November 2019 di Menlo Park, San 
Francisco. Selain memperkuat kerja fact checker, salah satu agenda 
pentingnya adalah mengkritisi kebijakan baru Facebook untuk tidak 
men-debunk para politisi. Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 
100 hoax buster dari berbagai negara tersebut, MAFINDO sebagai 
salah satu organisasi tersertifikasi IFCN (International Fact-Checking 
Network) juga menyampaikan data hoaks paling tinggi di Indonesia 
adalah isu politik, selain isu agama dan kesehatan. Sebagai salah satu 
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usulan, upaya fact checking dilakukan dengan mengekspos berbagai 
praktik cek fakta melalui pembuatan sebuah debunk showcase. 

 Selain bekerja secara mandiri dan volunteering, jaringan 
organisasi yang kuat akan semakin meningkatkan daya tekan 
pada kebijakan-kebijakan penting di pemerintahan maupun pada 
korporasi-korporasi dan bertindak sebagai corong publik. Ide tentang 
sebuah pemerintahan berdasarkan algoritma, datakrasi, menjadi 
semakin brutal ketika informasi yang disebarkan merupakan bentuk-
bentuk manipulasi dan propaganda semata. Informasi sebagai “ food 
for thought” hanya akan menghasilkan sampah ketika informasi yang 
diolah juga tidak “bergizi” tetapi cenderung merusak. 

 Dalam konteks ini, publik semakin bergantung pada peran 
fact checker. Desakan bagi pemerintah maupun korporasi juga 
menjadi langkah yang perlu dikedepankan sebagai bagian dari upaya 
pendidikan publik. Meskipun konsep datakrasi masih membutuhkan 
beberapa infrastruktur dan pembenahan sistem di Indonesia, tetapi 
kiranya perlu diperhatikan sebagai upaya mengantisipasi banjir 
informasi dan penggunaan media internet yang semakin dominan 
dan bahkan menggantikan sejumlah aktivitas dan menjadi medium 
komunikasi. 

Penutup
 
Mengamati situasi infrastuktur internet di Indonesia, dan watak 

birokrasi di Indonesia, kiranya ide datakrasi masih jauh api dari 
panggang. Pada April 2020, kecepatan internet Indonesia melambat 
5.3% jauh dari angka rata-rata global yang meningkat sebesar 1%. Selain 
itu, kehendak politik dari para politisi partai politik juga masih sangat 
dipertanyakan. Di sisi lain, beberapa gejala menunjukkan bahwa ada 
kecenderungan data-data internet samakin diperhitungkan. Oleh 
karena itu, perlu untuk semakin meningkatkan literasi publik dan 
penguatan lembaga cek fakta sebagai bagian penting dari ekosistem 
komunikasi yang sehat sebagai syarat utama pengambilan kebijakan 
yang tepat. 

Di satu sisi, hal ini kiranya dapat menjadi rekomendasi bagi 
pengambil keputusan di pemerintahan untuk segera mengambil 
langkah-langkah yang strategis dalam merespons kemungkinan-
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kemungkinan semakin tingginya penggunaan kecerdasan buatan dan 
dataraya yang semakin menggejala dalam upaya mengatasi pandemi 
COVID-19. Selain sistem pendataan yang tidak reliabel, faktor lain 
yang penting adalah mengembangkan sebuah lembaga pengecek 
fakta dalam melakukan verifikasi data. 
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di Kala Pandemi COVID-19di Kala Pandemi COVID-19
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Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan kondisi yang disebut 
infodemi. Infodemi adalah kondisi di mana kekacauan informasi 
yang masif dan acak terjadi. Saat pandemi COVID-19 berisiko 
mengancam kesehatan bahkan nyawa. Banyak informasi menyoal 
virus SARS-CoV-2 berseliweran di dunia digital, khususnya di media 
sosial dan grup chat. Beberapa informasi memang bermanfaat, 
tetapi banyak yang malah membahayakan. Bukan tidak mungkin 
hoaks yang bernuansa keagamaan akan malah memakan korban.

Hoaks pada masa krisis tidak hanya terjadi saat ini saja. Hoaks 
pada masa krisis, di mana nyawa dipertaruhkan juga terjadi pada 
masa perang, bencana alam, dan wabah. Hoaks ketika pandemi 
setidaknya serupa dengan refleksi peperangan dunia ke-I atau ke-
II, di mana setiap informasi penting tentang serangan dari musuh 
menjadi pertaruhan nyawa banyak orang. Tidak hanya informasi 
pada masa peperangan penting bagi pemerintah dengan militer, 
tetapi juga bagi publik yang terkena imbas peperangan, setiap 
informasi kecil seperti rumor pun akan menjadi entitas yang begitu 
penting. Rumor yang sejatinya pada saat tenang hanya menjadi 
bahan tertawaan atau selintingan informasi tidak penting akan 
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berubah sifat dan esensi pentingnya ketika perang. Begitupun di 
masa pandemi seperti saat ini, rumor tentang obat alternatif dari 
COVID-19 akan mudah dipercaya. Selain demi menyelamatkan 
nyawa sendiri, nyawa orang terkasih atau keluarga menjadi 
taruhannya. 

Artikel ini akan membahas secara spesifik hoaks menyoal 
COVID-19 yang menyangkut konten keberagamaan. Penulis 
akan membahas konten hoaks yang bernuansa keagamaan yang 
muncul ketika pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian melihat 
bagaimana hoaks bernuansa keagamaan ini didistribusikan dalam 
berbagai platform media sosial. Jenis-jenis hoaks atau rumor 
berdasarkan klasifikasi Allport dan Postman (1946) juga akan 
dijabarkan. Kemudian akan dielaborasi juga elemen-elemen dari 
rasionalisasi hoaks atau rumor bernuansa keagamaan. Terakhir, 
solusi dan rekomendasi dalam mencegah hoaks bernuansa 
keagamaan di kala pandemi COVID-19. 

Kerangka Teoretis

Hoaks Kala Pandemi: Rumor 

Hoaks pada saat krisis umumnya berbentuk rumor. Berbeda 
dengan hoaks yang beredar di kala kondisi normal. Hoaks berbentuk 
rumor dalam situasi gawat darurat umumnya beredar dari mulut ke 
mulut. Allport dan Postman (1946) menggambarkan kondisi darurat 
saat perang dengan rumor yang bertebaran begitu membahayakan. 
Saat perang menjadi ancaman baik keamanan serta nyawa orang 
banyak. Knapp (1944) mensyaratkan 3 kriteria dasar sebuah rumor. 
Pertama, rumor memiliki medium yang unik, biasanya word of mouth 
atau transmisi dari mulut ke mulut. Kedua, rumor memiliki ‘informasi’. 
Ketiga, rumor memuaskan keingintahuan. 

Banyak pihak menyebarkan rumor untuk memperkeruh 
keadaan. Tindakan semacam ini dirasakan sebagai sebuah ancaman 
yang juga mengancam nyawa. Informasi yang salah saat kondisi 
perang berarti mempertaruhkan nyawa banyak orang. Pemerintah 
dan jurnalis waktu itu menyerah dengan rumor dan keadaan yang 
begitu pelik. Rumor yang beredar dari mulut ke mulut begitu cepat 
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terdistribusi sampai tidak ada yang bisa mengukur potensi ancaman 
dan bahaya yang ditimbulkan. Pada era informasi digital berbasis 
platform media sosial dan aplikasi chat, rumor beredar dalam sekejap. 
Dunia digital yang personal dan real-time (langsung) menggantikan 
kriteria transmisi word-of-mouth.

Rumor sejatinya adalah informasi yang belum tentu 
kebenarannya. Namun, Allport dan Postman (1946) menekankan dua 
elemen utama sebuah rumor, yaitu kepentingan dan ambiguitasnya. 
Kedua elemen ini bukan saja saling melengkapi, tetapi melipatgandakan. 
Contohnya, sebuah rumor tentang harga unta di Afganistan tidak 
menjadi penting bagi orang Amerika. Begitupun orang Afganistan 
tidak memiliki kepentingan menyoal rumor harga mobil di Amerika 
Serikat. Chua, dkk. (2017) mengklasifikasi beberapa jenis rumor yaitu 
harapan (wish), ancaman (dread), dan provokasi (wedge driver).

Harapan (Wish) 
Rumor harapan (wish) atau sering juga disebut pipe dream 

menyuguhkan cita-cita terbaik pada masa depan. Rumor jenis ini 
memfokuskan perhatian dari pendengarnya dengan irasionalitas dan 
angan-angan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari rumor 
seperti ini misalnya rekomendasi mengonsumsi Vitamin C untuk 
menyembuhkan kanker. Rumor macam ini tersebar dengan luas saat 
pengawasan medis yang longgar.

Ancaman (dread)
Rumor ancaman yang juga disebut dread atau boogie mengabarkan 

kabar buruk masa depan. Rumor macam ini juga mengilustrasikan 
gambaran ketakutan. Umumnya rumor jenis ini lebih banyak beredar 
luas dengan durasi yang cukup panjang. Karena sifatnya yang persuasif 
juga, rumor ancaman juga menciptakan ketakutan. Contoh rumor 
seperti ini misalnya rumor bahwa dunia ini hanya dikuasai kelompok 
elite global yang mengancam kehidupan umat manusia. 

Provokasi (wedge driver)
Rumor wedge-driving umumnya bertujuan untuk menginisiasi 

kebencian dan perpecahan dalam masyarakat. Dalam perspektif 
sosiologis rumor provokasi ini bisa menjadi indikasi awal potensi 
konflik bersifat SARA. Contoh rumor seperti ini adalah rumor 
penyulut konflik seperti yang terjadi di Myanmar antara umat Hindu 
dan Rohingya.



228

Rasionalisasi Rumor

Hoaks di kala pandemi yang disebut rumor pun bisa 
dirasionalisasi. Allport dan Postman (1946) menyatakan bahwa 
sisi perasaan atau tingkat emosional menjadi bentuk rasionalisasi. 
Sebagai individu bernalar, setiap kita mencoba memahami makna 
dari lingkungan kita meskipun kadang perasaan lebih mengalahkan 
tingkat nalar atau logika. Rumor sendiri adalah sebuah entitas yang 
menjelaskan dirinya sendiri. Semakin rumit informasi sebuah 
rumor, semakin mudah dipercaya. Menjelaskan dengan cara lebih 
sederhana dan mudah dimengerti akan membuat seseorang dianggap 
melecehkan (Kapferer, 2017). Saat rumor ini beredar dan berulang 
disebarkan maka akan semakin mudah dipercaya. 

Untuk memahami alasan atau motif dibalik berbagai fenomena 
dan tragedi dalam kehidupan, kita memiliki rasa penasaran atau 
ketertarikan. Kita akan tertarik untuk bertanya seputar mengapa, 
bagaimana, dan apa yang sedang terjadi dengan lingkungan sekitar 
kita. Pengaruh-pengaruh ketertarikan ini yang mendorong kita untuk 
merasionalisasi rumor di tengah kepanikan dan ketidakpastian. Lebih 
jauh, Allport dan Postman menjabarkan rasionalisasi rumor berbasis 
rasa penasaran berdasarkan perasaan ke dalam tiga elemen, yaitu 
menjelaskan, menjustifikasi, dan memberikan makna.

Amplifikasi Rumor dengan UGC dan Polarisasi

Suasana genting yang diliputi rumor juga terjadi saat pandemi 
COVID-19 seperti saat ini. Semua pihak, baik itu pemerintah, tenaga 
medis, militer, kepolisian, dan publik secara umum kebingungan. 
Informasi yang beredar berupa rumor menjadi hoaks yang 
diamplifikasi di media sosial. Jika dahulu rumor bergerak cukup lama 
tetapi konstan. Internet, dan secara spesifik media sosial membuat 
rumor terdistribusi cepat dan viral bahkan tanpa memandang jarak, 
waktu, dan batas negara. Rumor COVID-19 yang beredar di India, 
misalnya, bisa juga langsung beredar di Indonesia esok harinya. 
Setidaknya ada dua faktor yang mendorong rumor menjadi cepat viral, 
yaitu user generated content (UCG) dan polarisasi warganet.

User generated content (UCG) adalah mekanisme di mana 
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internet menjadi ajang penggunanya mengunggah, mengubah, 
dan mendistribusi konten secara bebas. Konten-konten ini 
memungkinkan users mengekpresikan kreativitas mereka atau bisa 
juga mengekspresikan bermacam komentar pada berbagai platform 
seperti media sosial. Mekanisme ini seperti yang kita ketahui, 
menyebabkan users memiliki potensi tidak terbatas, baik itu dalam 
hal waktu, akses, batas negara, bahkan sosio-ekonomi. Dalam lanskap 
digital UCG mampu menggerakkan dan memengaruhi berbagai isu 
sosial, kultural, politis, dan ekonomi di dunia nyata. Dengan kata lain, 
rumor pun diciptakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan oleh, dan, 
dari users di internet. 

Platform media sosial secara spesifik memberikan para 
users berbagi konten mereka. Platform media sosial sendiri sudah 
mengatur larangan dan himbauan UCG yang tidak menyulut 
kebencian, pornografi, isu SARA bahkan konflik sosial. Namun, di 
balik anonimitas akun dan kerumunan bising warganet rumor tetap 
beredar dan viral. Hal ini terjadi bukan karena platform media sosial 
tidak mampu menghilangkan konten negatif seperti ini, tetapi dengan 
ratusan juta users sulit mencegah sebuah konten negatif, seperti rumor 
untuk tidak beredar. Apalagi rumor memiliki hakikat yang sulit 
dicerna oleh logika tetapi menarik minat sisi perasaan.

Faktor kedua adalah polarisasi sosial, khususnya di media 
sosial. Sejak 2014 media sosial di Indonesia sudah terpolarisasi akibat 
Pemilu Presiden. Polarisasi yang berkonteks politik masih cukup 
kental sampai saat ini. Secara esensial, keyakinan agama seseorang 
pun mengakomodasi polarisasi ini, baik di dunia nyata maupun maya. 
Polarisasi pada intinya memecah belah kehidupan sosial bernegara 
kita, dalam hal ini menyangkut konteks demokrasi dan diskusi yang 
sehat. Habermas (2006) mengungkapkan bahwa teknologi seperti 
internet telah memfragmentasi users menjadi sejumlah isu publik 
dominan yang terisolasi masing-masing. Para users pun lebih memilih 
untuk mempersonalisasikan preferensi informasi digital mereka.

Oleh karena itu, polarisasi lebih memungkinkan rumor 
untuk bergerak lebih cepat dan tepat. Informasi yang berasal dari 
kelompoknya dianggap sebagai kebenaran sedangkan informasi 
berupa rumor belum tentu kebenarannya. Namun, karena berasal 
dari kelompok yang dipilihnya rumor menjadi sebuah kebenaran 
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sedangkan informasi yang berasal dari pemerintah, misalnya, hanya 
menjadi informasi belaka. Misalnya beredarnya teori konspirasi 
bahwa COVID-19 adalah hasil rekayasa China dan WHO. Rumor yang 
bertransformasi menjadi teori konspirasi ini malah tumbuh subur 
bagi individu yang dianggap sebagai oposisi pemerintah karena secara 
global, pemerintahan sejatinya tunduk dan patuh dengan himbauan 
dan rekomendasi WHO.

Analisis dan Diskusi Hoaks Bernuansa Keagamaan

Makalah ini mengamati 359 hoaks yang beredar dari Januari 
sampai Maret 2020. Ke 359 hoaks ini adalah hasil dari klarifikasi oleh 
Kemenkominfo melalui Direktorat Aptika (2020). Dari sekian banyak 
hoaks yang diamati, hanya hoaks yang bernuansa religi yang dianalisis 
sehingga jumlah hoaks spesifik ini berjumlah 20 hoaks.

Tabel 1. Hoaks Kala Pandemi yang Bernuansa Keagamaan

No. 
Bulan 
/Tanggal  

Medium  Konten 
Tipe 
Rumor 

Share 

1.  Maret 25  Facebook  Orang terkenal yaitu Jack Ma & Habib Rizieq 
menggalang dana 500 Miliar 

Wish  40 
kali 

2.  Maret 23  Facebook  Kyai Haji Ma’ruf Amin mengajak salat taubat 
pada umat Islam agar COVID-19 cepat 
teratasi   

Wish  - 

3.  Maret 21  Facebook  Salat Jumat di Wuhan membuat orang kebal 
virus corona 

Wish  - 

4.  Maret 21  Facebook  Doa wanita Uighur yang memicu azab virus 
corona 

Dread  1 kali 

5.  Maret 20  Facebook  Puisi dari Gus Mus tentang bubarnya  agama 
akibat COVID-19 

Dread  - 

6.  Maret 19  Facebook  Hanya Habib Rizieq Shihab yang punya obat 
virus corona 

Wish  65 
kali 

7.  Maret 3  WhatsApp  Kabar Masjidil Haram kosong karena virus 
corona, faktanya belum menerapkan 
lockdown 

Dread   

8.  Februari 14  Internet  Paus Fransiskus dikabarkan positif  COVID-
19 

Dread  - 

9.  Februari 29  WhatsApp  Arab Saudi melarang Umroh karena 
Indonesia sudah terjangkit virus corona 

Dread  - 
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Selama pengamatan 3 bulan yang dimulai akhir Januari 
sampai akhir Maret 2020 telah didapatkan 20 hoaks yang bernuansa 
keagamaan. Dengan sebaran hoaks tiap bulannya cenderung acak. 
Pada Februari menunjukkan angka hoaks tertinggi, yaitu 12 hoaks 
bernuansa keagamaan, pada Maret berjumlah 7 hoaks bernuansa 
keagamaan, dan terakhir Januari yang hanya berjumlah 1. Dari hasil 
sebaran jumlah ini bisa terlihat sebuah pola. Ketika Wuhan memulai 
lockdown pada akhir Desember 2019 sehingga secara global informasi 
tentang pandemi COVID-19 menyebar ke penjuru dunia. Januari 
menjadi bulan awal di mana informasi pandemi COVID-19 masih 
sangat minim. Sedang Februari menjadi puncak infodemi, di mana 
simpang siur kabar atau rumor mulai terjadi. Pada Maret, bisa terlihat 
mulai mengalami penurunan hoaks jenis ini walau tidak signifikan.

Medium diseminasi hoaks yang dominan ada di platform 
Facebook sebanyak 13 hoaks, diikuti dengan WhatsApp dan internet 
yang berjumlah sama-sama 3 hoaks, serta YouTube berjumlah 1 
hoaks. Jika ditelaah, Facebook memang masih menjadi primadona 
users di Indonesia. Pada 2018 jumlah users Facebook yang berasal dari 
Indonesia mencapai 150 juta orang (Hootsuite, 2019) walaupun pesan 
hoaks bernuansa keagamaan yang berupa rumor ini juga beredar pada 
aplikasi chat WhatsApp, tetapi jumlahnya sulit diketahui secara pasti. 
Sifat platform WhatsApp yang terenkripsi dan personal sehingga baik 
jumlah dan sebaran hoaks pada platform ini sulit diterka. Pada model 
situs atau internet hoaks yang dibuat bisa berasal dari situs asing. 
Contoh pada tabel di atas adalah dugaan Paus Fransiskus II yang positif 
COVID-19 berasal dari situs asing yang diterjemahkan langsung. Pada 

No. 
Bulan 
/Tanggal  

Medium  Konten 
Tipe 
Rumor 

Share 

10.  Februari 28  Facebook  280 jemaah umroh ditolak masuk Arab Saudi  Dread  - 
11.  Februari 25  WhatsApp  Warga di China belajar Islam karena bebas 

dari virus corona 
Wish  - 

12.  Februari 19  Facebook  Warga Tiongkok berdesakan  salat Jumat 
karena virus corona 

Wish  35.00
0 kali 

13.  Februari 19  Facebook  Orang China ramai-ramai mengucap 
syahadat agar terhindar dari virus corona 

Wish  203 
kali 

14.  Februari 10  YouTube   Non-muslim China ikut salat karena takut 
tertular virus corona 

Wish  - 
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YouTube, biasanya jika ada laporan konten video hoaks pada masa 
pandemi akan segera di take down oleh penyedia platform sehingga 
jumlah yang bisa didapat pada YouTube sangat terbatas.

Dari 20 hoaks bernuansa keagamaan yang sudah dikumpulkan, 
ketiga jenis rumor ada dalam hoaks bernuansa keagamaan dalam 
tabel dengan jumlahnya didominasi rumor Harapan (wish), yaitu 
11 hoaks, diikuti oleh rumor Ancaman (dread) 6 hoaks, dan 3 rumor 
Provokasi (wedge-driving). Dari 11 rumor Harapan, terlihat jelas pesan 
bahwa keyakinan dan praktik keagamaan mampu menyembuhkan 
COVID-19. Contohnya adalah salat Jumat mampu menyembuhkan 
virus corona, atau kabar bahwa Habib Rizieq Shihab-lah orang yang 
memiliki obat dari COVID-19, serta contoh rumor harapan seperti 
wudhu penghancur virus corona, dan Iqro yang meramalkan virus 
corona. Pada tipe rumor Ancaman, terdapat pesan bahwa virus corona 
akan mengancam eksistensi keyakinan beragama dan pemuka agama. 
Contoh hoaks menyoal ditutupnya Masjidil Haram dan ditolaknya 
jamaah umroh, atau contoh lain ancaman kepada pemuka agama 
adalah Paus Fransiskus yang diduga positif COVID-19. Terakhir, 
rumor dengan hoaks bernuansa agama bertipe provokasi memiliki 
pesan keyakinan agama yang terusik bahkan terancam karena virus, 
seperti hoaks yang mengatakan kalau virus corona diciptakan China 
untuk menumpas muslim Uighur.

Dalam konteks diseminasi yang terkait dengan user generated 
contents hoaks atau rumor COVID-19 bernuansa keagamaan tidak 
signifikan, tetapi bukan berarti tidak berdampak pada publik yang 
sudah terpolarisasi. Dalam hal ini, secara keagamaan publik di 
Indonesia sudah terkotakkan dengan keyakinan atau agamanya 
masing-masing. Hoaks yang cukup masif disebar adalah mengenai 
warga Tiongkok yang melaksanakan salat Jumat karena virus corona. 
Hoaks ini di-share sebanyak 35 ribu kali. Posisi kedua hoaks yang 
disebarkan paling banyak yaitu sebanyak 3500 kali adalah tentang 
Xi Jinping yang meminta maaf kepada umat Islam. Kedua hoaks ini 
disebar via Facebook karena sistem platform mereka memang open, 
atau siapa pun bisa memberikan komentar, like, atau share selama 
sebuah postingan bersifat publik. Walaupun demikian, bukan berarti 
hoaks yang tidak dituliskan jumlah share-nya tidak berdampak. 
Justru medium seperti WhatsApp, tidak pernah diketahui berapa 
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ratus sampai ribuan kali sebuah pesan disebar karena mekanisme 
pesan terenkripsi tidak memungkinkan platform mengetahui jumlah 
sebaran pesan serupa. Platform WhatsApp hanya tahu arus lalu lintas 
pesan serta semua pesan rumor bernuansa keagamaan ini diciptakan 
oleh seseorang. 

Dalam konteks rasionalisasi, elemen yang dijabarkan Allport 
dan Postman (1946) terpenuhi. Berikut beberapa contoh analisis 
tentang rasionalisasi dari data hoaks bernuansa keagamaan di atas.

Tabel 2. Sampling Data Elemen Rasionalisasi Hoaks Bernuansa Keagamaan
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Hasil analisis rasionalisasi hoaks bernuansa keagamaan di atas 
adalah milik dari penulis sendiri, tetapi penulis yang memiliki berbagai 
latar belakang informasi dalam konteks hoaks yang dimaksud. Penulis 
mampu mengelaborasi maksud dari rumor tersebut sehingga terlihat 
beberapa hoaks bernuansa keagamaan di atas memiliki elemen 
rasionalisasi, beberapa lagi begitu sulit dicerna secara logis, seperti 
aktivitas berdoa wanita Uighur untuk mendatangkan virus COVID-19 
ke negara China. Doa dalam konteks ini sudah masuk dalam taraf 
eklektis dan bisa jadi taraf mistis. Lebih jauh, rumor doa ini juga justru 
berbanding terbalik dengan hoaks yang mengabarkan pemerintah 
China menciptakan virus corona untuk membasmi umat Islam. Tidak 
ada sinkronisasi antarrumor yang coba disebarkan. Namun, rumor 
tidak membutuhkan sinkronisasi. Seperti diutarakan oleh Knapp, 
selama memiliki karakteristik, memiliki informasi, dan memuaskan 
hasrat atas informasi, rasionalisasi atas hoaks seperti ini pun terjadi. 

Prevalensi hoaks bernuansa keagamaan ketika pandemi 
COVID-19 memang tidak signifikan. Dari 359 hoaks yang tercatat 
dan diklarifikasi oleh KemenKominfo, hanya 20 hoaks bernuansa 
keagamaan yang beredar (5,6%). Dominasi hoaks kala dipenuhi oleh 
rumor tentang kesehatan, tetapi bukan berarti hoaks bernuansa 
keagamaan tidak diacuhkan. Perlunya langkah preventif, kuratif, dan 
kerja sama pemerintah, pihak swasta, dan organisasi kemasyarakatan, 
terkait hoaks bernuansa keagamaan ini juga krusial. Apalagi ketika 
pandemi COVID-19 ini, di mana media sosial menjadi pengganti 
transmisi desas-desus gosip dari mulut ke mulut menjadikan 
rasionalisasi yang juga masif atas hoaks bernuansa keagamaan. Setiap 
individu atau kelompok dapat berperan sebagai produsen hoaks saat 
pandemi COVID-19. Oleh karena itu, polarisasi melalui fanatisme 
agama maupun keyakinan agama itu sendiri mampu merasionalisasi 
hoaks bernuansa keagamaan dengan cara menjelaskan, menjustifikasi, 
dan memaknai dari kerangka rasa ingin tahu. 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dunia digital seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi jika 
digunakan, dipahami, dan kontennya dipraktikkan dengan baik 
dan bertanggung jawab akan menuai kebaikan untuk diri sendiri 
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maupun orang lain. Namun, di sisi yang lain, konten negatif akan 
menuai konsekuensi yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, 
tetapi juga berbahaya bagi orang lain. Begitu pun dengan hoaks 
bernuansa keagamaan. Masa pandemi COVID-19 saat ini hoaks 
berisiko mengancam nyawa sendiri atau orang lain. Informasi yang 
salah, seperti rumor, akan menjadi jalan masuk seseorang bisa positif 
terkena virus SARS-CoV-2.

Platform media sosial dengan fitur utamanya adalah users-
generated content (UCG). Membuat users atau pengguna dibanjiri 
dengan limpahan informasi. Namun sayangnya, perspektif polarisasi 
juga menjadi faktor informasi bohong sekalipun bisa dipercaya 
begitu saja. Ketika pandemi COVID-19, baik UGC atau polarisasi 
berbasis keyakinan beragama menjadi potensi amplifikasi rumor 
yang berbahaya. Konsekuensinya adalah memperkeruh ekosistem 
informasi digital, atau dengan kata lain, users saat ini juga mengalami 
infodemi, bukan hanya pandemi.

Hoaks yang tercatat selama 3 bulan masa pandemi COVID-19 
mencapai 359 buah, sehingga rerata per hari ada 11 hoaks yang beredar 
di Internet atau platform media sosial. Dari total 3 bulan pengamatan, 
ada 20 hoaks yang ditelaah memiliki nuansa keagamaan, dengan 
dominasi jenis hoaks bernuansa keagamaan ini adalah rumor bertipe 
Harapan (wish) karena esensi dan eksistensi keyakinan beragama 
adalah memberi harapan yang lebih baik untuk masa depan. Dalam 
rumor harapan ini, keyakinan, praktik, dan pemuka agama dirumorkan 
menjadi penyembuh atau vaksin dari virus corona. Walaupun secara 
medis, hal-hal tersebut mungkin tidak bisa menjadi penyembuh atau 
berpotensi sebagai obat dari COVID-19. Namun rumor dengan urgensi 
dan ambiguitasnya hanya bisa dirasionalisasi oleh para pemeluknya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan preventif sekaligus 
kuratif dalam ranah keyakinan beragama untuk menumpas dan 
mencegah hoaks. Pertama, dengan menggelar dan mengorganisasi 
pelatihan cek fakta tingkat nasional untuk pemuka, tokoh, dan 
pemeluk agama. Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah preventif 
terhadap hoaks bernuansa keagamaan pada masa depan. Kedua, 
dengan membiasakan cek fakta untuk informasi yang beredar di dunia 
maya, terutama informasi terkait keyakinan beragama. Pada masa 
pandemi COVID-19 ini, kedua rekomendasi langkah di atas semakin 
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urgen untuk segera diimplementasikan. Secara makro, perlunya 
menjalin kerja sama dengan banyak stakeholder untuk mencegah dan 
menanggulangi hoaks bernuansa agama. Stakeholder penting yang 
bisa dilakukan antara lain dengan Kemenag, Kemenkominfo, dan 
MAFINDO bisa menjadi salah satu caranya. Kerja sama pun tidak 
menutup kemungkinan dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) 
dan NGO lainnya, terutama dengan organisasi yang berfokus pada 
pengembangan literasi media dan digital. Lebih jauh, para akademisi 
juga dapat dilibatkan guna menambahkan studi dan data mengenai 
analisis hoaks bernuansa keagamaan ini. Karena satu dan lain hal, 
hasil studi yang dilakukan ini sangat terbatas, hanya menggambarkan 
secara sederhana fenomena yang terjadi, tetapi bisa menjadi jalan 
masuk menuju studi yang lebih komprehensif dan longitudinal. 
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Hoaks dan Virus Ego KitaHoaks dan Virus Ego Kita
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Kehidupan manusia saat ini seperti “berlari” dengan 
perkembangan arus informasi, saling memacu diri agar bisa 
menyesuaikan satu sama lain. Teknologi informasi meyediakan banyak 
kemudahan bagi kehidupan manusia, dan pada beberapa bidang 
kehidupan perkembangannya memberikan  banyak keuntungan. Ia 
seolah menjadi salah satu solusi bagi sekian masalah jarak, ruang, dan 
waktu dalam proses interaksi dan komunikasi manusia saat ini.  Inilah 
fakta kehidupan manusia hampir di seluruh dunia selama  masa 
pandemi COVID-19 mewabah. Internet menjadi andalan utama bagi 
berbagai bidang, penunjang kehidupan agar tetap berjalan meskipun 
pertemuan-pertemuan tatap muka tak bisa lagi sepenuhnya dilakukan. 
Imbauan untuk tetap dirumah saja selama masa pandemi yang mulai 
mewabah di tanah semenjak 2 Maret 2020 merupakan titik awal pada 
perubahan pola kehidupan masyarakat Indonesia, kita menjadi bagian 
masyarakat virtual dalam genggaman teknologi (media) digital. 

Semakin tingginya angka korban yang meninggal dan data 
pasien positif mengidap COVID-19 menyebabkan banyak kegiatan 
luar ruang yang disarankan untuk dikerjakan di rumah. Pembatasan 
aktivitas perkantoran pada beberapa sektor dan pemberlakuan sistem 
belajar jarak jauh berbasis daring merupakan pilihan bijak yang 
dilakukan pemerintah demi memangkas penyebaran virus yang 
semakin masif. Oleh karena itu, tidak salah jika laman databoks.kata.
co.id menyebutkan angka pengguna internet di tanah air meningkat 
menjadi 175,3 juta atau sebesar 64% dari total penduduk Indonesia. Data 
ini nampaknya signifikan dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2019 yang menggunggah data 
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jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 171,17 juta (64,8) dari 
total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 264,14 juta orang.  
Angka-angka ini tentu meningkat sepanjang tahun ini, mengingat 
banyaknya kegiatan yang dilakukan secara virtual.  

Namun, di balik kebermanfaatan dan sisi positif teknologi 
yang digunakan masyarakat selama pandemi,  wabah ini juga 
seolah menjadi sumber “kesenangan” bagi sebagian orang untuk 
menyebarkan bahkan memproduksi berita hoaks, seakan-akan 
tindakan tersebut  adalah pengalihan dari tekanan virus SARS-
CoV-2 yang tak kunjung usai hingga saat ini. Data Kominfo terkait 
hoaks COVID-19 juga menunjukkan jumlah yang terus meningkat 
setiap minggunya, per tanggal 5 Mei 2020 tercatat ada 1401 temuan 
hoax terkait COVID-19 yang umumnya disebarkan melalui media 
sosial dan media perpesanan multiplatform seperti WhatsApp.  Angka 
tersebut belum ditambah dengan beberapa hoaks yang sifatnya lokal 
dan berkembang di lingkungan tertentu. Titik materi hoaks yang 
disebarkan pun berbeda-beda, ada yang berkaitan dengan cara dan 
media penyebaran virusnya, vaksin, atau obat penangkal virus, terduga 
korban virus corona yang ada di beberapa kota di tanah air dan luar 
negeri, tanggapan pemerintah, politisasi penanganan COVID-19, virus 
corona yang ditelaah dengan kajian agama, dan lain-lain. 

Hoaks dan Eksistensi Diri Manusia

Kita tentunya masih ingat tayangan perdebatan tentang asal 
usul hoaks antara Rocky Gerung dengan Rhenald Kasali dalam acara 
Indonesia Lawyer Club TVOne  26 Maret 2019 lalu. Perdebatan tentang 
asal usul hoaks itu setidaknya menggambarkan pada kita bahwa 
hoaks atau kabar bohong bukanlah hal baru dalam tataran peradaban 
manusia. Hoaks sudah ada sejak berabad lalu dalam berbagai peristiwa 
dan kasus untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian kehadirannya 
menjamur kembali dalam peradaban baru manusia modern, terutama 
semenjak hadirnya teknologi internet yang memunculkan media sosial 
dengan keutamaan sifat “mudah” dibagikan (shareability). Saking 
mudah mendapatkannya, kita terjebak dalam berita-berita yang sulit 
dibedakan antara fakta dan maya, antara yang sesungguhnya atau 
rekayasa semata. Mencari jejak kebenaran konten menjadi tantangan 
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bagi siapa saja yang menggunakan media digital saat ini. 
Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa kita cenderung 

“berlomba-lomba” dan hobi sekali dalam menyebarkan kabar hoaks? 
Terkait pertanyaan ini ada beberapa pandangan menarik yang 
disampaikan peserta pelatihan literasi digital Motekar (Motivator 
Ketahanan Keluarga) Jabar yang sempat penulis isi pada penghujung 
2019 lalu. Mereka menganggap hoaks yang sejak beberapa tahun 
terakhir ini marak terjadi disebabkan karena setiap orang ingin eksis, 
ingin menjadi yang pertama, ingin menjadi yang serba tahu, ingin 
terlihat pintar, ingin dianggap sebagai “mamak-mamak” gaul yang 
tahu berbagai informasi, narsis, dan lainnya. Beragam pandangan 
yang umumnya disampaikan oleh perempuan dengan berbagai latar 
belakang pendidikan, pekerjaan, tingkat kemampuan ekonomi dan 
sebagainya ini, jika disimpulkan akan mengerucut pada keinginan 
seseorang untuk segera menyebarkan informasi secepat-cepatnya dan 
seluas-luasnya. Hal ini sebenarnya adalah dasar kegiatan jurnalistik 
yang  disampaikan Adinegoro (dalam Palapah dan Syamsudin, 1983:19), 
yakni  kepandaian karang-mengarang yang pokoknya untuk memberi 
pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar 
seluas-luasnya. Menilik pada definisi klasik tersebut, hoaks yang marak 
tentang kasus virus corona sekilas sudah memenuhi konteks kegiatan 
jurnalistik terutama pada konteks selekas-lekasnya untuk cakupan 
penyiaran yang seluas-luasnya. Namun, dalam paparan selanjutnya 
Palapah dan Syamsudin (1983:19) juga menjelaskan bahwa jurnalistik 
tersebut adalah “salah satu bentuk komunikasi yang menyiarkan 
berita dan atau ulasan berita tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari 
yang umum dan aktual  dengan setepat-tepatnya”. Oleh karena itu, 
kita bisa melihat satu konsep yang jelas dari kebenaran kabar yang 
disiarkan, yakni pada unsur “aktual dan setepat-tepatnya” yang jika 
diterapkan secara baik dalam proses penyebaran informasi terutama 
di media sosial akan menjadi “penangkal” dari berbagai hoaks yang 
berkembang. Namun, masalahnya saat ini konteks “secepat-cepatnya” 
dan “seluas-luasnya” tersebut tidak serta merta diikuti oleh konteks 
“setepat-tepatnya” sehingga informasi yang disebarluaskan tersebut 
menjadi berita bohong, tidak tepat, penuh rekayasa dan sejenisnya 
yang biasa kita kenal dengan istilah berita hoaks. 

Secara sederhana berita hoaks adalah berita bohong  yang 
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direkayasa sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu 
dari orang yang menyebarkannya. Sementara Curtis MacDougall 
(1958) menjelaskan definisi klasik dari hoaks sebagai “kepalsuan yang 
sengaja dibuat-buat untuk menyamarkan sebagai kebenaran”. Dalam 
perkembangannya, hoaks tidak saja berada pada konsep tersebut karena 
sejalan dengan semakin canggihnya perangkat teknologi digital yang 
digunakan maka Nugroho, Sufehmi (2018)  membagi hoaks dalam dua 
kategori yakni di sengaja dan tidak disengaja. Hoaks yang disengaja 
umumnya dilakukan dari pihak yang tidak bertanggung jawab karena 
merasa tidak mampu hidup dalam realitasnya sendiri yang bertujuan 
untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan 
kebingungan. Dengan merasakan kebingungan, masyarakat akan 
mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan 
salah langkah. Hoaks yang tidak disengaja umumnya terjadi pada dunia 
ilmiah dan penelitian ketika hitungan serta riset dari peneliti pada 
kemudian hari diketahui keliru. Di sisi penerima hoaks  ada yang bijak 
menanggapinya dan mampu menahan diri untuk memberhentikan 
informasi cukup pada dirinya saja, tetapi cenderung lebih banyak 
penerima pesan tersebut yang menganggapnya sebagai “informasi 
nyata” tanpa harus mengecek kebenaran informasi tersebut sehingga 
harus disebarkan lagi pada yang lain. Situasi inilah yang disebut oleh 
Rakhmat (2018:400) sebagai realitas virtual yang didefinisikan sebagai 
“ medium yang membuat kita mempunyai pengalaman simulasi yang 
mendekati realitas fisik”. Menurutnya, dengan realitas virtual kita 
juga secara sengaja mengurangi bahaya realitas fisik dan menciptakan 
skenario yang tidak mungkin diwujudkan dalam dunia nyata. Inilah 
yang kita alami sekarang, kita memindahkan konsep-konsep tidak 
nyata menjadi seolah nyata dalam sebuah ruang virtual. Dalam 
penyebaran berita hoaks, kita menyiarkan berita-berita yang belum 
jelas kebenarannya menjadi seolah-olah nyata terjadi di banyak media 
sosial pribadi atau di media chatting masa kini.

Virus Ego Manusia

Berkembangnya pemberitaan tentang virus SARS-CoV-2 dalam 
berbagai bentuk hoaks adalah contoh realitas virtual yang menempa 
kehidupan masyarakat kita saat ini. Kecanggihan smartphone yang 
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dimiliki sering kali memang  tak sejalan dengan kemampuan manusia 
sebagai pengguna aktif dalam mengelola pesan yang disebarkan 
melalui beragam bentuk perangkat pintar tersebut. Interaksi dan 
berbagai aktivitas yang terjadi dengan media ini malah memicu pe-
nyiaran kabar bohong. Deighton dalam Rakhmat (2018:404) men-
jelaskan bahwa interaktivitas dalam realitas virtual sebagai ke mam-
puan sejauh mana pengguna dapat berperan serta dalam mengubah 
format dan isi lingkungan bermedia pada waktu nyata (real time). 
Rakhmat juga menegaskan bahwa realitas virtual adalah warung 
digital yang menawarkan apa saja yang Anda impikan dan wujudkan 
dalam dunia virtual. Di warung digital kita bisa “belanja” apa saja 
untuk memenuhi eksistensi diri, meskipun sifatnya virtual (semu/
tidak nyata).

Seperti halnya virus SARS-CoV-2, berita hoaks juga merupakan 
virus yang perkembangannya disebabkan ego manusia yang tidak 
bisa menahan diri untuk tidak asal membagikan sebuah berita, dan 
membiasakan mengecek kebenaran informasi yang diterimanya. 
Menjadi yang “tercepat” meskipun salah lebih mengesankan di-
ban dingkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum me-
nyebarkan. Menyabarkan lalu minta maaf jika salah juga menjadi 
bagian dari perjalanan virus ego manusia sehingga tidak ada 
“saringan” atas berita yang disebarkan. Berbicara soal ego, tentu hal 
ini tidak bisa dilepaskan dari nama Sigmund Freud, seorang psikoanalis 
yang menjabarkan pengertian ego sebagai pengendali kepribadian kita. 
Lebih jauh Rakhmat (2018:25) menjelaskan bahwa menurut Freud 
perilaku manusia merupakan hasil interaksi tiga subsistem dalam 
kepribadian manusia yakni id, ego, dan superego. Id adalah bagian 
kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. 
Ego berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar, 
dan menjadi mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan 
rasional dan realistis. Superego merupakan “polisi kepribadian” 
yang mewakili wilayah ideal. Ia adalah hati nurani yang merupakan 
internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya. 

Berangkat dari tiga konsep kepribadian tersebut, sebagai se-
buah jembatan, ego tentulah harus terdiri dari material yang kokoh 
sehingga bisa menjembatani berbagai kepentingan dorongan-
dorongan manusia dengan baik. Namun, kelemahan manusia dalam 
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menahan ego untuk tidak terburu-buru menyebarkan suatu informasi 
yang diterimanya juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sosial 
psikologis, selain karena memang kecakapan literasi media sebagian 
masyarakat kita yang masih sangat rendah. Ego never accepts the truth, 
layaknya “kepercayaan” sebagian kita yang percaya akan berita 
hoaks. Dalam hal ini Rakhmat (2018:411) tegas mengatakan bahwa 
“memanjakan ego adalah kebutuhan sosial psikologis lainnya. Setiap 
orang ingin percaya diri, ingin memelihara konsep diri yang positif, 
ingin diperhitungkan, ingin diperhatikan, dan keberadaan media 
sosial yang seolah tanpa batas memungkinkan virus ego tersebut 
berkembang cepat, dan  gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan 
pemanjaan ego menurutnya adalah narsisisme. Oleh karena itu, 
konsep ini menjadi sangat relevan dengan sekian banyak jawaban 
yang diberikan oleh para peserta pelatihan Montekar yang penulis 
sampaikan pada awal tulisan ini. Menariknya, ego juga merupakan 
bagian dari identitas manusia sehingga setiap manusia memilikinya, 
dan ini juga berkaitan dengan persoalan eksistensi. Jadi sebenarnya, 
kecenderungan kita untuk menyebarkan hoaks memang tidak bisa 
dilepaskan dengan dua hal ini, dan sayangnya banyak yang memilih 
untuk membiarkan egonya demi sebuah eksistensi di ruang-ruang 
tertentu.

Literasi Media adalah Tugas Bersama

Kehadiran new media atau media baru merupakan perkem-
bangan teknologi media dan telekomunikasi yang paling mutakhir. 
Kunci utama yang membedakan new media dengan traditional media 
adalah pada karakteristik ‘digitisation & convergence’, ‘interactivity’, 
serta ‘networks and networking’. Tidak sekadar media digital, new 
media dikategorikan sebagai “development of unique forms of digital 
media, and the remaking of more traditional media forms to adopt and 
adapt to the new media technologies” (Flew, 2005:3-4). Internet—berikut 
seluruh transformasinya― menjadi wujud dari teknologi new media 
ini. Pengaruh media baru begitu nyata, tetapi sulit menilai apakah 
dampaknya positif atau negatif. Media baru sebagaimana media pada 
umumnya bagaikan koin dengan dua permukaan, mengandung sisi 
positif dan negatif. Di satu sisi, manusia sangat diuntungkan dengan 
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perkembangan teknologi yang pesat. Di sisi lain, manusia juga dibuat 
tidak berdaya ketika muncul ekses-ekses negatif akibat manipulasi 
teknologi media baru dan komunikasi di luar kendali. Hoaks adalah 
salah satu produk perkembangan media baru yang tentu saja 
berdampak negatif bagi kehidupan manusia. 

Umumnya semua berita bohong yang beredar disebut dengan 
hoaks. Masyarakat awam sangat akrab dengan istilah ini walaupun 
beberapa dari mereka juga memahami definisinya secara baik dan 
benar. Namun, berapa banyak yang mengerti akan makna kata 
misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang sebenarnya juga 
menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari berita hoaks. Jangan-
jangan malah ada yang memaknai ketiga istilah ini dalam konteks 
tertentu sehingga terpisah maknanya dari kata hoaks. Hal ini tentu 
menjadi sebuah tantangan bersama dari para pegiat antihoaks dan 
MAFINDO khususnya untuk lebih memberikan pemahaman yang 
lebih luas di masyarakat. Penulis menganggap bahwa pemahaman 
masyarakat akan tiga kata ini menjadi jalan utama yang harus 
disampaikan sebelum penjelasan tentang konsep ego, karena ketika 
masyarakat sudah memahami makna hoaks secara menyeluruh maka 
pada saat itulah kemampuan untuk menahan laju ego terbentuk.

Untuk mengatasi semakin masifnya penyebaran hoaks di masya-
rakat dan memutus mata rantai penyebarannya dalam kehidupan, maka  
melek media (literasi) menjadi solusi yang harus dipelajari oleh setiap 
individu sehingga bisa membedakan mana berita hoaks dan mana 
yang tidak. Pentingnya pemahaman literasi di era digital, terutama 
yang berkaitan dengan informasi seputar COVID-19 yang memenuhi 
ruang kehidupan setiap individu bisa dilakukan oleh setiap kalangan. 
Paling tidak, penguasaan akan kemampuan untuk memahami konsep 
literasi media sebagaimana disampaikan Livingstone (2003) “the ability 
to access, analyse, evaluate, and create messages across a variety of contexts”. 
Dengan menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan pengecekan 
sumber berita maka setiap individu sudah meliterasi dirinya, pun 
menahan egonya untuk tidak menyebarkan berita hoaks. Hal yang 
perlu dipahami bahwa sesungguhnya literasi media sama sekali 
bukanlah gerakan antimedia, justru merupakan tindakan yang kita 
lakukan untuk menjaga media (terutama media nonkonvensional) 
agar tetap menjalankan fungsinya di tengah masyarakat. 
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Terlalu asyik bermain dalam dunia realitas virtual terbukti 
menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan, dan mencari 
kepuasan ego di dunia realitas virtual dapat menuai kekecewaan 
ego di dunia fisikal (dunia nyata). Maka, salah satu cara untuk 
menyembuhkannya adalah dengan berhenti memanjakan ego kita, 
menahan jari jemari supaya tidak “segera” menyebarkan apapun 
informasi yang diterima dan belum tentu kebenarannya, dan 
melakukan pengecekan sebelum kembali menyebarkan informasi 
tersebut. Semoga pandemi COVID-19 tidak mewabah menjadi 
pandemi hoaks, dan kita semakin cerdas dalam menyerap maupun 
menyebarkan informasi.
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dan Dunia Mayadan Dunia Maya

Citra Rosalyn Anwar
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Pendahuluan

K-Pop adalah fenomena yang sulit dipungkiri pengaruhnya. 
Pertengahan 2019 Indonesia menempati urutan kedua viewers 
K-Pop terbanyak di YouTube. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Korean Culture and Information Service (KOCIS) kepada penggemar 
K-Pop menyatakan bahwa sekitar 66% penggemar K-Pop berada 
pada usia remaja dan dewasa awal usia 20 tahunan. Hal tersebut 
menunjukkan potensi pengaruh K-Pop terhadap anak-anak dan 
remaja sangat besar.

Akses internet yang tak terbatas, mudah, dan murah, menjadi 
salah satu alasan mudahnya K-Pop mendapat tempat di Indonesia. 
Penggemar bisa mendapatkan informasi yang sangat beragam dalam 
waktu yang singkat. K-Pop tidak hanya membawa lagu, tarian dan tren, 
tetapi juga tradisi dan karakteristik fandom yang sangat kuat melekat 
pada dunia K-Pop. Perilaku dan tradisi inilah yang kemudian mudah 
sekali ditiru oleh penggemar K-Pop di Indonesia. Penggemar K-Pop 
selain menghadapi masalah stigma negatif masyarakat Indonesia 
terhadap K-Pop, juga harus menghadapi cyberbully, pelanggaran 
privasi, hingga tindak pidana. Oleh karena itu, kebebasan internet 
terutama bagi digital immigrant untuk mendampingi anaknya dan 
digital native untuk melindungi dirinya membutuhkan literasi digital 
agar beradaptasi dengan dunia maya, terutama media sosial. 
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Artikel ini adalah narrative review yang menggambarkan sisi 
lain dari K-Pop sebagai media literasi digital bagi penggemar K-Pop 
terutama privasi dan media sosial. Pendekatan ini tepat karena 
penggemar K-Pop memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, 
kita dapat memanfaatkan K-Pop dengan segala fenomena gemerlap 
yang dibawanya sebagai media literasi digital untuk remaja dan 
anak-anak penggemar K-Pop, dibandingkan menggunakan konsep 
sosialisasi yang menggurui, tanpa perlu membenci, membatasi, 
melarang hingga memboikot K-Pop.

Now, I’m going to talk about what I prepared today 
As of today, reporters’ pens are on fire 
Real-time search rankings are visible 

Many netizens have an unreasonable finger 
Things are more than serious 

Gossip Man-G-Dragon-Kim Gun Mo(2009)

Potongan lirik di atas ditulis dan dinyanyikan oleh G-Dragon 
dan Kim-Gun Mo pada 2009 untuk menggambarkan kesukaan orang 
bergosip, mengamati, dan mengomentari hidup orang lain tanpa 
menyadari pentingnya menjaga ucapan dan tindakan di media sosial. 
G-Dragon hanyalah satu dari pembawa Hallyu Wave yang paling 
populer di seluruh dunia. Korea selatan dengan Hallyu Wave-nya 
menjadikan industri hiburannya sebagai lokomotif, berhasil memberi 
pengaruh ke seluruh dunia. Korea Foundation yang berafiliasi  dengan 
pemerintah Korea Selatan menyatakan jumlah penggemar hallyu atau 
Korean Wave di dunia diperkirakan mencapai 90 juta orang pada akhir 
2018, sebanyak 1.843 klub penggemar hallyu di 113 negara, di luar Korea 
Selatan per Desember 2018.1 Angka tersebut tentu hanya berdasarkan 
klub penggemar sedangkan mereka yang menggemari hallyu tanpa 
menjadi bagian dari klub penggemar jauh lebih banyak lagi. Hallyu 
Wave tidak hanya terbatas pada K-Pop, K-Drama saja, tetapi elektronik, 
otomotif, gadget, pariwisata, kuliner, make up, perawatan, fashion 

1.  https://lifestyle.bisnis.com/read/20190111/254/877651/bts-dongkrak-jumlah-
penggemar-budaya-korea-ke-angka-90-juta
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hingga game online adalah bagian dari hallyu wave, hanya saja industri 
hiburannyalah  yang paling berpengaruh.

Industri hiburan di Korea Selatan yang paling popular antara 
lain K-Pop (BoyGroup/GirlGroup, Solois), K-Drama (drama mingguan 
atau harian yang ditayangkan di TV berbayar maupun TV publik) dan 
K-Show (Variety show, talkshow, travelling, dan sebagainya). Industri 
hiburan Korea Selatan terutama K-Pop memiliki karakteristik sendiri 
yang berbeda dengan industri hiburan di negara manapun, termasuk 
Amerika Serikat yang selama ini dianggap kiblat industri hiburan 
dunia. Korea selatan mengelola secara profesional mulai dari artis 
hingga fansnya.

Konten-konten Korea Selatan, baik K-Pop maupun K-drama, 
semakin diminati di Indonesia terutama pada masa pandemi yang 
menyebabkan banyak orang menghabiskan waktu di rumah. K-drama 
menjadi salah satu pilihan tayangan yang paling diminati. Media online 
CNNIndonesia.com mengadakan jajak pendapat dengan pertanyaan 
serial apa yang menjadi pilihan pembaca kala pandemi, dan drama 
korea dipilih oleh 64% dari 4.395 responden, serial asing dipilih 28% 
responden dan serial Indonesia mendapatkan suara 8,1%, responden 
yang mengaku baru menyaksikan K-Drama kala pandemi sebanyak 
15,3% dari 2.088 responden.2 

Selain K-Drama, K-Pop adalah salah satu industri yang paling 
berpengaruh di seluruh dunia. Enam tahun terakhir periode Januari 
2014 hingga Januari 2020, BTS3 menjadi grup musik dengan lagu yang 
paling sering diputar di Spotify seluruh dunia. Blackpink menempati 
peringkat kedua, disusul EXO, TWICE, Red Velvet, BIGBANG, 
Seventeen, Monsta X, iKON, dan NCT 127.4 K-Pop merupakan genre 

2. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200411000413-220-492504/drama-korea-
hiburan-favorit-kala-pandemi-melanda.

3.  BTS (2013): Bangtan Sonyeongdan, BoyGroup dibawah agensi BIgHit, Blackpink (2016) 
Girlgroup agensi YG entertainment, EXO (2011) boygroup dari agensi SMentertaiment, 
TWICE (2015) girlgroup dari JYP entertainment, Red Velvet (2014) dari agensi SM 
entertainment, BIGBANG (2003) Dari YG entertainment, Seventeen(2015) dari Pledis 
ent, MonstaX (2015) dari Starship entertaiment, Ikon (2015) dari YG entertainment, 
NCT 127 (2016)dari SM entertainment.

4. https://www.medcom.id/hiburan/musik/RkjBpR9k-bts-dan-blackpink-terbanyak-
diputar-di-spotify-selama-6-tahun-terakhir.
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musik Asia pertama yang dapat berinteraksi dan berpengaruh 
sangat baik dengan pendengar musik di seluruh dunia, dengan tetap 
mempertahankan bahasa dan konsep yang diusung K-Pop. “Para 
penggemar K-Pop adalah satu di antara kelompok penggemar yang paling 
bersemangat dan aktif,” menurut Kossy Ng, Head of Artist and Label 
Marketing Spotify. 

Penggemar atau fans bukanlah hal baru. Hills (2002) dan Jenkins 
(2002-2006) dalam Nasrullah (2015;136) menyatakan klub olahraga, 
film, bisa memicu munculnya sekelompok orang sebagai pemuja. 
Mereka tidak hanya mengumpulkan kartu pemain football, memajang 
poster penyanyi idola, tetapi juga seolah-olah menjadi tokoh yang 
mereka gemari, mulai dari gaya berbicara, cara berbicara, sampai 
berpakaian. Jika menyangkut Fans K-Pop, bentuk hubungan fans-idol 
berbeda dengan fans lain.

K-Pop, Antara Agency, Idola, dan Fandom Culture

K-Pop membawa budayanya sendiri, seperti bahasanya, konsep 
idolanya, hingga berbagai hal yang hanya ada di dalam industri 
hiburan korea. Inilah yang dimaksud penggemar yang bersemangat 
dan aktif itu. Fandom Culture K-Pop termasuk di dalamnya istilah 
yang digunakan antara lain Idol (boygroup/girlgroup yang diidolakan), 
K-Fans (fans yang berasal dari korea selatan), I-Fans (sebutan bagi 
penggemar di luar Korea Selatan), Fandom (kelompok penggemar 
seperti Cassiopea untuk TVXQ, ELF untuk Super Junior, V.I.P untuk 
BIGBANG, EXO-L untuk EXO, Shawol untuk SHINee, Blink untuk 
BlackPink, ARMY untuk BTS, Blackjack untuk 2ne1, IGot7 untuk Got7, 
iKONIC untuk iKon, Sone untuk SNSD, Reveluv untuk Red Velvet 
dan sebagainya. Fansite Masternim, baik sendiri maupun berkelompok 
adalah penggemar yang mengikuti idolanya bahkan sejak awal 
idolanya itu terbentuk. Aktivitas masternim inilah yang paling 
banyak ditunggu fans, terutama foto-foto idolanya, sosialisasi voting, 
peringkat lagu, pembelian album, membuat merchandise sendiri, 
bahkan pameran foto sendiri, proyek-proyek seperti ulang tahun, 
donasi, mendukung setiap aktivitas idolanya, Fansite Masternim inilah 
yang mengikuti aktivitas pekerjaan idolanya ke mana saja, di airport, 
fansign, iklan, peragaan busana, penghargaan, dan tentu saja konser. 
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Sasaeng, berbeda dengan masternim dan fansite yang selalu ditunggu 
aktivitasnya oleh penggemar. Sasaeng adalah mereka yang mengikuti 
idolanya tanpa mempedulikan batasan privasi antara idola dengan 
penggemar, bahkan sampai menerobos masuk ke asrama idola, 
meneror dan sebagainya. Bias adalah pilihan utama dalam sebuah 
group. Ultimate Bias dan Bias Wrecker adalah orang kedua selain bias 
utama. Fansigning adalah ajang pertemuan fans dengan idolanya. 
Sistemnya bisa hanya per member, bisa keseluruhan member. Bisa 
mengikuti Fansigning bukan hal yang mudah, biasanya diundi setelah 
membeli sejumlah album. Pada ajang inilah idola dan penggemarnya 
bisa berinteraksi dengan batasan-batasan tertentu. Fanmeeting 
berbeda dengan fansigning, fanmeeting hanya dilakukan pertemuan 
dengan idolanya tanpa ada interaksi langsung, seperti bersalaman 
dan sebagainya. Allkill adalah istilah di mana lagu idola memuncaki 
semua chart music. Persaingan inilah yang paling melibatkan fans 
dengan internet5. Skinship adalah kontak fisi, dalam. Fandom culture 
skinship adalah hal yang sangat dihindari dilakukan fans terhadap 
idolanya meskipun mereka mengikuti ke mana saja, tetapi mereka 
harus menjaga jarak, tidak menarik, mencubit, memeluk idolnya, 
tidak mengganggunya di area publik terutama jika idolanya sedang 
beraktivitas yang sifatnya pribadi. Skinship juga merupakan hal yang 
sulit ditemukan antaridola terutama laki-laki dan perempuan. Sunbae 
adalah senioritas berdasarkan tahun debut, tindakan dan perkataan 
harus disesuaikan dengan tingkatan ini, senioritas masih sangat 
dijunjung tinggi dalam fandom culture. Budaya K-Fans Korea inilah 
yang kemudian berlaku dan digunakan oleh penggemar K-Pop di 
seluruh dunia meskipun idola berada di luar korea selatan, hal ini 
tetap dijalankan oleh I-Fans.

K-Pop, Popularitas, dan Dunia Maya 

K-pop sudah mulai popular awal 1990-an. Pada 1995 SM 
entertainment membentuk boygroup pertama, hingga disebut generasi 
pertama K-Pop. Grup yang sangat mendunia sekarang pada generasi 

5.   https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/10/2019/16723/25
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ketiga, seperti BTS, EXO, Blackpink, RedVelvet, dan banyak lagi 
karena semakin mudahnya memperoleh informasi tentang mereka, 
mulai dari YouTube, Spotify, media sosial, dan platform musik lainnya, 
meski sebenarnya generasi kedua Kpop seperti TVXQ, Super Junior, 
dan BIGBANG sudah populer di seluruh dunia tetapi daya jangkau 
masih melalui TV, CD, DVD, dan lain sebagainya. Ketika internet 
semakin mudah, generasi kedua terutama boygroup umumnya sudah 
memasuki masa wamil (wajib militer). Pertengahan 2019 Indonesia 
menempati urutan kedua viewers K-Pop terbanyak di6. Hashtag melalui 
media sosial seperti Twitter dan Instagram K-Pop pun paling sering 
dipuncaki oleh penggemar dari Indonesia, begitupun voting-voting 
internet, baik album, award, maupun popularitas.

Idola selain harus berbakat dan berpenampilan menarik juga 
diharuskan memiliki latar belakang yang bersih, berpendidikan, 
dan tidak memiliki skandal. Pendidikan menjadi unsur yang penting. 
Sebelum menjadi idola seseorang harus melewati masa sebagai 
trainee bahkan sejak usia muda, misalnya G-Dragon7 mulai masa 
training  usia 8 tahun, dan menjalani 11 tahun masa training sebelum 
debut sebagai leader8 untuk grup BIGBANG. Mereka biasanya tinggal 
di asrama tanpa perlakuan khusus, dan didampingi oleh manager. 
Mereka memenuhi jadwal latihan dari berbagai bidang seperti yang 
disebutkan sebelumnya, mengurus asrama, bekerja paruh waktu 
(untuk memenuhi kebutuhannya), dengan jadwal yang sangat ketat 
tidak mengherankan idola tidak punya waktu untuk bersosialisasi 
bahkan cenderung mudah depresi sebab tingkat stres, kelelahan, dan 
persaingan yang sangat ketat. Untuk menjadi idola harus melewati 
proses seleksi awal, proses training, kemudian seleksi setiap saat dari 
agency sebelum akhirnya seorang trainee bisa debut. Idola diharuskan 
mampu menyanyi live sambil menari, itulah mengapa proses latihan 
dan training-nya sangat ketat.

6.  https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00269788.html
7.  Leader BIGBANG YG Entertaiment.
8.  Istilah posisi umumnya dalam sebuah group K-Pop, Leader (pemimpin), Vocal line (main 

dan lead vocal), Rap Line (main dan lead Rap), Dance line (main dan lead dance), Centre 
(member yang selalu berada pada posisi tengah pada formasi dance), Maknae (member 
termuda), Visual (member yang dijadikan “wajah” dari group, kadang posisinya sekaligus 
sebagai centre)
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Budaya K-Fans dalam dunia K-Pop yang diterapkan bahkan 
oleh I-Fans seperti yang dijelaskan sebelumnya membuktikan bahwa 
pengaruh K-Pop sangatlah besar mengubah perilaku. Jika membaca 
tentang Fansite Masternim sebelumnya di mana mereka mengikuti 
semua aktivitas kerja idolanya, tetapi mereka sangat menghormati 
batas-batas privasi idolanya terutama di tempat umum. Sebaliknya 
idola K-Pop sangat jarang tampil di ruang publik. Mereka sangat 
tertutup terhadap kehidupan pribadi. Penggemar pun menghormati 
ini, agency tidak menyebarkan latar belakang keluarga secara sengaja, 
penggemar pun hanya fokus pada idolanya. Berbeda dengan selebritas 
di tanah air yang terkadang media meliput kehidupan orang tuanya, 
dan sebagainya kecuali jika ternyata penggemar menemukan skandal 
yang dilakukan oleh anggota keluarga idola. Di Korea Selatan, 
agency sangat ketat dalam menjaga kehidupan pribadi idolanya, 
terutama untuk mencegah skandal. Idola dalam dunia hiburan Korea 
Selatan sangat eksklusif dan profesional. Semua mendasarkan pada 
penampilan, prestasi, dan pekerjaan sesuai kontrak dengan agency, 
dilatih secara profesional mulai dari menyanyi, menari, rap, mencipta 
lagu, akting, berpose, berbusana, berbicara baik kepada fans maupun 
kepada wartawan hingga cara menghadapi kamera. Itulah mengapa 
idola Korea tidak akan melayani permintaan wawancara begitu saja. 
Semua berita menyangkut idola akan dikeluarkan langsung oleh agency 
secara resmi. Keterangan dan wawancara hanya bisa diperoleh, baik 
konferensi pers maupun wawancara khusus. Beberapa agency bahkan 
menerapkan aturan ketat soal operasi plastik, tato, dan hubungan 
pribadi. Berpacaran apalagi menikah adalah hal yang sulit dilakukan 
oleh idola di Korea Selatan. Mereka cenderung menyembunyikan 
hubungan mereka karena akan berimbas pada ketidaksetujuan fans, 
meningkatnya haters, tutupnya fansite, bahkan idola yang bersangkutan 
bisa saja hiatus (tidak beraktivitas di dunia hiburan) untuk sementara 
dan berpengaruh pada saham agency. Itulah sebabnya agency sangat 
keras mengatur hal ini.

Dunia hiburan Korea Selatan bukanlah hal yang mudah. 
Per  saingan antaridola ,skandal, agency, jam kerja yang tinggi dan 
‘ketatnya seleksi K-fans ataupun penonton Korea terhadap idola maupun 
aktor/aktris’.Data dari situs World Population Review, Korea Selatan 
masuk peringkat keempat negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi 
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di dunia. Perbandingannya sekitar 26,9 ribu dari 100 ribu orang mati 
dengan cara bunuh diri. Akhir 2019 karena cyberbully dikabarkan akan 
dibuat Sulli Act, yaitu rancangan Undang-undang yang diharapkan 
dapat menghentikan cyberbully dengan mengacu pada nama idola Sulli 
yang ditemukan meninggal karena bunuh diri. Sulli dicurigai depresi, 
termasuk dengan  banyaknya komentar jahat terhadapnya. Disusul 
beberapa bulan kemudian Go Hara, sebelumnya juga ada Jonghyun 
SHINee. Kasus tersebut telah memberikan fokus baru di Korea 
Selatan pada perundungan di dunia maya atau cyberbullying terhadap 
bintang-bintang muda dan bagaimana hal itu sebagian besar 
dibiarkan tanpa hukuman. Padahal polisi menganggap kekerasan 
dunia maya sebagai kejahatan serius. Pihak berwenang bahkan 
memiliki program aktif yang mengedukasi publik bagaimana agar 
tidak ada korban serangan online atau menjadi pelaku. Tuduhan 
terus meningkat dengan hampir 150.000 kasus. Namun, kasus-kasus 
tersebut hanya sebagian kecil dari yang ada.9 

Depresi memang memiliki angka tertinggi penyebab bunuh diri 
di Korea Selatan, bukan saja karena persaingan dan ketatnya dunia 
entertainment itu sendiri. Sulli Act pun tidak terwujud karena gagal 
melewati parlemen Korea Selatan. Namun, sebagai bentuk dukungan 
melindungi idola dan selebritas dari komentar jahat, portal hiburan 
Korea seperti Naver, Daum, dan Nate menonaktifkan fitur komentar 
(2020).10 Cyberbully dan fanwar hanya satu dari sekian banyak yang 
harus dihadapi dunia hiburan Korea Selatan. War paling sering terjadi 
antarfandom untuk membela idolnya, tetapi biasanya yang terlibat 
war adalah penggemar baru yang berusia muda, bukan mereka 
yang tumbuh bersama grup tersebut. Fansite besar umumnya tidak 
terlibat dalam war. Beberapa idol berani menuntut para haters yang 
memberikan komentar jahat, seperti IU11 dan salah satu member Super 
Junior, yaitu Kim Heechul. Tidak jarang agency-lah yang bertindak 
untuk melindungi artisnya, bahkan fansite ataupun fandom juga bisa 
mengajukan tuntutan hukum untuk melindungi idolanya.

9. https://www.inews.id/news/internasional/angka-bunuh-diri-meningkat-drastis-korsel-
hadapi-krisis-kesehatan-mental

10.  https://hot.detik.com/kpop/d-5085513/undang-undang-sulli-belum-berhasil-terwujud
11. Penyanyi, pencipta lagu, aktris perempuan bernama asli Lee JI-eun dari EDAM 

entertaiment
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K-Pop dan Literasi Digital

Menurut Bawden (2001), literasi digital adalah konsep pengga-
bungan literasi media, literasi komputer, dan literasi informasi. 
Literasi digital adalah kesadaran, sikap, dan kemampuan individu 
untuk menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk 
mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, meng-
evaluasi, menganalisis dan menyintesis sumber daya digital, 
membangun pengetahuan baru, menciptakan, ekspresi media, 
dan berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks kehidupan 
tertentu untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif dan 
merenungkan proses ini (Martin, 2006:19) dalam Herlina (2019:127). 
Jika dihubungkan dengan budaya penggemar, Nasrullah (2015:136) 
menyatakan interaksi media sosial antara penggemar dengan idola 
adalah bagian dari eksistensi, budaya penggemar berjalan di atas 
proses konsumsi-produksi konten media, inovasi yang muncul di 
internet dan perangkat teknologi, seperti pintu gerbang jalan bebas 
hambatan bagi berlangsungnya budaya penggemar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Korean Culture and 
Information Service (KOCIS) kepada penggemar K-Pop menyatakan 
bahwa sekitar 66% penggemar K-Pop berada pada usia remaja dan 
dewasa awal usia 20 tahunan. Hal tersebut menunjukkan potensi 
pengaruh K-Pop terhadap anak-anak dan remaja sangat besar di 
Indonesia. Survei media Kumparan menyatakan 56% fans K-Pop 
menghabiskan waktu 1-5 jam berselancar di media sosial untuk 
mencari tahu segala informasi tentang idola mereka. Sebanyak 
28% fans bahkan menghabiskan 6 jam lebih di dunia maya untuk 
melihat berbagai aktivitas sang idola (Kumparan, 2017). 

Usia penggemar K-Pop yang tumbuh bersama grup idolanya, 
umumnya itu dimulai pada usia sekolah menengah pertama  dan 
sekolah menengah atas (Anwar: 2018). Pada penelitian Rinata dan 
Dewi (2019) dikatakan usia penggemar menjadi salah satu poin 
penting bagaimana penggemar merespons informasi hoaks tentang 
idola mereka. Respons usia 12–17 tahun akan berbeda dengan respons 
penggemar usia 22–27 tahun. Perbedaan tersebut terlihat dalam mem-
berikan respons. Contohnya saja ketika informasi hoaks idola mulai 
ramai di Instagram, tak jarang bagi mereka yang usianya masih 
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cenderung ramaja memberikan komentar negatif dan tak jarang pula 
mereka langsung menandai teman sesama penggemar sedangkan 
untuk usia yang matang seperti usia 22–27 tahun ketika merespons 
berita hoaks, mereka akan mencari kebenarannya terlebih dahulu 
sebelum berkomentar lebih lanjut. Penggemar K-Pop yang mempunyai 
rentang usia 23–28 tahun dengan pengalaman menjadi penggemar 
K-Pop selama lebih dari lima tahun maka reaksi yang didapat adalah 
tetap tenang dengan mengamati pemberitaan melalui akun-akun 
besar Instagram berita K-Pop ataupun melalui media sosial lainnya, 
seperti Twitter, SNS, ataupun Weibo Cina. 

Hal ini akan berbeda jika usia penggemar dibawah 20 tahun 
dan masih baru menjadi penggemar K-Pop. Situasi tersebut tentu 
saja membuat penggemar K-Pop terutama usia muda rentan terhadap 
HOAX, bully, pelecehan, dan kejahatan di dunia maya. Selain itu, ada 
juga kekhawatiran lain, yaitu proses imitasi yang dilakukan terutama 
oleh penggemar pada usia muda. Penelitian Anwar (2018) tentang 
mahasiswa dan K-Pop menyatakan kesadaran tentang sesuatu hal 
merupakan hasil konstruksi dalam diri seseorang. Makna tentang 
perjuangan, cinta, budaya, dan etika merupakan hasil konstruksi yang 
dibangun oleh para K-Popers tentang pengusung K-Pop. Bagaimana 
mahasiswa penggemar K-Pop berkomunikasi antara makna budaya 
Korea melalui K-Pop dalam diri pribadi mereka. Apa yang mereka 
tonton, baca, dengar, dan tuliskan merupakan makna hasil konstruksi 
sosial dan budaya. Bangunan makna tentang Korea Selatan dalam 
pribadi mahasiswa terkait dengan konsep diri yang dimilikinya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan besarnya pengaruh 
yang dimiliki idolanya terhadap penggemar K-Pop, termasuk berbagai 
hal yang mengikutinya, seperti budaya Korea Selatan, kebiasaannya, 
hingga informasi terutama seputar dunia hiburan Korea Selatan. 
Itulah yang menyebabkan kelompok pencinta K-Pop ini merupakan 
kelompok yang sangat perlu memperoleh literasi digital. 

Fanatisme ataupun konsep diri yang terbangun melalui K-Pop 
sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi 
tentang dunia maya, yang lekat dengan penggemar K-Pop. Anak-anak 
dan remaja cenderung mengikuti apa yang kelompoknya lakukan. 
Pemaknaan ini disebut penonton sosial (social viewers) oleh Burke (2001), 
yaitu individu yang hanya mengonsumsi teks dan “penggemar” (fans) 
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kolektif menafsirkan teks dalam berbagai cara, dan menggunakannya 
untuk memahami dunia. Pemaknaan ini oleh Fiske (1992) disebut 
produktivitas semiotik, mengacu pada proses penggunaan teks media 
untuk membuat makna identitas sosial dan pengalaman sosial (dalam 
McCudden, 2011:15).

Hal tersebut menjadi peluang untuk mensosialisasikan literasi 
digital, yang harusnya menjadi bekal utama remaja penggemar K-Pop, 
yang apabila disampaikan dengan bahasa ilmiah dan serius, tentu 
sulit mendapatkan perhatian penuh. Komunikasi yang berhasil adalah 
sebuah proses yang kompleks, tidak hanya terletak pada pesan, tetapi 
juga bagaimana pesan tersebut disampaikan. Sepenting apapun satu 
pesan jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat, maka sulit untuk 
mengubah pemahaman ataupun perilaku para pelaku komunikasi. 

Selain itu, kemampuan mendengar dan memahami audiens 
juga sangat menunjang keberhasilan meramu suatu pesan dan cara 
penyampaiannya. K-Pop dengan berbagai kompleksitas Fandom 
culture-nya seperti yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan kuatnya 
ikatan emosiaonal antara fans dengan idolanya, sehingga sangat bisa 
menjadi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting 
tentang literasi digital yang harus dipahami agar remaja cerdas, bijak, 
dan beretika dalam berselancar di dunia maya sebagai bagian dari 
fandom K-Pop. 

Belajar tentang Dunia Maya melalui K-Pop dan Fandom 
Culture

Pada paparan sebelumnya dijelaskan kejahatan internet se-
benarnya adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia 
hiburan Korea Selatan. Namun, terlepas dari masalah tersebut ada 
beberapa etika bermedia sosial sebagai bagian dari literasi digital 
yang bisa diadaptasi dan diajarkan kepada remaja penyuka K-Pop. 
Kekerasan dan pornografi adalah dua dampak buruk media digital, 
tidak hanya dari konten tetapi interaksi sosial di media digital, seperti 
sexting dan cyberbullying. Persoalan lain yang harus diperhatikan 
adalah privasi, disinformasi, dan konsumerisme (Herlina, 2019:130). 
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1.  Foto atau Video di Publik
 Pada dasarnya K-Fans maupun Fansite Masternim, sangat 

menghargai jarak privacy idolanya meskipun mereka mengikuti 
idolanya ke mana saja, tetapi mereka tetap menjaga jarak fisik 
sehingga tidak mengganggu kenyamanan idolanya. Tidak 
melakukan skinship, mendorong ataupun mendekati idola secara 
fisik. Mereka pun tidak menampilkan identitas meskipun tidak 
bisa dihindari banyak fans yang biasanya sudah menunggu 
idolanya di satu tempat, seperti bandara misalnya membuat 
kerumunan tidak terhindarkan. Tidak sedikit kejadian akibat 
kerumunan tersebut mendapat perhatian serius dari idola yang 
bersangkutan, yang khusus meminta penggemar untuk lebih 
tertib, terutama di tempat publik. K-Fans pun sangat keras 
mengkritisi jika melihat idolanya mendapatkan perlakuan tidak 
nyaman dari fansnya. Tindakan yang paling ekstrem dilakukan 
oleh pihak agency adalah dengan tidak lagi mengizinkan artisnya 
menghadiri kegiatan di tempat yang sama sampai kemudian ada 
jaminan kenyamanan dan keamanan. 

 Masternim ataupun camera OP (Original poster) adalah orang 
yang pertama kali mengunggah foto atau informasi tentang 
idolanya12. Mereka menghargai privasi orang lain meskipun 
idolanya berada di ruang publik maka wajah orang-orang 
yang tidak sengaja tertangkap kamera akan disamarkan atau 
diblur. Termasuk ketika seorang berfoto bersama idolanya, lalu 
mengunggah foto tersebut di media sosialnya, dan jika orang lain 
ingin mengunggah kembali, orang tersebut harus menutupi wajah 
sang pemilik foto asli, hanya menunjukkan foto idola saja. Korea 
Selatan memang termasuk sangat ketat terhadap ini meski tidak 
ada aturan yang tertulis, tetapi mereka ketat dalam mengambil 
foto atau video tanpa izin walaupun di tempat publik. Oleh karena 
itu, jika hal itu terjadi maka saat foto atau video tesebut diunggah 
harus diblur atau disamarkan,13. Ini juga berlaku pada berita-
berita yang ditayangkan di TV atau media cetak. Hal ini menarik 

12.  https://aminoapps.com/c/exo-l_indonesia/page/blog/all-about-k-pop/
13. https://travel.detik.com/travel-news/d-4374255/jangan-sembarangan-potret-orang-di-

korea-selatan
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untuk diajarkan karena remaja biasanya sangat suka berfoto 
atau melakukan live di media sosial tanpa mempedulikan privasi 
orang-orang yang ada di sekitarnya.

2. Ketika OP mengunggah foto yang dianggap membahayakan 
idolanya (misalnya foto aktivitas yang seharusnya belum boleh 
di umumkan), fansite akan segera menyerukan untuk menarik 
postingan tersebut. Contoh ketika beberapa idola seperti Chanyeol 
dan Sehun EXO data paspornya yang menunjukkan data pribadi 
yang dibocorkan oleh petugas imigrasi di bandara luar negeri, fans 
menuntut petugas bandara sehingga petugas bandara dipecat, 
dan postingan tersebut ditarik. Ada akun-akun yang dibuat 
oleh fandom khusus untuk me-report akun-akun yang dianggap 
memancing war, komentar jahat, dan sebagainya. Contoh akun 
Polisi-EXO-L. Siapapun fans yang menemukan sebuah akun 
komentar jahat, cukup dengan tag akun polisi Exo-L tersebut. Hal 
ini mengajarkan para fans K-Pop bahwa seberapa pun menariknya 
atau pentingnya sebuah kabar tidak semua harus diunggah di 
media sosial karena bisa merugikan idolanya. Misalnya bila OP 
menemukan idola yang sedang berlibur, apabila dia seorang fans 
yang paham fandom culture, dia tidak akan mengunggah foto 
tersebut sampai sang idola kembali ke Korea Selatan.

3. Tidak semua idola memiliki media sosial pribadi. Keputusan 
memiliki akun media sosial biasanya ditentukan oleh agency, atau 
idola yang memang tidak ingin memiliki media sosial meskipun 
sangat populer. Lisa Blackpink menduduki posisi pertama idola 
K-Pop terbanyak di dunia dengan jumlah followers 37M tanpa 
mengikuti siapapun. Dengan jumlah followers sebanyak itu, idola 
K-Pop sangat selektif dengan postingannya, lebih banyak berisikan 
aktivitas pekerjaan mereka, atau minat mereka selain musik 
misalnya hasil foto jika mereka penggemar fotografi, lukisan, 
binatang peliharaan, pemandangan, buku, dan sebagainya. Akan 
sangat sulit menemukan postingan bersama pasangan, bahkan 
orang tua. Saat live pun mereka sangat berhati-hati, jangan 
sampai menunjukkan aktivitas merokok, mabuk, ataupun hal-hal 
yang bisa memicu skandal. Idola menggunakan media sosialnya 
untuk mempromosikan pekerjaannya atau aktivitasnya. Pelajaran 
besarnya adalah idola sangat menjaga privasinya agar tidak 
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memancing keributan dengan postingan, dan tidak mengumbar 
hal-hal pribadi.

 
Belajar tentang Jejak Digital melalui Kasus Burning Sun 
(2019)

Banyak yang tidak memahami tentang jejak digital, dan 
mengajarkan tentang kejamnya jejak digital bukanlah hal yang mudah. 
Dunia K-Pop yang menuntut kesempurnaan idolanya mengajarkan 
untuk tidak seenaknya bersikap, terutama di dunia maya meskipun 
media sosial bisa dihapus, tetapi jejak itu tetap tersimpan sehingga tidak 
jarang seorang idola harus tersandung skandal yang dilakukannya 
bertahun-tahun bahkan sebelum trainee, misalnya saat sekolah, foto 
tidak pantas terutama di bawah umur sebab hal tersebut tetap akan 
berpengaruh pada kariernya saat ini. Bukan hanya di media sosial, 
bahkan unggahan, postingan di group chat pun bisa menjadi skandal 
yang menghancurkan karier seorang idola. Harus selalu diingat bahwa 
perbedaan besar antara dunia entertainment Korea Selatan dengan 
entertainment di negara lain adalah seorang public figure terutama idola 
harus bersih dari skandal. Kasus anjing peliharaan seorang idola yang 
tidak sengaja melukai seorang pejalan kaki misalnya, bisa membuat 
sang idola mendapat kritikan pedas dari K-Netz bahkan membuat 
sang idola harus hiatus padahal idola tersebut tidak berada di tempat 
kejadian. Di Indonesia salah satu cara mudah menjadi terkenal adalah 
dengan menjadi viral. Seorang pesohor seburuk apapun kasusnya 
semisal prostitusi, penipuan bahkan pelecehan seksual, masih bisa 
mendapat tempat di dunia hiburan dan memiliki banyak fans. 

Kasus Burning Sun pada 2019 merupakan kasus paling menggem-
par kan dunia entertainment Korea. Burning Sun adalah klub malam yang 
dimiliki Seungri, salah satu member BIGBANG yang sangat terkenal. 
Kasus ini menyeret banyak sekali nama terkenal. Seungri dinyatakan 
terbebas dari masalah Burning sun, tetapi kasus ini membawa ke 
masalah berikutnya. Melalui berita dari SBS FunE (26/2/2019), seorang 
reporter merilis sebuah pesan obrolan yang terjadi antara Seungri dan 
penyanyi dengan inisial “C”, dan rekan bisnisnya. Harus digarisbawahi 
pesan tersebut dikirimkan pada 2015. Seungri terindikasi berada 
dalam sebuah obrolan yang membicarakan tentang permintaan 
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penyediaan perempuan untuk salah seorang investor bisnis mereka. 
Pihak Seungri menyatakan bahwa pesan tersebut merupakan pesan 
yang dimanipulasi. Kasus obrolan pada 2015 ini membuat Seungri 
harus membatalkan konsernya di luar negeri dan permintaan wajib 
militernya ditolak. Bukan hanya prostitusi, Seungri harus berhadapan 
dengan kasus lain seperti penggelapan pajak, dan sebagainya.

Kemudian kasus ini melibatkan selebritas lain, yaitu Jung Joon 
Young dan petinggi korea. SBS FunE kembali merilis dokumen berisi 
pesan di sebuah grup atau ruang obrolan yang diindikasi melibatkan 
Seungri, CEO Yuri Holding, pegawai Burning Sun, penyanyi Jung 
Joon Young dan beberapa nama selebritas lain. Berdasarkan obrolan 
tersebut, diketahui bahwa Jung Joon Young telah membagikan 
sejumlah video14 ilegal yang ia rekam secara pribadi dan diambil 
secara diam-diam. Seungri akhirnya memutuskan mundur dari 
grupnya BIGBANG, keluar dari agency-nya (YG Entertaiment) dan 
mengundurkan diri dari dunia entertainment.  

Dari grup obrolan tersebut, musisi Jung Joon Young terlibat 
kasus video seks, pelecehan seksual. Idola berikutnya yang terseret 
kasus obrolan pada 2015 ini adalah Yong Junhyung, rapper dan musisi 
mantan member Highlight dan Choi Jong Hoon mantan member 
FT Island. Mereka terungkap terlibat dalam kasus Jung Joon Young 
karena terdapat bukti percakapan antara mereka yang membahas soal 
perempuan. Idola selanjutnya yang terseret kasus ini adalah Lee Jong 
Hyun, mantan member CN Blue. Mereka juga merilis bukti percakapan 
berisi konten seksual antara Lee Jong Hyun dan Jung Joon Young. 

Selain kasus prostistusi kemudian terungkap kasus lain, yaitu 
perkosaan dan video ilegal dari smartphone Jung Joon Young yang juga 
berawal dari percakapan di ruang obrolan dua bintang senior Cha 
Tae Hyun dan Kim Joon Ho. KBS memberitakan praktik judi golf 
yang dilakukan keduanya. Dari temuan ini terbukti ia melakukan 
judi golf pada Juli 2016. Cha Tae Hyun bahkan membagikan foto atas 
kemenangan judinya. Keduanya memutuskan mundur dari semua 
program TV yang dibintanginya. Selebritas lain yang terseret adalah 
aktris Park Han Byul yang terungkap kalau ia ternyata mengenal 

14.  https://tirto.id/dj3z
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petinggi polisi yang diduga melindungi Seungri dkk selama ini dari 
jeratan hukum lewat suap. 15

Selebritas lain yang terseret adalah aktris Go Joon Hee, tetapi 
bukan sebagai tersangka. Go Joon Hee tiba-tiba disangkutkan oleh 
media akibat rumor yang berkembang sehingga ia melaporkan 12 
orang terkait penyebaran rumor palsu yang menyebutkan ia terlibat 
dalam kasus Seungri. Go Joon Hee mengumumkan akan menuntut 
para warganet yang telah membuat rumor tersebut dengan tuntutan 
pencemaran nama baik dan tuduhan lainnya sesuai dengan 
Undang-Undang Informasi dan Jaringan Komunikasi.16

Terlepas dari kasus Burning Sun, tetapi masih dengan 
permasalahn yang sama yaitu jejak digital dari obrolan beberapa 
tahun lalu menimpa Leader Group Ikon, yaitu Kim Hanbin. Kasus 
ini bermula pada 2019, dikenal dengan nama panggung B.I, ia 
disebut-sebut menyalahgunakan narkoba. Dispatch melaporkan 
B.I melakukan transaksi pembelian obat-obatan terlarang berjenis 
ganja dan LSD melalui percakapan  di chat room pada 2016. Isi 
obrolan pun hanya menyatakan Hanbin menanyakan harga obat 
terlarang tanpa ada kelanjutan apakah dia menggunakannya atau 
tidak. Kasus tersebut membuat Hanbin mengundurkan diri dari 
grupnya yang sedang berada di puncak popularitas, dan keluar 
dari agency YG entertainment. Pada akhirnya Hanbin dinyatakan 
terbukti tidak bersalah setelah hasil tesnya dinyatakan negatif, 
tetapi obrolan yang sebenarnya terjadi beberapa tahun ke belakang 
memengaruhi kariernya pada 2019.

Dua kasus ini tidak hanya melibatkan banyak artis terkenal, 
tetapi juga petinggi Korea Selatan dan imbasnya Yang Hyun Sik dan 
Yang Min Suk pendiri dan CEO YG entertaimnet mengundurkan 
diri.17. Kasus-kasus tersebut sangat menyita perhatian terutama 
penggemar K-Pop, melibatkan nama-nama besar idola K-Pop 
generasi kedua seperti Seungri, Jonghyun, Joon Joo Young, dan 
lainnya serta generasi ketiga Hanbin yang sedang dan masih berada 

15.  https://tirto.id/ecXC
16.  idem
17. https://entertainment.kompas.com/read/2019/06/14/170051910/adik-pendiri-yg-

entertainment-ikut-mengundurkan-diri-sebagai-ceo
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di puncak popularitasnya, keterlibatan dua aktor veteran yang 
masih aktif karena kasus Judi, dan tuntutan hukum yang dilakukan 
oleh artis Go Joon He terhadap penyebar rumor dan hoaks tentang 
dirinya akibat kasus Burning Sun,  adalah hal yang sangat tepat untuk 
mengajarkan pada remaja penyuka K-Pop untuk lebih berhati-hati 
terhadap segala perbuatan dan ucapan di dunia maya, baik melalui 
media sosial maupun ruang obrolan yang dianggap pribadi. 

Kasus pengambilan video seks secara ilegal dan penyebarannya 
juga mengajarkan kepada remaja penggemar K-Pop bahwa sesuatu 
yang tidak melibatkan notice dan concent adalah pelanggaran hukum, 
yang bisa dituntut secara hukum. Bishakha Datta dari organisasi Point 
of View India menyatakan perempuan paling rentan dalam kasus 
tersebarnya foto intim. Pertama, acap kali foto tersebut diambil tanpa 
persetujuan perempuannya; Kedua, kalaupun sudah ada persetujuan 
untuk mengabadikan momen atau pose intim, bukan berarti 
menyetujui persebaran gambar tersebut; Ketiga, tidak hanya informasi 
pribadinya terbongkar, perempuan akan selalu menjadi korban yang 
dianggap amoral karena bersedia dipotret.18

Gambaran di atas menunjukkan terlepas dari berbagai 
hal negatif yang berkembang di masyarakat tentang K-Pop dan 
penggemarnya, selalu ada hal positif yang bisa ditawarkan. Remaja 
perlu didampingi dan diajak berkomunikasi dengan bahasa yang 
mereka pahami. Literasi digital yang sederhana perlu mereka miliki 
untuk berinteraksi di dunia maya.

Kesimpulan

Banyak nilai yang bisa disampaikan dengan menjadikan K-Pop 
sebagai media, terutama menyangkut literasi digital. Dunia idola 
yang gemerlap memiliki panggung belakang yang sangat kompleks, 
tetapi sekali lagi ini tentang mengubah cara pandang. Idola K-Pop 
serius menjalankan perannya sebagai role model bagi penggemarnya, 
terutama dengan Fandom culture yang sangat ketat. Sebagai role 

18. https://elsam.or.id/memahami-konteks-privasi-dalam-kultur-asia-dan-tantangan-
pemerintah-indonesia/
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model terutama bagi remaja dan anak-anak penggemarnya, idola 
berhasil menunjukkan sisi sebagai pekerja keras, mandiri, berbakat, 
pendidikan dan etika yang baik di depan publik. Citranya yang bersih 
dari skandal, skinship maupun relationship adalah contoh yang baik 
bagi penggemarnya.

Cara idola menggunakan media sosialnya pun merupakan 
contoh yang sangat bisa ditiru, bahkan saat live pun umumnya mereka 
berhati-hati dalam berbicara. Tidak mengumbar masalah pribadi, 
kehidupan dan hubungan pribadi, termasuk memperlihatkan investasi 
yang dimiliki di media sosial. Hal-hal di luar aktivitas idola seperti 
kendaraan pribadi, rumah, hingga barang yang dipakai diketahui fans 
dari unggahan fansite ataupun fans tanpa endorse di luar kontrak resmi, 
tidak berinteraksi berlebihan dengan fans yang komen atau sesama 
idola di media sosial.

Fansite masternim, fans, hingga OP, mengajarkan bagaimana 
menjaga privasi orang lain di ruang publik, etika dalam mengunggah 
konten ke media sosial baik foto maupun video. Tuntutan hukum, 
kasus bunuh diri idola akibat cyberbully memberi pelajaran kepada 
penggemar K-Pop untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar atau-
pun membagikan informasi di dunia maya, sebab komentar itu bisa 
menyakiti orang lain dan bisa berdampak hukum. Kasus Burning sun 
secara tidak langsung memberi pelajaran besar tentang jejak digital, 
dan tidak ada yang sebenarnya bersifat “percakapan atau tindakan 
pribadi atas dasar akun pribadi” dalam dunia maya. Jejak digital akan 
selalu ada, dan bisa saja menjadi masalah pada kemudian hari.
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Media sosial di Indonesia terus gaduh, berbagai macam tagar 
menjadi trending. Salah satu tagar yang membuat gaduh adalah tagar 
“Indonesia terserah”. Tagar “Indonesia terserah”muncul bersamaan 
dengan foto tenaga medis yang menggunakan atribut lengkap dengan 
membawa kertas bertuliskan “Indonesia terserah”. Tokoh berpengaruh 
di media sosial juga ikut membagikannya sehingga semakin viral 
dan berbagai tulisan mengenai tagar ini terus-menerus melintas di 
linimasa media sosial. tagar “Indonesia terserah” mempunyai berbagai 
makna, dan memunculkan reaksi dan respons berbeda dari pengguna 
media sosial. 

Pengguna media sosial memberikan dua makna terhadap 
tagar “Indonesia terserah”. Makna pertama warganet menganggap 
tenaga medis yang menuliskan tagar ini berarti menyerah terhadap 
virus COVID-19, dan makna kedua adalah warganet menggangap 
bahwa tenaga kesehatan terus semangat melawan COVID-19 
walaupun masyarakat sudah mulai banyak yang beraktivitas di 
luar rumah tanpa protokol kesehatan yang sesuai. 

Foto 1 merupakan salah satu foto dan narasi yang diunggah 
oleh influencer selebgram dr. Tirta. Narasi dari gambar tersebut adalah 
setelah kejadian tempo hari di sarinah. Lalu kejadian di soetta today• 
Sementara yg laen habis2 an di phk demi COVID, ada yg prusahannya rugi 
habis2 an demi mengurangi COVID• Ratusan event batal • Ratusan WO 
dan EO merugi • Brapa umkm dan PKL ga makan • Starling, pecel lele sepi 
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• KITA PATUH ! Tarawihan ga bisa di masjid. Tempat ibadah sepi • Belum 
relawan, tenaga medis, dan paramedis berjuang, kmren angkat perjuangan 
driver ambulance • Wis karepe ae lah. Aku tak turu sek. Ngantuk.

Unggahan dr. tirta pada 14 mei 2020 ini mendapat komentar 
sebanyak 10.281. Bukan warganet namanya kalau tidak berasumsi 
dan menuliskan pendapat tersebut di media sosial. Tagar dan foto 
“Indonesia terserah” menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak 
mulai dari selebritas, influencer hingga pemerintah pun memberikan 
tanggapannya. salah satu yang menjadi ciri khas warganet +62 adalah 
komentar nyeleneh, sehingga memunculkan guyonan bernada ironi 
“kalau tidak memberikan komentar yang nyeleneh ya bukan warganet 
+62. 

Media online Kompas.com menayangkan artikel mengenai 
komentar dokter terhadap tagar Indonesia terserah yang bergaung 
di media sosial dengan judul ramai tagar “Indonesia terserah”. Salah 
satu komentar yang ramai adalah sikap warganet yang menghujat 
para tenaga kesehatan yang menuliskan kalimat “Indonesia terserah”. 
Hujatan yang dilayangkan mempertanyakan kenapa tenaga kesehatan 
menyerah padahal itu sudah jadi tugas mereka melayani orang sakit 

Foto sumber: Instagram dr.tirta
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bahkan ada hujatan yang mengatakan bahwa tenaga kesehatan 
dibayar kok menyerah. sikap pro juga ditunjukkan oleh sebagian besar 
pengguna sosial dengan menuliskan “Indonesia bangkit”, kalimat 
serta foto-foto untuk menyemangati tenaga kesehatan yang menjadi 
garda terakhir dari penanganan COVID-19.

Setiap hari perkembangan virus COVID-19 selalu diberitakan 
oleh media, baik media konvensional maupun media sosial. 
pemerintah pun setiap hari memberikan informasi mengenai tatanan 
hidup baru dengan balutan adaptasi kebiasaan baru. Akan tetapi, 
masyarakat yang terpapar virus COVID-19 terus-menerus bertambah. 
Apakah masyarakat tidak memiliki empati? Empati merupakan 
sebuah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasan orang 
lain. Apakah kemampuan untuk merasakan itu sudah luntur karena 
derasnya informasi?

Kasus terbaru adalah postingan influencer yang mempertanyakan 
mengenai foto pasien COVID-19 yang difoto oleh fotografer Natgeo. 
Influencer ini juga mengunggah pemakaian masker hingga unggahan 
percakapan sesama influencer yang mendukung pemikiran dia 
mengenai COVID-19 yang merupakan sebuah penyakit “biasa”. 
Postingan ini seakan berbalik dengan kenyataan di lapangan, di mana 
setiap harinya masyarakat yang terdeteksi positif COVID-19 semakin 
bertambah. 

Saat ini pandemi COVID-19 sudah berjalan sekitar 8 bulanan 
di Indonesia, beberapa masyarakat tampak bersikap “abai”. kegiatan 
berkumpul yang beberapa waktu dilarang sudah mulai diadakan, 
kafe-kafe mulai ramai pengunjung dan jalanan yang beberapa waktu 
lalu tampak lengang akhirnya mulai tampak ramai dengan berbagai 
kendaraan.  Aktivitas berkerumun sudah mulai bergeliat di tengah 
semakin tingginya pasien yang terdeteksi COVID-19.

Saat pemerintah memulai wacana menerapkan new normal atau 
hidup berdampingan dengan COVID-19, masyarakat memberikan 
berbagai macam respons dan tanggapan. Ada masyarakat yang 
percaya COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan, dan ada juga 
masyarakat yang beranggapan bahwa hidup sudah normal lagi seperti 
belum ada COVID-19. New normal dianggap sebagai keadaan normal. 
Kenyataannya gambaran keadaan di Indonesia, di mana saat pasien 
COVID-19 yang terdeteksi masih di bawah angka seribu, pemerintah 
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dan masyarakat panik serta memilih untuk diam di rumah, tetapi 
saat angka infeksi pasien positif COVID-19 semakin naik tiap 
harinya masyarakat sudah terbiasa bahkan sudah mulai melakukan 
kegiatan berkerumun, berkumpul sekadar olahraga bersama ataupun 
nongkrong di cafe.

Ramainya tagar-tagar dan isu yang beredar di media sosial terjadi 
karena derasnya informasi yang beredar di masyarakat, baik informasi 
positif maupun negatif, baik informasi yang benar maupun informasi 
bohong. Wajar timbul pertanyaan di mana empati saat ini? Apakah 
masyarakat sudah tidak memiliki empati saat tenaga kesehatan terus-
menerus kelelahan dan berguguran menangani pasien COVID-19? 
Apakah empati ini sudah hancur karena COVID-19? Di mana letak 
dari kepercayaan saat semakin liarnya arus informasi yang dapat 
diterima oleh masyarakat? bagaimana proses sebuah informasi bisa 
membuat perubahan sudut pandang masyarakat terhadap COVID-19? 

Pemaparan di atas merupakan contoh informasi yang beredar 
di masyarakat. Saat ini masyarakat dibanjiri informasi dari berbagai 
sudut pandang mengenai COVID-19. Semua pihak bebas untuk 
berbicara, pemerintah dengan peraturan protokol maupun hal-hal 
yang berkaitan dengan virus tersebut, dokter berbicara mengenai 
COVID-19 dari segi kesehatan, influencer membuat konten membahas 
mengenai COVID-19. Informasi yang dibagikan inilah yang 
mengakibatkan munculnya dua sikap dari masyarakat. masyakarat 
yang mempercayai adanya COVID-19 maupun masyarakat yang tidak 
percaya COVID-19. selain itu, berdasarkan pengamatan penulis sikap 
masyarakat terhadap informasi COVID-19 memberikan dua kategori 
juga, yaitu sikap masyarakat yang percaya akan patuh dengan protokol 
kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sikap masyarakat 
yang tidak percaya dengan pemerintah akan bersikap abai terhadap 
protokol kesehatan. Informasi mengenai COVID-19 yang tersebar 
secara terus-menerus inilah yang menjadi wabah banjir informasi di 
masyarakat. 

Empati dan Kepercayaan pada Virus COVID-19

Empati adalah kemampuan dan kecenderungan yang dimiliki 
oleh individu untuk memahami apa yang dialami dan dirasakan pada 
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situasi tertentu (Zoll dan Enz, 2012). Asal mula kata empati dicetuskan 
pertama kali oleh Titchener pada 1909 di mana pada awalnya kata 
empati digunakan dalam bidang estetika, yaitu menggambarkan 
hubungan seseorang dengan sebuah benda seni. Namun, pada abad 
ke-20 istilah empati mulai digunakan untuk hubungan antarmanusia 
yang memfokuskan pada afektif empati dan kognitif empati. Menurut 
Santrock (2004) empati adalah respons reaksi individu yang disertai 
dengan respons emosional yang sama terhadap perasaan orang 
lain. Menurut Borke (1971), empati adalah kemampuan kognitif 
individu untuk memahami kondisi mental dan emosional orang lain. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, empati dapat diartikan sebagai 
sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat merasakan, 
memahami dan bersikap seperti individu yang lain. 

Menurut Baron dan Byrne (2005), empati memiliki dua aspek 
yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif yaitu kemampuan 
individu untuk memahami apa yang individu lain rasakan dan mampu 
memahami penyebab hal tersebut dapat terjadi. sedangkan aspek 
afektif merupakan kemampuan individu yang berempati merasakan 
apa yang orang lain rasakan. Seseorang dapat memiliki rasa empati 
dipengaruhi oleh beberapa faktor selain  faktor lingkungan. Menurut 
Hoffman dalam Goleman (1999), individu dapat menerima dan 
memberikan empati karena dipengaruhi oleh faktor sosialisasi. Faktor 
sosialisasi diperlukan oleh individu untuk membentuk perilaku 
dengan cara memberikan informasi yang tepat. faktor kedua adalah 
faktor perasaan di mana faktor ini merupakan faktor penting dalam 
berempati. Ketika individu memiliki perasan yang baik, maka individu 
tersebut dapat berinteraksi dengan yang lain, dan mampu merasakan. 
Faktor ketiga adalah perilaku meniru perilaku orang lain. faktor 
situasi dan tempat juga memberikan pengaruh pada empati seseorang. 
Saat seseorang berada pada keadaan terdesak maka individu tersebut 
kemungkinan memiliki kemampuan empati yang rendah. faktor 
keempat adalah faktor komunikasi dan bahasa dan faktor keenam 
adalah faktor pengasuhan yang memberikan dampak pada individu 
dalam berempati. 

COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh 
virus severe respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit 
ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan dengan gejala yang 
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ringan hingga berat. COVID-19 merupakan sebuah virus baru yang 
pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. 
Sejak ditemukan di China, virus ini lalu menyebar hampir ke seluruh 
dunia dan pada Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan 
pertama kalinya pasien positif COVID-19. Sebelumnya, pemerintah 
Indonesia cenderung bersikap “biasa” dan cenderung menganggap 
penyakit yang disebabkan oleh  virus corona tipe ini merupakan 
penyakit flu yang biasa dialami oleh masyarakat Indonesia. Sikap 
dan pernyataan dari pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus 
COVID-19 terangkum dalam berita yang diterbitkan media online 
detik.com. Berdasarkan kutipan dari detik.com, terdapat 37 pernyataan 
pemerintah yang bersikap blunder terhadap virus COVID-19.

Secara tidak disadari pernyataan dari pemerintah ini 
memberikan pengaruh pada sikap masyarakat dalam menanggapi 
peredaran virus COVID-19. Masyarakat bersikap berdasarkan tingkat 
kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan merupakan salah satu 
faktor yang memberikan pengaruh pada sikap empati masyarakat 
pada masa pandemi ini. Idris, Gimsar, dan Ardiyanto (2020) 
mengadakan FGD kepada 60 partisipan. Sebagian besar partisipan 
tersebut mengatakan bahwa mereka tidak percaya degan informasi 
COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah pusat karena sejak awal 
terjadinya COVID-19 pemerintah pusat cenderung menampakkan 
sikap menyepelekan pandemi COVID-19 serta tidak langsung menutup 
akses bandara Internasional sehingga perjalanan dari luar negeri 
ke Indonesia masih berlangsung seperti biasa. Sikap ini dinilai oleh 
masyarakat sebagai sikap cuek dan tidak waspada terhadap pandemi 
COVID-19. 

Sikap dan Perilaku Masyarakat

Saat terjadi pandemi COVID-19 terdapat dua perilaku 
masyarakat, yaitu perilaku masyarakat yang taat dengan standar 
protokol kesehatan ataupun berperilaku abai. Perilaku ini terbentuk 
berdasarkan kepercayaan dan sikap masyarakat dalam menyikapi 
pandemi COVID-19, di mana informasi yang diterima masyarakat 
adalah salah satu faktor terbentukya kepercayaan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat dari Mowen dan Minor (2012) yang mengatakan bahwa 
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perilaku individu terbentuk karena dipengaruhi oleh kepercayaan 
dan sikap. Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi 
rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang 
lain akan melakukan tindakan tertentu, terlepas dari kemampuan 
untuk memantau atau mengontrol pihak lain (Mayers dan gavin 
2005). Hal senada juga disampaikan oleh Lewicki dan Wietoff (2006) 
yang mengatakan bahwa kepercayaan pada individu lain terbentuk 
karena adanya keyakinan individu dan kemauan untuk bertindak 
atas dasar kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain. Salah satu 
faktor terbentuknya sebuah kepercayaan adalah pengalaman hidup 
individu dari aturan, norma yang dialami oleh seorang individu 
tersebut. Kepercayaan adalah satu faktor yang membentuk perilaku 
masyarakat dalam bertindak pada masa pandemi ini, di mana 
kepercayaan ini berhubungan dengan kesediaan masyarakat untuk 
bertindak mematuhi protokol kesehatan berdasarkan informasi yang 
diberikan oleh pemerintah dan pihak berwenang. 

Penulis melakukan wawancara via telepon dengan seorang 
individu yang berprofesi sebagai pengajar berinisial EK. Wawancara 
dilakukan dua kali pada waktu yang berbeda. Wawancara pertama 
dilakukan pada awal pandemi sekitar akhir Maret, pada awal-awal 
pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja di rumah. EK bercerita 
bahwa lembaga pendidikan tempat dia bekerja menerapkan aturan 
untuk bekerja di rumah. Kehadiran pun dilakukan melalui aplikasi 
online sehingga pedagang yang biasa berjualan di depan kampusnya 
terkena dampak dengan berkurangnya pemasukan bahkan cenderung 
sepi pembeli. EK juga bercerita bahwa dia memandang adanya virus 
COVID-19 ini sebagai sebuah keberkahan karena dia bisa berkumpul 
dengan suami dan anaknya. Sebelum ada COVID-19 suaminya bekerja 
di luar kota, bertemu dengan suami seminggu sekali pada akhir pekan. 
EK bekerja full di kantor, dan bertemu anaknya di waktu malam hari 
saja. Narasumber EK menganggap bahwa virus COVID-19 ini adalah 
penyakit flu biasa karena EK menyakini dengan minum jamu bisa 
mencegah virus ini. EK lebih menekankan pada dampak ekonomi 
karena melihat salah satu keluarga yang biasanya berdagang di depan 
sekolahan sejak adanya COVID-19 menjadi sepi pembeli bahkan 
terkadang tidak laku.

Setelah dua bulan COVID-19 menjadi sebuah pandemi, penulis 
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menghubungi EK  dan bertanya mengenai kegiatannya saat ini. 
Tanya jawab dimulai dengan pertanyaan saling menanyakan kabar, 
aktivitas yang dilakukan dan bagaimana pandangan dia mengenai 
pandemi saat ini. EK menceritakan bahwa keadaan dia baik-baik saja, 
dan sudah merasa bosan bekerja di dalam rumah, tempat kerjanya 
pun sudah memberlakukan bekerja kembali di kantor. EK ke kantor 
dengan mengajak anaknya yang masih bayi bahkan EK juga mengajak 
anaknya untuk berkunjung ke mall. Menurut EK, pada awalnya 
senang bekerja di dalam rumah, tetapi lama-kelamaan bosan hanya 
di dalam rumah. Ek juga bercerita bahwa tetangga rumahnya ada 
yang menjadi pasien positif COVID-19 dan pasien tersebut sakit biasa 
hanya minum jamu dan sembuh. EK beranggapan bahwa COVID-19 
adalah penyakit flu biasa berdasarkan pengalaman yang dialami oleh 
tetangganya tersebut, sehingga dia bisa beraktivitas di luar rumah 
dengan bersikap biasa.

Sikap EK merupakan gambaran kenyataan yang terjadi di 
masyarakat, sikap empati masyarakat itu ada tapi terkalahkan oleh 
pengalaman dan juga informasi awal yang diberikan oleh pemerintah. 
Sebagian besar masyarakat memandang dampak ekonomi sangat 
terasa dibandingkan dampak kesehatan. Kepercayaan terbentuk 
berdasarkan pengalaman. Kepercayaan EK terhadap penyakit 
COVID-19 terbentuk berdasarkan pengalaman beliau mendengarkan 
pernyataan pemerintah mengenai virus COVID-19 ini dan melihat 
langsung tetangga yang menjadi pasien positif COVID-19 mengalami 
sakit seperti sakit flu biasa.

Selain EK yang berprofesi pengajar, penulis juga sempat 
melakukan tanya jawab dengan salah satu pedagang ikan di pasar. 
Pedagang tersebut berinisial AY. Tanya jawab berlangsung pada 14 
Juni 2020. pertama kalinya penulis ke pasar. 

AY bercerita bahwa saat pemerintah pertama kali 
mengumumkan pasien positif COVID-19 pasar tempatnya berjualan 
sempat sepi walaupun saat itu belum ditemukan pasien positif di 
daerah Mojokerto. Sikap AY pertama kali tahu tentang penyakit yang 
ditimbulkan oleh virus COVID-19 adalah ketakutan. Beliau meminum 
jamu untuk menjaga daya tahan tubuh, juga mematuhi protokol 
kesehatan yaitu dengan menggunakan masker dan pelindung wajah 
untuk terus berjualan agar perekonomian keluarga tetap baik. Namun, 
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AY mematuhi penggunaan masker hanya beberapa waktu saja karena 
saat penulis bertemu AY menggunakan masker tetapi hanya di dagu 
dengan alasan pengap dan beliau berdalih sudah menggunakan 
pelindung wajah. AY juga menyampaikan bahwa di sekelilingnya juga 
banyak yang tidak menggunakan masker, dan AY berkeyakinan kalau 
beliau sakit berarti sudah waktunya sakit karena kalau keluarganya 
tidak bisa makan tidak ada yang tanggung jawab. 

Berdasarkan dua cuplikan tanya jawab yang dilakukan oleh 
penulis kepada dua perempuan yang berbeda latar belakang dan 
berbeda profesi terlihat bahwa masyarakat memiliki empati, tapi 
empati ini terkalahkan oleh motivasi untuk melanjutkan kehidupan 
karena adanya tuntutan-tuntutan. selain itu informasi yang diterima 
oleh mereka memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku sehari-
hari. saat ini semua individu dapat memperoleh semua informasi 
mengenai COVID-19 baik informasi yang positif maupun negatif, 
informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar. Informasi 
yang terus-menerus inilah yang menjadi infodemi, sebuah wabah yang 
ditetapkan oleh WHO seiringan dengan merebaknya virus COVID-19. 

Kenyataan pahit di tengah pasien positif Indonesia mengalami 
penambahan yang sangat besar, masyarakat juga mengalami 
wabah infodemi. Setiap hari perkembangan virus COVID-19 selalu 
menjadi topik di media, baik media konvensional maupun media 
sosial. semua pihak memiliki kemampuan untuk membagikan 
informasi tersebut baik informasi mengenai fakta kesehatan maupun 
informasi yang bersifat negatif. Influencer membuat konten isinya 
mengandung informasi mengenai COVID-19. Pemerintah pun setiap 
hari memberikan informasi mengenai COVID-19, selebritas juga ikut 
membahas. Masyarakat seakan mengalami banjir informasi mengenai 
COVID-19. Masyarakat seolah digempur informasi sehingga ada 
masyarakat yang berusaha terus memilah informasi yang diterima, 
ada juga yang cuek terhadap informasi. Dibutuhkan sebuah kerja 
sama antara masyarakat, pemerintah, maupun influencer untuk 
duduk bersama menanggulangi wabah COVID-19 dan juga infodemi. 
Berpikir kritis merupakan sebuah kunci untuk terus mengasah empati 
di tengah gempuran informasi. Mendahulukan kepentingan bersama, 
keselamatan bersama daripada rasa ego dan bosan.



BAGIAN II
Kiat Solutif  

dalam Menghadapi Pandemi 
dan Infodemi



Jogo Tonggo Jogo Tonggo Sebagai Ruang  Sebagai Ruang  
Literasi Digital dan Keterbukaan Literasi Digital dan Keterbukaan 

Informasi DesaInformasi Desa
Agus Triyono

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Program Jogo Tonggo adalah sebuah gerakan percepatan 
dalam memerangi COVID-19. Diambil dari bahasa Jawa, Jogo 
artinya menjaga, sedangkan tonggo artinya tetangga. Mencakup dua 
hal penting, yakni pengamanan sosial dan keamanan, serta jaring 
ekonomi. Orientasinya adalah warga masyarakat bersama-sama 
memerangi  wabah dan penyebaran COVID-19 dengan satuan tugas 
bidang kesehatan, bidang sosial dan keamanan, bidang ekonomi, 
dan bidang hiburan. Bersinergi dengan  karang taruna, dasa wisma, 
posyandu, Linmas, warga masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) 
dan kelompok maupun organisasi lainnya. 

Gerakan ini merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat 
Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat 
pada level rukun warga di setiap desa di Jawa Tengah dengan edukasi 
dan keterbukaan informasi di tengah arus literasi digital yang 
semakin tinggi. Program tersebut kini telah mendapat apresiasi warga 
masyarakat di Jawa Tengah. Alhasil, melalui karya-karya kreatif 
masyarakat dan media yang dimiliki menumbuhkan simpati dan 
empati dari berbagai elemen masyarakat. Program ini juga memiliki 
tujuan dalam menghalau berbagai informasi yang bisa jadi tidak 
akurat terkait dengan pandemi COVID-19 atau infodemi. 

Infodemi merupakan kondisi berkembangnya informasi terkait 
suatu fenomena tanpa mempertimbangkan unsur kebenaran data 
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dan fakta. Hal ini seperti dialami di salah satu desa di Banjarnegara 
pada Maret lalu yang menyebutkan bahwa warga masyarakat sempat 
dihebohkan dengan kabar adanya warga Banjarnegara yang terinfeksi 
virus SARS-CoV-2 usai pulang dari luar negeri. Kabar tersebut berasal 
dari sebuah akun media sosial yang menyebutkan bahwa ada salah 
satu warga yang positif COVID-19 dengan menyebut alamat pasien, 
tepatnya di RT 5/Rw 5 Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara. Namun, 
setelah di telusuri oleh Sekretaris Desa Kaliajir yang bernama  
Satam ternyata informasi tersebut adalah hoaks alias tidak benar. 
Hal itu dibuktikan bahwa tidak ada RW 05 di Desa Kaliajir seperti 
disebutkan akun itu (https://jateng.suara.com/read/2020/03/04/214625/
isu-warga-kaliajir-positif-virus-corona-pemkab-banjarnegara-pastikan-
hoaks?page=all).

Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang 
cukup dalam berkontribusi melawan pandemi COVID-19. Artinya 
bahwa melalui literasi informasi dengan menggunakan media, 
khususnya media digital membangkitkan kesadaran masyarakat 
untuk peduli dan saling menjaga satu sama lain dalam melawan 
COVID-19.  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggerakkan 
sebuah program dengan nama Jogo Tonggo. Program ini telah 
dijalankan oleh warga masyarakat di Jawa Tengah di level RT dan RW 
yang berada di desa maupun kelurahan yang ada berbagai daerah di 
Jawa Tengah. Penerapan ini dilakukan pada berbagai sektor, yakni 
bidang seni hiburan, kesehatan, ekonomi, dan sosial keamanan. 
Walaupun demikian, hal itu disesuaikan dengan budaya dan kearifan 
lokal yang ada. 

Jogo Tonggo Sebuah Program Kearifan Lokal

Kearifan lokal menjadi sebuah aset bagi berkembangnya 
budaya, apalagi dalam menjaga kerukunan antarwarga masyarakat. 
Hal ini menunjukkan kearifan lokal sebagai serangkaian nilai budaya 
berbasis kearifan yang dimiliki oleh masyarakat dan mampu untuk 
menginterpretasikan pengalaman yang mereka peroleh. Kearifan 
ini menjadi sebuah kekayaan nilai luhur yang tinggi. Kearifan 
lokal yang merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran budaya yang 
dihidupi oleh suatu masyarakat lokal, dapat digunakan sebagai filter 
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untuk menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan 
kemampuan sendiri (Darmastuti, 2011: 638).

Salah satu desa yang melaksanakan program Jogo Tonggo dengan 
berorientasi pada kearifan lokal adalah desa Pabelan, Kecamatan 
Pabelan, Kabupaten Semarang. Desa ini memiliki 6 RW dan 25 RT 
yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai contoh RW 1 di desa 
Pabelan ini memiliki 8 RT. Semangat kekeluargaan yang tinggi, rasa 
peduli dengan warga lainnya memperkuat budaya yang ada untuk 
berbagi dan mendukung Jogo Tonggo yang diprogramkan pemerintah 
Jawa Tengah.

Melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh desa ini memiliki 
peran dalam memperkuat budaya desa setempat dengan semangat 
gotong royong yang tinggi. Artinya tetap mempertahankan nilai-nilai 
budaya yang ada dalam mendukung program Jogo Tonggo dengan 
melakukan filter dan pengendalian terhadap budaya luar. Termasuk 
juga mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli jika 
memang ada pengaruh budaya dari luar daerah (Ayat, 1986: 40-41).

Dalam implementasinya, warga masyarakat di desa ini saling 
membantu dengan memberi sembako maupun makanan kering yang 
dikumpulkan di suatu tempat tertentu, dikumpulkan dalam ruang 
tertentu kemudian didistribusikan untuk warga masyarakat yang 
membutuhkan. Warga lainnya bergotong-royong saling membantu 
dengan yang lain sekaligus sebagai bentuk dalam menjalankan 
program tersebut. Mereka ada yang memanfaatkan rumah warga 
atau bahkan balai RW sebagai bentuk lumbung pangan dan tempat 
menginvetarisasi masyarakat dari banyak sisi, yaitu sisi ekonomi, 
kesehatan, sosial, kesenian, hiburan, dan lainnya. 

Dalam aspek ekonomi dimanfaatkan sebagai sarana untuk 
membantu masyarakat yang mengalami kesulitan kesulitan 
ekonomi. Bidang ini berkontribusi dalam mendorong masyarakat 
memberdayakan secara ekonomi. Peluang-peluang yang mendorong 
tercapainya kebutuhan mendasar dalam hal pangan mampu 
terpenuhi. Masyarakat yang memiliki kelebihan rejeki dapat 
memberikan bantuan dalam bentuk sembako, seperti bahan pokok 
dasar yang dibutuhkan (sayur, beras,  minyak goreng, telur, sayuran 
dan sebagainya). Itu semuanya diperuntukkan bagi mereka yang 
membutuhkan atau yang kurang beruntung. Namun demikian, tim 
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Poster  SATGAS Jogo Tonggo Percepatan Penanganan COVID-19 
Berbasis Masyarakat di tingkat RW

Sumber : Pemprov.go.id (2020, 25 April). Percepat Tangani COVID-19 dengan  
“Jogo Tonggo”, Apa Itu? Dikutip 20 Juli 2020 dari: https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-

tangani-COVID-19-dengan-jogo-tonggo-apa-itu/

Jogo Tonggo juga mendorong warga masyarakat untuk memperkuat 
ketahanan pangan dengan memanfaatkan yang dimiliki untuk 
ditanami berbagai macam tanaman yang produktif. Setidaknya warga 
dapat memanfaatkan lahan di sekitar mereka untuk dimanfaatkan 
sebagai kebutuhan sehari-hari, bisa sayuran ataupun buah-buahan.

Pada bidang kesehatan dilakukan pendampingan dan 
pendataan bagi warga yang memiliki sifat rentan terhadap penyakit 
dan mereka yang sudah lansia. Pihak satgas melakukan monitoring 
dengan mendata mereka yang memiliki riwayat kesehatan tertentu. 
Kemudian bekerja sama dengan masyarakat dan merangkul mereka 
yang memiliki background kesehatan atau paling tidak memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang kesehatan, bekerja sama dengan 
puskesmas dan tenaga kesehatan tingkat kecamatan, mendata dan 
melakukan tindakan pencegahan terhadap merebaknya virus SARS-
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CoV-2. Contohnya mengobservasi pendatang atau warga yang berasal 
dari luar kota atau warga yang telah melakukan perjalanan dari luar 
negeri atau luar daerah dengan zona merah  untuk dilakukan tindakan 
sesuai standar protokol kesehatan.

Pada bidang sosial dan keamanan, yaitu melakukan penjagaan 
dan selalu monitoring terhadap kelompok-kelompok dan warga yang 
berkerumun, termasuk para pendatang yang memasuki wilayah 
mereka didata satu per satu. Dalam program hiburan, melakukan 
optimalisasi kreativitas dan inovasi warga dalam hal seni memberikan 
hiburan pada warga masyarakat, khususnya mereka para anak-anak 
yang masih sekolah.

Program Jogo Tonggo dan Pro-kontra?

Munculnya program ini bukan berarti tanpa hambatan, tetapi 
banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Meskipun 
dinilai membantu masyarakat, tetapi perlu diketahui bahwa anggaran 
yang disediakan layak untuk lakukan monitoring supaya tepat sasaran 
dan memberi manfaat bagi mereka yang sangat membutuhkan. 
Dalam program ini tiap desa mendapat bantuan senilai Rp10 juta 
yang diwujudkan dalam bentuk penyemprot, thermogun, masker, 
baju coverall, sepatu boot, dan cairan disinfektan. Barang-barang ini 
didistribusikan ke desa melalui dinas kesehatan di masing-masing 
kabupaten/kota pada Juni lalu. 

Kalau dilihat dari aspek kontra, dapat disampaikan bahwa 
program ini seperti program dadakan, diketahui baru dimunculkan 
saat virus COVID-19 ini mulai menyebar di Jateng. Walapun demikian, 
untuk kepentingan masyarakat umum tentu ini menjadi   prioritas 
dalam melayani masyarakat, tetapi yang terpenting adalah mampu 
memberi manfaat dan sesuai sasaran, dengan mengutamakan ada 
rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat. 

Seperti diketahui bahwa Jawa Tengah memiliki jumlah 
desa sebanyak 7.809 desa. Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah 
menyediakan dana sebesar Rp78.090.000.000,- untuk program Jogo 
Tonggo ini. Sebuah nilai yang besar untuk program itu, dengan harapan 
dapat lebih bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Setidaknya 
ada upaya agar program itu tidak hanya slogan semata, tetapi betul-
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betul meringankan masyarakat yang tengah mengalami pandemi 
ini. Dengan kata lain, hal ini dapat memberi penguatan usaha kecil 
demi keberlangsungan usaha masyarakat akibat pandemi COVID-19. 
Besarnya anggaran yang disampaikan masyarakat setidaknya harus 
diawasi dan dilakukan monitoring agar sesuai dengan peruntukannya, 
termasuk jika diwujudkan dalam bentuk barang harus diawasi 
pengadaannya. 

Gerakan Jogo Tonggo atau jaga tetangga adalah sebuah gerakan 
dalam mendorong kekuatan masyarakat di Jawa Tengah dalam 
menghadapi pandemi COVID-19, dan dibutuhkan gerakan masal 
secara serentak dengan motivasi yang tinggi. Keterlibatan dan empati 
masyarakat menjadi kunci dalam membangun kekuatan, saling  
membantu, melakukan gotong royong, dan menjaga satu sama lain 
antartetangga bisa terbangun. Gerakan Jogo Tonggo menjadi salah 
satu upaya dalam mendorong masyarakat agar dapat melindungi 
kesehatan antartetangga dengan peduli tidak mudah keluar rumah 
jika dalam kondisi tidak mendesak, tetap mempedulikan warga lain 
dengan menjaga jarak fisik dan sosial (physical dan social distance), 
serta memakai masker, tidak lupa ikut serta dalam menjaga stabilitas 
ekonomi tetangga, seperti membeli produknya, saling berbagi, jika 
diperlukan melalui barter.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah melibatkan 1,3 juta kader PKK 
(Program Pemberdayaan Keluarga), Sebanyak 506.819 dasawisma 
sebuah (kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10 KK (kepala keluarga) 
dengan rumah  bertetangga sehingga mempermudah sebuah  
program). Ada 230.782 satlinmas (satuan perlindungan masyarakat), 
228,142 kader posyandu (pos pelayanan terpadu). Ditambah ada 
kelompok tani berjumlah 55.057, taruna siaga bencana berjumlah 1.123, 
kader  pemberdayaan masyarakat desa sejumlah  39.045, bidan desa 
sebanyak  7.527, pendamping desa sebanyak 3.370, gapoktan (gabungan 
kelompok tani) berjumlah  8.829, penyuluh swadaya berjumlah 5.413, 
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan berjumlah 540, dan sejumlah 
relawan desa, karang taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 

Semua kelompok-kelompok masyarakat ini ikut berperan 
dalam mendorong program Jogo Tonggo di Jawa Tengah. Kelompok-
kelompok ini dapat dikategorikan memiliki potensi yang luar biasa 
dalam melawan COVID-19 sehingga perlu dioptimalkan.
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Seperti diketahui, selain untuk program Jogo Tonggo Pemerintah 
provinsi Jateng juga telah menggelontorkan dana yang cukup besar 
sekitar 2,9 triliun untuk mengatasi COVID-19. Dari anggaran tersebut 
sebanyak 1,32 triliun diperuntukkan untuk jaring pengamanan sosial. 
Sebanyak 183,5 miliar untuk jaring pengamanan ekonomi, 68,5 miliar 
bantuan keuangan desa, 425,14 miliar untuk fasilitas kesehatan, 16,09 
miliar untuk urusan pekerja migran Indonesia, dan 1,65 miliar untuk 
kegiatan operasional.

Keberadaan peralatan Jogo Tonggo membuat warga kian 
meningkatkan upaya pencegahan COVID-19.  Peralatan Jogo Tonggo 
yang diberikan kepada pihak desa, seperti APD sipil, sepatu boot, sarung 
tangan, sprayer otomatik, master kain, hand sanitizer, disinfektan, 
thermogun, modul, dan tas. Untuk kebutuhan masker pada masa 
pandemi ini menjadi sangat penting. Selama ini, pemerintah desa juga 
sudah pernah membagikan masker secara menyeluruh. Walaupun 
demikian, kebutuhan tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat 
bahkan banyak pula warga masyarakat yang telah membelinya sendiri 
secara swadaya.  

Implementasi Jogo Tonggo dilakukan melalui semangat 
kebersamaan yang dikoordinatori pemerintah desa, dibantu seluruh 
elemen masyarakat, organisasi, termasuk aparat TNI/Polri menjalin 
kerja sama dengan baik. Dalam penanganannya juga dilakukan upaya 
mulai dari pencegahan, edukasi hingga pembangunan sarana dan 
prasarana untuk penanganan. Di antaranya pembentukan relawan 
dari masyarakat, pos penjagaan di pintu masuk desa, pemasangan 
papan informasi, dan ruang untuk observasi. 

Ruang Literasi Digital bagi Masyarakat 

Pada masa pandemi ini peran digitalisasi media menjadi hal 
yang sangat dominan. Teknologi informasi sebagai faktor besar dalam 
mendukung penyampaian informasi tidak bisa dilepaskan. Kebutuhan 
akan internet menjadi sangat penting dan wajib untuk disediakan. 
Jogo Tonggo sebagai sebuah program dalam masa pandemi ini menjadi 
salah satu ruang berkontribusi dalam edukasi terhadap masyarakat 
luas. 

Tidak dipungkiri masyarakat pada zaman ini sudah banyak 
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difasilitasi dengan adanya teknologi informasi. Internet dan 
kebutuhan media sosial menjadi sebuah hal keniscayaan yang luar 
biasa bahkan kalau melihat data tentang pengguna internet di 
Indonesia menunjukkan dari kategori usia 17-25 tahun sebanyak 85,4%. 
Selanjutnya diikuti oleh masyarakat dari ketegori usia 26 hingga 35 
tahun dengan persentase sebanyak 65,6%. Sedangkan untuk kategori 
usia pengguna internet yang paling rendah ditempati oleh masyarakat 
usia 56-65 tahun dengan jumlah persentase sebanyak 15.6% (Statista.
com, 2019). 

Kebutuhan media sosial seperti Instagram, Facebook, 
WhatsApp, dan aplikasi lainnya menjadi sarana yang sudah sangat 
akrab. Bagaimana Jogo Tonggo ini bisa mendorong literasi dalam 
hal edukasi digital masyarakat? Jogo tonggo dalam masa ini juga 
memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana menyampaikan 
pesan pada masyarakat. Pesan melalui media sosial menjadi sangat 

Penyampaian informasi melalui media sosial

Sumber  : Dani dewa  (2020, 26 Juni). Satgas Jogo Tonggo RW 01 Pabelan.
Dikutip 12 Juli 2020, dari: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3877467888990759&

id=100001827589388
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dominan karena mempermudah dalam berkomunikasi dengan 
masyarakat dan sifatnya serentak. Jogo Tonggo adalah program yang 
dikelola melalui Rukun Warga (RW) berkoordinasi dengan RT. Oleh 
karena itu, kontribusi digitalisasi melalui berbagai platform dalam 
mendukung program ini sangat membantu masyarakat dalam 
mendapatkan informasi.

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018 
melakukan survei dengan hasil menunjukkan bahwa masyarakat 
yang memiliki telepon genggam sebanyak 355 juta, sementara jumlah 
pengguna internet tercatat sebanyak 171 juta jiwa. Pesatnya arus 
informasi menjadi faktor pendorong bahwa literasi digital ini menjadi 
sangat penting untuk dilakukan, mengingat penggunaan teknologi 
dalam masyarakat saat ini semakin meningkat. Transformasi digital 
dari hari ke hari semakin banyak beredar, dan tidak dipungkiri 
peluang disinformasi juga menjadi tantangan yang harus diketahui 
sejak dini. Termasuk terkait disinformasi yang merebak pada aspek-
aspek penting seperti politik, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. 
Oleh karena itu, program Jogo Tonggo harus sesuai dengan tujuan awal 
yakni dalam rangka menjaga stabilitas warga masyarakat melalui 
berbagai aspek tersebut. 

Apalagi beberapa daerah saat ini tengah dalam situasi pemilih-
an kepala daerah, sehingga dengan harapan tidak ada indikasi 
dalam pemanfaatan literasi digitalisasi ini menjadi konsumsi politik. 
Termasuk dalam hal informasi yang menyangkut hoaks telah merasuki 
dunia digital hingga ke pelosok desa. Menurut data Kemenkominfo 
hingga periode Januari-Juli 2020, 6000 situs hoaks sudah diblokir. 
Tercatat ada 800.000 situs penyebar hoaks. 

Edukasi dan literasi digital menjadi sangat krusial dilakukan 
mengingat perkembangan teknologi melaju semakin cepat meskipun 
diakui bahwa sebenarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan 
manusia. Pada kenyataannya, dalam implementasinya dibutuhkan 
keahlian dari pengguna dan terpenting adalah bagaimana mereka 
bijak menggunakannya.

Digitalisasi dalam program Jogo Tonggo diwujudkan dalam 
bentuk kreatif desain mulai dari cetak, visual, maupun media sosial. 
Beberapa contoh sebagai berikut.
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Poster  SATGAS Jogo Tonggo Percepatan Penanganan COVID-19 
Berbasis Masyarakat di tingkat RW

Sumber : Pemprov.go.id (2020, 25 April). Percepat Tangani COVID-19 dengan “Jogo 
Tonggo”, Apa Itu? Dikutip 20 Juli 2020 dari: https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-tangani-

COVID-19-dengan-jogo-tonggo-apa-itu/

Sumber : Pemprov.go.id (2020, 25 April). Percepat Tangani COVID-19 dengan “Jogo 
Tonggo”, Apa Itu? Dikutip 20 Juli 2020 dari: https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-tangani-

COVID-19-dengan-jogo-tonggo-apa-itu/
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Dalam implementasinya Jogo Tonggo melakukan sosialisasi 
dengan menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai bentuk 
literasi informasi. Melalui program yang dilakukannya, seperti 
dalam bidang ekonomi yakni pembagian sembako, menciptakan 
ketahanan pangan dengan menanam sayur-sayuran dan sebagainya 
melalui media sosial Facebook. Memberikan informasi ke dalam 
grup WhatsApp dengan terus berkampanye pentingnya saling 
menjaga tetangga. Sebagai contoh dalam  bidang kesehatan terus 
mensosialisasikan pentingnya melindungi kalangan lansia, ibu hamil, 
balita dan orang tua yang rentan terhadap penyakit.

Tantangan dalam Literasi Digital dalam Jogo Tonggo

Banyak hal menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi 
masyarakat terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Diakui 
masih banyak perbedaan dan kesenjangan akan akses informasi 
dari teknologi. Khususnya bagi mereka kelompok masyarakat yang 
hidup kurang beruntung, atau dalam garis kemiskinan, tinggal 
di pedalaman, telah berusia lanjut, atau mereka penyandang 
disabilitas. Inilah kenyataannya, terjadi kesenjangan yang belum 
berimbang antara masyarakat yang tinggal di pedesaan dan 
perkotaan. 

Survei APJII pada beberapa tahun terakhir menunjukkan 
penggunaan internet di perkotaan dan pedesaan dengan perbandingan 
72,41% vs 48,25%. Sebagian besar, pengguna didominasi pada usia remaja 
dan usia produktif dan sisanya berusia di atas 60 tahun. Sementara 
catatan Japelidi (Jaringan Pegiat Literasi Digital), menyatakan bahwa 
pendidikan literasi digital sebagian besar dilaksanakan di perguruan 
tinggi. Selain itu, data dari Kemenristek Dikti juga diketahui bahwa 
jumlah total mahasiswa di Indonesia hanya 6,9 juta orang atau 5% 
dari keseluruhan pengguna internet. Artinya, data ini menunjukkan 
bahwa masih banyak yang memerlukan pendidikan literasi digital.

Bagaimana tantangan literasi dalam program Jogo Tonggo? 
Program ini berbasis pada kelompok masyarakat yang banyak tinggal 
di lingkungan desa. Kebutuhan informasi melalui pesan digital tidak 
semua memiliki akses yang sama. Mereka akan sangat mengandalkan 
kuota dan “kemurahan” ruang publik dalam ketersediaan internet. 
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Sementara ini, mereka bergantung pada literasi dengan sarana yang 
mereka miliki seperti platform media sosial yang melekat pada peranti 
pribadi mereka seperti handphone. Walaupun demikian, jika kuota 
habis mereka tidak mendapat akses lagi, apalagi Jogo Tonggo hanya 
mengandalkan volunter dan bermodalkan semangat dan motivasi 
dalam membantu sesama. Inilah yang terkadang menjadi kesenjangan 
dalam melakukan tugas-tugas berkaitan dengan literasi digital.

Chen & Wellman menyebut bahwa konsep kesenjangan digital 
merupakan kesenjangan yang bersumber dari faktor pengaksesan 
dan penggunaan internet melalui status sosial ekonomi, jenis kelamin, 
tingkat hidup, etnik, dan kondisi geografis (Wenhong, et al., 2013).

Literasi digital dalam Jogo Tonggo sangat bergantung pada 
pemahaman akan hambatan dari target sasaran yakni masyarakat 

Poster  SATGAS Jogo Tonggo Percepatan Penanganan COVID-19 
Berbasis Masyarakat di tingkat RW

Sumber : Pemprov.go.id (2020, 25 April). Percepat Tangani COVID-19 dengan “Jogo 
Tonggo”, Apa Itu? Dikutip 20 Juli 2020 dari: https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-tangani-

COVID-19-dengan-jogo-tonggo-apa-itu/
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pedesaan. Dengan mempertimbangkan jangkauan seluruh kalangan, 
khususnya yang masih memiliki hambatan mengakses internet/TIK. 

Walaupun demikian, sangat diperlukan roadmap literasi digital 
untuk memetakan tingkatan literasi digital pada berbagai kelompok 
masyarakat level ini sehingga pendekatan yang dilakukan akan sesuai 
dengan segmen masyarakat.

Selain itu, harus ada kebijakan untuk mendorong litersi digital 
yang masif agar program literasi mampu sesuai target. Aturan terkait 
misinformasi pada platform media sosial, perlindungan data, juga 
harus disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat.

Era digital dan Keterbukaan Informasi berdasar UU No. 
14 Tahun 2008 

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, 
bahkan hak konstitusional  maupun hak hukum. Sebagai masyarakat, 
informasi menjadi sangat penting untuk diketahui secara cepat dan 
segera. Hal itu sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu pasal 28 F 
UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang operasionalisasinya telah 
diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.61 
Tahun 2010 perihal Keterbukaan Informasi Publik ( PP 61/2010 ). 

Semuanya terkait informasi yang berada dalam dokumen-
dokumen negara dari pusat hingga desa memiliki status terbuka. Oleh 
karena itu, hal tersebut seluruhnya dapat diakses dan dipublikasikan 
oleh dan kepada masyarakat luas. Bahkan melalui media masa kini 
seperti media digital dengan memberi ruang pada warganet untuk 
berinteraksi (Triyono, 2019). Komisi informasi sebagai salah satu 
lembaga pemerintah dalam mengkomandoi keterbukaan informasi 
sudah selayaknya mengawal informasi yang berkaitan dengan COVID 
19 untuk bisa diterima masyarakat dengan baik.

Begitu juga dengan sumber pembiayaan Jogo Tonggo 
yang berasal dari pemerintah dan masyarakat sehingga harus 
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat. 
Berkaitan dengan hal tersebut jika dikaitkan dalam perspektif 
keterbukaan informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 dapat 
ditelaah sebagai berikut.
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1. Informasi Berkala terkait COVID-19 merupakan informasi 
yang wajib diberikan kepada masyarakat secara berkala dan 
diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Walaupun demikian, 
sifat keberkalaannya disesuaikan dengan kedaruratan COVID-19 
yang sedang dihadapi. Selama program Jogo Tonggo ini masih 
berlangsung wajib menyampaikan informasi secara berkala pada 
masyarakat.

2. Informasi Tersedia Setiap Saat merupakan segala informasi yang 
berkaitan dengan program Jogo Tonggo akibat pandemi COVID-19. 
Orientasinya adalah pada ketersediaan informasi tersebut 
harus dikelola dengan benar, profesional untuk memenuhi hak 
masyarakat mengetahui informasi. 

3. Informasi Serta Merta merupakan Informasi yang harus segera 
disampaikan kepada publik. Aspek dasar dari Informasi Serta 
Merta ini adalah dalam hal kedaruratan dan dampak negatif 
masyarakat umum dalam waktu dekat. Sebagai satuan tugas Jogo 

Penyampaian informasi melalui media sosial

Sumber  : Dani dewa  (2020, 26 Juni). Satgas Jogo Tonggo RW 01 Pabelan.
Dikutip 12 Juli 2020, dari: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3877467888990759&

id=100001827589388
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Tonggo wajib mencermati dalam menentukan informasi data yang 
berpotensi akan berdampak pada kepentingan masyarakat yang 
lebih luas, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. 
Satuan tugas Jogo Tonggo harus menyampaikan informasi secara 
lengkap dan segera pada masyarakat luas, segera memilah-milah 
informasi, apalagi jika ada salah satu di antara mereka terdampak 
data COVID-19. Mana yang semestinya maupun tidak semestinya 
disampaikan kepada masyarakat secara serta merta. 

4. Satuan tugas Jogo Tonggo memiliki hak untuk tidak menginformasi-
kan atas informasi yang dimilikinya. Walaupun demikian, 
informasi yang Dikecualikan dalam regulasi ini tidak secara 
spesifik mengatur perihal informasi dalam situasi khusus seperti 
pandemi COVID-19.  Oleh karena itu, pengecualian atas informasi 
terkait COVID-19 menjadi sesuatu yang tidak wajib dilakukan jika 

Poster  SATGAS Jogo Tonggo Percepatan Penanganan COVID-19 
Berbasis Masyarakat di tingkat RW

Sumber : Pemprov.go.id (2020, 25 April). Percepat Tangani COVID-19 dengan “Jogo 
Tonggo”, Apa Itu? Dikutip 20 Juli 2020 dari: https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-tangani-

COVID-19-dengan-jogo-tonggo-apa-itu/
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memaknai undang-undang ini. 
5. Program Jogo Tonggo menjadi sarana dan ruang untuk melakukan 

media literacy. Dengan tujuan untuk memberdayakan publik di 
tengah kepungan media, program ini dapat dimanfaatkan untuk 
berinteraksi melalui media secara cerdas dan kritis. Konkretnya 
adalah publik mampu mengakses media, memahami konten, dan 
dapat berkomunikasi secara baik.
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Kawruh Pamomong: Kawruh Pamomong: 
Solusi Pendidikan Keluarga pada Masa Solusi Pendidikan Keluarga pada Masa 

PandemiPandemi

Puradian Wiryadigda
MAFINDO

Pandemi COVID-19 belum berakhir bahkan pasien positif 
COVID-19 di Indonesia terus meningkat tiap harinya. Namun, 
saat ini kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru telah berjalan. 
Tak dapat dipungkiri bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia 
membawa perubahan pada segala lini dan menuntut masyarakat 
untuk melakukan adaptasi secara cepat, terutama beradaptasi dalam 
aktivitas keseharian. Manusia dituntut untuk terus bergerak dengan 
keterbatasan. Untuk itu, pemerintah menggulirkan wacana kehidupan 
kenormalan yang baru, baik dalam semua sektor termasuk sektor 
perekonomian dan sektor pendidikan. 

Wacana dibukanya kembali sekolah pada Juni 2020 mengundang 
pro dan kontra di kalangan orang tua, terutama orang tua anak yang 
bersekolah di PAUD dan sekolah dasar. Penolakan oleh orang tua 
murid dilakukan dengan postingan akun media sosial, membagikan 
postingan opini yang berhubungan dengan penolakan dibukanya 
sekolah, bahkan membuat petisi yang ditandatangani oleh orang tua 
di berbagai daerah Indonesia. 

Penolakan yang dilakukan oleh orang tua didasarkan pada fakta 
kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia tidak mengalami 
penurunan, kurva kasus belum melandai, bahkan cenderung naik. 
Orang tua khawatir virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 akan 
menjangkiti anak mereka lewat interaksi di lingkungan sekolah. 
Kekhawatiran ini merupakan suatu kewajaran. Berdasarkan data 
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Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pasien anak dalam pengawasan 
mencapai 3.324 anak, di mana anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 
sebanyak 584 anak, dan anak meninggal karena COVID-19 sebanyak 
14 jiwa. Data ini disampaikan melalui pernyataan resmi  Ketua Umum 
IDAI Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K)., FAAP., FRCP(Hon). 
pada 22 Mei 2020. Menurut Ketua Umum IDAI, data itu menunjukkan 
bahwa angka kesakitan dan kematian anak Indonesia akibat COVID-19 
tinggi. Data itu juga membantah anggapan bahwa kelompok usia anak 
merupakan kelompok yang tidak rentan COVID-19. 

Kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru dalam 
pendidikan dimulai dengan wacana dibukanya kembali sekolah pada 
tahun ajaran baru. Memulai sebuah tatanan hidup baru atau aktivitas 
yang baru di sekolah sungguh tidaklah mudah. Ada begitu banyak 
aspek yang harus disiapkan salah satunya adalah lingkungan yang 
mendukung protokol kesehatan. Sekolah harus menyediakan wastafel 
untuk mencuci tangan bagi siswa dan warga sekolah, pengajar harus 
mengawasi setiap kegiatan siswa, jumlah siswa dalam satu kelas juga 
harus dibatasi. 

Masyarakat ragu dan cenderung tidak percaya pada kesiapan 
lembaga pendidikan untuk menghadapi kenormalan baru di 
lingkungan pendidikan. Sektor pendidikan merupakan salah satu 
sektor yang menjadi sorotan masyarakat saat wacana kenormalan 
baru dilontarkan oleh pemerintah. Masyarakat terutama orang tua 
memiliki kekhawatiran atas kesehatan anak mereka. Masyarakat juga 
memiliki pertanyaan tentang kesiapan lembaga pendidikan untuk 
menjaga keselamatan anak mereka. 

Dalam pro dan kontra mengenai pembukaan tahun ajaran baru, 
sebagian masyarakat meminta sekolah dibuka pada awal tahun 2021, 
ada juga yang menginginkan sekolah dibuka sesuai jadwal, sebagian 
yang lain tidak menginginkan sekolah dibuka karena takut anak-anak 
terkena virus SARS-CoV-2.  Akhirnya Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menetapkan bahwa 13 Juli 2020 merupakan hari pertama 
tahun ajaran baru di sekolah. Dalam hal ini tahun ajaran baru tetap 
dilaksanakan seperti sebelum pandemi tetapi berbeda secara teknis. 
Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dilakukan melalui pembelajaran 
daring, sekolah yang boleh mengadakan proses belajar-mengajar 
secara tatap muka hanya sekolah-sekolah di wilayah zona hijau 
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dan sekolah-sekolah tersebut harus menerapkan standar protokol 
kesehatan.

Pembelajaran Jarak Jauh dan Pernak-Perniknya

Tahun ajaran baru resmi diberlakukan dengan proses belajar-
mengajar metode daring. Media sosial kembali ramai dengan keluhan 
dari orang tua maupun guru. Masyarakat juga tidak sepenuhnya 
setuju dengan pembelajaran yang dilakukan melalui media daring. 
Pembelajaran daring disebut menimbulkan masalah baru, seperti  
banyaknya tugas yang menjadi beban anak, biaya pendidikan seperti 
SPP dan uang lainnya tetap ditarik penuh, hingga orang tua yang 
merasa terbebani biaya kuota internet. Hal ini tidak dapat dipungkiri, 
semua pihak terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19.

Awal bulan Juli 2020 beredar tangkapan layar satu percakapan 
melalui aplikasi WhatsApp. Tangkapan layar percakapan itu berisikan 
dialog seorang guru yang menagih pembayaran uang SPP kepada 
orang tua siswa, dan dibalas oleh orang tua siswa dengan kiriman foto 
uang kertas. Sang guru menanyakan maksud sang orang tua siswa. 
Orang tua siswa menjawab bahwa foto uang kertas itu sebagai bayaran 
sekolah karena belajarnya online. Selain itu juga beredar tangkapan 
layar percakapan guru sekolah dan orang tua yang berisikan keluhan 
orang tua karena harus menjelaskan tugas dari guru yang diberikan 
melalui group WhatsApp. Hal semacam ini sesungguhnya bisa 
dihindari jika kedua belah pihak saling memahami kondisi masing-
masing.

Media sosial ramai dengan keluhan-keluhan masyarakat 
mengenai proses pendidikan jarak jauh. Orang tua murid membahas 
berbagai masalah yang timbul, mulai dari wilayah yang belum 
terjangkau internet hingga keterbatasan smartphone smartphone 
atau laptop bagi anak untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. 
Bagaimana masa depan pendidikan anak ketika orang tua menolak 
untuk menyekolahkan anaknya pada masa pandemi ini? Orang tua 
pun keberatan ketika anak harus school from home terus-menerus. 
Lantas apa yang dapat dilakukan orang tua siswa? Tentu saja meruntuk 
dan menghujat bukan solusi.
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Pendidikan yang Ramah 

Pendidikan merupakan topik yang seksi untuk dibahas. Hampir 
semua lapisan masyarakat selalu menjadikan pendidikan sebagai bahan 
obrolan. Di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh merupakan 
program yang disepakati oleh Kementerian Pendidikan untuk proses 
belajar siswa yang minim risiko terpapar COVID-19. Namun, apakah 
kurikulum pembelajaran jarak jauh sudah sepenuhnya siap? Awal 
Agustus 2020 kembali bergulir wacana dibukanya sekolah untuk 
proses belajar tatap muka. Tentu saja wacana ini juga menuai pro dan 
kontra. Bagaimana langkah yang tepat untuk menyikapi proses belajar 
pada masa pandemi? Artikel ini membahas pendidikan yang tepat 
pada masa pandemi COVID-19. Pendidikan yang tepat merupakan 
pendidikan yang ramah bagi anak, pendidikan yang memerdekakan 
anak, dan tentu saja proses belajar yang minim risiko terpapar virus 
SARS-CoV-2.

Sebelum membahas konsep merdeka dalam proses pendidikan, 
langkah pertama yang perlu dilakukan bersama anak, orang tua, dan 
guru adalah membangun kesadaran diri. Menurut Stein dan Book 
(2011), kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan 
dan alasan atau penyebab seseorang mengalami perasaan itu, serta 
pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut 
mencakup beberapa butir. Pertama, kemampuan menyampaikan 
secara jelas pikiran dan perasaan diri. Kedua, kemampuan membela 
diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif). Ketiga, 
kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri serta 
berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian). Keempat, kemampuan 
untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri dan menyenangi diri 
sendiri meskipun diri memiliki kelemahan (penghargaan diri). Kelima, 
kemampuan mewujudkan potensi yang dimiliki dan merasa senang 
(puas) dengan capaian yang diraih di tempat belajar-bekerja maupun 
dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).

Setiap individu baik orang tua, guru, maupun anak harus 
menyadari keberadaan virus SARS-CoV-2, dan mulai beradaptasi 
dengan kebiasaan baru. Setiap individu harus menerapkan pola hidup 
sehat dengan menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak fisik, 
mencuci tangan, dan memakai masker. Kesadaran diri ini penting 
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karena berhubungan langsung dengan kesehatan diri dan kesehatan 
orang lain. 

Penulis melakukan observasi dan bertanya kepada beberapa 
anak di PAUD maupun anak sekolah dasar. Pertanyaannya adalah 
bagaimana pendapat mereka mengenai proses belajar daring. Tentu 
saja jawaban dari tiap anak berbeda. Ada anak yang menjawab 
kangen suasana belajar di sekolah, kangen bercanda serta berinteraksi 
secara langsung dengan guru dan teman sekolah, serta bermain dan 
berkegiatan bersama. Perasaan yang diutarakan oleh anak-anak 
merupakan perasaan wajar karena anak-anak merupakan makhluk 
sosial yang membutuhkan interaksi dan komunikasi secara langsung 
dengan sebayanya. Pada lain sisi, hal ini bisa diartikan bahwa mereka 
telah sampai pada titik bosan belajar di depan laptop.

Selanjutnya adalah mengulik tujuan belajar anak. Agar dapat 
mencapai satu kesimpulan tujuan belajar anak, pihak Kementerian 
Pendidikan, guru, wali murid, bahkan para siswa perlu berdiskusi 
bersama mengenai arah pendidikan pada masa pandemi. Komunikasi 
semacam ini menjadi titik awal pendidikan yang berkemanusiaan dan 
membahagiakan semua pihak. Pendidikan haruslah menjadi bekal 
bagi anak saat dewasa, bekal agar dapat menyelesaikan persoalan-
persoalan hidup. Belajar untuk dapat menyelesaikan persoalan 
kehidupan dapat dimulai dari proses pembelajaran di sekolah yang 
memerdekakan anak. Proses merdeka berarti setiap anak dibimbing 
untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Perlu digarisbawahi 
bahwa prinsip individual differences berlaku pada setiap anak. 

Kawruh Pamomong sebagai Salah Satu Solusi Pendidikan 

Setiap keinginan, ide, dan kreativitas harus dapat ditampung 
dan diarahkan sesuai keinginan anak. Sekolah sesungguhnya 
hanyalah wadah, sedangkan guru diibaratkan fasilitator. Istilah 
fasilitator identik dengan istilah pamomong dalam pola didik orang 
Jawa. Ki Ageng Suryomentaram menyebutnya kawruh pamomong 
(Suryomentaram, 1993). 

Kawruh pamomong merupakan usaha orang tua agar anak 
berkembang raga dan jiwanya hingga dewasa. Kawruh pamomong 
memiliki fungsi untuk mendidik anak agar dapat merasa nyaman dalam 
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pergaulan dengan orang lain dan pandai dalam penghidupannya, 
serta mampu menciptakan rasa nyaman dalam pergaulan dengan 
cinta atau raos asih.  Dengan berlandaskan kawruh pamomong maka 
orang tua dapat memelihara raga dan jiwa anak sesuai dengan aturan 
alam, bukan hasil pikiran, bukan larang-larangan, dan bahkan bukan 
perintah. Konsep kawruh pamomong menggunakan keluarga sebagai 
landasan proses pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan konsep 
keluarga yang diuraikan Ki Hajar Dewantara.

Keluarga merupakan media utama anak untuk memperoleh 
pendidikan. Orang tua menjadi pihak utama dalam proses 
perkembangan anak. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi 
anak, di mana anak disiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan 
dalam perkembangannya sebagai bekal untuk masa depan. Menurut 
Soerjono (2004), keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal 
dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan 
darah terikat perkawinan, dan kelahiran adopsi. Hal ini senada dengan 
yang dikemukan oleh  Berns (2007) bahwa keluarga adalah kumpulan 
orang yang hidup bersama dengan tempat tinggal yang sama dan 
setiap individu tersebut memiliki pertautan batin untuk saling 
memperhatikan, saling membantu bersosial, dan menyerahkan diri. 
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga sebagai kumpulan 
individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi 
kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Ki hajar 
Dewantara juga mengatakan alam keluarga bagi anak adalah alam 
pendidikan permulaan. Orang tua, baik ayah maupun ibu, menjadi 
penuntun yang berfungsi sebagai pengajar, pendidik, pembimbing 
utama yang diperoleh anak (Dewantara, 1961). 

Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dituangkan 
dalam Tri Sentra Pendidikan yang terdiri atas sentra keluarga, 
sentra perguruan, dan sentra masyarakat. Pendidikan keluarga telah 
melahirkan konsep among. Konsep among ini menuntun orang tua 
untuk bersikap ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut 
wuri handayani. Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya mendidik 
anak sejak usia dini dalam keluarga (Dewantara, 1961). Saat seorang 
anak memperoleh pendidikan pertama dari orang tuanya, saat itu juga 
orang tua otomatis menjadi contoh bagi anak. Sikap dan perilaku anak 
tumbuh berdasarkan pengamatan anak terhadap sikap dan perilaku 
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orang tua.
Saat keutamaan pendidikan diawali dari keluarga, anak 

mendapatkan dasar sikap dan perbuatan sehari-hari yang nantinya 
akan membentuk karakteristik anak. Konsep ini menekankan orang tua 
sebagai pendamping proses belajar anak. Orang tua tidak menggurui 
dan tidak menghakimi anak, tetapi orang tua memberi kesempatan 
anaknya untuk bebas dan merdeka. Anak bebas untuk  bertanya, 
bebas mengutarakan pendapat sekaligus bebas untuk berkreasi sesuai 
ide dan keinginan mereka. Saat orang tua memberikan kebebasan 
pada anak, saat itu waktu yang tepat untuk orang tua memberi contoh 
dan penjelasan atas setiap ide-ide kreatif dari sang anak. Larangan-
larangan dan ketakutan dari orang tua pasti sedikit banyak akan 
menghambat ide kreativitas anak. 

Ketika sekolah ditutup untuk sementara karena pandemi 
COVID-19 dan pendidikan anak dilakukan melalui media daring, 
seharusnya perubahan itu tidak menjadi masalah dalam pendidikan. 
Konsep pendidikan secara luas sesungguhnya sangat fleksibel, sekolah 
bukan satu-satunya tempat untuk belajar, lingkungan sekitar pun 
dapat menjadi tempat untuk belajar anak. Bukan saatnya merutuk, 
memaki, atau berkeluh kesah. Mari lihat sisi positif dari pandemi ini. 
Seorang anak dapat mencoba menerapkan segala pengetahuan dan 
ilmu yang diperoleh di sekolah untuk diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Anak dapat belajar langsung dalam lingkungan sekitar 
tempat tinggal anak.

Saat ini, peran orang tua sebagai fasilitator pendamping anak 
sangat penting. Orang tua dituntut untuk secara sadar dan cermat 
mengenali aktivitas anaknya. Proses ini merupakan pendekatan awal 
yang diperlukan bagi anaknya untuk beradaptasi dalam kondisi saat 
ini.  Sebagai contoh, keluarga yang memiliki anak usia SD bisa bermain 
dan belajar dengan menggunakan media permainan layangan untuk 
proses mengenali bangunan, bermain kelereng untuk proses belajar 
menghitung, dan beragam dolanan anak tradisional lainnya. Pada masa 
pandemi ini anak belajar menggunakan media smartphone ataupun 
laptop sehingga tidak menutup kemungkinan anak mengakses 
permainan online. Saat itulah terutama orang tua bertugas untuk 
mendampingi anak dalam beraktivitas. Terlepas dari perdebatan 
permainan dalam smartphone baik atau buruk sesungguhnya dengan 
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bermain game, para orang tua dapat mengamati aktivitas anaknya 
karena aktivitas bermain adalah aktivitas yang menyenangkan 
sekaligus menggembirakan. Proses belajar-mengajar akan 
menyenangkan apabila fasilitator atau pendidik dapat menciptakan 
dan mengemas sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. 

Dalam hal problem pendidikan school from home atau pendidikan 
jarak jauh, para orang tua tidak punya waktu lagi untuk mengeluhkan 
keadaan. Saat ini mengeluh hanya makin menjadi perbuatan yang 
sia-sia. Orang tua bersama anak harus duduk bersama, bertanya hal 
paling sederhana pada anak apakah kamu ingin bersekolah? Jika 
ya, lalu bersekolah yang seperti apa? Perlu diingat bahwa kondisi 
lingkungan di hampir setiap wilayah di Indonesia belum mengizinkan 
sekolah untuk dibuka, kecuali wilayah zona hijau dan kuning. 

Jawaban jujur anak diterima oleh orang tua dan diolah kembali 
(tanya-jawab) sampai pada satu hal mendasar yakni tujuan bersekolah. 
Muncul pertanyaan menggelitik untuk ditanyakan, sebenarnya 
apa yang diinginkan orang tua dari anaknya yang bersekolah? 
Mendapatkan nilai yang tinggi? Juara kelas? Masuk sekolah favorit? 
Perlu kita ketahui, secara sadar atau tidak sadar sebagaian besar 
orang tua memiliki  harapan agar anaknya dapat bekerja setelah lulus 
jenjang pendidikan, apa pun stratanya. Harapan ini kadang tidak 
mempertimbangkan bagaimana anak dapat menghadapi persoalan-
persoalan kehidupan ke depannya. 

Menghadapi pembelajaran di pandemi COVID-19, orang tua 
dapat menjadikan kawruh pamomong Ki Ageng Suryomentaram sebagai 
rujukan, bekal dalam mendidik anak. Menurut Suryomentaram (1993), 
secara prinsip kawruh pamomong mencakup 3 hal. Pertama, sumerep. 
Sumerep, yaitu mendidik anak agar paham dan mengerti hal yang 
benar dan bisa berpikir benar. Mengajarkan hal yang benar adalah 
mengajarkan ilmu nyata. Orang tua mengajari anak untuk tidak takut 
pada hal yang tidak nyata, tidak menakuti dengan mengancam, tidak 
berbohong dan mengelabui, tidak menyalahkan pihak lain, tidak 
memanjakan sehingga mampu mengajarkan kepercayaan diri dan 
mengajari anak untuk mandiri.

Kedua, raos asih atau menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap 
sesama. Agar anak dapat mencapai kondisi yang kuat dan mampu 
menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama, maka orang 
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tua mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan, tidak mengejek 
atau menjelek-jelekkan orang lain. Orang tua tidak melampiaskan 
kemarahan pada anak, tidak menimbulkan ketakutan, tidak 
menanamkan rasa curiga, tidak memberikan pembelaan dan 
penyalahan yang berlebihan pada anak, mengajari anak untuk 
tidak mengharap pujian, mengajari anak untuk kesiapan masuk 
masa pubertas, dan mengajari anak untuk tidak diperlakukan serta 
memperlakukan orang lain.

Ketiga, kawruh pamomong juga diajarkan untuk mencintai 
keindahan. Prinsip ini merepresentasikan tentang upaya 
menumbuhkan rasa suka terhadap keindahan yang terdapat pada 
semua hal. Output proses ini adalah seluruh hal dapat diterima indra 
dengan wajar dan apa adanya. Orang tua melihat anak adalah sosok 
yang merdeka: merdeka berpikir, merdeka kehendak. Anak merupakan 
pribadi mandiri yang telah memiliki minat dan bakat alamiah. 

Metode kawruh pamomong dapat menjadi jawaban atas 
permasalahan sekolah daring di masa pandemi ini. Metode ini 
menitikberatkan pada diri pribadi anak. Lingkungan sekitar, keluarga, 
dan sekolah berperan untuk memfasilitasi. Jangan sampai bapak 
pendidikan Indonesia berpindah dari sosok Ki Hajar Dewantara ke 
sosok Daendels. Daendels mendirikan sekolah untuk tujuan tertentu, 
sedangkan Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Perguruan Taman 
Siswa bertujuan agar para pribumi pada masanya mendapatkan 
hak pendidikan yang layak. Ki Ageng Suryomentaram dalam 
penuturannya menggarisbawahi bahwa keluarga dapat menerapkan 
pendidikan keluarga dengan menjalankan konsep kawruh pamomong.



Berdaptasi denganBerdaptasi dengan  New Norma(l) New Norma(l) 
Tri Mulyani

UIN Sunan Kalijaga 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang disampaikan 
Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto di Graha BNPB, 
Kamis (28/5/2020) new normal atau kenormalan baru (new normal) yang 
diatur oleh pemeritah merupakan upaya untuk mencegah penyebaran 
virus COVID-19. Kenormalan baru (new normal) merupakan tatanan, 
kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk 
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedikit informasi, 
menurut website resmi www.kemkes.go.id, Virus yang menyebabkan 
COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (percikan air 
liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau 
mengembuskan napas. Penularan dan penyebaran ini bisa dicegah 
dengan cara mengikuti protokol kesehatan, yakni jaga jarak, rajin cuci 
tangan, memakai masker, dan menjaga imun tubuh dengan berolah 
raga serta mengonsumsi makanan  sehat. 

Masyarakat harus segera beradaptasi dengan keadaan. Ada 
beberapa cerita dan pengalaman yang menarik bagi saya ketika 
menghadapi COVID-19. Bagi mahasiswa akhir seperti saya yang 
sudah tinggal mengajukan sidang skripsi, kelulusan menjadi momok 
tersendiri. Potensi tidak mendapatkan pekerjaan bahkan lebih tinggi 
dibanding sebelumnya. Protokol kesehatan dan formasi interaksi 
sosial yang belum selesai dirancang, bisa berubah-ubah setiap 
harinya sehingga membuat semua rencana awal berubah total. Sistem 
pendidikan berubah dari offline menjadi online, orang-orang yang 
awalnya memiliki pekerjaan jadi tidak memiliki pekerjaan, jalan-
jalan yang tadinya ramai berubah menjadi sepi, interaksi sosial secara 
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offline bahkan berubah menjadi online. Orang-orang yang berdiam di 
rumah demi menaati protokol kesehatan harus beradaptasi dengan 
teknologi untuk berbagai kepentingan, baik untuk kebutuhan sekolah 
anaknya, untuk mengakses informasi, untuk bekerja dan untuk semua 
kebutuhan, serta kepentingan hidupnya. 

Menjalani aktivitas secara online memiliki tekanan dan 
sensasi tersendiri. Secara psikologi, acara yang berlangsung secara 
online membutuhkan waktu persiapan lebih lama. Tidak hanya soal 
persiapan, acara dan kegiatan-kegiatan yang bersifat online juga 
membuat ketergantungan terhadap beberapa elemen, terutama 
listrik, jaringan, dan perangkat yang mendukung. Ketergantungan 
ini bahkan tidak bisa ditawar lagi karena seperti jaringan dan listrik 
menjadi jantung dari kegiatan-kegiatan online. Kegiatan secara online 
juga tidak hanya membutuhkan kehadiran secara fisik, tetapi kesiapan 
mental serta pengetahuan mengoperasikan perangkat menjadi sangat 
penting. 

Kenormalan baru (new normal) sesuai dengan protokol kesehatan 
guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 sudah seharusnya 
menjadi norma baru di kalangan masyarakat, mengingat virus yang 
menyebar belum diketahui kapan akan hilang dan bahkan belum 
ditemukan obat untuk menyembuhkan manusia yang terkena virus ini. 
Strategi satu-satunya menghadapi era ini adalah beradaptasi dengan 
kenormalan-kenormalan baru dengan menciptakannya sebagai nilai 
dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adaptasi lain 
adalah penggunaan teknologi yang diseimbangkan dengan tingkat 
literasi media masyarakat. Ini menjadi PR bagi pemerintah dan 
tantangan bagi individu untuk bisa bertahan di masa mendatang. 

Perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya 
literasi media massa, terutama media online yang sering kali hanya 
mengedepankan kecepatan dan mencari sebanyak-banyaknya 
pengunjung laman daripada kebenaran. Pendidikan literasi ini 
menjadi penting mengingat budaya memahami pemetaan media 
online terhadap kepentingan kelompok pemilik media masih sangat 
minim. Masyarakat harus memiliki kemampuan yang tajam dalam 
membaca dan memahami arah media terkait. Selain itu, edukasi 
literasi media terhadap masyarakat juga akan mampu memahamkan 
masyarakat akan pentingnya melek media, sehingga ia tidak dengan 
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mudah menelan apapun informasi yang masuk atau diaksesnya serta 
memiliki kejelian dan pertimbangan terhadap informasi yang akan ia 
sebarkan. 

Strategi Hadapi Pandemi dan Infodemi dalam Situasi 
COVID-19 (WHO)

Tingginya pengguna media massa berbasis online (baca: media 
online) dalam dunia modern memiliki dampak tersendiri terhadap 
masyarakat. Salah satunya ialah mudahnya masyarakat mengakses 
segala informasi tanpa batas ruang dan waktu. Bahkan adanya media 
online mampu mendekatkan dan mempercepat ikatan solidaritas 
antarindividu dengan orang terdekatnya. Banyak orang mengatakan 
bahwa kecanggihan teknologi sering kali dapat mendekatkan yang 
jauh dan menjauhkan yang dekat. Dampak positif dari kemudahan 
akses terhadap media online memang sangat menguntungkan bagi 
masyarakat. Kecepatan mengakses sesuatu tanpa batas ruang dan 
waktu juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan 
keuntungan. Pada era ini, kehidupan dan aktivitas secara online 
bahkan tidak menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah 
beradaptasi dengan tatanan baru masalah akan selesai? Tentu tidak. 
Masalah selanjutnya setelah semua beradaptasi dengan tatanan 
baru, menerapkan protokol kesehatan, beraktivitas secara online, dan 
beradaptasi dengan kecanggihan teknologi dan jaringan adalah soal 
literasi media. Aktivitas online memang menawarkan kemudahan, 
bahkan interaksi bisa dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, 
di sisi lain, tantangan yang harus dihadapi ialah soal ketergantungan 
dan pengetahuan literasi media, baik secara kelompok maupun 
individu. Keterbukaan informasi bahkan menjadi fenomena yang 
tidak hanya menggembirakan tetapi juga mengerikan. Beberapa kasus 
kebocoran data pribadi juga akhir-akhir ini muncul di permukaan 
yang tentunya fenomena kebocoran data pribadi yang kita ketahui 
seperti fenomena gunung es, yang tidak tampak akan jauh lebih 
banyak, apalagi pada era keterbukaan informasi. 

Persoalan terkait dengan kebocoran data merupakan satu dari 
akibat minimnya literasi digital pengguna dan pengamanan digital 
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pemerintah. Tentu ini bukan persoalan satu-satunya yang akan 
mucul pada era ini. Permasalahan lain yang akan muncul adalah 
soal berita bohong (hoaks) yang beredar di kalangan masyarakat. 
Banyaknya informasi yang beredar bahkan jumlahnya meningkat 
pascapenerapan tatanan baru berpotensi banyaknya informasi yang 
tidak valid beredar di kalangan masyarakat. Sering kali informasi yang 
tidak benar (hoaks) akan membingungkan masyarakat. Lebih fatal 
lagi, informasi yang tidak benar akan meresahkan hingga memicu 
konflik di kalangan masyarakat. Menurut data yang dilansir aptika.
kominfo.go.id, hingga 5 Mei 2020 hasil pantauan Tim AIS Ditjen 
Aptika, menunjukkan 1.401 konten hoaks dan disinformasi COVID-19 
beredar di masyarakat.

 Inilah yang disebut oleh Castell bahwa pada abad ini 
masyarakat berada pada era informasi dan jaringan. Paradigma 
teknologi informasi menjadi ciri utamanya. Salah satunya ialah 
bagaimana teknologi dijadikan alat utama untuk mendapatkan 
informasi. Apalagi informasi tersebut menurut Castell menjadi bagian 
dari aktivitas manusia, maka teknologi memiliki dampak yang besar. 
Kecanggihan teknologi juga berdampak pada mudahnya masyarakat 
membentuk logika jaringan. Kemudahan ini karena kecanggihan 
teknologi kontemporer bisa digunakan secara fleksibel, kapan saja, di 
mana saja, dan dalam keadaan apapun. Hal ini membuat masyarakat 
berbondong-bondong lebih memilih mendapatkan kemudahan dari 
kecanggihan teknologi tersebut, baik dalam menggali informasi 
maupun sebagai ladang penghasilannya.

Dalam situasi ini, kita tidak hanya menghadapi persoalan 
pandemi tetapi juga menghadapi persoalan mengenai infodemi. 
Infodemi menurut WHO ialah informasi-informasi seputar pandemi 
yang berkaitan dengan kesehatan dan berdampak pada ekonomi 
masyarakat yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Infodemi 
sering kali menjadi perdebatan bahkan membingungkan masyarakat, 
mana yang benar dan tidak benar. Sebagai contoh, masyarakat awalnya 
menerima informasi bahwa disinfektan mampu mencegah penyebaran 
COVID-19. Alhasil, semua masyarakat berbondong-bondong 
menerapkan protokol kesehatan sendiri dengan hanya membuka satu 
jalur masuk daerahnya dan menyemprotkan disinfektan ke badan 
secara langsung ketika ada orang yang akan masuk daerahnya. Tentu 
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tindakan ini bukan menjadi kesalahan masyarakat yang niatnya 
ingin menjaga daerahnya, tetapi karena adanya informasi yang tidak 
sampai bahkan tidak benar yang beredar. Contoh lain, kasus yang 
masih hangat mengenai wawancara Anji, seorang musisi di channel 
YouTube-nya DuniaManji. Wawancara Anji sebagai seorang musisi 
sekaligus influencer dengan seorang bernama Hadi Pranoto terkait 
obat COVID-19. Informasi yang beredar tidak hanya membingungkan, 
tetapi meresahkan masyarakat. 

Belajar dari sini, banyak hal yang harus dibenahi, seputar 
kesehatan, ekonomi, komunikasi, pendidikan literasi dan penerapan 
norma baru. Persoalan sebanyak ini tidak hanya menjadi tugas 
pemerintah meskipun secara garis besar, pemerintah memiliki peran 
yang sangat penting untuk mengatur ketertiban melalui regulasi. 
Namun, regulasi dari pemerintah tidak akan berdampak apa-apa 
apabila dari akar rumput tidak memiliki fondasi yang cukup kuat. 
Sebagai contoh adanya UU ITE dari pemerintah meskipun dinilai 
sebagai pasar karet, UU ITE menjadi regulasi yang hadir mengatur 
informasi elektronik yang beredar. Namun, pada kenyataanya informasi 
tidak benar yang meresahkan masih banyak beredar. Masyarakat juga 
harus berperan aktif meningkatkan pendidikan literasi, baik secara 
individu maupun kelompok. Gotong royong, kebersamaan, kesadaran 
menjadi penting saat ini untuk melawan pandemi dan juga infodemi.



ESAI BEBAS  
RELAWAN MAFINDO



BAGIAN I
Cerita Relawan MAFINDO 

Melawan Hoaks Saat Pandemi



Kisah Memerangi Hoaks  Kisah Memerangi Hoaks  
dan Teori Konspirasi Selama Pandemi dan Teori Konspirasi Selama Pandemi 

COVID-19COVID-19
Septiaji Eko Nugroho

Sebelum ditetapkan sebagai pandemi global, Direktur Jendral 
WHO, Tedros Adhanom Gebreyesus dalam pidatonya di Munich 15 
Februari 2020, menyebutkan bahwa yang menjadi musuh tidak hanya 
pandemi COVID-19, tetapi juga infodemi yaitu wabah informasi 
bohong yang menyebar cepat dan tidak kalah berbahaya dalam bentuk 
hoaks dan teori konspirasi. Namun orang masih bertanya, apa benar 
seserius itu dampak dari infodemi? Nah untuk menjawabnya kita akan 
berkeliling secara virtual mengunjungi beberapa negara. 

Pertama, kita mampir di negerinya Ratu Elizabeth II, Britania 
Raya. Negeri tempat kita nonton Premier League ini masuk dalam 10 
besar tingkat edukasi tertinggi di dunia. Banyak kampus top kelas dunia 
seperti University of Oxford atau Imperial College London. Namun, 
yang aneh di tengah pandemi COVID-19 ini maraknya teori konspirasi 
yang menyebutkan bahwa teknologi 5G adalah penyebab COVID-19. 
Teori konspirasi ini bahkan disebarkan oleh banyak selebritas dan 
tokoh publik, seperti Amir Khan dan Woody Harrelson. Hingga Mei 
2020, ada 77 tower yang dirusak oleh masyarakat yang percaya dengan 
teori konspirasi ini, dan orang yang bekerja di perusahaan operator 
seluler menjadi korban intimidasi. Industri seluler pun sangat gusar 
hingga pemerintah Inggris mengeluarkan pernyataan kalau tidak ada 
bukti kaitan antara 5G dengan penyebaran virus.

Kita lanjutkan perjalanan ke negara adidaya, Amerika Serikat. 
Sebagai negara maju, Amerika memiliki banyak kampus dan 
perusahaan yang telah mengubah wajah teknologi dunia. Namun, 
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bukan berarti hoaks dan teori konspirasi tidak berlaku di sana. 
Dalam sebuah jajak pendapat di Yahoo bersama Yougov pada Mei 
2020, lebih dari 40% pemilih Partai Republik percaya kalau Bill 
Gates, pendiri Microsoft, akan memasang chip yang bisa melacak 
lokasi pada setiap orang yang menerima vaksin COVID-19 padahal 
informasi ini adalah hoaks. Sikap tentang penggunaan masker juga 
terbelah. Sebagian masyarakat mengikuti pedoman dari WHO dan 
CDC untuk menggunakan masker di ruang publik sebagai upaya 
pencegahan, tetapi tidak sedikit yang menolak karena  penggunaan 
masker dianggap sebagai sikap politik anti-Trump. Ada pula yang 
menolak masker karena dinilai bertentangan dengan keyakinan, atau 
bertentangan dengan kebebasan berpendapat.

Uniknya Donald Trump sendiri termasuk presiden yang 
beberapa kali menyebarkan misinformasi, seperti ketika berpidato 
mengusulkan penggunaan disinfektan atau sinar dengan pancaran 
yang kuat untuk membunuh virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh 
pasien, yang dinilai sangat tidak masuk akal oleh para pakar 
kesehatan. Bahkan salah seorang penasihat bidang kesehatan di 
Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, tidak mampu menyembunyikan 
perasaan terusiknya atas pernyataan Trump tersebut. Pada Agustus 
2020, sebuah video wawancara Donald Trump dengan Foxnews 
dihapus oleh Facebook dan Twitter karena menyebut anak-anak nyaris 
kebal dari COVID-19, yang dianggap menyalahi aturan platform 
yang melarang konten misinformasi dan membahayakan publik. 
Deretan kekalutan informasi dan sikap anti sains pejabat penting di 
Amerika membuat ketidakkompakkan masyarakat yang berujung 
ketidakpastian bagaimana negara itu akan keluar dari krisis kesehatan 
akibat COVID-19 yang hingga Agustus 2020 telah merenggut lebih 
dari 150 ribu nyawa dari berbagai negeri bagian Amerika.

Indonesia juga terdampak dengan maraknya infodemi selama 
wabah ini berlangsung. Hingga awal Agustus 2020, MAFINDO 
mencatat ada 547 hoaks yang menyebar, baik di Facebook, WhatsApp, 
YouTube, Twitter hingga Instagram. Sebagian berisi anjuran 
pencegahan supaya tidak terkena COVID-19, seperti ada hoaks bayi 
bisa bicara dan menyuruh orang makan telur rebus sebelum jam 12 
malam. Ada juga hoaks tentang cara pengobatan COVID-19, misalnya 
berendam di air laut bisa menyembuhkan, atau ramuan berbahan 
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lemon bisa menjadi obat. Selain itu, hoaks yang mengandung unsur 
politik sisa-sisa polarisasi Pilpres 2019 juga masih ada, seperti hoaks 
Presiden Jokowi korupsi 59 triliun selama pandemi atau Anies 
Baswedan yang disebut asyik main bola di tengah pemerintah yang 
sibuk melawan virus corona. Narasi antiasing, juga merebak, baik 
sentimen anti-Tiongkok maupun hoaks berupa video dengan narasi 
bahwa tentara Amerika membawa virus buatannya ke Wuhan, 
padahal ternyata video itu kejadian di Brussel, Belgia.

Sengkarut infodemi ini ditambah dengan berbagai teori 
konspirasi yang laris beredar di media sosial. Isu bahwa rumah 
sakit dan dokter memanfaatkan kasus pandemi COVID-19 untuk 
kepentingan finansial beredar luas dan menimbulkan gelombang 
ketidakpercayaan kepada institusi kesehatan. Di beberapa tempat 
terjadi penarikan jenazah paksa, padahal oleh pihak rumah sakit sudah 
dinyatakan positif COVID-19 ataupun meninggal dalam status Pasien 
Dalam Pengawasan (PDP) yang pemakamannya harus menggunakan 
protokol COVID-19. Kepolisian memproses hukum beberapa orang 
yang terlibat dalam pengambilan jenazah secara paksa ini di Ambon, 
Medan, Makassar, Pasuruan, dan Surabaya.

Sejak pertengahan Januari 2020 ketika berita tentang virus 
corona baru bermunculan di pemberitaan, kami di MAFINDO 
sudah bergegas bersiap, apalagi sudah ada peringatan dari WHO 
bahwa penyakit ini berpotensi menyebar ke negara lain. Setelah 
WHO menetapkan status virus ini sebagai Public Health Emergency 
of International Concern (PHEIC) pada 30 Januari 2020, kami segera 
berkonsolidasi apa yang bisa MAFINDO lakukan menghadapi 
ancaman virus SARS-CoV-2 yang berpotensi menjadi pandemi.

Sejak akhir Januari 2020 sudah mulai bermunculan hoaks 
dengan berbagai topik, seperti pengobatan dengan air rebusan 
bawang putih, dan juga issue rumah sakit dan tenaga kesehatan 
terjangkit virus corona di berbagai tempat, sehingga pada  Februari 
kami membentuk satgas hoaks COVID-19 yang melibatkan tim 
periksa fakta MAFINDO didukung oleh mahasiswa yang tergabung 
dalam komisariat MAFINDO dari beberapa kampus di Jakarta. Ketika 
WHO pada pertengahan Februari 2020 menyatakan bahwa ancaman 
infodemi akan menyertai epidemi COVID-19, dengan penyebaran 
yang amat cepat dan berbahaya, kami semakin merapatkan barisan, 
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karena memprediksi akan muncul banjir hoaks terkait COVID-19 di 
Indonesia.

Ternyata benar, hingga akhir Februari kami mencatat tak 
kurang dari 62 hoaks terkait COVID-19. Ini jumlah yang sangat 
signifikan untuk hoaks kesehatan karena kalau ditengok pada waktu 
sebelum pandemi, hoaks kesehatan setiap bulan jarang yang melebihi 
10 issue. Untuk itu, selain mengajak relawan MAFINDO untuk sama-
sama bersiap diri, kami juga memulai untuk membangun opini 
publik tentang pentingnya melawan hoaks terkait COVID-19 ini 
kalau tidak ingin upaya pencegahan maupun penanganan COVID-19 
ini terganggu. Kami merangkul Kantor Staf Presiden, Kementerian 
Kominfo, Kementerian Kesehatan, UNICEF, Google, para influencer 
untuk bertemu bersama, dan disepakati tanggal 9 Maret 2020 di 
Kantor kemenkominfo akan dibuat beberapa diskusi.

Pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan 
kasus pertama COVID-19 dengan dua orang positif. Berita ini 
menghebohkan Indonesia karena sebelumnya banyak yang percaya 
kalau COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia yang memiliki 
temperatur dan kelembapan tinggi, bahkan ada yang menganggap 
orang Indonesia relatif kebal terhadap virus SARS-CoV-2. Pada 
waktu pengumuman kasus pertama, masih banyak kesimpangsiuran 
informasi yang muncul, baik dari para pejabat publik maupun 
yang diberitakan oleh media massa. Kesimpangsiuran ini sedikit 
banyak menimbulkan kepanikan yang terlihat dari masyarakat yang 
berbondong menimbun kebutuhan pokok dan masker.

Diskusi publik Mitigasi Hoaks COVID-19 berhasil dilangsungkan 
pada tanggal 9 Maret 2020. Perwakilan dari KSP, Kemenkominfo, Google, 
dan UNICEF hadir. Kementerian Kesehatan tidak hadir, tetapi mengirim 
video dari Ahmad Yurianto yang baru saja ditunjuk sebagai juru bicara 
pemerintah terkait COVID-19. Dalam kesempatan itu kami menyampaikan 
bahwa hoaks COVID-19 ini bisa berdampak serius bagi upaya penanganan 
wabah COVID-19. Di antaranya adalah menurunkan tingkat kepercayaan 
publik terhadap pemerintah, ilmuwan,  dan media massa, yang akhirnya 
menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. 
Di sisi lain, hoaks tersebut juga bisa menimbulkan kepanikan masyarakat. 
Hoaks pencegahan dan pengobatan berisiko mencelakakan masyarakat 
dan memberikan rasa aman yang palsu. Sentimen politik, SARA, dan 



311

xenophobia yang masih hangat pascahajatan politik 2019 juga diprediksi akan 
memperkeruh aliran informasi sepanjang wabah ini.

Pada diskusi publik itu kami menyampaikan beberapa usulan 
untuk melawan hoaks COVID-19 ini. Kami meminta pemerintah untuk 
meningkatkan strategi komunikasi publik, tidak hanya membuat dan 
menyebarkan narasi, tetapi juga harus mendengarkan keresahan masyarakat 
yang sebenarnya bisa ditangkap sebagian dari percakapan mereka di media 
sosial. Selain itu konsistensi pernyataan para pejabat publik juga akan 
menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap narasi yang disusun oleh 
otoritas penanganan COVID-19. Peran media massa sebagai agen edukasi 
dan penjernih informasi juga semakin penting, sehingga tidak seharusnya 
media khususnya media daring menimbulkan kontroversi di masyarakat 
karena memberitakan informasi yang tidak lengkap. Upaya edukasi dengan 
merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama juga penting di tengah 
masyarakat yang hierarki seperti di Indonesia. Penegakan hukum yang 
tegas adalah langkah terakhir bagi mereka yang membuat kabar hoaks yang 
meresahkan masyarakat.

WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 
2020, dan pemerintah Indonesia meresponsnya dengan membentuk Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Salah 
satu presidium MAFINDO, Harry Sufehmi, ikut mendampingi pembuatan 
situs yang nantinya akan menjadi situs resmi Gugus Tugas, selanjutnya 
bernama COVID19.go.id, dan hasil kerja periksa fakta MAFINDO juga 
ditampilkan dalam kanal HOAXBUSTER dalam situs tersebut. Teman-
teman lain pun berbagi tugas. Aribowo Sasmito sebagai ketua tim periksa 
fakta mengasuh podcast mingguan yang membahas hoaks sepekan terakhir 
yang didominasi topik COVID-19 di situs resmi KBRI. Saya juga mengasuh 
program cekfakta di RRI Pro3 FM siaran nasional setiap Sabtu siang. Dalam 
group cekfakta.com di mana ada kolaborasi dengan 24 media daring yang 
didukung AMSI, AJI dan Google pun fokus untuk menjernihkan informasi 
sesat terkait COVID-19 dilakukan.

Namun, wabah hoaks COVID-19 tetap tak terhindarkan. Pada Maret 
2020 saja kami mencatat 157 hoaks COVID-19, ini adalah angka yang sangat 
tinggi melebihi angka hoaks bulanan ketika Pemilu 2019, terlebih ini hanya 
untuk topik COVID-19 saja, belum ditambah topik lain. Diikuti dengan 122 
hoaks COVID-19 selama April 2020. Itupun masih sangat banyak hoaks 
lokal yang belum masuk dalam catatan kami. Hal ini menunjukkan situasi 
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kekalutan informasi yang sangat parah di Indonesia. Kami sempat berpikir, 
apakah kali ini Indonesia akan kalah melawan banjir hoaks ini karena hoaks 
yang ada tidak hanya masif dari sisi jumlah, tapi juga dengan tingkat viralitas 
yang sangat tinggi baik di media sosial maupun aplikasi percakapan seperti 
WhatsApp.

Belum lagi sebagian hoaks itu membentuk ekosistem teori konspirasi 
yang sangat menganggu kewarasan berpikir masyarakat. Seolah SARS-
CoV-2 ini adalah virus remeh yang dibesarkan oleh media dan direkayasa oleh 
elite global yang melibatkan WHO, Bill Gates, industri farmasi dan raksasa 
teknologi. Narasi teori konspirasi itu sedikit banyak memengaruhi tingkat 
kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan, apalagi ketika 
narasi teori konspirasi diadopsi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. 
Dari percakapan dari relawan di daerah dengan kenaikan angka kasus 
positif harian yang tinggi, seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan 
Selatan, kepatuhan yang menurun itu disebabkan karena tuntutan ekonomi 
juga karena sebagian termakan teori konspirasi yang menyebar melalui 
media sosial dan grup WhatsApp. Kami menduga penarikan jenazah paksa 
di beberapa kota, ada kaitannya dengan teori konspirasi yang diadopsi 
masyarakat.

Akhir Juli 2020, publik dihebohkan dengan video di kanal YouTube 
Anji, seorang selebiritis, yang menghadirkan Hadi Pranoto yang disebut 
sebagai profesor dan telah menciptakan obat COVID-19. Klaimnya obat 
ini sudah menyembuhkan ribuan orang hanya dengan dua atau tiga hari 
mengonsumsinya. Ada 12 klaim sesat dalam video ini, tetapi telanjur menyebar 
luas karena Anji memiliki 3.67 juta subscribers, dan sempat menjadi trending 
video nomor 16. Warganet beramai-ramai melaporkan video ini kepada 
YouTube dan Facebook untuk dihapus, dan dalam beberapa jam video ini 
sudah tidak bisa diakses karena dianggap melanggar standar komunitas, 
yaitu konten misinformasi yang bisa membahayakan masyarakat. 

Kasus ini menimbulkan polemik di masyarakat, baik terkait profil 
Hadi Pranoto yang menyebarkan klaim sesat maupun Anji sebagai seorang 
influencer. Kami juga mengeluarkan siaran pers yang menjelaskan klaim sesat 
dan potensi dampak bahaya video tersebut, sekaligus menyatakan bahwa 
dengan kasus ini perlu dipikirkan bersama untuk penyusunan kode etik 
bagi pembuat konten termasuk di antaranya para influencer, selebgram, dan 
buzzer. Kalau para jurnalis mereka terikat oleh kode etik jurnalistik, wajib 
memahami 5W1H, punya kewajiban dalam keberimbangan sumber, hingga 
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aturan apa yang harus dilakukan jika melakukan salah pemberitaan, maka 
para pembuat konten yang saat ini dianggap sebagai jurnalisme warga (citizen 
journalism) juga seharusnya memiliki kode etik serupa, meski tidak harus 
sama, atau tidak harus seketat kode etik jurnalistik. Namun, kuncinya adalah 
para pengunggah konten di ranah digital juga wajib bertanggung jawab atas 
konten apapun yang diunggahnya.

Kegiatan edukasi antihoaks di MAFINDO nyaris terhenti karena 
pandemi. Biasanya setiap tahun kami bisa menjangkau secara luring 20 
hingga 30 ribu orang di berbagai kota. Namun, karena protokol kesehatan 
yang ada tidak memungkinkan melakukan edukasi tatap muka, mau tidak 
mau kami harus melakukan transisi membuat edukasi secara daring. Secara 
internal, kurikulum edukasi yang ada diadaptasi sehingga cocok untuk 
disampaikan secara daring, sambil bertahap melanjutkan edukasi kepada 
para relawan sebagai fasilitator di setiap kota. Kami juga menyiapkan ruang 
studio rekaman podcast dan webinar di Jogja yang didesain profesional untuk 
mendukung transisi ini.

Pada saat yang sama, MAFINDO diajak kolaborasi bersama dengan 
Ma’arif Institute dan Love Frankie untuk menyusun platform daring edukasi 
literasi digital yang didukung oleh Google  org. Ini adalah kesempatan baik 
untuk memperjuangkan edukasi literasi digital sebagai salah satu solusi 
untuk meningkatkan ketahanan informasi masyarakat Indonesia. Kami 
segera membentuk tim dan merangkul para pakar di bidang literasi digital 
ditambah para pakar dalam bidang kesehatan, kebencanaan dan disabilitas. 
Pada saat yang sama kami juga diajak oleh WHO dan UNICEF untuk 
berkolaborasi dalam riset terkait penanganan infodemi ini. 

Kami juga meyakini bahwa upaya melawan dampak pandemi 
COVID-19 ini tidak bisa hanya menunggu gerak pemerintah saja. Masyarakat 
sipil harus mengambil peran lebih besar untuk saling menjaga baik kesehatan 
fisik maupun kesehatan informasi. Kami menginisiasi aliansi Jaga Jogja Aja 
Lena Aja Sembrana (Jaga Jogja, Jangan Lengah, Jangan Sembarangan) di 
provinsi DIY yang didukung oleh lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil. 
Pada tanggal 1-2 Agustus 2020, kami memasang banner besar yang melingkupi 
Tugu Jogja sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa masyarakat tidak boleh 
lengah, dan harus setia dengan protokol kesehatan, dan tidak boleh terjebak 
dalam informasi hoaks.

Kami sadar perjalanan masih panjang,  kami tidak tahu kapan 
pandemi ini enyah. Tapi saya bersyukur berada dalam keluarga 
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MAFINDO yang saling mendukung, saling berbagi, sehingga sikap 
optimisme selalu terjaga. Kami hanya berdoa semoga Allah Swt. 
berkenan meridhoi segala aktivitas antihoaks yang kami lakukan, 
dan ini merupakan kontribusi yang bisa kami lakukan sebagai warga 
negara yang cinta ibu pertiwi.



Gotong Royong Relawan MAFINDO Solo Gotong Royong Relawan MAFINDO Solo 
Melawan Pandemi dan InfodemiMelawan Pandemi dan Infodemi  

Niken Setyawati

Tak ada yang menduga dunia akan dilanda wabah COVID-19. 
Dengan begitu cepat virus SARS-CoV-2 yang awalnya hanya diidap 
warga Wuhan, Tiongkok, menyebar ke berbagai negara. Tak terkecuali 
Indonesia. Kasus pertama yang terjadi di DKI akhirnya merembet 
ke berbagai provinsi hingga hari demi hari publik disuguhi dengan 
informasi korban yang terkena virus, cerita penderitaan korban, 
hingga kisah-kisah kematian. 

Belum lagi dampak yang begitu luas di berbagai bidang, termasuk 
pendidikan dan ekonomi. Anak-anak tidak pergi ke sekolah. Pasar dan 
pusat perbelanjaan modern ditutup. Kampung-kampung melakukan 
karantina wilayah (lockdown). Kantor-kantor tutup. Perusahaan dan 
pabrik berhenti produksi. Orang-orang harus bekerja dari rumah. 
Buruh pabrik tak sedikit yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Pedagang kecil banyak yang kehilangan lahan untuk mencari 
penghasilan. 

Di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini, hoaks beredar. 
Hoaks dengan tema kesehatan --khususnya yang dikaitkan dengan 
isu pandemi corona--, membanjiri linimasa berbagai platform media 
sosial. Situasi yang ada memanggil nurani para relawan MAFINDO 
untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Tidak hanya untuk 
membantu mananggulangi pandemi dan masalah ekonomi, lebih dari 
itu juga tugas melawan infodemi.

Di Solo, relawan MAFINDO tak mau ketinggalan untuk ikut 
berperan serta dalam tugas kemanusiaan ini. MAFINDO bergabung 
dengan komunitas lain di Kota Bengawan. Dalam Aliansi Solo 
Bhinneka, MAFINDO turut menginisiasi agenda bersama melawan 
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pandemi dan infodemi berikut dampak yang menyertainya.
Agenda bersama ini dirumuskan setelah diadakan rapat online 

melalui grup WhatsApp. Sejumlah pemikiran dilontarkan dalam 
rapat daring ini. Rapat diikuti sekitar empat puluh orang mewakili 
organisasi dan institusi, termasuk MAFINDO. Sebagai moderator 
adalah Niken Satyawati dan Akhmad Ramdhon. 

Melihat situasi di mana Pemerintah Kota Surakarta yang 
sudah bekerja keras untuk melakukan berbagai upaya penangan & 
penyebaran COVID-19 di Surakarta.  Untuk itu, forum lintas organisasi 
ini membuat beberapa poin rekomendasi untuk memaksimalkan kerja 
Pemkot Surakarta dalam mengampanyekan pembatasan aktivitas 
fisik warga di ruang-ruang publik, yaitu sebagai berikut.

1. Mendistribusikan materi edukasi terkait COVID-19 yang 
bersumber dari BNPB/Kemenkes/Kemenkominfo/Pemprov 
Jateng/Pemkot Surakarta/PMI serta mengembangkan materi 
turunannya dalam beragam platform media komunikasi, baik 
berupa teks, visual, audio maupun video, untuk bisa menjangkau 
lebih luas warga di Solo dan sekitarnya.

2. Menginisiasi channel broadcast seperti media cetak/televisi/radio, 
media sosial maupun WAG dengan melibatkan tokoh masyarakat/
publik figur agar bisa lebih memaksimalkan pesan utama akan 
bahaya COVID-19 dan langkah pencegahan. Bagian penting dari 
upaya mendistribusikan materi kampaye tersebut bisa dilakukan 
dengan melibatkan organisasi sosial/tokoh masyarakat/pendidik/
guru/lurah/RW/RT untuk proaktif melakukan pengawasan 
bersama.

3. Menginisiasi crowd funding untuk bisa memproduksi hand sanitizer 
dan masker dalam jumlah besar serta mendistribusikan langsung 
ke pedagang pasar/pedagang kecil UMKM sebagai kampanye 
secara langsung.

4. Mendorong peran aktif semua pihak dan stakeholder di Solo 
untuk bersama-sama mendukung upaya nasional, provinsi dan 
kota Solo dalam menangani situasi yang ada dengan peran serta 
kontribusinya masing-masing agar sinergis. Menjadi harapan 
bersama agar situasi ini segera berakhir dengan semangat 
optimisme dan solidaritas sesama anak bangsa. 
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Agenda bersama ini kemudian dalam grup wilayah. Di grup 
MAFINDO wilayah Solo, dibahas apa yang bisa dilakukan oleh 
relawan. Selanjutnya, dilakukan penggalangan dana secara crowd 
funding untuk membantu masyarakat. Dana itu diwujudkan dalam 
bentuk sembako, masker, dan selebaran edukasi tentang protokol 
kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Dalam implementasinya, 
gotong-royong memang metode terbaik dalam menanggulangi 
pandemi dan infodemi COVID-19 ini. 

Tak terkecuali di lingkungan MAFINDO sendiri. Ada yang 
menyumbang sembako, desain selebaran edukasi, masker, hand 
sanitizer, tenaga untuk distribusi sembako dan selebaran edukasi. 
Akhirnya, para relawan pun bergotong-royong membagikan paket 
sembako beserta masker, hand sanitizer, dan lembar edukasi cara 
mencegah penularan COVID-19 kepada masyarakat. Sasarannya 
adalah para pedagang kecil keliling dan para pekerja informal. Ada 
lebih dari 100 paket sembako yang didistribusikan. 

Mendistribusikan bantuan di saat pandemi bukan tanpa 
tantangan. Relawan yang mendistribusikan harus menjadi contoh 
bagaimana protokol kesehatan dijalankan. Maka Para relawan 
dengan bekal alat pelindung diri berkeliling menemui sasaran 
penerima bantuan. Masker tak boleh ditanggalkan, dan jaga jarak 
adalah keharusan. Setelah pulang mendistribusikan bantuan, harus 
membersihkan badan terutama cuci tangan dengan sabun. 

Para relawan juga harus melakukan pendekatan tersendiri saat 
mendistribusikan bantuan karena sasaran penerima merupakan 
masyarakat marjinal. Ada metode pendekatan tersendiri untuk 
memberikan bantuan sekaligus mengedukasi mereka. Caranya 
dengan mengajak mereka mengobrol untuk memberikan pencerahan 
mengenai COVID-19. Dari pendekatan yang dilakukan, diketahui 
bahwa mereka rata-rata masih benar-benar awam pengetahuannya 
tentang pandemi COVID-19. 

Dengan sabar para relawan menjelaskan kepada simbok 
bakul, pedagang keliling, tukang parkir, satpam tentang COVID-19, 
bagaimana cara mananggulanginya dan bagaimana kita bisa 
melindungi diri agar tidak terkena virus yang bisa mematikan tersebut. 
Tak lupa pula imbauan-imbauan untuk mewaspadai setiap informasi 
yang datang, harus disaring sebelum sharing. 
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Edukasi benar-benar menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa 
Indonesia. Benar-benar terasa saat pandemi disertai infodemi melanda. 
Edukasi literasi adalah benteng bagi kita agar mampu menangkal 
misinformasi/disinformasi. Apalagi pada masa pandemi, ketika 
misinformasi dan disinformasi terkait pengobatan dan pencegahan 
COVID-19 bisa berakibat fatal jika ditelan mentah-mentah. 

Akhirnya, gotong-royong semua pihak adalah kunci. Mustahil 
mengharapkan pemerintah bekerja sendiri mengatasi pekerjaan 
rumah yang bertumpuk ini. Kita semua, bersama-sama harus ikut 
bergerak demi bangsa dan negara dan masa depan Indonesia.



Pandemi di Tengah Pandemi di Tengah Post-truthPost-truth

Anissa Antania Hanjani

Pada 2020 menjadi ujian bagi umat manusia dengan adanya 
pandemi COVID-19. Dilansir dari World-O-Meter per 29 Juli 2020, 
virus SARS-CoV-2 telah menginfeksi setidaknya 16 juta orang, dengan 
jumlah kematian sekitar 600.000 dan total sembuh sekitar 10.000.000 
orang. Tidak hanya korban jiwa, ada begitu banyak dampak merugikan 
di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, dan sosial.

Dari semua dampak yang terlihat, belakangan saya merasa 
dampak sosial menjadi yang sering terlihat di lini media sosial 
kita melalui merebaknya berbagai postingan mengenai hoaks dan 
konspirasi di balik COVID-19. Sejak pandemi dimulai sampai sekarang, 
saya telah membaca berbagai hoaks dan konspirasi yang berhubungan 
dengan COVID-19. Pada awal pandemi, ada hoaks yang menyatakan 
bahwa COVID-19 memiliki paten dari sebuah perusahaan asing. 
Ada juga berbagai hoaks mengenai penyembuhan COVID-19, seperti 
berendam di air laut, lewat urin dan kotoran sapi, berjemur di bawah 
sinar matahari, dan lain sebagainya. Ada juga berbagai konspirasi 
yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, seperti COVID-19 
merupakan virus ciptaan Tiongkok, COVID-19 merupakan senjata 
biologis, COVID-19 merupakan konspirasi elite global, dan lainnya.

Fenomena hoaks dan konspirasi yang bertebaran tersebut bukan 
hal baru bagi saya. Semenjak bergabung di MAFINDO, saya sadar 
bahwa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin 
cepat, Indonesia dengan tingkat literasinya yang rendah masih perlu 
belajar banyak untuk beradaptasi. Padahal ada banyak hal yang harus 
dipelajari masyarakat Indonesia secara umum tentang menjadi bagian 
dari peradaban digital, seperti mengakses, mengolah, mengkritisi, dan 
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membagikan informasi, berkomentar dengan bijak, membuat konten 
digital yang bermanfaat, serta menjaga privasi di platform media 
sosial.

Dalam situasi seperti ini, menurut saya, keadaan diperparah 
dengan merebaknya informasi simpang-siur yang disebarkan oleh 
kreator konten di Indonesia. Kasus Anji dan Hadi Pranoto menjadi 
kasus yang terparah di antara semuanya. Menurut saya, Hadi 
Pranoto memanfaatkan sesuatu yang masih menjadi kekurangan 
masyarakat, yaitu terlalu percaya dengan pernyataan seseorang yang 
memiliki popularitas tanpa mengkritisinya. Selain itu, Anji terlalu 
naif dalam melihat perannya sebagai influencer. Memang benar yang 
disebarkannya adalah opini pribadi seorang Anji, tetapi dia lupa 
bahwa ada banyak orang yang berpotensi mengikuti opininya tanpa 
mengkritisi. Kasus di atas membuat saya teringat dengan buku yang 
ditulis oleh Tom Nichols, judulnya Matinya Kepakaran (The Death of 
Expertise). Ada satu kutipan yang saya ingat dari buku tersebut, yaitu:

“Keadaan sekarang hampir seperti evolusi terbalik: kita menjauhi 
pengetahuan yang teruji dan mundur menuju legenda dan mitos 
yang disampaikan dari mulut ke mulut. Hanya sekarang (yang 
membedakannya) semua itu dikirimkan melalui alat elektronik,”

Pada era di mana kecepatan penyebaran informasi menjadi 
kunci, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat 
dalam menyebarkannya. Prinsipnya, lebih baru lebih baik tanpa 
peduli apakah informasi tersebut teruji kebenarannya atau tidak. 
Orang akan dinilai lebih eksis dan kekinian jika dia membawa sesuatu 
yang baru ke dalam dunia digital, sementara mereka yang tidak terlalu 
mengikuti perkembangan akan tertinggal dalam kereta yang sangat 
cepat.

“Perasaan baru aku tinggal masak, deh! Kok udah ada kabar baru lagi 
di Twitter?”

“Ih, perasaan kemarin yang spill infonya baru dikit, ditinggal 3 jam 
doang langsung nambah.”

“Ih, kok cepet banget? Aku ketinggalan apa kemarin?”
Ungkapan-ungkapan itu mungkin terdengar biasa dan seperti 

bercanda, tetapi inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita sekarang. 
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Ditinggal sebentar, tahu-tahu sudah ada berita terkini. Baru bangun 
tidur, tiba-tiba sudah ada trending topic mengenai peristiwa di belahan 
dunia lain. Keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan orang-orang 
tidak bertanggung jawab untuk menyebar informasi palsu atau hoaks. 
Namun, tentunya orang-orang akan sulit memperhatikan kalau 
mereka membuatnya biasa-biasa saja. Untuk mendapatkan perhatian 
dari orang-orang, mereka membuatnya dengan judul bombastis dan 
kalimat-kalimat emosional yang memihak, sehingga para pembacanya 
akan “berhenti sejenak” untuk membaca, kemudian tersugesti 
untuk menyebarkannya. Karena menganggap informasi tersebut 
paling benar, mereka tidak akan lagi mempercayai hal lainnya. Hal 
tersebut sesuai Efek Dunning-Kruger yang menyatakan bahwa mereka 
akhirnya merasa dirinya paling benar, sementara orang lain yang 
membantahnya adalah bodoh, bahkan jika itu merupakan sanggahan 
bersifat ilmiah. Sesuai perkataan Nichols, pada akhirnya banyak 
orang kembali mempercayai mitos, meninggalkan uji ilmiah yang 
diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan terkemuka selama berabad-
abad.

Bagi saya, situasi semacam inilah yang tidak kalah berbahaya 
dari COVID-19. Di saat para dokter, ilmuwan, dan tenaga kesehatan 
kita sedang bergegas membuat penelitian dan rekomendasi kebijakan 
untuk menyelamatkan jutaan nyawa, orang-orang yang hendak 
diselamatkan justru menolak karena lebih percaya dengan hoaks dan 
konspirasi yang beredar. Pada akhirnya, hal ini menambah jumlah 
korban COVID-19, membuat kebijakan pemerintah menjadi tidak 
efektif, dan menambah beban bagi para pahlawan kesehatan kita. Oleh 
karena itu, menurut saya, pengembangan literasi media tidak kalah 
pentingnya dengan pembuatan vaksin COVID-19 pada masa pandemi 
ini. Literasi media adalah vaksin bagi penyebaran hoaks. Ketika 
seseorang memahami literasi media dengan baik, maka dia secara 
otomatis akan memiliki filter untuk membedakan mana informasi 
akurat dan hoaks. Selain itu, dia juga akan memahami bagaimana 
informasi beredar dan kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat 
era digital.

Siapa yang seharusnya terpapar literasi media? Semua orang 
tanpa terkecuali. Dengan memahami kebutuhan mereka di dunia 
digital, kita dapat mengembangkan suatu kurikulum yang tepat untuk 
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memandu dan membimbing mereka. Kurikulum untuk generasi muda, 
misalnya, dikembangkan dengan mengedepankan sikap berpikir 
kritis dan kemampuan untuk memaksimalkan penggunaan search 
engines. Kemudian untuk para pekerja dan ibu-ibu rumah tangga, 
dapat dikembangkan kurikulum yang mengedepankan sikap skeptis, 
dengan dibantu tools untuk menemukan informasi akurat secara cepat.

Saya percaya bahwa adanya literasi media akan membantu 
banyak orang pada masa pandemi ini. Meminjam istilah mitigasi, 
literasi media adalah bentuk mitigasi non-struktural. Meski secara 
fisik maupun struktur tidak terlihat signifikansinya, tetapi dampaknya 
dapat dirasakan secara luas. Kesadaran masyarakat terkait literasi 
media yang meningkat akan membantu para tenaga medis dan 
ilmuwan dalam menyebarkan informasi seputar COVID-19 yang 
benar sehingga kita dapat mengakhiri pandemi ini bersama-sama 
sesuai peran masing-masing.



Primum Non NocerePrimum Non Nocere

Abdul Hamid Fatahillah

Saya ingat pada pertengahan 2019 saat saya masih mengajar 
di Batang. Saat itu, dua orang mahasiswa kedokteran melaksanakan 
program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) mereka di SD tempat saya 
mengajar. Salah seorang di antara mereka sangat tertarik dengan 
dunia pendidikan, dan dia sangat hebat dalam mengajar sehingga 
Kepala Sekolah beberapa kali meminta dia membantu guru-guru lain 
memberikan materi pembelajaran di kelas.

Karena dia sering sekali mendatangi sekolah, baik untuk 
menjalankan program KKN atau untuk membantu pembelajaran di 
sekolah, saya jadi sering berdiskusi dengannya. Kami memiliki minat 
yang sama di bidang pendidikan, ilmu alam, dan kesehatan, sehingga 
dengan cepat kami ‘klik’ dalam berdiskusi. Salah satu yang sempat 
kami diskusikan saat itu adalah prinsip yang mendasari praktik 
kedokteran: primum non nocere.

Primum non nocere ini adalah kalimat dalam bahasa Latin. Ketika 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih adalah 
‘yang pertama, jangan membahayakan.’ Prinsip dasar ini sangat 
penting bagi dokter sehingga poin-poin dalam Sumpah Hippocrates, 
yang kemudian diadaptasi menjadi sumpah profesi dokter di seluruh 
dunia termasuk Indonesia, dijiwai oleh prinsip ini. Mengapa demikian? 
Seluruh tindakan kedokteran, baik tindakan pemeriksaan kondisi 
pasien maupun penatalaksanaan penyakit pasien, semuanya tentu 
memiliki tujuan yang baik. Namun, setiap tindakan memiliki risiko 
masing-masing. Karena dunia kedokteran menghadapi manusia, di 
mana kondisi setiap manusia itu berbeda-beda dan unik, maka dokter 
harus meminimalkan bahaya yang mungkin terjadi pada pasien 



324

dalam pelaksanaan tindakan kedokteran tersebut. Dokter berusaha 
agar jangan sampai maksud hati ingin memperbaiki kondisi pasien, 
tetapi karena tidak memperhitungkan risiko tindakan ini, justru 
malah memperburuk kondisi pasien, bahkan menyebabkan pasien 
meninggal. Ini jelas bahwa dokter menempatkan pasien dalam bahaya. 

Contoh sederhananya yakni ketika dokter meresepkan obat. 
Dokter meresepkan obat kepada pasien pada kondisi tertentu yang 
menjadi indikasi obat. Apabila pada pasien terdapat kondisi yang 
menjadi kontraindikasi obat, maka dokter tidak boleh meresepkan 
obat tersebut. Dokter harus meresepkan obat lain yang indikasinya 
sama, tetapi tidak terdapat kontraindikasinya. Ini supaya obat yang 
diberikan tidak memberikan efek yang membahayakan pada pasien, 
yang bukannya mengobati penyakitnya malah justru memperburuk 
kondisi dan berisiko membawa pasien menuju kematian.

Dalam kasus wabah penyakit COVID-19, kita menghadapi dua 
hal. Pertama situasi pandemi, yaitu penyakit yang disebabkan virus 
SARS-CoV-2 ini mudah sekali menular, dan jika virus ini menjangkiti 
orang dengan risiko tinggi (usia lanjut, memiliki penyakit komorbid) 
bisa terjadi sakit berat yang dapat menyebabkan kematian. Kedua, 
situasi infodemi, kondisi di mana sangat banyak informasi yang 
beredar mengenai COVID-19 ini sehingga sulit menentukan mana 
informasi yang benar dan salah. 

 Jika kita merenung kembali, protokol kesehatan yang harus kita 
taati sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri kita. 
Sebagian besar dari isi protokol kesehatan ini adalah untuk mencegah 
orang lain, khususnya yang berisiko tinggi, dari tertular COVID-19. 
Dengan demikian, sebenarnya ketika kita menaati protokol kesehatan, 
kita sedang berkontribusi pada masyarakat untuk tidak menempatkan 
orang lain dalam bahaya, khususnya pada mereka yang berisiko tinggi.

Berdasarkan pernyataan WHO, 80% kasus COVID-19 adalah 
kasus tanpa gejala, sehingga dapat diasumsikan bahwa boleh jadi 
SARS-CoV-2 sudah beredar di Indonesia bahkan sejak akhir 2019 lalu. 
Kita menganggap bahwa diri kita yang kelihatannya sehat-sehat saja 
ini, bisa jadi sudah membawa virus korona sehingga kita dianjurkan 
mengenakan masker. Hal ini karena masker mencegah droplet 
pernapasan kita yang mungkin mengandung virus korona ‘muncrat’ 
ke mana-mana. Jika tidak ditahan masker, droplet ini dapat mengenai 
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orang lain atau permukaan yang sering tersentuh tangan orang lain. 
Saat di tempat umum kita menjaga jarak dari orang lain. Hal ini 
karena droplet pernapasan bisa mencapai jarak tertentu (1,8 meter) dari 
tempat kita berada. Dengan kita menjaga jarak sepanjang 2 meter dari 
orang lain, kita mencegah orang lain dari terkena droplet pernapasan 
kita yang mungkin mengandung virus sekaligus kita menjaga diri kita 
dari droplet pernapasan orang lain yang mungkin juga mengandung 
SARS-CoV-2.

Kita mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer 
sesungguhnya karena kita tidak tahu apa yang ada di permukaan 
barang yang terpegang tangan kita sebelumnya. Bisa jadi kita 
membawa virus SARS-CoV-2 dari permukaan sebelumnya, dan kita 
bisa memasukkan virus ini ke tubuh kita saat menyentuh wajah, atau 
malah virus ini kita bawa ke permukaan barang yang lain, yang dapat 
tersentuh orang lain dan menularkan virus corona kepada orang 
tersebut. Oleh karena itu, kita mencuci tangan, membunuh bakteri, 
dan virus yang ada di tangan kita supaya kita tidak membahayakan 
orang lain dan diri kita sendiri.

Dalam menghadapi infodemi seputar COVID-19, penting 
bagi kita untuk menerapkan kaidah-kaidah bermedia sosial dan 
mem bagikan informasi dengan baik. Pak Fadjar Hari Mardiansyah 
(Koordinator Wilayah MAFINDO Semarang Raya) memiliki pedoman 
yang sangat tepat, yakni menahan diri 10-15 menit saat menerima 
informasi. Dalam 10-15 menit ini, kita lakukan penelusuran ulang 
terhadap informasi tersebut, mencari informasi pembanding melalui 
sumber-sumber yang dapat dipercaya (media terverifikasi Dewan Pers, 
kanal-kanal periksa fakta, jurnal ilmiah, dan sebagainya) sehingga 
dalam 10-15 menit ini, kita mengetahui kebenaran informasi, dan tahu 
bagaimana kita harus bersikap terhadap informasi tersebut.

Dari pedoman Pak Fadjar ini, saya mencoba membuat ‘protokol 
informasi’ untuk mencegah infodemi COVID-19. Protokol ini berupa 
algoritma yang terinspirasi dari algoritma Fiqh Bermedia Sosial. Dalam 
protokol yang saya buat, selama minimal 10-15 menit kita menahan diri, 
menelusuri kembali apakah informasi ini benar atau tidak. Apabila 
salah, kita sebarkan informasi pembanding yang menyatakan bahwa 
itu salah. Apabila benar, kita cek lagi apakah informasi ini bermanfaat 
atau berpotensi tidak bermanfaat, semisal dapat menyebabkan 
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perdebatan kusir, salah paham, atau semacamnya. Apabila informasi 
yang kita terima benar, tetapi berpotensi menjadi tidak bermanfaat, 
kita pelajari informasi tadi dan mencari lagi informasi pembanding 
lain. Kemudian baru kita bagikan informasi yang kita terima tadi, 
dengan ditambah informasi pembanding dan jika perlu kita berikan 
disclaimer untuk mengurangi kemungkinan informasi ini menjadi 
tidak bermanfaat. Apabila informasi yang kita terima di awal benar 
dan bermanfaat, kita dapat langsung menyebarkan informasi ini.

Dengan kita menahan diri setidaknya 10-15 menit sambil 
menelusuri kebenaran dan kebermanfaatan informasi yang kita terima 
sebelum menyebarkannya, kita sudah menahan laju penyebaran 
informasi yang terlalu cepat. Kita menyelamatkan orang lain dari 
kebingungan akan informasi yang benar dan salah. Kebingungan ini 
dapat membawa orang untuk mempercayai informasi yang salah dan 
menyesatkan mengenai COVID-19. 

Dengan menerapkan protokol kesehatan dan protokol informasi, 
kita sekaligus menerapkan prinsip Primum Non Nocere untuk melawan 
pandemi dan infodemi COVID-19. Menerapkan protokol kesehatan 
adalah bentuk kita untuk tidak menempatkan orang lain dan diri 

Gambar 1. Protokol Informasi Cegah Infodemi COVID-19
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sendiri dalam bahaya tertular SAR-CoV-2, sedangkan menerapkan 
protokol informasi adalah bentuk kita menyelamatkan orang lain dan 
diri sendiri dari bahaya hoaks terkait COVID-19.



BlusukanBlusukan11  Pasar Melawan Pandemi Pasar Melawan Pandemi 
COVID-19: Antara Cinta dan GemasCOVID-19: Antara Cinta dan Gemas

Ayik Teteki

“Pak, kok nggak pakai masker?” Tanya salah seorang relawan 
MAFINDO Magelang Raya (Mafmara) pada salah seorang pengunjung 
pasar, seorang bapak-bapak berbadan tinggi tegap, mengenakan 
kalung emas yang cukup besar dan berkaos warna merah. Dia memakai 
topi yang bagian depannya ditaruh di belakang. “Sesek, Mbak… nggak 
bisa nafas,” jawabnya santai. Kemudian obrolan di sudut pasar tentang 
pandemi COVID-19 pun  berlanjut bahkan dua orang lagi turut 
bergabung. Bapak yang tadi menolak memakai masker tampak diam 
ketika ada orang lain, laki-laki bertopi dan juga mengenakan masker 
mengatakan bahwa dia memilih memakai masker sesuai anjuran 
pemerintah. Entah apa yang ada di pikiran bapak kaos merah tadi. 
Apakah kemudian dia akan mengenakan masker atau tetap menolak 
memakai masker. Kami bertiga beringsut dari sudut pasar tanpa lupa 
menyampaikan pesan untuk selalu mengekan masker, cuci tangan, 
dan jaga jarak. Kami masih harus blusukan ke beberapa pasar lagi.

Blusukan Pasar 

Pada awal 2020, MAFINDO Magelang Raya (Mafmara) meren-
canakan untuk menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) bagi warga 
Magelang terkait literasi digital, media sosial, dan hoaks serta ada 
agenda pertemuan dengan komunitas Orang Muda Katolik Kevikepan 

1.  Kata blusukan secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, dari kata dasar blusuk ‘masuk’ 
dan akhiran –an (afiks verba) yang berarti ‘masuk-masuk ke tempat tertentu untuk 
mengetahui sesuatu’. Sumber dari: http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/
content/apa-arti-kata-blusukan-yang-sebenarnya. 



329

Kedu. Rencana ini sudah dibuat ketika penyakit yang disebabkan oleh 
virus COVID-19 belum banyak diberitakan. Sampai akhirnya, tanggal 
2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi 
kasus pertama COVID-19 di Indonesia.  Tanggal 11 Maret 2020, untuk 
pertama kalinya terdapat warga negara Indonesia yang meninggal 
akibat COVID-19.2 Pemerintah Indonesia akhirnya tanggal 14 Maret 
2020 menyatakan virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional. 

Status pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional membawa 
dampak perubahan yang cukup dan bahkan sangat signifikan pada 
berbagai aspek kehidupan manusia. Persoalan untuk jaga jarak atau 
physical distancing guna mencegah sebaran virus menjadi salah satu 
protokol wajib pencegahan pandemi COVID-19, maka aktivitas yang 
melibatkan banyak orang perlu dihindari. Perusahaan-perusahaan 
dan kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta sebagian besar 
memberlakukan sistem kerja daring dari rumah (work from home), 
mengurangi jam kerja, bahkan setelah berjalan beberapa minggu 
beberapa perusahaan atau kantor terpaksa harus memberhentikan 
pegawainya. Kampus dan sekolah juga mengganti kelas tatap muka 
dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan teknologi 
internet dan perangkat digital (school from home). Situasi yang sama 
terjadi juga dalam tata cara ibadat yang kemudian diakukan secara 
daring. 

Sejak awal pandemi, wilayah Magelang sendiri sudah ada yang 
terpapar virus COVID-19. Tidak ada alasan lagi bagi Mafmara untuk 
tetap melanjutkan rencana aktivitasnya. Kegiatan ToT dan membangun 
sinergi dengan OMK akan dijadwalkan kembali. Namun, itu tidak 
berarti juga bahwa kegiatan Mafmara betul-betul tidak ada sama sekali. 
Meskipun dalam situasi pandemi yang masih berkabut, lalu-lalang 
informasi yang membingungkan, Mafmara berupaya untuk hadir di 
tengah masyarakat Magelang saat pandemi COVID-19. Banyak orang 
cemas, panik, khawatir dan minim informasi yang benar dan akurat 
terkait pandemi COVID-19. Aktivitas untuk memerangi maraknya 
disinformasi dan mis informasi yang muncul berkaitan dengan 

2.  Baskara, Bima. 2020. Rangakaian Peristiwa Pertama Covid19. Dari https://bebas.kompas.
id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-COVID-19/ diakses tanggal 13 
Juni 2020
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pandemi COVID-19 dilakukan sejak Februari 2020, dengan mengisi 
siaran radio, siskamling digital di media sosial, serta mendukung 
edukasi/literasi pandemi COVID-19 kepada dokter-dokter dan perawat 
dengan pengayaan materi yang di dukung oleh materi MAFINDO. 
Tidak berhenti hanya pada aktivitas dunia maya, Mafmara juga terjun 
langsung dalam partisipasi menyalurkan bantuan makanan bersama 
tim dapur umum dusun Nepak, Bulurejo, Kabupaten Magelang dan 
memberi edukasi (informasi) kepada masyarakat tentang pandemi 
COVID-19 dengan cara blusukan dari pasar ke pasar di berbagai 
wilayah Magelang. Pasar menjadi tujuan utama karena tempat ini 
merupakan tempat strategis antara pembeli dan penjual, dan menjadi 
ruang pertemuan beragam manusia dari berbagai wilayah dan 
latar belakang, termasuk juga kondisi atau riwayat kesehatan para 
pengunjung pasar. Alasan ini juga yang mendorong Mafmara untuk 
blusukan ke pasar-pasar pada saat pandemi COVID-19. 

Pengalaman pagi hari itu di Pasar Gotong Royong Magelang, 
merupakan suatu keprihatinan bagi kami karena masih ada orang 
yang tidak percaya bahwa pandemi COVID-19 itu nyata. Apa yang 
akan terjadi apabila pasar yang menjadi tempat pertemuan strategis 
antara penjual dan pembeli ada yang terpapar virus COVID-19? 
Bisa-bisa aktivitas pasar akan dihentikan sama sekali. Kalau sudah 
begitu siapa saja yang akan menanggung akibatnya? Saya sendiri 
seperti tidak menyangka pandemi betul-betul sedang terjadi. Seluruh 
dunia mengalaminya dan belum tahu sampai kapan akan berakhir. 
Hampir semua pasar di Magelang tetap ada aktivitas selama pandemi 
COVID-19 meskipun di beberapa pasar tampak lebih sepi. Hari itu, 
tanggal 24 April 2020, tim Mafmara sebanyak 6 orang meluncur pagi 
hari ke Pasar Gotong Royong, pasar yang terletak di wilayah Kota 
Magelang yang senantiasa ramai pengunjung, menjadi titik kumpul 
pertama kami. Dalam satu hari itu kami mengunjungi juga beberapa 
pasar: Pasar Kebon Polo (Kota Magelang) sebagai titik kumpul kedua, 
kemudian lanjut ke Pasar Tegalrejo, Pasar Pakis, Pasar Mungkid dan 
Pasar Sraten yang terletak di wilayah Kabupaten Magelang. Tentu saja 
kami keluar rumah dengan atribut lengkap sesuai protap COVID-19: 
masker dan hand sanitizer. 

Bekal kami untuk sosialisasi pandemi COVID-19 adalah poster 
ukuran A3 yang akan di pasang di beberapa titik strategis di pasar dan 
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lebih kurang 200 masker untuk dibagikan kepada pengunjung Pasar 
Gotong Royong, Mungkid, dan Sraten, terutama bagi pedagang atau 
pembeli usia renta dan yang pada hari itu tidak memakai masker. 
Selain menempel poster dan berbagi masker, kami juga menyapa 
para pengunjung pasar untuk menaati protap pencegahan COVID-19 
dengan mengenakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak ketika 
saling berinteraksi di pasar. Hari berikutnya tim Mafmara kembali 
bergerak memasang poster dan juga mengingatkan pengunjung Pasar 
Tukangan Kulon, Rejowinangun, Cacaban, Ngasem yang berada di 
wilayah Kota Magelang serta Pasar Secang dan Bandongan di wilayah 
Kabupaten Magelang. Tanggal 29 April 2020, tim Mafmara bekerja 
sama dengan Polres Magelang blusukan ke Pasar Babrik, Jambu, dan 
Salaman di wilayah Kabupaten Magelang dan membagi kurang lebih 
250 masker. 

 
Demi Raga Yang Lain

“Dunia tlah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan 
yang kau punya, demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan 
yang kan membalas semua, jerih lelah yang tak ternilai, demi raga yang 
lain…” Sepenggal lagu karya Eka Gustiwana dan Yessiel Trivena terasa 
sangat menyentuh pada masa pandemi COVID-19 ini. Lagu ini mereka 
ciptakan sebagai tanda kasih atas pengorbanan para tenaga medis 
yang sigap bertaruh nyawa demi menyelamatkan nyawa yang lain. 

Kita melihat melalui berita di media korban-korban meninggal 
karena COVID-19 termasuk catatan jumlah tenaga medis yang 
meninggal. Sudah lebih dari 6 bulan sejak virus ini pertama kali 
ditemukan dan tidak sedikit tenaga medis yang meninggal karena 
bersentuhan langsung dengan para pasien COVID-19. Catatan sampai 
Juli 2020, ada lebih dari 3.000 tenaga kesehatan diketahui meninggal 
karena virus corona SARS-CoV-2 di seluruh dunia.3 Lagu ‘Demi Raga 
Yang Lain’ mengingatkan kita semua bahwa persoalan pandemi 
COVID-19ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para tenaga medis 

3.  Sumber informasi dari kompas.com:  https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/ 
125100165/3000-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-COVID-19-ini-negara-
terbanyak?page=all. 
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untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Lagu ini juga mengingatkan 
kita untuk turut bersama-sama meringankan beban tenaga medis 
dengan tidak menjadi pasien atau menambah jumlah pasien 
COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah perkara kita semua sehingga 
saling melindungi, saling mengamankan, saling menguatkan, saling 
mendukung, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa dilakukan 
adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan saat ini. 

Mafmara melalui kegiatan siskamling digital berbagi informasi 
terkait pandemi COVID-19, menyusuri pasar-pasar dan mengingatkan 
para pengunjungnya adalah upaya-upaya kecil untuk masyarakat 
Magelang agar bisa sama-sama melewati masa pandemi ini dengan 
selamat. Sebisa mungkin pertambahan penduduk yang terpapar 
COVID-19 menjadi zero. Tantangan yang dihadapi oleh kami selama 
blusukan adalah berhadapan dengan sikap santai dan keras kepala 
para pengunjung pasar yang menganggap pandemi COVID-19 adalah 
isu yang dibuat-buat. Hal tersebut yang membuat kami gemas. Akan 
tetapi, sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung 
jawab untuk turut menyampaikan informasi yang benar dan akurat 
pada masyarakat, kami tidak rela juga apabila masyarakat banyak 
terpapar virus karena disinformasi dan malinformasi mengenai 
pandemi COVID-19 yang dikonsumsi mereka. Jatuhnya banyak pasien 
penderita COVID-19 tentunya juga akan menambah beban nakes di 
wilayah Magelang. [ ]
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Menjadi Pahlawan Antihoaks di Tengah Menjadi Pahlawan Antihoaks di Tengah 
Pandemi COVID-19Pandemi COVID-19

Muhammad Ansari

Pahlawan antihoaks, begitulah saya menyebut diri saya 
dan orang yang berjuang bersama melawan hoaks saat pandemi 
COVID-19. Perjuangan melawan hoaks di tengah pandemi ini benar-
benar terasa berat mulai dari masifnya hoaks yang beredar dari hari 
biasanya hingga ketidakjelasan informasi yang kita dapat tentang 
virus COVID-19. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) 
telah mengumpulkan lebih dari 544 hoaks dari tanggal 24 Januari 
2020 sampai dengan 02 Agustus 2020. Artinya, terdapat 24 hoaks per 
minggunya yang diedarkan secara masif melalui media sosial. Dari 
banyaknya hoaks yang beredar MAFINDO merilis bahwa hoaks 
kesehatan mendominasi sebanyak 40%, disusul hoaks bencana 
sebanyak 11%, hoaks agama sebanyak 10%, hoaks etnis/sara sebanyak 
8%, hoaks politik sebanyak 3%, dan  hoaks yang menyangkut unsur 
lain-lain sebanyak 26%. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi 
seluruh masyarakat Indonesia. Terus berkembangnya pengertian 
dan informasi mengenai virus ini, masyarakat Indonesia rawan 
sekali menerima informasi hoaks jika tidak diteliti. Jika masyarakat 
tidak benar-benar menyaring berita yang mereka dapat, mereka bisa 
saja menyebarkan hoaks dan itu akan membahayakan bagi orang 
terdekatnya. Dampak yang akan kita terima dari hoaks bisa berbagai 
macam yang merugikan orang lain bahkan bisa menyebabkan 
perpecahan antarsesama.

Kondisi seperti ini menggambarkan betapa bahayanya virus ini 
bagi dunia. World Healt Organization (WHO) pada Maret 2020 telah 
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menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi. Penetapan tersebut 
didasarkan pada sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti 114 negara. 
WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke 
seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling 
mematikan sepanjang sejarah, salah satunya cacar, campak, tipus, 
flu spanyol, black death, HIV/AIDS. Sebelumnya COVID-19 pertama 
kali terdeteksi di kota Wuhan, RRT, pada akhir Desember 2019, dan 
kemudian menjadi wabah pada Januari 2020. Gejala dari COVID-19 
ini sangat mirip dengan gejala flu disertai dengan pneumonia (radang 
paru), yang mengakibatkan pasien menjadi sesak (sulit bernapas). 
Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat 
virus ini. Coronaviruses (CoV) adalah keluarga besar virus yang 
menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih 
parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan 
Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit Coronavirus 
2019 (COVID-19) adalah virus corona jenis baru yang ditemukan pada 
2019 yang lebih sering disebut dengan virus SARS-CoV-2.

Menjadi Pahlawan Antihoaks

Berawal dari sini saya akan menceritakan pengalaman saya 
pada masa pandemi ini. Saya telah banyak sekali menemukan 
berita hoaks di akun media sosial, baik itu dari orang lain maupun 
teman terdekat saya sendiri. Teman terdekat saya yang sebelumnya 
tidak pernah menyebar berita hoaks sekarang sudah ikut-ikutan 
menyebarkan berita hoaks. Saat ditanya alasannya apa, jawabannya 
selalu saja ketidaktahuan mengenai informasinya. Kondisi ini sangat 
miris padahal seharusnya saat orang lain ingin membagikan berita, 
dia bisa saja mencari informasi mengenai berita tersebut atau kalau 
dia tidak mengetahui berita itu hoaks atau bukan, minimal dia tidak 
ikut menyebarkan. Begitulah gambaran kebanyakan orang saat 
ini karena faktor emosi yang sudah tidak stabil dan jenuh dengan 
keadaan ditambah rasa ketidaksukaan kepada suatu golongan atau 
pemerintah. Keadaan benar-benar sulit karena kita harus berjuang 
untuk menyadarkan masyarakat agar tidak menyebarkan berita hoaks 
lagi di masa pandemi.



335

Fenomena seperti ini ternyata tidak hanya saya saja yang 
menemukannya. Di setiap grup wilayah relawan MAFINDO beberapa 
relawan pun mengeluhkan mengenai kejadian seperti ini. Orang 
yang sebelumnya membenci pemerintah akan semakin masif untuk 
menjatuhkan pemerintah melalui berita hoaks. Keadaan seperti 
ini yang membuat kita berjuang lebih keras dari biasanya sehingga 
saya menyebut diri saya dan relawan MAFINDO yang berjuang 
memberantas hoaks di tengah pandemi dengan sebutan pahlawan. 

Pahlawan dalam serial yang sering kita tonton digambarkan 
dengan seseorang yang memiliki kekuatan super untuk mengalahkan 
musuhnya. Kekuatan super pahlawan selalu digunakan untuk 
membasmi kejahatan bukan digunakan untuk kepentingan dirinya 
sendiri. Kekuatan super pahlawan identik dengan senjata berupa 
pedang, cambuk, hingga tombak. 

Gambaran ini persis sekali dengan apa yang dilakukan 
oleh relawan MAFINDO. Relawan berjuang tanpa pamrih untuk 
melawan hoaks bahkan tak jarang dikucilkan atau malah diblokir 
dari pertemanan karena telah mengklarifikasi berita hoaks. Jika 
pahlawan memiliki kekuatan super untuk mengalahkan musuhnya 
maka relawan MAFINDO memiliki kekuatan super berupa aplikasi 
Hoax Buster Tools (HBT) untuk mencari klarifikasi sebuah berita. 
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh MAFINDO untuk 
memudahkan masyarakat mencari informasi tentang suatu berita. 
Aplikasi ini bagi kami sebagai relawan MAFINDO layaknya sebuah 
pedang yang siap menusuk musuhnya apabila mulai membuat 
kegaduhan lagi dengan berita hoaks. 

Selain aplikasi Hoax Buster Tools (HBT), relawan MAFINDO 
juga harus dibekali dengan pengetahuan, sikap sabar dan pantang 
menyerah. Karena musuh yang kita hadapi apabila sudah sampai tahap 
yang terberat adalah musuh yang saya sebut dengan sebutan “manusia 
super ngeyel”. “Manusia super ngeyel” begitulah saya menyebut bagi 
si penyebar hoaks yang apabila sudah kita berikan tautan klarifikasi 
mengenai berita yang dia bagikan jawabannya selalu saja “tidak apa-
apa yang paling penting ini sebagai pembelajaran atau pengingat kita”. 
Mengingatkan atau memberitahunya memang benar tapi caranya 
yang salah, ibaratnya seperti kita memberi makan panti asuhan tetapi 
uang membeli makannya adalah hasil dari mencuri.
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Begitulah beratnya berjuang di tengah pandemi untuk melawan 
hoaks sehingga jika saya menyebut diri saya dan relawan MAFINDO 
dengan sebutan pahlawan antihoaks, maka itu sebutan yang pantas. 
Semakin banyaknya pahlawan antihoaks yang hadir di tengah 
pandemi ini maka semakin berkurang kegaduhan yang akan muncul 
dari berita hoaks.



BAGIAN II
Refleksi Relawan MAFINDO  

di Kala Pandemi



Lumbung Sembako: Implementasi Nilai Lumbung Sembako: Implementasi Nilai 
Kesatuan Pancasila dalam Kondisi Kesatuan Pancasila dalam Kondisi 

Pandemi COVID-19Pandemi COVID-19

Basuki Setia Nugroho

Mewabahnya virus corona menjadi permasalahan global yang 
membuat banyak negara kerepotan. Virus corona atau severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang 
menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini 
kemudian disebut COVID-19. Virus corona bisa mengakibatkan infeksi 
paru-paru ringan, berat, bahkan hingga kematian. Virus corona 
awalnya ditemukan pada akhir Desember di Wuhan, Tiongkok, yang 
kemudian menular sangat cepat hampir ke semua negara termasuk 
Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja.

Hal ini yang membuat beberapa negara menerapkan kebijakan 
pecegahan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus 
corona. Indonesia kemudian menerapkan kebijakan WFH (Work From 
Home) untuk yang pertama kali setelah ditemukan kasus 1 dan kasus 
2 penularan virus corona di Depok awal Maret 2020. Pemerintah 
menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja, 
beribadah, dan belajar di rumah, serta bagi yang tetap harus bekerja 
harus menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing. 

Upaya pencegahan penyebaran virus corona yang berupa 
kebijakan pembatasan sosial tersebut dirasa mampu untuk menekan 
penularan virus corona pada awalnya. Akan tetapi, kesiapan 
masyarakat Indonesia waktu itu dirasa penulis belum begitu siap 
dan memahami detail kebijakan yang dianjurkan, serta gerak cepat 
dalam upaya sosialisasi kebijakan yang ada juga kurang maksimal. 
Seharusnya dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, sosialisasi 
pertama ini bisa dilaksanakan lebih maksimal seperti memanfaatkan 
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media televisi milik negara, swasta, media sosial bahkan radio sehingga 
masyarakat bisa mendapatkan informasi penting tersebut dan bisa 
tanggap mengambil tindakan mendukung kebijakan pemerintah yang 
ada. 

Ambil contoh negara Vietnam, negara yang mencatat nol kasus 
kematian di negaranya. Gerak cepat dan tegas oleh pemerintah 
mereka yang didukung juga oleh masyarakat yang kooperatif 
terhadap kebijakan yang ditegakkan membuat Vietnam dianggap 
berhasil menghadapi wabah virus corona. Kunci sukses Vietnam 
dalam menghadapi pandemi virus corona adalah melakukan dengan 
aktif tes terhadap warganya dan melacak orang-orang yang pernah 
berhubungan dengan mereka yang dinyatakan positif. Pemerintah 
juga secara efektif mengampanyekan informasi tentang virus corona 
di media maupun fasilitas publik. Vietnam juga sampai menutup 
perbatasan dan menghentikan sementara penerbangan pesawat yang 
ada, lalu melakukan gerak cepat memeriksa orang-orang yang baru 
saja melakukan perjalanan luar negeri sekaligus megimbau mereka 
untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Dari banyak 
aksi cepat tanggap pemerintah Vietnam tersebut, mereka berhasil 
menekan penularan dan angka kematian karena COVID-19.

Vietnam bisa beransur-angsur memulai proses memperbaiki 
sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19 agar mampu kembali 
berjalan seperti semula. Seperti yang kita ketahui mewabahnya virus 
corona ini membuat banyak orang harus berdiam diri di rumah atau 
tetap di rumah dan tidak terlalu sering berkegiatan di luar rumah. 
Tujuannya untuk mencegah penularan virus corona yang bisa 
dengan mudah menular karena kontak fisik dengan orang lain. Hal 
ini mengakibatkan banyak sektor juga ikut terdampak, seperti sektor 
pendidikan. Sekolah dan kampus dirumahkan. Sektor industri juga 
terkena imbasnya karena menurunnya daya beli masyarakat dari 
akibat pembatasan sosial yang efek dominonya menurunnya produksi 
sektor industri sehingga mengakibatkan banyak pemilik usaha yang 
memutus hubungan kerja (PHK) karyawannya karena tidak sanggup 
menggaji mereka. 

Buntutnya angka pengangguran karena PHK meningkat pesat 
hingga 3 juta orang lebih. Hal ini tentu berimbas ke sektor ekonomi 
yang juga ikut melemah karena pandemi yang tidak kunjung 
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menun jukkan penurunan. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada tiga dampak 
besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, 
membuat konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang 60% 
perekonomian Indonesia jatuh. Hal ini dibuktikan dengan data BPS 
yang mencatat konsumsi rumah tangga turun dari 5, 02% pada kuartal 
I 2019 ke 2,84% pada kuartal I tahun ini.

Kedua, terhentinya banyak usaha karena investasi yang melemah. 
Hal ini akibat dari ketidakpastian yang berkepanjangan dari pandemi 
COVID-19. Ketiga, menurunnya ekspor Indonesia karena pandemi 
COVID-19 juga menjangkiti banyak negara lain yang tentunya juga 
mengakibatkan melemahnya ekonomi negara tersebut.

Sektor ekonomi yang melemah dan ditambah banyak karyawan 
yang terkena PHK membuat gejolak yang kompleks untuk Indonesia. 
Berbagai upaya pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi 
mulai diterapkan salah satunya pencanangan kartu prakerja. 
Kartu prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pencari 
kerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Akan tetapi, 
karena kondisi wabah virus corona ini kemudian program tersebut 
diprioritaskan kepada mereka yang terdampak pandemi COVID-19 
salah satunya karyawan PHK agar bisa menerima bantuan dari 
pemerintah.

Selain dari pemerintah, banyak masyarakat yang juga mulai 
ikut menggalang dana yang nantinya juga akan diberikan kepada 
mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan ada beberapa 
wilayah atau lebih tepatnya desa yang kala itu membuat lumbung 
sembako. Lumbung sembako di sini bukan seperti lumbung desa 
tempat penyimpanan sementara hasil panen warga yang nantinya 
akan dijual kepada pembeli, tetapi lumbung untuk membantu warga 
lingkungan sekitar yang terdampak pandemi virus corona dan 
kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian mereka. 

Salah satunya ada lumbung sembako di Pungkursari, Salatiga, 
Jawa Tengah. Warga desa menginisiasi mendirikan lumbung sembako 
untuk membantu perekonomian warga sekitar mereka. Lumbung 
tersebut menyediakan kebutuhan pokok harian, seperti beras, telur, 
gula, mie instan, minyak goreng, dan bahan lain untuk kebutuhan 
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makan sehari-hari. Nantinya warga yang memang kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan pokok harian akan datang ke lumbung 
sembako dan mengambil sembako sesuai kebutuhan mereka dan 
keluarganya untuk makan satu hari. Memberikan batasan maksimal 
saat mengambil bantuan sembako diberlakukan agar sembako yang 
ada juga cukup untuk membantu warga lain yang juga terdampak 
pandemi COVID-19. 

Kegiatan ini layak diapresiasi karena Indonesia merupakan 
negara kesatuan yang mengutamakan gotong-royong. Kondisi 
seperti saat ini adalah momentum tepat di mana kesatuan dan 
persatuan masyarakatnya diuji. Sikap gotong-royong, persatuan dan 
kesatuan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam dasar 
ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Ada beberapa nilai Pancasila 
yang terimplementasikan pada aksi lumbung sembako. Pertama, 
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dipetik dari aksi 
membatasi merek yang mengambil bantuan sembako agar mengambil 
secukupnya dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang 
juga kesulitan. Kedua, Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mereka yang 
memiliki kemampuan finansial lebih bergotong-royong membantu 
mereka yang kesulitan dan terdampak virus corona, serta memyuplai 
kebutuhan mereka yang mendapat status ODP dan PDP ketika 
menjalani karantina mandiri. Orang dalam pengawasan dan pasien 
dalam pengawasan tentu tidak bisa keluar rumah untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari mereka. Di sini masyarakat melalui lumbung 
sembako kemudian meyuplai kebutuhan sehari-hari mereka selama 
proses karantina. Jadi, mereka yang melaksanakan karantina mandiri 
juga merasa tenang karena banyak warga di lingkungan mereka yang 
mendukungnya.

Nilai-nilai Pancasila ini kemudian menjadi dorongan untuk tetap 
bersatu dan terus melawan penyebaran virus corona. Mendukung 
setiap kebijakan pemerintah dalam proses penanggulangan virus 
corona memang perlu ada kolaborasi yang harmonis antara pembuat 
kebijakan yakni pemerintah dan objek pemerintahan yaitu rakyat 
dalam proses penanggulangan penyebaran virus corona. Seperti 
halnya Vietnam yang telah berhasil menekan angka penularan dan 
kematian akibat COVID-19 karena pemerintah dan masyarakat saling 
mendukung dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.
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Ujaran Kebencian Berkelindan Pandemi Ujaran Kebencian Berkelindan Pandemi 
COVID-19COVID-19
Hadi Purnama

Latar Belakang

Kisah berikut ini mampu menggambarkan betapa ujaran 
kebencian ketika diolah dan disebarluaskan melalui media massa 
dapat menciptakan malapetaka. Mungkin sebagian pembaca telah 
membaca, mendengar, atau bahkan menyaksikan kekejaman di 
Rwanda yang dipicu oleh ujaran kebencian yang disemai melalui 
siaran radio. Dalam kurun waktu 1990-1994 Radio-Television Libre 
des Mille Collines (RTLM) —radio yang mendukung rezim di Rwanda 
yang dikuasai oleh suku Hutu. Radio ini secara terus-menerus 
menggelorakan propaganda yang menyulut sentimen etnis dengan 
menyerukan para pendukung rezim Hutu untuk “menyingkirkan” 
orang-orang dari suku Tutsi ke Sungai Nyabarongo.

Akhir dari kisah pilu genosida atas suku Tutsi tersebut kemudian 
bukan saja menjadi headline di banyak media cetak dan elektronik di 
seluruh dunia, tetapi mengharuskan turun tangannya PBB untuk 
mengatasi bencana kemanusiaan ini. Bahkan kisah mengenaskan ini 
menginspirasi lahirnya film layar lebar bertajuk “Hotel Rwanda” yang 
disutradarai Terry George serta dibintangi aktor watak berkulit hitam 
Don Cheadle pada 2004 silam. 

Sekadar mengingatkan kita semua bagaimana sentimen etnis 
yang direkayasa ujaran kebencian melalui media elektronik di Rwanda 
telah memicu terjadinya genosida yang dirancang dan dilakukan oleh 
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orang-orang dari suku Hutu terhadap suku Tutsi, Twa, dan bahkan 
orang-orang dari suku Hutu yang berpandangan moderat dalam 
kurun waktu 7 April and 15 Juli 1994. Perang saudara yang berkecamuk 
di salah satu negara termiskin di benua Afrika itu dampaknya sangat 
mengiris perasaan karena pembantaian bermotif kebencian terhadap 
etnis ini telah menghilangkan nyawa antara 500 ribu hingga 1 juta 
populasi di Rwanda dengan mayoritas korban adalah etnis Tutsi. 
Bahkan bencana kemanusiaan yang mengejutkan warga dunia ini 
dikabarkan telah menyebabkan kekerasan seksual terhadap sekira 
lebih dari 500 ribu perempuan. Kisah kelam berbalut kebencian etnis 
ini dapat dibaca pada buku Broadcasting Genocide: Cencorship, Propaganda 
& State-Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994 (diterjemahkan oleh 
Radio 68H Jakarta menjadi “Gelombang Kematian: Media Pengobar 
Genosida Rwanda,” 2004).

Kisah di atas menjadi pengantar bagi pembahasan tentang 
potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh ujaran kebencian melalui 
media. Terlebih lagi di saat sekarang ketika setiap orang memiliki 
kendali penuh atas media sosial yang “dimilikinya” sehingga melalui 
jemari tangan, berita, opini, hingga ujaran kebencian mampu dibuat 
dalam waktu singkat dan pada saat yang hampir bersamaan tersebar 
secara masif dan menjadi viral.  

Akar Ujaran Kebencian  

Seperti dikisahkan di atas asal terjadinya genosida di Rwanda 
berakar dari kebencian yang dipicu oleh beragam faktor. Menengok 
ke sejarah Rwanda yang dibangun oleh beberapa klan yang terdiri 
atas berbagai suku, dua di antaranya yang menjadi mayoritas  adalah 
suku Hutu dan Tutsi. Persaingan kedua suku berlangsung berabad 
lamanya, kian terpicu oleh persaingan di bidang politik, ekonomi, dan 
budya hingga berujung pada genosida.

Sejarah manusia mencatat begitu banyak sengketa yang 
berpangkal dari kebencian berbasis perbedaan ras dan etnis, 
perbedaan kasta atau status sosial, perbedaan keyakinan dan agama, 
lebarnya jurang kesenjangan ekonomi, hingga perbedaan pandangan 
politik. Faktor-faktor perbedaan itu kemudian menjadi justifikasi 
untuk menyulut konflik. Pada intinya kebencian dan konflik berakar 
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dari sikap intoleransi yang dipupuk karena minimnya pemahaman 
tentang perbedaan dan keragaman (diversity), alih-alih sebagai sebuah 
sunatullah atau hukum alam yang tidak terbantahkan dan sumber 
kekuatan yang dahsyat apabila dipersatukan (bukan disamakan atau 
diseragamkan), melainkan dipandang sebagai sumber ketidaksamaan 
yang menganggu harmoni. 

Sekali lagi, dalam sejarah panjang manusia, kebencian telah 
disemaikan dan tertanam karena perbedaan tadi. Penyemaian dan 
pengembangbiakan kebencian tersebut sering kali terjadi melalui 
pendidikan baik secara informal, nonformal, maupun formal (melalui 
bangku sekolah), diajarkan oleh para pemuka masyarakat yang disegani 
dan terkadang menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat. 
Bahkan, mirisnya lagi bibit-bibit kebencian disemai dan mendapat 
pembenarannya oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan ayat-
ayat kitab suci dan ajaran agama yang direproduksi ke dalam benak 
pengikutnya melalui jalur “dakwah,” baik secara langsung maupun 
melalui media (massa dan sosial).

Best practices bagaimana benih-benih kebencian kemudian 
direproduksi melalui berbagai instrumen kekuasaan dan media 
adalah saat Adolf Hitler mendirikan Partai Nasionalis (Nazi) kemudian 
berkuasa sebagai kepala negara dan pemerintahan di Jerman pada 
1933-1945. Pemerintahan Hitler identik dengan intoleransi, diskrimansi, 
dan teror terhadap kaum minoritas, kaum kulit berwarna, ras bukan 
Aria, dan lebih khususnya etnis Yahudi. Kebencian terhadap Yahudi 
di Jerman berakar cukup panjang dalam sejarah di negeri itu. Selain 
karena ada stereotipe negatif terhadap etnis Yahudi dengan justifikasi 
agama, etnis ini pun dijadikan sebagai kambing hitam atas dominasi 
di sektor ekonomi. Hitler dengan aparatus rezim yang dibangunnya 
melalui sentimen antisemitisme sebagai bagian dari ideologi Nazi 
atas superioritas Ras Aria, mengukuhkan politik anti-Yahudi sebagai 
pembenaran praktik genosida melalui berbagai kamp konsentrasi 
yang dibangun di berbagai tempat di Jerman maupun di luar Jerman 
untuk memusnahkan etnis minoritas ini.

  Sebenarnya masih banyak lagi jejak-jejak sejarah yang bisa 
menunjukkan benih-benih kebencian dengan beragam alasan yang 
berakar dari sikap intoleran diungkapkan melalui mesin propaganda 
berakhir dengan tragedi kemanusiaan. Catatan sejarah yang 
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ditulis dengan “tinta berlumuran darah” bernama intoleransi dan 
diskriminasi ini menyisakan sederet kisah pilu atas nama perbedaan 
kelompok etnis dan ras, warna kulit, kasta, keyakinan dan agama, 
pandangan politik. Ada tragedi etnis Rohingya di Myanmar yang 
dipersekusi dan dikucilkan oleh kelompok mayoritas yang memiliki 
etnis dan agama yang berbeda, hingga kebencian terhadap etnis 
Tionghoa di Indonesia yang telah mengukir sejarah panjang kekerasan 
fisik dari sejak era kolonial Belanda berabad silam hinggia melintas 
zaman hingga sekarang. Tragedi kemanusian yang dilatari kebencian 
terhadap kelompok minoritas penganut keyakinan atau agama, seperti 
yang menimpa komunitas Ahmadiyah dan Syiah, hingga persekusi 
dan kekerasan fisik terhadap orang-orang yang dituduh berafiliasi 
pada Partai Komunis Indonesia (PKI), hanya sebagian kecil saja 
catatan kelam akibat ujaran kebencian dari kelompok tertentu.

Ujaran Kebencian di saat Pandemi COVID-19

Ironisnya lagi, ujaran kebencian pun bisa berkelindan di saat 
terjadinya pandemi. Hal ini bukan saja terjadi sekarang melainkan 
sudah berlangsung jauh di masa lalu. Ketika bencana non-alam 
seperti wabah penyakit terjadi, baik dalam ruang lingkup terbatas 
maupun global, pada saat yang bersamaan diiringi oleh “wabah ujaran 
kebencian” yang justru tidak berkaitan dengan penyebab terjadinya 
wabah, bahkan cenderung memperburuk situasi. 

 Ketika terjadi wabah di suatu wilayah, bukan hanya terjadi 
persebaran luasan bakteri atau virus mematikan, melainkan 
menyebarluasnya apa yang kemudian dikenal sebagai infodemi yang 
beredar secara viral. Begitu pun dalam kasus pandemi COVID-19 
yang diduga berasal dari Wuhan sejak akhir 2019, maka pada saat 
bersamaan menyebar pula gelombang ketakutan, ketidakpastian, dan 
kecemasan di seluruh dunia. Alih-alih bersatu melawan virus corona, 
masyarakat dunia justru terbelah dicekam ketakutan sekaligus 
kebencian berdasar sentimen etnis, ras, bangsa, dan negara.

 Menanggapi situasi darurat seperti ini, Sekretaris Jenderal 
PBB, Antonio Guterres berujar bahwa “…sentimen anti-asing telah 
melonjak online dan di jalanan. Teori konspirasi anti-Semit telah 
menyebar dan COVID-19 terkait serangan anti-Muslim telah terjadi” 
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(https://www.humanrightspulse.com/). Hal ini dipertegas oleh Tedros 
Adhanom Ghebreyesus dalam pidatonya Dirjen WHO di depan peserta 
konferensi keamanan pada pertengahan Februari 2020, di Munich. 
Ghebreyesus menegaskan saat ini umat manusia tidak saja sedang 
berperang dengan pandemi COVID-19, tetapi juga tengah memerangi 
infodemi tentang bahaya kabar bohong ( fakenews) yang menyebar 
lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan virus corona sendiri 
(https://www.who.int). Lebih jauh Dirjen WHO menjelaskan dampak 
yang dapat ditimbulkan dengan merebaknya infodemi di antaranya 
dapat menghambat respons kesehatan masyarakat yang efektif, selain 
itu dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.

 Benih-benih kebencian pada saat pandemi COVID-19 terjadi 
di berbagai negara, baik di negara berkembang hingga negara 
maju sekali pun. Entah karena pandemi ini berawal dari Wuhan, 
China, tetapi kebencian terhadap etnis Tionghoa meningkat seiring 
dengan melonjaknya kasus yang ditimbulkan oleh COVID-19. 
Komunitas Tionghoa di berbagai negara mendapat perlakuan tidak 
menyenangkan  hingga tindak kekerasan berbasis motif rasial. Sebuah 
perusahaan rintisan berbasis Artificial Intelligence (AI) bernama 
Light mencatat peningkatan hingga 900% kasus ujaran kebencian 
yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Hal ini dialami oleh seorang 
tenaga medis Inggris yang bekerja di  National Health Service (NHS) 
bernama Reizel Quachon yang mengalami kekerasan fisik sepulang 
menjalani tugas di malam hari.

 Ujaran kebencian terkait pandemi COVID-19 pun bukan hanya 
tertuju pada etnis Tionghoa, melainkan  juga mengarah pada etnis 
lain, di antaranya kepada orang-orang Yahudi atau pada korporasi 
yang pemiliknya terafiliasi dengan Yahudi. Selain menyasar etnis 
tertentu, juga munculnya kecurigaan terhadap negara, profesi, dan 
hal  lainnya yang secara logika sulit untuk dicarikan rasionalisasinya 
misalnya mencurigai badan dunia seperti WHO.

 Republik Rakyat Tiongkok atau pemerintah China daratan 
kerap kali dicurigai atau bahkan dituding secara terang-terangan 
sebagai “otak” di balik pandemi COVID-19. Tuduhan yang cenderung 
mengarah kepada ujaran kebencian ini bahkan dilontarkan oleh tokoh 
politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kepala pemerintahan. 
Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara 
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terang-terangan menuduh China berada di balik wabah virus corona, 
baik melalui pidato mapun kicauan melalui media sosial. Beberapa 
tokoh agama di Indonesia pun kerap menyemai kebencian dengan 
mengambinghitamkan pihak tertentu dalam forum-forum keagamaan 
yang seharusnya jauh dari ujaran kebencian.

 Selain menggunakan sentimen etnis, ujaran kebencian 
terkait pandemi COVID-19  juga kerap diarahkan pada profesi dan 
institusi kesehatan. Bukan sebatas tudingan tanpa dasar pembuktian 
ilmiah, bahkan beberapa tudingan dan kecurigaan juga mengarah 
kepada para tenaga medis, seperti perawat yang menjadi garda 
terdepan dalam penanggulangan COVID-19  dengan mengambil 
risiko kehilangan nyawa akibat terpapar virus mematikan ini. Alih 
mendapat perlindungan dan dukungan, justru sebagian masyarakat 
mempersekusi tenaga medis dengan mengusir mereka dari tempat 
tinggal mereka.

 Bahkan dalam sebuah tayangan talkshow Mata Najwa, 
seorang warga Jakarta yang diwawancara justru menuding instansi 
pemerintah yang melakukan rapid test dan swab test sebagai pihak yang 
menyebarkan COVID-19. Sebuah tudingan berpotensi menjadi ujaran 
kebencian kepada pihak-pihak yang seharusnya diberikan apresiasi. 

 Sebagai penutup tulisan singkat ini, ujaran kebencian yang 
berkembang di saat pandemi COVID-19  tidak bisa dipandang 
remeh, bahkan harus diredam dan dicarikan solusinya. Berbagai 
tindakan brutal masyarakat yang merebut jenazah yang terkonfirmasi 
COVID-19 belakangan ini cenderung berbahaya dan membahayakan 
banyak pihak. Dari sekian solusi yang dapat ditawarkan adalah tidak 
henti melakukan edukasi dalam literasi informasi agar masyarakat 
lebih bijak dalam mengonsumsi informasi dan menggunakan media 
sosial. Kedua, tentu saja langkah hukum yang tegas kepada pihak-
pihak yang terbukti menyulut ujaran kebencian. Bagaimana pun, 
ujaran kebencian ibarat api dalam sekam. Jika dibiarkan tanpa ada 
tindakan solutif, lambat laun akan membakar dan akhirnya melumat 
rumah kebangsaan yang telah susah payah dibangun dengan segala 
perbedaannya.
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Sikap terhadap Penyakit dan Kematian

Sejak zaman dahulu penyakit dan kematian selalu mengganggu 
suasana batin manusia pada umumnya. Intinya manusia normal 
memang takut sakit dan meninggal. Sakit dan meninggal itu situasi 
yang sedapat mungkin dihindari karena jauh dari menyenangkan. 
Bagaimana pun, hidup sehat jauh lebih berharga daripada meninggal, 
apalagi karena sakit berlama-lama. Hidup hanya layak dikorbankan 
untuk sesuatu yang sangat mulia, seperti halnya keselamatan sesama, 
kemerdekaan bangsa, dan kemajuan umat manusia.

Sikap terhadap Pandemi

Pandemi, merebaknya penyakit menular ke seluruh pelosok 
dunia, melintasi batas negara, lapisan sosial dan kelompok kegiatan 
masyarakat, benar-benar mengagetkan suasana batin seluruh 
masyarakat yang memahami atau mau memahami. Pada masa pandemi 
COVID-19 ini, suasana mencekam terasa di tempat-tempat umum 
seperti kantor-kantor pelayanan pemerintah, pasar dan terminal, 
rumah sakit dan sekolah, bahkan juga di tempat-tempat ibadah. Di 
tempat-tempat privat pun masyarakat merasa perlu berjaga-jaga, siapa 
tahu ada anggota keluarga atau anggota kelompok yang terjangkit dan 
akan menjangkiti anggota keluarga atau kelompok lainnya.
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Namun, kita juga melihat sebagian kelompok masyarakat yang 
berusaha bersikap gagah dan secara lahir menyatakan bahwa dirinya 
tidak takut terhadap wabah. Mereka tetap menjalankan kegiatan 
sehari-hari tanpa peduli bahwa dirinya dapat tertular penyakit atau 
menularkan penyakit. Mereka menggunakan masker atau melakukan 
ritual kebersihan seperti cuci tangan hanya sekadar mengamankan 
diri dari kernyitan dahi orang lain. Sebagian lagi mengabaikan 
upaya masyarakat pada umumnya untuk memutus rantai penularan 
penyakit. Mereka tidak jujur tentang kesehatannya sendiri. Mereka 
menyembunyikan fakta bahwa diri mereka mengidap gejala-gejala 
yang lazim ditengarai sebagai individu-individu yang terinfeksi. Di 
tingkat lebih ekstrem, sekelompok masyarakat bahkan sama sekali 
mengabaikan regulasi dari pihak yang berwenang, melawan prosedur 
tetap penanganan pasien atau jenazah korban pandemi. Munculnya 
klaster-klaster baru COVID-19 di tempat ibadah, di tempat rekreasi, 
di rumah sakit dan di perkantoran, sebagian besar ditengarai oleh 
abainya sebagian kelompok masyarakat terhadap seriusnya wabah 
atau pandemi ini.

Jadi, ada pihak yang khawatir dan kemudian melakukan 
tindakan pencegahan, ada pihak yang mempunyai wewenang dan 
kapasitas melakukan pengaturan dan penanganan bencana wabah, 
ada pihak yang abai, dan ada pihak yang dengan sengaja melawan 
kesiapsiagaan umum terhadap bahaya.

Suasana Batin Para Anggota Masyarakat

Tulisan pendek ini berawal dari pandangan bahwa ketakutan 
terhadap penyakit dan dan kematian itu wajar. Karena ada ketakutan 
maka ada sikap waspada dan hati-hati. Orang yang tidak merasa takut, 
kemudian tidak menjalankan sikap waspada maupun hati-hati, dapat 
dikatakan tidak wajar.

Suasana mencekam selama masa pandemi membawa manusia 
kembali pada kesadaran tentang rentannya kehidupan, tentang 
pendeknya waktu hidup, dan tentang proses serta hasil dicapai 
seseorang selama hidup. Ada yang bersikap menyepelekan keadaan 
dengan berpandangan, mati dan hidup manusia di tangan Tuhan 
YME, sehingga tidak hati-hati pun kalau belum dikehendaki tidak 
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akan jatuh sakit atau meninggal, meski terpapar oleh COVID-19. Ada 
yang bersikap bahwa sebagai manusia selayaknya selalu berusaha 
mencegah hal buruk dan membiarkan hidup hal yang baik, sehingga 
bahaya harus dihadapi semestinya. Kedua sikap itu kiranya berangkat 
dari kesadaran rohani manusia. 

Orang yang merasa hidupnya penuh kekecewaan mungkin 
berpikir hidupnya bagai terhempas pada keadaan yang memang tidak 
dia kehendaki. Dia akan biarkan hidupnya senantiasa dalam suasana 
marah terhadap kenyataan. Dia mungkin akan menentang setiap 
usaha membuat hidup ini menjadi lebih menggembirakan. Orang-
orang seperti itu mungkin merasa lebih nyaman kalau berada dalam 
arus menentang wewenang sah dalam tata kehidupan keseharian.

Sikap rohani yang tidak meyakini bahwa segalanya diciptakan 
baik adanya, akan selalu menolak upaya-upaya kebaikan, nyinyir, 
dan mencibir terhadap usaha-usaha orang lain. Sebaliknya, orang 
yang berpikir positif meskipun merasakan kekecewaan juga mungkin 
akan berpikir bahwa dirinya ada dengan maksud untuk menghadapi 
masalah dan ambil bagian dalam penyelesaiannya.

Kepekaan Batin

Pembaca tahu binatang kadal? Kadal tergolong reptilia. Pada 
umumnya kelompok binatang ini memiliki kepekaan terhadap 
keadaan yang segera mengancam hidupnya. Selain reptilia, makhluk 
hidup yang lain memiliki kepekaan juga terhadap bahaya yang 
mengancam kehidupan kelompoknya. Burung, serangga, ikan, dan 
lain memiliki kepekaan semacam itu, apalagi manusia.

Sekitar Agustus 2019, kelompok ibu-ibu PKK di desa saya, 
Sukoharjo, Kabupaten Semarang, ikut lomba kebersihan lingkungan. 
Setiap rumah tangga menyediakan tempat sampah yang dihias 
warna-warni di depan rumah. Ada tempat untuk sampah basah, ada 
tempat sampah untuk bahan yang tidak dapat didaur ulang. Saya 
pun belum tahu ke mana sampah itu akan dibuang. Kami sebetulnya 
sudah terbiasa menggunakan sampah untuk rabuk. Bahan yang dapat 
didaur ulang kami tempatkan di lubang-lubang tanah kebun. Bahan 
yang tidak dapat diolah, akan diambil oleh pemulung.

Selain tempat sampah, setiap keluarga harus menyediakan 
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tempat cuci tangan di depan rumah, entah dari saluran air keran, 
atau dari stoples besar dengan keran kecil. Di dekat kucuran air itu 
disediakan sabun cuci tangan.

Mungkin tidak ada satu orang pun saat itu berpikir bahwa 
enam bulan kemudian merebak wabah penyakit yang salah satu 
pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan, antara lain 
dengan rajin mencuci tangan. Padahal dahulu kala, nenek moyang kita 
menyediakan padasan, semacam gentong berisi air di depan rumah 
untuk keperluan membasuh kaki dan tangan sebelum masuk dan 
bersalaman dengan keluarga tuan rumah. Kebijaksanaan leluhur yang 
kini diwariskan sebagai local wisdom ternyata merupakan antisipasi 
positif terhadap hadirnya wabah penyakit, yang di zaman dulu disebut 
pagebluk. Tidak seperti binatang yang mengantisipasi bahaya dengan 
kepekaan naluriah, leluhur kita mewariskan kepekaan dengan akal. 
Itulah ciri manusia.

Cerita lain lagi. Sejak awal 2019 banyak sekolah Katolik di 
jaringan teman-teman Jesuit, dan beberapa sekolah yang berminat 
mengembangkan model belajar daring. Sekolah-sekolah itu 
mengembangkan berbagai potensi dan peluang untuk menghasilkan 
hasil pembelajaran optimal lewat jaringan internet. Beberapa sesi 
tatap muka dilakukan lewat jalur internet. Berbagai kreativitas guru 
dan murid dikembangkan lewat cara belajar daring.

Tidak ada yang berpikir bahwa di awal 2020 model belajar itu 
diuji coba secara nyata, dipaksa oleh pandemi. Berbahagialah mereka 
yang sudah sempat mempersiapkan diri. Mereka tidak kehilangan 
waktu untuk meraba-raba hal yang tidak perlu diraba.

Dua cerita di atas dapat dimaknai sebagai kebetulan, tetapi juga 
dapat dimaknai bimbingan alam. Untuk memaknai kedua hal tersebut 
memang perlu kepekaan spiritual. 

Bekerja untuk pendidikan anak dan kesejahteraan masyarakat 
itu membutuhkan semangat pengabdian, keberpihakan, kerelaan 
berkorban. Nilai-nilai yang diperjuangkan dalam karya bermasyarakat 
dan melayani peserta didik membutuhkan semangat rohani yang 
tinggi. Bagi yang berambisi harta atau kedudukan, dua tempat itu 
tidak menjanjikan, tetapi kepuasan batin bisa segera diperoleh di 
sana. Maka pengalaman spiritual dalam menghadapai pandemi ini 
dapat menempatkan seseorang sebagai pribadi yang sengsara atau 
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pribadi yang bahagia karena dapat mengamalkan ilmu dan melihat 
kehidupan terjaga, berkembang, dan menghasilkan buah.

Pengalaman Rohani

Sebagaimana kita tahu, kehidupan rohani umat manusia 
juga dijaga melalui pengembangan sikap religiusitas. Ritual-ritual 
keagamaan dilakukan agar kehidupan rohani, hubungan mesra 
dengan Sang Khalik, tidak jauh dari pengamalan perintah-perintah 
Tuhan YME dan jauh dari maksiat, dan seterusnya.

Selama masa pandemi COVID-19, kita lihat betapa kerumunan 
masa dibatasi, di tempat umum, di sekolah, di perkantoran, juga 
di tempat ibadah. Kita melihat berita-berita yang menunjukkan 
munculnya klaster-klaster COVID-19 dari tempat-tempat ibadah. 

Di kalangan Katolik dan gereja-gereja Kristen lain, ibadah 
dilakukan secara daring. Pemimpin jemaat memimpin ibadah dengan 
ditemani beberapa asisten, umat, atau jemaat mengikuti dari rumah 
masing-masing melalui saluran internet dan televisi.

Beberapa warisan peribadatan lalu dilakukan secara spiritual. 
Tanda dan sarana kedekatan dengan Tuhan diwujudkan dalam doa-doa 
dan gesture jarak jauh. Sebagian umat merasakan kekecewaan karena 
tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan pemimpin ibadat. 
Berkat Spiritual, komuni spiritual, dan hal-hal lain spiritual semakin 
sering terdengar. Sebetulnya, masa pandemi ini justru mengingatkan 
kita semua penekun hidup reliji tentang makna spiritualitas. Kita 
diingatkan bahwa dulu para leluhur dapat mengirim doa dari jarak 
jauh. Kita pun lewat surat menyurat sering berkata “aku doakan 
keselamatan kalian dari jauh”. Kenapa pandemi justru menyebabkan 
sebagian orang kecewa karena tidak dapat meneruskan peribadatan 
dengan berkumpul bersama banyak orang. Kata gereja memang dekat 
dengan kata aggregate, berkumpul. Namun, saat ini sebetulnya kita 
benar-benar merasakan bahwa kita butuh berkumpul, dan berkumpul 
bukan harus bertemu muka. Secara spiritual kita dipersatukan oleh 
semangat untuk memperbaiki hidup bersama. Secara spiritual kita 
sama-sama bisa mendoakan dan menyemangati satu sama lain. Secara 
spiritual di masa pandemi ini kita bisa mempraktikkan ajaran-ajaran 
moral dan religi secara konsisten.
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Penutup

Kita berharap semoga pandemi ini segera beralalu dan kita 
dapat meneruskan kehidupan dengan semangat baru. 

Tak ada gading yang tak retak. Secuil esai opini diharapkan 
menjadi sekelumit sumbangan semangat dalam menghadapi 
kenyataan masa kini. Kekurangan di sana-sini dalam esai ini murni 
karena sempitnya pengetahuan penulis.

Sampai jumpa dalam suasana yang lebih baik.
Ciao...

Karet Tengsin, Jakarta Pusat
6 Agustus 2020



Menghadapi Ketidakpastian  Menghadapi Ketidakpastian  
Akibat Pandemi, Belajar dari Akibat Pandemi, Belajar dari BucinBucin

Nuril Hidayah

Orang bilang kita harus menjaga kondisi mental agar punya 
imunitas tinggi selama pandemi. Banyak contoh kasus di mana 
imunitas turun saat pikiran stres. Sebaliknya, banyak pula cerita 
tentang pasien COVID-19 yang sembuh karena mental yang kuat dan 
sikap yang optimis. Bagaimana cara menjaga kondisi mental agar tetap 
prima? Beberapa psikolog menyarankan agar kita banyak tersenyum 
dan berbahagia karena menurut beberapa studi, orang yang bahagia 
punya dua kali kemungkinan berhasil memproduksi antibodi lebih 
daripada orang yang tidak bahagia.

Akan tetapi, melihat perkembangan situasi pandemi yang 
belum juga memperlihatkan kepastian, baik dari sisi ekonomi maupun 
kesehatan, tampaknya sekadar tersenyum saja terasa sulit, apalagi 
merasa bahagia. Tengok saja komentar-komentar di thread kanal 
informasi lokal yang meng-update jumlah korban COVID-19 di daerah. 
Banyak komentar yang menunjukkan rasa frustrasi, mulai dari yang 
mengeluh “Cicilan 6 juta luuuur, gimanaaa…?”, atau yang eskapis seperti 
“Stop posting tentang corona. Stop membuat panik masyarakat”, sampai 
yang percaya teori konspirasi “Alaaah, moduuus. Akal-akalan politik aja.”

Frustrasi wajar terjadi karena biasanya orang tidak tahan 
berlama-lama dalam ketidakpastian. Apalagi belakangan ini banyak 
informasi yang menambah eskalasinya. Misalnya, dulu ada pernyataan 
dari otoritas kesehatan bahwa tidak ada pasien COVID-19 yang 
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meninggal tanpa komorbid, nyatanya sekarang ada banyak temuan 
pasien yang meninggal tanpa komorbid. Dulu katanya risiko terbesar 
ada di kalangan usia lanjut, nyatanya sekarang banyak pasien berusia 
antara 30-50-an. Dulu WHO sempat bilang OTG sangat berpotensi 
menjadi penular, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa kasus 
penularan oleh OTG sangat langka, yang kemudian diklarifikasi 
lagi.  Mau bagaimana lagi? Karena virus ini masih baru, pengetahuan 
tentang virus ini juga belum stabil. Riset-riset tentang COVID-19 
masih terus menghasilkan temuan-temuan baru yang membuat orang 
kadang merasa seperti di-PHP. Dalam situasi ini pertanyaan “Kapan 
pandemi corona berakhir?” atau “Kapan ekonomi normal kembali?” seakan 
tidak ketemu juntrungnya.

Ketidakpastian dianggap sama dengan adanya ancaman atau 
bahaya. Menghadapi ketidakpastian terasa sangat melelahkan karena 
pikiran terus-terusan berusaha memprediksi ancaman apa yang akan 
muncul dan tindakan apa yang akan diambil. Bahkan, kepastian 
akan adanya bahaya dianggap lebih mudah ditanggung karena otak 
dapat segera memproses tindakan apa yang akan diambil. Dalam 
kelelahan karena ketidakpastian ini, teori konspirasi menawarkan 
obat yang dapat meringankan. Karena itulah belakangan ini banyak 
sekali orang yang percaya narasi kalau COVID-19 itu sebenarnya tidak 
berbahaya. Situasi pandemi direkayasa oleh pihak-pihak tertentu yang 
punya kepentingan politik atau ekonomi. Lihat saja, tuduhan terhadap 
tenaga medis bahwa mereka mengambil keuntungan dari situasi ini 
mulai bermunculan.

Teori konspirasi sebenarnya merupakan opini yang dibangun 
dari upaya menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 
Sebagai opini, teori konspirasi tidak bisa diverifikasi sebagai fakta. 
Teori ini menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang sudah lelah karena 
menawarkan jawaban terhadap persoalan epistemik, eksistensial, dan 
sosial. Persoalan epistemik mengacu kepada kebutuhan akan kepastian 
dan pemahaman. Suasana yang tidak pasti merupakan tekanan 
yang berat dan untuk meringankannya orang butuh mendapatkan 
penjelasan akan apa yang terjadi. Persoalan eksistensial mengacu pada 
kebutuhan akan rasa aman dan kontrol terhadap situasi. Meyakini 
teori konspirasi membuat orang merasa dapat memperkirakan bahaya 
sehingga merasa lebih aman. Kepercayaan terhadap teori konspirasi 
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juga bisa muncul karena membayangkan ada pihak lain di luar diri kita 
yang menjadi penyebab segala masalah dapat memberikan perasaan 
nyaman. Ini disebut sebagai alasan sosial. 

Sebagaimana opini-opini lainnya, sebenarnya sah-sah saja 
untuk memiliki opini berupa teori konspirasi. Masalahnya, dalam 
konteks pandemi ini dampaknya sangat negatif. Tuduhan terhadap 
tenaga medis bukan satu-satunya dampak yang merisaukan. 
Dampak yang lebih merisaukan adalah semakin meluasnya perilaku 
pelanggaran protokol yang sangat kontraproduktif bagi efektivitas 
penanganan pandemi. Dalam konteks ini, sepertinya perlu sekali 
ditanyakan kembali, apakah memang sesulit itu menjaga ketahanan 
mental di tengah ketidakpastian akibat pandemi? Kalau melihat 
bagaimana bucin-bucin menyikapi ketidakpastian rasanya kok tidak 
sesulit itu. Bucin sering dianggap sebagai bahan olok-olok karena rela 
melakukan hal-hal yang irasional demi gebetan soal menghadapi 
ketidakpastian. Ketidakpastian yang dihadapi bucin tentunya jauh 
berbeda dengan ketidakpastian karena COVID-19. Ketidakpastian 
karena pandemi menyangkut persoalan hidup mati, sedangkan bucin 
tidak menghadapi pilihan hidup mati seperti itu. Walaupun demikian, 
menguak bagaimana bucin menyikapi ketidakpastian tetap berharga 
untuk melihat barangkali saja ada yang bisa dicontoh. 

Daya tahan bucin menghadapi ketidakpastian sungguh luar 
biasa, khususnya bucin yang punya gebetan, bukan pasangan. 
Sekalipun tidak ada kepastian apakah gebetan menerima atau bahkan 
sekadar tahu perasaannya, bucin sejati tetap rela menjadi bucin. Bucin 
juga selalu siap dengan kemungkinan terburuk. Kalau suatu saat 
ternyata gebetannya memilih orang lain, paling-paling bucin cuma 
menangis seharian. Setelah itu kembali melanjutkan hidup tanpa 
kehilangan perasaannya kepada gebetan. Kehebatan bucin yang lain 
adalah kemampuan adaptasi yang sangat baik. Bucin gebetan bisa jadi 
mengalami banyak keterbatasan dalam mengungkapkan perasaan. 
Kalau rindu dipendam sendiri, paling-paling dituangkan dalam 
bentuk puisi, lagu, atau melampiaskannya dengan berbagi perasaan 
bersama sesama bucin. Mau bagaimana lagi? DM saja tidak dibaca.

Apa sebenarnya yang membuat bucin memiliki endurance sehebat 
itu dalam menyikapi suasana ketidakpastian? Sepertinya jawabannya 
adalah mencintai tanpa syarat. Dalam pengertian ini, bukan berarti 
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bucin tidak berharap. Bucin tentu saja memiliki harapan-harapan. 
Namun, bucin tidak memfokuskan diri pada harapan-harapan itu. 
Bucin lebih fokus pada bagaimana mengekspresikan kebucinannya 
sambil menjalani kehidupan seperti biasa.

Berada di antara relawan MAFINDO di Jombang maupun di 
wilayah-wilayah lain membuat saya yakin bahwa memiliki endurance 
seperti bucin di atas tidak sesulit itu. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan para relawan di berbagai daerah baik 
secara organisasional maupun secara mandiri. Selama pandemi 
para relawan aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk membantu 
meringankan dampak pandemi. Di Jombang, pada awal-awal masa 
pandemi persediaan APD bagi nakes masih sangat minim karena 
adanya pembelian besar-besaran dan penimbunan. Menyikapi hal 
ini, relawan MAFINDO mengadakan penggalangan dana untuk 
membantu menyediakan APD berupa face shield bagi para nakes. 
Selama beberapa minggu, sedikit demi sedikit relawan memproduksi 
face shield rumahan yang kemudian disalurkan kepada para nakes 
melalui Ikatan Dokter Indonesia cabang Jombang. Kegiatan ini tidak 
mudah dilakukan karena adanya pembatasan mobilitas sehingga 
para relawan sulit berkumpul di satu tempat untuk bekerja bersama. 
Namun, dengan semangat dan ketulusan membantu, kegiatan ini 
dapat terlaksana sekalipun dengan berbagai keterbatasan. 

Selain APD untuk nakes, untuk membantu mensosialisasikan 
protokol kesehatan dan membantu meringankan beban ekonomi 
masyarakat terdampak COVID-19 di Jombang, sebagian dana hasil 
penggalangan dimanfaatkan untuk menyebarkan tools edukasi dan 
sembako gratis bagi kalangan tidak mampu, tentunya dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 
10 Mei 2020. Selain secara organisasional, sebagian relawan bahkan 
ada yang menjalankan inisiatif ini secara pribadi menggunakan dana 
pribadi. 

Selain melalui jalur offline, edukasi juga dilakukan dengan 
memaksimalkan fasilitas online. Pada 23 Juni 2020 lalu, MAFINDO 
Jombang menggandeng Diskominfo dan akademisi untuk berdialog 
bersama masyarakat tentang bagaimana menyusun strategi 
komunikasi publik yang baik agar kepercayaan masyarakat dapat 
tumbuh sehingga mudah diajak bekerja sama untuk mematuhi 
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protokol kesehatan. MAFINDO Jombang juga berusaha menyentuh 
isu-isu yang menjadi kegelisahan masyarakat, seperti adanya 
kekhawatiran sebagian masyarakat ketika sakit dan harus ke layanan 
kesehatan. Ada rasa khawatir akan malah tertular, atau rasa khawatir 
akan divonis sebagai pasien COVID-19. Isu ini kemudian diangkat pada 
sesi live Instagram akun MAFINDO Jombang yang pertama tanggal 6 
Agustus 2020, yang diberi nama The Fact Talk. Acara ini diharapkan 
akan dapat dilaksanakan secara rutin dengan mengangkat isu-isu 
sederhana tetapi penting agar menjadi pencerahan bersama bagi 
relawan maupun masyarakat.

Berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa dalam konteks 
posisi seseorang dalam zona menghadapi pandemi, para relawan 
MAFINDO berusaha memosisikan diri dalam zona bertumbuh. Ada 
tiga zona yang umumnya dipakai untuk mengilustrasikan tahapan 
seseorang menghadapi pandemi: zona ketakutan; zona belajar; dan 
zona bertumbuh. Pada zona ketakutan, orang akan mudah mengeluh, 
bahkan marah, juga bersikap egois dengan memborong barang-barang 
yang juga dibutuhkan orang lain. Pada zona belajar, seseorang mulai 
bisa menerima kenyataan, mulai memahami bahwa semua orang 
juga mengalami kesulitan yang sama, dan mulai berusaha bertindak 
untuk mengatasi masalah. Pada zona bertumbuh, seseorang mampu 
mengapresiasi peran orang lain, berusaha melakukan apa yang bisa 
dilakukan untuk membantu atas dasar kepedulian dan kasih sayang.

Pada zona bertumbuh, mentalitas seseorang sangat mirip dengan 
bucin yang tidak semata-mata fokus pada harapan atau kepentingan 
pribadi, tetapi pada bagaimana mengekspresikan kepedulian dan 
kasih sayang.  Nah, ternyata beneran ada yang bisa diambil pelajaran 
dari bucin, sekalipun jenis ketidakpastian yang dihadapi sangat 
berbeda. Bucin bisa memiliki endurance sehebat itu karena cintanya 
pada orang lain. Kitapun bisa memiliki endurance yang sama dengan 
mencintai diri sendiri dan keluarga tanpa syarat.  Mencintai orang 
lain saja bisa menghasilkan daya tahan seperti itu apalagi mencintai 
diri sendiri dan keluarga. Dengan berpikir seperti bucin, mungkin 
saja kita lebih fokus pada bagaimana menyesuaikan diri dengan 
ketidakpastian dan mengurangi fokus pada upaya mencari jawaban 
“Kapan ketidakpastian ini berakhir.” Dengan berada di antara relawan 
yang lain kita tidak akan merasa menjadi bucin sendirian.



COVID-19, Revolusi  COVID-19, Revolusi  
yang Mengguncang Duniayang Mengguncang Dunia

Riki Rinjani

Kita bisa berargumen bahwa COVID-19 sebagai pandemi adalah 
salah satu revolusi yang mengguncang dunia. Kita bisa berargumen 
bahwa pandemi Flu Spanyol (yang sebenarnya tidak berasal dari 
Spanyol) memberikan korban jiwa yang lebih besar. Namun, jangan 
lupa waktu itu Perang Dunia 1 sedang berkecamuk. Mau tidak ada 
pandemi pun, korban jiwa sudah sedemikian besarnya. 

Revolusi adalah perubahan radikal, sebenarnya bukan suatu 
keniscayaan. Alam dan seluruh isinya memang melakukan perubahan, 
tetapi secara perlahan. Bebatuan karang terkikis oleh aliran sungai, 
padang rumput menjadi gundul setelah dijarah oleh gerombolan 
herbivor, sel primodial merangkak dari peraduannya di lautan menuju 
daratan, kesemuanya terjadi. Namun, perubahan tersebut terjadi 
secara perlahan dalam tempo yang selambat-lambatnya.

COVID-19 ini seperti meteor yang tetiba menghujam bumi, 
mengirim gelombang kejut ke seluruh penjuru mata angin sebagai 
pertanda dibukanya orkestrasi kehancuran. Awalnya bumi hijau, 
kaya akan pepohonan. Besoknya bumi menjadi padang tandus tanpa 
kehidupan. Semua terjadi dalam semalam.

Seperti pada kasus COVID-19 ini. Saya ingat menjelang 
pergantian tahun, saya mengamati percakapan yang mengalir deras 
di salah satu grup percakapan yang saya ikuti. Selama beberapa 
hari sebelumnya sudah mulai muncul narasi “Virus baru muncul di 
Tiongkok, belum pernah ada sebelumnya.” Malam itu mulai muncul 
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kekhawatiran akan terjadi “sesuatu yang gawat”. Data-data dibagi dan 
dibandingkan, ide dan opini saling dilemparkan, dan di ujung benak 
semua orang, mungkin di ujung terjauh dan terdalam relung benak 
semua orang muncul kekhawatiran, “kapan benda ini masuk ke sini 
(Indonesia)?”

Kekhawatiran yang beralasan karena saat itu Indonesia sedang 
gencar-gencarnya menarik wisatawan asing ke Indonesia ketika 
semestinya Indonesia menutup pintunya rapat-rapat. Tapi sudahlah, 
semua pintu, semua dinding tinggi, pada akhirnya jebol juga, tak kuasa 
menahan derasnya serangan. Sekarang tanpa ada satu pun pelor yang 
ditembakkan, seluruh dunia dalam keadaan kacau balau. Seperti film-
film Hollywood, tulisan terhenti ketika adegan sedang menggantung. 
Lalu muncul credit roll, lampu-lampu dinyalakan, bangku kiri kanan 
berkomentar, setengah jengkel, “ Kapan ini berakhir?” Lalu beberapa 
bulan kemudian lanjutannya muncul. 

Akankah ada adegan terakhir di mana dunia porak poranda? Ya 
sedikit hiperbola, tetapi memang benar-benar kacau. Tingkat kematian 
melambung tinggi. Tiongkok sebagai panggung babak pertama sudah 
mulai bisa mengendalikan situasi. Adegan berlanjut pada babak-babak 
selanjutnya di berbagai belahan dunia. Amerika (Utara dan Selatan) 
kacau. Uni Eropa (plus minus Inggris Raya) kacau. Asia Timur agak 
terkendali. Tidak terkecuali Indonesia.

Segala macam daya dan upaya dilakukan oleh Pemerintah di 
semua negara. Lockdown, PSBB, dan berbagai varian mitigasi penularan. 
Protokol kesehatan disusun, disosialisasikan, lalu diimplementasikan. 
World Health Organization (WHO) menjadi trending di semua rumah 
tangga. Semua orang berebut masker, hand sanitizer, dan alkohol. 

Jalan raya menjadi sepi. Kota besar menjadi kuburan raksasa 
ketika malam tiba. Banyak kantor yang terpaksa menyuruh pulang 
para pekerja mereka. Pasar, Mall, pusat keramaian lainnya menjadi 
sepi. Barangkali hanya apotik saja yang tetap ramai. Bahkan rumah 
sakit pun menjadi sepi karena banyak dari mereka berpikir bahwa 
rumah sakit merupakan tempat yang paling rawan sebagai tempat 
penularan virus SARS-CoV-2.

Namun, itu cerita di bulan ketiga dan keempat. Maju ke 
beberapa bulan setelahnya, sepertinya business as usual ya? Pemerintah 
memang mendorong dijalankannya lagi roda kehidupan masyarakat 



361

yang dikawal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tetapi 
banyak masyarakat yang juga masih abai dengan protokol kesehatan 
tersebut. Tidak mudah membiasakan masyarakat dengan gaya hidup 
sehat. Pemerintah didukung seluruh instansi dan komunitas akhirnya 
harus mengampanyekan gaya hidup sehat, batuk ditutupi dengan 
lengan, memakai masker jika sakit (dan sekarang untuk semuanya), 
membiasakan cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. 
Semua itu dilakukan dalam beberapa bulan terakhir ini.

Semua usaha pemerintah itu terwujud hanya dalam semalam. 
Begitu diumumkan kasus pertama di Indonesia, keesokan harinya 
semua orang menjadi khawatir akan kesehatan mereka. Namun, 
seperti ekskremen ayam, semangat perubahan ini tidak bertahan lama. 
Memang sampai detik ini terjadi sedikit perbaikan dalam perilaku 
hidup sehat masyarakat, tetapi jika ditanya apakah perbaikan tersebut 
signifikan dan berdampak, sepertinya memang butuh penyelidikan 
lebih lanjut.

Berbicara tentang dampak COVID-19, bagaimana dampaknya 
dengan bisnis medis, khususnya apotek, kebetulan saya adalah 
seorang apoteker. Pada bulan ketiga atau keempat, terjadi peningkatan 
volume transaksi yang besar. Hampir sebagian besar dari peningkatan 
tersebut bisa dikenakan pada barang-barang yang sudah saya sebut 
di atas. Pasien pelanggan saya juga menjadi lebih cerewet, sebagian 
khawatir tidak kebagian, sebagian khawatir akan apa yang akan terjadi 
kepada mereka. Namun, menginjak pada bulan kelima, masyarakat 
tampaknya sudah mulai cuek dan kembali ke kehidupan mereka.

Ya, memang ada perubahan. Beberapa masyarakat sudah 
memahami makna dan tujuan menjaga jarak dengan pasien lain. 
Beberapa masyarakat meminta maaf kepada saya jika datang tanpa 
mengenakan masker. Beberapa masyarakat mencuci tangan mereka 
di keran halaman apotek (kerannya sudah lama terpasang. Saya 
hanya menambahkan sabun cuci tangan dan memasang poster untuk 
mengingatkan). Namun, pada umumnya perubahan yang sudah 
terjadi tampaknya sudah berbalik ke kondisi awal.

Bagaimanapun memang harus kita akui bahwa COVID-19 
merenggut (sementara) semua orang dari zona nyamannya. Kita semua 
berharap teman-teman di rumah sakit masih kuat untuk bertahan 
sampai vaksin selesai dibuat dan bisa digunakan seluruh masyarakat.



Aja Hoaks, Rek!Aja Hoaks, Rek!

Vivid Sambas

Aja Hoaks, Rek! adalah semboyan khas arek Suroboyo untuk 
melawan hoaks, semboyan yang menancap, membumi, sekaligus 
mudah diingat. Berawal dari kepedulian atau tepatnya kepiluan atas 
begitu banyak informasi yang menebar kebencian, terutama di media 
sosial pada saat menjelang pilpres 2014, termasuk di WhatsApp grup 
alumni sekolah dan kampus. Ujaran kebencian, narasi SARA, dan 
berita  hoaks, bahkan di kalangan intelektual yang saya saksikan 
langsung, begitu intensif. Saat saya mengetahui ada pembentukan 
relawan antihoaks di Surabaya, tanpa berpikir terlalu lama saya 
memutuskan bergabung. Seingat saya belum tersosialisasi nama 
MAFINDO ketika itu. Diawali dengan pembentukan WhatsApp 
grup dan pengumpulan dana patungan dari para relawan melalui 
pengadaan kaos Turn Back Hoax Surabaya. 

Waktu itu saya sedang hamil besar, dengan adanya ananda 
yang lahir kemudian membuat saya jarang bisa hadir saat edukasi 
antihoaks luring di acara car free day di Taman Bungkul Surabaya. 
Namun, sekitar seminggu atau dua minggu setelah melahirkan saya 
sempatkan mengajak ananda –si jabang bayi merah ikut datang 
ke edukasi tersebut– meski hanya sejenak untuk ikut merasakan 
suasana di lokasi. Saya terkenang antusiasme relawan dan warga yang 
mengesankan. Pemilihan lokasi juga sangat tepat, mengingat taman di 
jantung kota Surabaya ini adalah jujugan utama warga di hari Minggu 
pagi. Berbagai lapisan masyarakat hadir, dari berbagai latar belakang 
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pendidikan, usia, kelas sosial, tumplek blek di sana. Poster-poster 
MAFINDO saat itu cukup menarik perhatian, baik berupa standing 
banner maupun poster yang diacungkan para relawan sambil sesekali 
berkeliling. Apalagi menggunakan kalimat yang menarik dan khas 
Suroboyo sekali, “Aja Hoaks, Rek” yang juga didampingi dengan slogan 
lain seperti “Saring Sebelum Sharing”.

Terkait saat pandemi COVID-19, tentunya perhatian masyarakat 
adalah pada berita-berita tentang kesehatan maupun sikap kritis 
terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Apalagi 
pada tahap awal saat masih di zona ketakutan ( fear zone) di mana 
secara umum masih dalam situasi chaos –yang bisa dikatakan 
‘wajar’ dalam masa perubahan–, di mana yang umum terjadi adalah 
menimbun stok masker/APD/vitamin berlebihan, menebarkan rasa 
takut dan marah, sering mengeluh, langsung membagikan informasi 
apapun dari medsos, panik. Dalam perkembangannya, akan berlanjut 
dengan pergeseran ke arah zona pembelajaran (learning zone) dan zona 
pertumbuhan (growing zone).

Sebagai relawan MAFINDO, salah satu upaya nyata yang bisa 
dilakukan adalah menyebarluaskan informasi ‘Lima Topik Teratas 
Periksa Fakta’ yang diterbitkan tiap minggu, dan terus berupaya 
menularkan kesadaran untuk cek fakta dan memberikan informasi 
tentang alat bantu cek mandiri melalui aplikasi Hoax Buster Tools.

Hoaks dan Teori Pikiran

Pada saat terpapar informasi, ada pilihan yaitu menelan 
informasi tersebut mentah-mentah, atau mengendapkannya/
menyaring kebenarannya. Ada yang langsung membagikannya, 
tanpa cek fakta maupun memikirkan tentang manfaat dari informasi 
tersebut untuk dibagikan. Dalam teori pikiran, pola respons manusia 
dipengaruhi oleh program yang tertanam kuat di pikiran bawah sadar 
manusia, yang masuk melalui lima jalur, yaitu sebagai berikut.
1. Ide yang ditanamkan atau dibagikan oleh figur otoritas (seperti 

orang tua, guru, pemuka agama, dan siapapun pihak yang 
disegani dan dianggap punya otoritas lebih tinggi).

2. Ide yang disampaikan dalam muatan emosi yang intens (misal 
sangat takut, sangat marah, sangat khawatir).
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3. Repetisi ide (pengulangan ide terus-menerus, sesuatu yang salah 
pun bisa jadi dianggap benar jika didengungkan terus).

4. Identifikasi keluarga atau kelompok (ras, suku, kelompok agama, 
bisa jadi identifikasi yang sangat kuat untuk program tertentu).

5. Jalur relaksasi pikiran (Ide yang ditanamkan dalam kondisi 
rileks).

Dengan memahami lima jalur masuk ke pikiran bawah sadar 
yang mempunyai kekuatan sepuluh kali (bahkan lebih) dibanding 
kekuatan pikiran sadar ini, kita bisa menelaah mengapa sebuah berita 
hoaks dapat dipercaya sedemikan rupa, membuat orang kehilangan 
sisi kritisnya. 

Pelajaran yang bisa diambil dari hal ini, di antaranya adalah 
sebagai berikut.
1. Figur otoritas hendaknya lebih berhati-hati dalam menyikapi 

maupun memberikan suatu pernyataan kepada publik, karena 
apapun yang disampaikan bisa dianggap sebagai informasi yang 
valid tanpa perlu dikritisi atau dicek faktanya. Padahal bisa saja 
informasi yang disampaikan kurang valid.

2. Waspada terhadap berita-berita yang memancing insting alami 
manusia dan merangsang otak reptil manusia merespons 
untuk mempertahankan hidup dari sebuah ancaman, yaitu 
berita yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran berlebihan, 
ketersinggungan berlebih.

3. Waspada terhadap paparan informasi yang terus-menerus, 
bahkan informasi hoaks yang menyesatkan bisa dianggap sebagai 
kebenaran jika diulang terus.

4. Waspada terhadap penggunaan politik identitas untuk tujuan 
tertentu, karena adanya ikatan kelompok bisa mengurangi tingkat 
kritis individu.

5. Waspada terhadap paparan informasi saat kondisi relaks.

Berawal dari kesadaran diri (self awareness), diikuti dengan 
memperkaya literasi, kita bisa meningkatkan kepekaan terhadap 
berita hoaks, bahkan bisa meng-counter berita hoaks tersebut dengan 
cara-cara tertentu yang memengaruhi pikiran bawah sadar. Salah 
satunya dengan mempelajari pola bahasa hypnosis (Hipnotic language 
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pattern) atau disebut juga Milton Model, yang bisa dipelajari di 
antaranya dalam ilmu NLP (Neuro-Linguistic Programming). Hal ini bisa 
diterapkan saat membuat sebuah narasi edukatif untuk publik yang 
bisa dikemas dalam pendekatan yang ringan, maupun bahasa yang 
dipahami sesuai dengan sasaran yang dituju, seperti edukasi untuk 
warga atau arek Suroboyo, dengan slogan yang khas seperti Aja Hoaks, 
Rek!

Saya bersyukur bisa bergabung menjadi relawan MAFINDO. 
Buat saya ini kontribusi nyata dengan memberikan edukasi kepada diri 
sendiri, keluarga, dan masyarakat secara umum, maupun komunitas-
komunitas yang beririsan dengan keberadaan saya.

Terima kasih untuk teman-teman relawan MAFINDO di 
seluruh Indonesia dan teman-teman di MAFINDO pusat yang 
saling menyemangati menyuntikkan virus antihoaks untuk menjaga 
kewarasan kita menyaring maupun membagikan informasi.

Tetap bergandengan tangan. Salam literasi.

#turnbackhoax



Tetap Produktif dan Melakukan Tetap Produktif dan Melakukan 
Berbagai Hal yang Bermanfaat pada Berbagai Hal yang Bermanfaat pada 

Masa PandemiMasa Pandemi

Yusuf Noer Ichsan

 Tidak ada yang menyangka bahwa pada 2020 ini akan terjadi 
wabah virus yang cukup mengkhawatirkan masyarakat dunia. Tidak 
ada yang menyangka pula bahwa virus yang awalnya muncul di 
Tiongkok ini akan mewabah hingga ke sebagian besar wilayah di 
dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tentunya kondisi ini memaksa kita 
mengubah kebiasaan dalam beraktivitas. Bahkan selama beberapa 
waktu gerak kita dibatasi karena pemerintah menerapkan kebijakan 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk menekan angka 
penyebaran virus yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat. 
Selama kebijakan PSBB diberlakukan, seluruh aktivitas yang 
berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang dilarang, tagar ‘di 
rumah saja’ mulai digalakkan di media sosial seperti Instagram dan 
Facebook. Banyak orang yang ikut meramaikan dengan memasang 
tagar tersebut di postingan mereka untuk menandakan bahwa mereka 
siap untuk diam di rumah dan tidak akan keluar rumah selain untuk 
bekerja dan urusan yang penting. Tentunya diam di rumah saja akan 
menjadi sesuatu yang membosankan, apalagi untuk kita yang terbiasa 
hang out keluar rumah sepulang kerja, entah itu nongkrong di cafe atau 
nge-date bareng gebetan di mall hingga lanjut nonton bioskop. Rasanya 
tidak enak memang jika kita harus mengubah hal yang sudah menjadi 
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kebiasaan tersebut, namun ada beberapa kegiatan positif yang bisa 
kita lakukan saat kita berada di rumah.

Hal pertama yang bisa kita lakukan selama di rumah aja adalah 
dengan mengasah hobi. Hobi merupakan kegiatan ringan yang 
biasanya dilakukan atas dasar ketertarikan yang sangat kuat dari 
dalam diri. Hobi juga merupakan kegiatan yang secara umum membuat 
kita banyak meluangkan waktu dan menginvestasikan sesuatu di 
dalamnya, baik itu materi maupun waktu dengan senang hati. Seiring 
dengan padatnya aktivitas sehari-hari yang begitu menyita waktu dan 
tenaga, kita sering kali melupakan hobi yang sudah lama kita jalani, 
seperti menulis. Dengan adanya PSBB, ada baiknya waktu luang di 
rumah kita isi dengan melakukan hobi yang sudah lama “terbengkalai” 
tersebut. Saya kebetulan punya hobi menulis dan membaca, ketika 
masa kuliah dahulu saya memiliki banyak waktu luang yang sering 
saya gunakan untuk melakukannya. Namun, semenjak lulus kuliah 
dan bekerja, kedua hobi tersebut sudah jarang sekali saya lakukan 
kembali. Dengan adanya penerapan PSBB yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, saya mencoba kembali untuk melakukannya. Pada 
awalnya memang terasa agak berat, baru menulis cerpen setengah 
halaman atau 100-150 karakter, saya sudah kehilangan ide dan kata-
kata untuk melanjutkannya, begitupun ketika membaca buku, 
membaca 5 halaman sudah terasa jemu dan membosankan padahal 
buku tersebut merupakan buku yang sudah lama saya ingin baca. 
Setelah dua hingga tiga hari rutin membaca dan menulis, saya mulai 
kembali menemukan “kenikmatan” yang sudah lama tidak dirasakan. 
Kita juga bisa mencoba menemukan hobi lain yang sekiranya bisa kita 
lakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya, contohnya berkebun. 
Kita dapat belajar hal lain dengan mudah karena di zaman sekarang 
segala sesuatu dapat dipelajari secara autodidak melalui internet. Di 
YouTube banyak sekali kanal-kanal yang menyediakan video tutorial 
untuk kita pelajari.

Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan saat di rumah aja adalah 
dengan melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan 
keluarga. Lagi-lagi, karena kesibukan sehari-hari kita jarang untuk 
melakukan komunikasi yang intens dengan keluarga. Suatu contoh 
ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan dua anak yang 
sudah beranjak remaja. Kedua orang tuanya bekerja, berangkat pagi 
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pulang senja, bahkan sering pulang malam dikarenakan lembur. 
Kedua anak mereka sekolah berangkat pagi pulang sore. Ketika malam 
tiba, semua sudah larut dalam keasyikannya sendiri. Kedua anak 
remaja tersebut asyik memainkan ponselnya di kamar, sementara 
ayah dan ibu sudah terlelap karena kelelahan sepulang bekerja. 
Terkadang, pada saat ayah dan ibu pulang, kedua remaja ini tidak 
ada di rumah, mereka asyik keluar bersama dengan teman-temannya 
dan pulang larut malam. Hari libur juga jarang dihabiskan bersama, 
lagi-lagi karena kedua anak mereka lebih suka keluar bersama teman-
temannya. Dengan adanya PSBB yang membuat gerak di luar rumah 
dibatasi, komunikasi antaranggota keluarga bisa dilakukan lebih baik 
lagi. Luangkan waktu sejenak minimal setengah jam untukberkumpul 
dan berkomunikasi, mulai dari hal-hal yang kecil hingga masalah 
pribadi, apalagi usia remaja sering kali ada beberapa masalah yang 
perlu bantuan orang yang lebih dewasa untuk menemukan solusi 
yang tepat. Selain itu berkumpul bersama keluarga juga bisa lebih 
merekatkan dan menghangatkan hubungan. Kita juga bisa melakukan 
piknik di rumah bersama keluarga. Pada saat pulang kerja cobalah 
luangkan waktu sejenak untuk membeli beberapa cemilan dan 
minuman di minimarket. Sesampainya di rumah, ambil tikar dan 
gelar tikar tersebut di ruang keluarga, ajak seluruh keluarga untuk 
duduk bersama dan menikmati hidangan yang sederhana tersebut 
sambil bercanda ria. Jika perlu, ambil laptop dan putarlah film yang 
alur ceritanya ringan untuk disaksikan bersama keluarga. Dengan 
demikian, kita menciptakan piknik di rumah yang tidak kalah asyik 
dengan rekreasi di tempat wisata.

Hal ketiga yang bisa kita lakukan di rumah aja adalah dengan 
mengikuti seminar online atau biasa disebut dengan webinar. Secara 
umum seminar merupakan pertemuan antarsekelompok orang yang 
diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi 
ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Pendapat lain mengatakan 
seminar merupakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang dengan tujuan untuk membahas suatu topik tertentu dan 
mencari solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya 
jawab. Banyak seminar online atau yang bisa kita ikuti, contohnya 
webinar mengatasi penyebaran virus SARS-CoV-2. Ada beberapa 
manfaat webinar, salah satunya adalah hemat waktu dan biaya. Kita 
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bisa mengikuti webinar dengan melaksanakan kegiatan lain di rumah. 
Kita menginstal aplikasi Zoom atau Google meet sebagai sarana untuk 
mengikuti webinar.

Selanjutnya adalah tips untuk tetap aman beraktivitas di luar 
rumah. Poin utama adalah kita harus disiplin dalam mematuhi 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan 
lupa untuk selalu menggunakan masker ke mana pun kita berada. 
Usahakan untuk membawa hand sanitizer di dalam tas atau saku. 
Sebagian perusahaan masih mewajibkan karyawannya bekerja pada 
masa pandemi. Tentu hal ini membuat kita harus lebih ekstra hati-hati, 
terutama saat berada di tempat kerja. Usahakan untuk selalu menjaga 
kebersihan diri dengan mencuci tangan selang beberapa waktu 
saat beraktivitas. Kita juga wajib menerapkan social distancing ketika 
berinteraksi dengan rekan kerja. Perusahaan tempat saya bekerja 
menerapkan meeting online dalam rangka mendukung pelaksanaan 
physical distancing dengan demikian diskusi antarrekan kerja dapat 
tetap berjalan baik.

Sekarang kita sudah menuju era new normal, tetapi bukan 
berarti bahwa kita sudah melewati masa pandemi. Menurut data yang 
dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah pasien positif COVID-19 
tiap hari terus mengalami peningkatan dan belum terlihat penurunan 
kurva. Oleh karena itu, kita wajib tetap waspada meskipun kita sudah 
bisa bepergian ke mana saja. Setelah beberapa waktu kita menghadapi 
PSBB, kita tentunya membutuhkan yang namanya refreshing. Kita 
dapat melakukan olahraga santai apalagi belakangan bersepeda 
kembali marak karena masyarakat sadar pentingnya berolahraga. 
Kita dapat melakukan bersepeda santai di dekat rumah, tetapi tetap 
berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan karena 
potensi penyebaran virus SARS-CoV-2 bisa terjadi di mana saja.

Pandemi memang belum berakhir, tapi kita harus tetap produktif 
seperti biasanya. COVID-19 bukan untuk ditakuti dan bukan juga 
disepelekan. Di mana pun dan kapan pun kita beraktivitas, jangan 
lupa untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah 
ditentukan oleh pemerintah. Semakin kita disiplin maka penyebaran 
virus SARS-CoV-2 akan dapat segera teratasi.



Gara-gara Belajar Daring,  Gara-gara Belajar Daring,  
Orang Tua KelabakanOrang Tua Kelabakan

Siti Nailus Saibah

Eits, sebelum kita ke arah yang lebih serius, mari saling menyapa 
terlebih dahulu. Saya ngga pengen nanya tentang kabar kalian, tapi 
pengen nanyain kabar tetangga atau ponakan-ponakan kalian, bagaimana 
kabar mereka selama belajar daring ini? Semoga tetap baik.

Selama pandemi yang berakibat pada ditiadakannya perkuliahan 
secara luring (offline), selama itu pula saya harus menyelesaikan tugas 
secara daring (online), mulai dari kuliah online, PPL Online, KKN Online, 
bahkan bimbingan dan revisi tugas akhir saya juga secara online (eh kog 
malah curcol ya). 

Di sisi lain, saya dihantui dengan kehadiran para orang tua dan 
anak-anak yang datang ke rumah, ngapain coba? Ya, mereka merayu 
saya supaya buka jasa les privat atau istilah kerennya disebut dengan 
bimbel.

Bukannya ngga mau atau jual mahal sih tapi buat saya yang 
sedari lahir sampe segede ini ngga pernah ngerasain dunia bimbel/les 
privat. Hal itu terasa sangatlah mewah dan mindset itu ngga berubah 
sampai sekarang. Memang sih biasanya saya mengajari anak-anak 
dengan sukarela, karena saya agak kurang nyaman dengan dunia les 
privat di lingkungan tempat tinggal saya, kenapa? Ya.. banyak alasan 
aja si sebenernya, wkwk.

Pertama, saya lebih suka melihat anak-anak belajar dengan 
santuuy, tanpa memikirkan bayaran ataupun batasan waktu. Sok bijak 
banget ya? Wkwk
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Kedua, buat saya yang ngga bisa fokus ke satu kegiatan dengan 
waktu yang amat lama alias bosenan, terikat dengan kegiatan les privat 
adalah sesuatu yang sangat menjemukan. 

Ketiga, menurut saya ini yang paling realistis sih banyak orang 
tua yang menganggap bahwa les merupakan solusi ketika anak 
punya banyak PR (pekerjaan rumah). On the other hand, pendapat 
ini berseberangan dengan pemahaman saya, yang mana les privat 
me rupakan wadah bagi anak dalam menambah pemahaman dan 
mengejar ketertinggalan atas materi yang diajarkan di sekolah.

Keempat, begitu banyak polah tingkah anak yang lucu tetapi 
kadang juga menjengkelkan.  Bagaimana tidak? Pernah sekali waktu, 
saya lagi bantuin anak-anak ngerjain PR matematika, udah tak kasih 
tahu rumusnya, eh saya malah disuruh ngerjain plus nulis jawabannya 
di lembar tugasnya itu anak dong, aishhhh.

Alasan-alasan di atas hanya segelintir dari banyak alasan yang 
masih tersimpan rapat dalam sanubari, wkwk. Sebagai informasi, 
sekolah dasar (SD) di tempat saya, ngga ada tuh istilah belajar daring, 
bener-bener ngga ada sama sekali dan yang ada hanyalah belajar dengan 
tugas-tugas sekolah yang begitu melimpah, kenapa? Karena rata-rata 
orang tua siswa belum memiliki gadget yang mumpuni untuk belajar 
online. 

Sisi baiknya adalah ada beberapa guru yang bersedia datang ke 
rumah-rumah siswa untuk mengajar secara bergantian. Oh ya, selain 
merhatiin (jadi stalker) akun media sosial mantan (eh..),banyak hal yang 
harus mulai kita perhatiin nih.

Misalnya saja dalam bidang pendidikan, ketika banyak orang tua 
yang mengeluhkan tugas-tugas sekolah yang membabi buta, tugasnya 
bukan cuma baca sama ngerjain lembar tugas satu bab aja, tapi anak-
anak bener-bener diharuskan untuk menyelesaikan seluruh tugas 
dalam satu LKS dengan disertai waktu jatuh temponya. Ya.. bukannya 
males atau gimana, masih mending kalau udah dijelasin materinya, lah 
ini.. langsung disuruh ngerjain soalnya, mana paham? Yakalii gengs.

Ada beberapa cerita yang ingin saya ulas sedikit di sini, di 
antaranya ketika seorang ibu muda, yaa kira-kira umurnya 27 tahun 
(ibunya adalah ibu rumah tangga, tamatan SMA sederajat). Beliau 
meminta saya untuk mengajar les privat kepada anaknya. Masih 
mending kalau anaknya udah SMP/ SMA sederajat, ini anaknya baru 
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kelas 1 SD. 
Namanya juga Sekolah Dasar, masa iya baru kelas satu udah 

dicariin guru les, lah ngajarin baca sama nulis doang apa ya orang 
tuanya bakal kelabakan? Dalihnya si kalo sama guru les anaknya bakal 
lebih nurut gitu. Padahal pendidikan yang pertama dan utama ada di 
keluarga, entahlah.

Belum lagi nih ya, selama pandemi banyak anak-anak SD yang 
belum mampu memahami materi pembelajaran dengan baik. Ya gitu, 
karena masih banyak orang tua yang belum memiliki gadget dan jika 
punya gadget pun, rata-rata masih belum mampu memfungsikan gadget 
sebagi media belajar dengan optimal. Bahkan, cara memanfaatkan si 
embah gugel pun ada beberapa orang tua yang belum mampu.

Masalahnya bukan hanya bersumber dari orang tua, tetapi juga 
dari anak. ketika anak-anak SMP/sederajat sudah lulus sekolah lewat 
“jalur corona”, tidak sedikit di antara mereka yang menginginkan 
untuk melanjutkan di sekolah favorit. Beruntungnya, ada yang 
keterima. 

Namun, kabar buruknya adalah ketika anak tidak mampu 
mengikuti pembelajaran yang berjalan secara daring. Tidak sedikit 
di antara mereka yang kebingungan untuk mencari tutor guna 
membantu mereka dalam memahami materi pembelajaran.

Parahnya lagi ketika orang tua sibuk bekerja, anak-anak pun 
merasa bebas merdeka untuk tidak belajar, main ke sana kemari 
sesuka isi hati. Anak-anak yang seharusnya belajar setiap hari, malah 
main terus-terusan tanpa mengenal henti.

Ketika saya iseng tanya-tanya sama seorang anak kecil, “Lebih 
enak mana antara sekolah di sekolah atau sekolah dari rumah kayak 
sekarang?”, dengan polosnya ia menjawab “Lebih enak sekolah dari 
rumah kak, bisa main sepuasnya”, Miris.

Repot kan jadi orang tua? Memang, wkwk.
Itulah kenapa diperlukan adanya peran dari civitas akademika 

yang tidak hanya omdo (omong doang) atau teriak-teriak di media 
sosial tanpa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. 
Sesekali, perlulah dilakukan penelitian di desa-desa/sekolah-sekolah 
terpencil yang benar-benar membutuhkan pengembangan, baik dari 
segi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, maupun prasarana.

Ngga ada salahnya kan bagi mahasiswa buat ngelakuin 
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pengabdian masyarakat (tentunya tanpa nunggu tugas dari kampus 
ya, kan agent of change, eh). Ngga harus dengan hal-hal yang besar dan 
ribet kog, ngadain belajar kelompok bareng anak-anak juga udah cukup, 
setidaknya untuk membantu mencerdaskan anak bangsa sekalian 
bagi-bagi ilmu dengan orang yang lebih membutuhkan, hehe.

Simpelnya, dengan membantu sesama, sekecil apapun per-
buatannya, hidup pun akan tenteram karenanya.



BAGIAN III
Sepenggal Kisah  

Menjadi Relawan Antihoaks



Sepenggal Kisah Menjadi Relawan Sepenggal Kisah Menjadi Relawan 
AntihoaksAntihoaks

Sebuah Refleksi Sebuah Refleksi KecemplungKecemplung    
di MAFINDOdi MAFINDO

Boni Soehakso

Pada mulanya saya hanya seorang dosen di sebuah kota kecil 
yang bernama Purworejo sejak awal 2013 dan mengajar di sebuah 
kampus swasta yang terletak di Kecamatan Kutoarjo. Keterlibatan saya 
di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik itu pada kelompok 
UMKM ataupun Kelompok Wanita Tani serta keluar masuk dinas-
dinas pada pemerintah kabupaten, mayoritas sebuah kegiatan yang 
sudah biasa saya lakukan dalam mendampingi kelompok masyarakat.

Pada saat itu sekitar awal 2014, saya berkesempatan ke Jakarta 
bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok). Pada pertemuan itu akhirnya saya pertama kali mengetahui 
bahwa Pak Jokowi sore hari akan diumumkan menjadi calon presiden 
oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Demikian disampaikan oleh Pak 
Ahok, tidaklah heran mengingat sepak terjang beliau berdua dalam 
memimpin ibu kota Republik tercinta kita ini. Dicalonkannya Pak 
Jokowi menjadi calon presiden apa yang terjadi kemudian tidaklah 
sesuai dengan harapan, dunia Facebook menjadi sesuatu yang riuh 
penuh kekacauan dan polarisasi serta penuh dengan kampanye hitam 
dan kampanye negatif yang bahkan disertai dengan hasutan, fitnah, 
serta berita bohong.

Pada akhirnya saya bergabung dengan seorang teman lama di 
Jakarta, untuk bersama di Facebook melawan semua berita bohong, 
fitnah, dan hasutan terkait Pak Jokowi. Setiap ada berita bohong, 
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fitnah, dan hasutan terkait Pak Jokowi atau kondisi perekonomian 
dan lain-lain, saya diberikan dukungan fakta dan data serta diminta 
membantu menyebarkan di Facebook untuk melawan berita-berita 
bohong tersebut tentunya dengan narasi-narasi yang harus dibuat 
sendiri. Saat itu yang saya pikirkan bukan menjadi relawan Jokowi, 
sama sekali tidak, tercantum dalam daftar relawan Jokowi pun tidak, 
yang saya lakukan hanyalah semata-mata melawan berita bohong dan 
fitnah yang tidak benar.

Melihat dunia kancah perpolitikan saat Pilpres 2014 memang 
mengerikan tapi akhirnya semua berbuah hasil pada kemenangan 
akal sehat dan kewarasan. Selepas Pilpres tersebut, kegiatan saya 
pun kembali menjadi sesuatu yang normal dan kembali melakukan 
kegiatan pendampingan masyarakat di kabupaten Purworejo.

Pertemuan demi pertemuan dengan kelompok-kelompok 
masyarakat, akhirnya berujung pada pertemuan dengan seseorang 
yang saya panggil dengan nama Budhe Dina. Beliau aktif 
menggerakkan masyarakat melakukan kegiatan pertanian organik. 
Tidak hanya sampai disitu, pertemuan itu pun berlanjut dan bertemu 
dengan Mas Septiaji Eko Nugroho (Aji) dengan nama tenar di 
Facebook Muhammad Jawy, yang saat itu juga menghadiri pertemuan 
pada kelompok wanita tani hingga akhirnya tanpa sadar, pertemuan 
itu dimuat di sebuah koran Suara Merdeka. Pertemuan itu terjadi awal 
2016. Di sinilah semua itu bermula. Pada saat itu, Budhe Dina sudah 
bercerita tentang Forum Anti Fitnah Hoaks dan Hasutan yang ada di 
Facebook, tetapi saya enggan bergabung karena mengingat peristiwa 
pada 2014 membuat tidak nyaman dan lelah hati.

Menjelang pertengahan 2016 itu saya mengalami sebuah 
peristiwa yang tidak enak terkait dengan kampanye Pilgub DKI 
Jakarta. Sebuah postingan saya di Facebook terkait dengan percakapan 
klasifikasi tinggi di screenshot dan disebarkan di media sosial Twitter 
dan menjadi viral yang kemudian membuat saya dihubungi oleh 
beberapa wartawan untuk melakukan klarifikasi terkait berita 
tersebut dan dimuat di beberapa media nasional, tetapi atas saran 
dari beberapa rekan baiknya tidak perlu menjawab karena sudah ada 
yang lebih ahli dan membuka fakta-fakta terkait percakapan tersebut 
hingga akhirnya mereda dengan sendirinya.

Pada titik itulah saya menyadari, ini bukanlah sesuatu yang 
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baik untuk demokrasi Indonesia dengan menyebarkan berita 
bohong, fitnah, hasutan, serta data-data palsu yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan hingga pada akhirnya terjadi sebuah 
kecelakaan ucapan yang dilakukan oleh Pak Ahok dan hal tersebut 
membuat saya kecewa. Seiring berjalannya waktu, Budhe Dina 
kembali mengajak saya pada awal Desember 2016 untuk bergabung 
dengan sebuah kegiatan komunitas yang pada intinya adalah melawan 
berita Fitnah, Hasutan, dan Kabar Bohong. Kemantapan saya untuk 
bergabung karena saya merasa bahwa ini haruslah menjadi sebuah 
perlawanan untuk kembali mencerdaskan kehidupan masyarakat 
pada era demokrasi modern yang seharusnya santun dan memiliki 
nilai norma yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Pertemuan berawal pada tanggal 30 Desember 2016, untuk kedua 
kalinya bertemu dengan Mas Aji, dan ternyata pertemuan itu adalah 
untuk Deklarasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pertemuan demi 
pertemuan berlangsung, gabungan elemen-elemen masyarakat saat 
itu dikumpulkan di Jogja, Purworejo, dan Magelang. Saat itu Mas Aji 
menyampaikan bahwa ada 6 kota yang akan Deklarasi pada tanggal 
8 Januari 2017, termasuk Jogjakarta. Saya pun semacam mendapat 
beban diminta oleh rekan-rekan untuk menjadi Ketua penyelenggara 
deklarasi MAFINDO di Jogja. Namun, dari kesepakatan pertemuan 
tampaknya waktu terlalu singkat untuk menjalankan deklarasi pada 
tanggal 8 Januari 2017, kami memilih mundur pada tanggal 22 Januari 
2017 dengan pertimbangan bahwa Jogja adalah kota budaya, perlu 
melakukan deklarasi dalam bentuk tampilan budaya hingga pada 
akhirnya terwujudlah Deklarasi MAFINDO Yojomase (Yogyakarta 
Purworejo Magelang dan sekitarnya) di titik Nol Kilometer yang 
mendapatkan liputan dari media-media nasional dan lagi-lagi saya 
menjadi ikon Semar pada tampilan budaya saat deklarasi tersebut.

Aktif dalam kegiatan MAFINDO tentunya memiliki banyak 
manfaat menjadi lebih dekat dengan sumber informasi yang dapat 
dipercaya kebenarannya. Teringat kembali saat dahulu sempat terlibat 
di dalam kegiatan relawan pada masa kuliah di kota Semarang, 
menyenangkan sekali. Semua ini membuat saya harus kembali belajar, 
belajar membaca informasi secara detail, memilah-milah informasi 
mana yang benar mana yang salah dan mana yang informasi buatan 
untuk mendiskreditkan kelompok atau pribadi seseorang.
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Aktif sebagai relawan MAFINDO membuat saya kembali 
diminta oleh Presidium MAFINDO untuk menjalankan tugas 
sebagai Ketua Penyelenggara Muskernas I MAFINDO di kabupaten 
Magelang pada Februari 2017, sebuah acara yang dipersiapkan dengan 
baik oleh para relawan MAFINDO dengan melibatkan beberapa 
mahasiswa yang berasal dari UGM dan UIN Jogja. Saya kembali 
belajar membesarkan komunitas/organisasi menjadi lebih baik, bisa 
mengenal beberapa pejabat Kepolisian, Kementerian Kominfo pada 
saat acara tersebut menjadi sebuah kebanggaan bahwa kami para 
relawan MAFINDO terlibat dalam kegiatan positif yang bermaksud 
agar masyarakat menjadi paham bagaimana memahami dan memilah 
informasi berita yang dapat dipercaya kebenarannya. Sebuah 
kebanggaan tersendiri untuk pertama kalinya bertemu dengan hampir 
sebagian besar relawan MAFINDO yang berasal dari Jakarta, Bogor, 
Semarang, Ambon, Pontianak, Kendari, Makassar, dan lain-lain. 
Sangat menyenangkan sekali bisa berdiskusi bersama dalam sebuah 
Musyawarah Kerja Nasional untuk merumuskan langkah-langkah 
MAFINDO ke depannya.

Keterlibatan secara aktif tentunya menjadi sebuah kepercayaan 
dari rekan-rekan Presidium untuk diminta bergabung dalam sebuah 
Komite Kerja MAFINDO, dan saya menjalankan peran di dalam 
Komite Organisasi untuk berkarya di MAFINDO melihat pada 
kemampuan saya di beberapa organisasi LSM dan Komunitas. Tidak 
mudah untuk membesarkan komunitas MAFINDO dengan berbagai 
macam kebutuhan-kebutuhan organisasi yang harus menghadapi 
berbagai macam tuntutan dan permintaan dari pihak-pihak yang 
ingin bekerja sama dengan MAFINDO.

Sebuah kebanggaan terlibat dalam kegiatan diskusi, melakukan 
pendampingan kepada masyarakat, belajar bersama di dalam 
kelompok untuk semakin menambah ilmu terkait literasi digital dan 
akhirnya kelompok-kelompok masyarakat ini bisa semakin bersuara 
dan memahami pentingnya melek informasi dan mencari tahu 
kebenaran sebuah informasi. Berkembangnya sebuah komunitas 
tentunya membutuhkan relawan-relawan yang memiliki kesamaan 
visi dan misi dalam mencerdaskan masyarakat dalam literasi digital, 
seiring berjalannya waktu, relawan-relawan semakin bertambah, 
Mafindo pun semakin dipercaya untuk menjalankan beberapa 
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kegiatan yang bersumber dari organisasi internasional untuk terus 
terlibat dan menggaungkan literasi digital, baik itu di dunia media 
sosial maupun masyarakat Indonesia.

Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia pun semakin 
bertambah baik, polarisiasi yang terjadi pada Pilpres 2019 dengan 
begitu masifnya serangan fitnah, berita bohong, dan hasutan tidak 
mengubah kewarasan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. 
Namun, bisa dilihat betapa rusaknya demokrasi Indonesia yang 
seharusnya adalah demokrasi Pancasila yang memiliki nilai norma 
dan kesantunan, dan yang merusak adalah elite-elite politik yang 
sengaja bersandiwara untuk membuat kegaduhan-kegaduhan dan 
perpecahan di kelompok masyarakat bahkan keluarga.

Mafindo tidak pernah kenal lelah dan menyerah, para relawan 
terus bergerak, MAFINDO semakin mapan dan mandiri, memiliki Tim 
Cek Fakta yang solid, Tim Litbang yang luar biasa dalam melakukan 
pemetaan dan riset terkait penyebaran berita fitnah, hasutan, dan 
kabar bohong sehingga setiap kali Mafindo mengeluarkan pernyataan 
selalu menjadi rujukan dari media-media nasional dan sebuah 
kebanggaan beberapa media-media nasional pun turut berkolaborasi 
bersama MAFINDO dalam upaya melawan berita fitnah, hasutan, 
dan kabar bohong. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan kementerian 
dan lembaga negara menjadi sebuah dorongan agar pemerintah juga 
terlibat dalam memberikan informasi-informasi sesuai data dan fakta 
yang dapat dipercaya kebenarannya.

Pada saat ini, 2019, Indonesia dan negara-negara lain mengalami 
wabah pandemi COVID-19, sebuah wabah yang tanpa diduga 
merenggut nyawa orang-orang yang berada di sekitar kita. Wabah 
Pandemi COVID-19  ini ternyata juga menjadi sebuah komoditas 
penyebaran berita bohong, fitnah dan hasutan, baik itu kepada 
pemerintah, pihak asing, masyarakat, termasuk suku/etnis di 
Indonesia itu sendiri. Ternyata komoditas ini tetaplah menjadi jualan 
menarik bagi media abal-abal yang mengharapkan pundi-pundi dari 
para pembacanya. MAFINDO pun bergerak dengan Tim Cek Fakta 
dan Litbang melakukan pemetaan berita hoaks yang terjadi sejak 
Januari sampai dengan Agustus 2020.

Profesi saya saat ini sebagai Pendamping Desa Kecamatan di 
Kabupaten Magelang, yang juga bergabung dengan Gugus Tugas 
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COVID-19 di desa dampingan. Melihat beberapa hal terkait dengan 
berita bohong yang bersumber dari sebaran grup WhatsApp, di 
situ mulai saya memberikan masukan agar melakukan pengecekan 
menggunakan aplikasi HBT atau mengakses informasi di laman www.
mafindo.or.id atau bisa mengakses informasi di tbh.id/corona. Namun, 
ternyata tetap ada kelemahan, informasi, ataupun berita hoaks yang 
susah dilakukan verifikasi, yaitu berita hoaks yang berasal dari 
lingkup lokal kabupaten yang tidak terangkat secara nasional. Namun, 
secara tidak langsung masyarakat desa paham bahwa sebaran berita 
yang dapat dipercaya baiknya hanya dari media-media nasional dan 
bukan berita yang disebarkan melalui grup WhatsApp yang tidak 
jelas sumber informasi yang dapat dipercaya.

Upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh Mafindo beserta 
dengan para relawan-relawan hebat di Indonesia dengan kerja tim 
Komite Kerja MAFINDO membuahkan banyak pembelajaran yang 
berdampak bagi masyarakat Indonesia. Namun, upaya-upaya ini tidak 
akan pernah selesai karena upaya-upaya penyebaran berita fitnah, 
hasutan, dan berita bohong masih terus berlangsung dan masih 
ada lapisan/kelompok masyarakat yang percaya dan menikmati 
berita fitnah, hasutan dan berita bohong yang bermaksud untuk 
menyebarkan kebencian dan menimbulkan polarisasi di masyarakat 
Indonesia.

Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada seluruh relawan 
MAFINDO atas kerja dan upaya yang dilakukan dalam mencerdaskan 
kehidupan masyarakat Indonesia dan bermanfaat bagi bangsa dan 
negara Indonesia.



Asyiknya Menjadi Relawan MAFINDOAsyiknya Menjadi Relawan MAFINDO
Melawan Hoaks COVID-19Melawan Hoaks COVID-19

 
Cosmas Gunharjo Leksono

Menjadi relawan apapun yang memiliki kontribusi bagi republik 
ini tentu sangat dibutuhkan. Semua kerelawanan pasti memiliki tujuan 
yang baik. Di antara sekian banyak relawan, saya memilih bergabung 
di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Solo Raya atau disingkat menjadi 
MAFINDO Solo Raya. MAFINDO Solo Raya anggotanya terdiri dari 
berbagai daerah di wilayah eks-Karesidenan Surakarta, yaitu Solo, 
Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, hingga Boyolali. 

Sejak Indonesia dilanda virus SARS-CoV-2, sejak itu pula 
Indonesia dibanjiri hoaks tentang COVID-19. Versi World Health 
organization (WHO) menyebutnya sebagai infodemi, yaitu berita 
yang berisi informasi bohong selama pandemi. Saya kupas saja hal-
hal sederhana yang bisa saya lakukan untuk turut membendung 
penyebaran hoaks terkait COVID-19.

Lalu, apa enaknya jadi relawan MAFINDO melawan hoaks 
COVID-19? Mau bersusah-susah, berpayah-payah tetapi tidak dibayar? 
Begitulah, namanya juga relawan jadi harus rela mengorbankan 
waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Lalu, apa yang didapat dengan 
menjadi relawan MAFINDO Solo Raya melawan hoaks, terutama 
tentang virus SARS-CoV-2?

Pertama, kita menjadi lebih tahu tentang beberapa berita 
misinformasi dan disinformasi terkait pandemi. Lha kok bisa? Ya tentu 
saja. Sebab kita bukan relawan asal-asalan. MAFINDO bukan relawan 
yang hanya suka wedangan, nongkrong saja. Kalaupun nongkrong 
sambil wedangan, tentu ada hal penting untuk dibahas, bukan sekadar 
bersenang-senang atau kumpul-kumpul belaka. Relawan MAFINDO 
harus benar-benar paham tentang isu-isu terkini mengenai hoaks.  
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Apa saja pembekalannya menjadi relawan MAFINDO? Adakah 
pelatihannya? Tentu saja ada. Kita dibekali bagaimana cara mengetahui 
sebuah informasi hoaks atau bukan. Ada yang menggunakan dengan 
aplikasi, ada pula yang menggunakan keterampilan kita dengan 
mengakses beberapa fitur Google di internet. Melalui Facebook, juga 
ada grup relawan MAFINDO, dari sinilah kita bisa debunk beberapa 
berita hoaks, termasuk hoaks terkait COVID-19.

Melalui grup WhatsApp MAFINDO juga selalu mengabarkan 
tentang hoaks, termasuk berita-berita teratas yang telah di-debunk 
oleh MAFINDO melalui platform grup Facebook Forum Anti Fitnah 
Hasut dan Hoaks (FAFHH). Kita juga bisa melaporkan informasi 
hoaks COVID-19 melalui situs turnbackhoax.id dan informasi terkini 
di mafindo.or.id. Kita juga mendapat ilmu penggunaan aplikasi Hoax 
Buster Tools (HBT), sebuah aplikasi mencari berita valid sekaligus 
kita dapat melaporkan berita yang terindikasi misinformasi dan 
disinformasi. 

Kedua, kita ikut menyelamatkan orang-orang yang terpengaruh 
dengan berita palsu terkait COVID-19. Sebagian besar orang ketika 
mendapat berita atau informasi, mereka langsung membagikan 
informasi hoaks COVID-19 begitu saja. Tanpa dicek kebenarannya, 
tanpa dilihat situs beritanya kredibel atau tidak, pokoknya langsung 
share, langsung dibagikan di grup-grup keluarga, grup RT, grup 
alumni, dan sebagainya. 

Lalu apa peran saya di grup-grup itu? Tentu saja mengingatkan 
orang-orang yang membagikan informasi hoaks, terutama hoaks 
berkaitan dengan COVID-19. Kita beri tahu bahwa yang mereka 
bagikan itu informasi bohong. Lalu, kita berikan tautan berita atau 
informasi yang sebenarnya sehingga kita tidak bisa hanya bilang 
itu hoaks. Kita harus siap dengan bantahannya. Jadi, paham kan? 
Otomatis kita ikut menyelamatkan orang-orang dari berita hoaks. 
Setelah tahu bahwa itu berita palsu, mereka meminta maaf dan sering 
juga mengatakan bahwa mereka tidak sengaja menyebarkannya 
karena ketidaktahuannya. 

Bagaimana kita mengingatkan adanya hoaks COVID-19 di grup 
saudara, di grup RT yang di dalamnya ada tokoh masyarakat, lebih tua 
dari kita, di grup tempat kerja yang pangkat kita lebih rendah? Tentu 
saja, triknya setiap ada berita hoaks COVID-19 disampaikan dengan 
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sopan, misalnya maaf, informasi yang dishare merupakan hoaks. Lalu, 
kita share bantahannya atau tautan berita yang menyatakan bahwa 
informasi itu hoaks. 

Biasanya, kalau sudah begitu, grup menjadi adem, hening, dan 
diam. Informasi hoaks menjadi berkurang. Ini sudah saya lakukan 
di grup-grup RT, grup alumni, dan grup lainnya. Kalau ada yang 
tanya lebih jauh, biasanya saya kirim pesan pribadi, sekaligus saya 
menyarankan untuk mengunduh aplikasi Hoax Buster Tools (HBT) 
agar nanti tidak hanya tanya-tanya terus, tapi bisa mengaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan satu dua orang tetapi puluhan 
orang. Jadi paham kan, peran kecil kita sebagai sekrup-sekrup relawan 
antihoaks COVID-19 yang menyelamatkan orang dari informasi hoaks. 

Ketiga, dengan demikian relawan di masyarakat memiliki nilai 
lebih dalam memberikan informasi yang valid walaupun hanya 
dengan langkah kecil tetapi kita bisa berperan. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, kita jadi naik pangkat sebagai orang yang paham 
tentang berbagai hoaks. Setiap ada informasi hoaks COVID-19, 
anggota grup WhatsApp akhirnya selalu berlabuh ke saya, bertanya 
“Mas, ini hoaks atau tidak?” Nah, enak kan kita jadi tempat curhat 
yang positif. Kita merasa jadi orang yang serbatahu soal hoaks dan 
ikut membendung informasi hoaks COVID-19. 

Keempat, kita berupaya meningkatkan literasi masyarakat. 
Menurut saya, orang-orang yang sering ‘jatuh’ di dunia ‘perhoaksan’ 
salah satunya karena kurang literasi, kurang membaca, tidak mau 
berpikir kritis. Nah, karena saya berkecimpung di dunia tulis-menulis, 
saya urun rembug soal dunia hoaks melalui media massa baik cetak 
maupun online. 

Kalau saya kebetulan menjadi narasumber di sekolah-sekolah 
(sebelum pandemi COVID-19), atau pelatihan (pelatihan online), pasti 
peserta yang terdiri dari puluhan hingga ratusan akan saya minta 
untuk mengunduh aplikasi Hoax Buster Tools (HBT). Setelah memiliki 
aplikasi HBT, mereka biasanya langsung komentar “Wah, ringan 
aplikasinya” atau “Wah... kita jadi tahu informasi hoaks COVID-19 
atau tidak dalam hitungan detik.” 

Kesempatan lainnya yang membanggakan walaupun kadang 
bikin deg-degan, yaitu saya bisa menjadi narasumber di Radio Republik 
Indonesia Surakarta, bersama pembicara lainnya, membahas isu-isu 
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terkini ‘perhoaksan’. 
Saya memiliki sebuah kisah lucu, suatu hari, karena sudah 

menetapkan jadwal online di RRI, sedangkan saya masih di perjalanan, 
akhirnya wawancara RRI bertema COVID-19 yang harusnya saya 
lakukan di studio harus saya lakukan lewat telepon. Saya sengaja 
masuk sebuah minimarket untuk mengindari suara lalu lalang 
kendaraan, tetapi tetap saja ada suara bising dari orang lain yang 
berbelanja. Saya terpaksa berbicara keras agar suara saya terdengar 
dan bisa diterima jelas oleh pemirsa radio. Tidak peduli lagi dengan 
orang di minimarket tersebut (kebetulan hanya beberapa orang yang 
belanja), termasuk petugasnya. Hal penting adalah saya menjalankan 
tugas mulia turut memberantas hoaks COVID-19 melalui siaran 
radio.  Jadi, relawan berperang melawan COVID-19 di darat (bertemu 
masyarakat) dan di udara (melalui siaran radio).

Kelima, kita bersahabat dengan tokoh-tokoh antihoaks COVID-19 
dari berbagai latar belakang. Saya pun jadi paham, kita berjuang 
melawan hoaks terkait COVID-19 tidak sendirian. Banyak orang turut 
bahu-membahu memerangi hoaks COVID-19. Sekecil apapun langkah 
kita, itu sudah berarti menyelamatkan anak bangsa dari perpecahan, 
pertikaian, karena hoaks.  Itulah secuil goresan asyiknya menjadi 
sekrup-sekrup kecil sebagai relawan MAFINDO Solo Raya yang turut 
menghadang banjir hoaks. Bagaimana? Tertarik? Ayo bergabung 
sebagai relawan MAFINDO. 

  
Surakarta, 6 Agustus 2020



Bahaya Hoaks bagi GenerasiBahaya Hoaks bagi Generasi

Johan Wahyudi

Seorang dokter yang salah memberikan obat kepada pasien bisa 
mengakibatkan kematian kepada pasiennya tersebut. Oleh karena 
itu, seorang dokter harus berhati-hati agar tragedi itu bisa dihindari. 
Dokter harus berusaha sekuat tenaga mencermati setiap indikasi 
penyakit pasien tersebut sehingga bisa diberikan obat yang tepat. 
Upaya itu akan membuahkan hasil, yaitu kesembuhan pasien. Itulah 
salah satu kelebihan dokter yang profesi itu sering menjadi impian 
sebagian besar anak-anak. Tentu itu bukan pilihan yang salah.

Terkait bahaya kesalahan obat akibat keteledoran dokter dan 
akibatnya itu, belum sebanding besarnya bahaya jika kesalahan ilmu 
yang diberikan guru kepada murid-muridnya. Seorang guru tidak 
hanya perlu berhati-hati menyampaikan ilmu kepada para muridnya, 
tetapi juga harus memastikan kebenarannya. Jika guru melakukan 
kesalahan atau memberikan ilmu yang salah kepada murid-muridnya 
itu, tidak hanya satu atau dua muridnya yang tersesat. Keteledoran 
guru itu bisa mengakibatkan hilangnya generasi, bahkan sebuah 
bangsa. Bagaimana itu bisa terjadi?

Sejak 2013, terjadi penyebaran berita hoaks di media sosial. Di 
media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram juga Whatsaap 
masif sekali peryebaran informasi hoaks yang cenderung provokatif 
dan sangat tendensius. Waktu itu memang sedang dilakukan persiapan 
menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ada misinformasi dan 
disinformasi sehingga masyarakat menjadi terbelah menjadi dua kubu. 

Akibat terjadi perbedaan afiliasi politik atau jagonya, kedua 
pihak saling menyebarkan misinformasi dan disinformasi hoaks, yang 
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jelas sangat berbahaya. Misinformasi adalah kesalahan penyebaran 
informasi yang disadari oleh penyebarnya sehingga dilakukan 
perbaikan. Disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah 
dan disadari oleh penyebarnya sebagai sebuah kesalahan, tetapi tidak 
dilakukan perbaikan.

Orang yang masuk kategori misinformasi masih bersedia 
menerima penjelasan bahwa informasi yang disebarkan tersebut 
hoaks alias bohong dan menjadi fitnah bagi korbannya. Lalu, pelaku 
penyebaran itu meminta maaf yang biasanya diwujudkan dengan 
penulisan status yang benar dan atau menghapus unggahan yang 
salah tersebut. Namun, itu berbalik 180 derajat dengan orang yang 
masuk kategori disinformasi. Meskipun disadari bahwa informasi 
yang disebarkannya itu sebuah kesalahan dan merupakan fitnah, 
pelaku penyebaran tidak meminta maaf dan tidak pula menghapus 
unggahan di akun media sosialnya.

Celakanya, kedua jenis pelaku penyebaran informasi hoaks ini 
dilakukan juga oleh guru. Bahkan informasi hoaks yang disebarkan 
oknum guru itu berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu pandemi 
COVID-19. Bayangkan besarnya bahaya hoaks masalah kesehatan 
karena kesehatan berkaitan erat dengan nyawa alias kehidupan. Ada 
hoaks bahwa COVID-19 adalah buatan Tiongkok untuk menguasai 
Indonesia. Ada hoaks yang menyatakan bahwa COVID-19 itu 
konspirasi dunia terkait bisnis farmasi. Ada hoaks yang menyatakan 
bahwa COVID-19 adalah perang senjata biologi. Banyak sekali hoaks 
tentang pandemi COVID-19 yang disebarkan oleh oknum-oknum 
guru. Informasi hoaks tentu bisa mencelakai pikiran banyak orang.  

Sebagaimana telah kita ketahui, guru merupakan profesi 
yang sangat dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Terlebih 
di pedesaan, profesi guru menjadi tolok ukur kehormatan sebuah 
keluarga. Bahkan hampir semua guru di pedesaan sering dijadikan 
tokoh masyarakat sehingga situasi dan kondisi masyarakat sangat 
dipengaruhi oleh mindset guru. Apa yang dikatakan guru, akan begitu 
pula tindakan masyarakat. Karena keluhuran profesinya itulah, 
banyak orang tua yang berharap agar anak-anaknya kelak menjadi 
guru. 

Pada posisi yang sangat strategis itu, guru memegang peranan 
yang sangat penting untuk terbentuknya generasi yang cerdas 
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bermedia, memiliki toleransi yang tinggi atas perbedaan, dan 
menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Terbentuknya generasi 
mendatang sangat dipengaruhi oleh kualitas gurunya. Kualitas guru 
sangat dipengaruhi oleh tingkat literasinya. Dari sinilah diperoleh 
benang merah bahwa tingkat literasi guru di Indonesia masih sangat 
rendah. Secara umum, kualitas literasi guru di Indonesia berada di 
urutan 72 dari 73 negara di dunia.

Rendahnya tingkat literasi guru tersebut tentu akan berdampak 
buruk pula pada kualitas generasi mendatang. Guru yang malas 
membaca literatur dan malas menulis karya ilmiah tentu akan diikuti 
pula oleh murid-muridnya. Bukankah ada pepatah yang menyatakan 
guru kencing berdiri dan murid pun kencing berlari. Sama-sama buruknya 
dan sama-sama tidak sopannya. Jika ini terus dibiarkan, kita tak bisa 
lagi berharap untuk bisa memiliki generasi yang memiliki daya saing 
global.

Jika guru yang malas membaca dan menulis hanyut dalam 
euphoria politik praktis, makin bahayalah generasi bangsa ini ke 
depan. Guru yang hobi menyebarkan informasi hoaks tidak lagi 
mempedulikan nasib murid-muridnya yang setia setiap saat membaca 
postingan-postingan guru di media sosial. Lambat tapi pasti, pasti para 
murid itu akan tertular mind set gurunya yang gemar menyebarkan 
informasi hoaks tersebut. Bahkan, sangat mungkin pula para murid 
itu akan turut menyebarkan informasi hoaks yang disalin tempel dari 
tulisan gurunya. Maka, jadilah guru dan murid sama-sama sebagai 
penyebar hoaks.

Memutus Efek Domino

Telah terbukti di banyak belahan bumi bahwa informasi hoaks 
dapat menghancurkan negara dalam waktu singkat. Mereka para 
pelaku pembuat informasi hoaks itu memanfaatkan kelatahan dan 
rendahnya literasi masyarakat setempat. Demi mewujudkan ambisi 
politiknya, pikiran dan perasaan masyarakat dibuat tidak menentu, 
marah, dan akhirnya berani memberontak kepada pemerintah yang 
sah. Begitu tujuannya tercapai, para politikus busuk yang oportunis 
ini tertawa terbahak-bahak menikmati kehancuran bangsa itu. 
Sejak saat itu pula, negara itu dikuasai oleh para politikus yang haus 
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darah kekuasaan meskipun harus mengorbankan rakyatnya sendiri. 
Penyesalan selalu datang di akhir. Jika datangnya di awal, itu namanya 
pendaftaran.

Kerusakan dan kehancuran negara-negara di dunia akibat 
informasi hoaks tidak boleh terjadi di Indonesia. Kita harus bersama-
sama menyatakan bahwa hoaks adalah musuh bersama. Rakyat harus 
bersatu padu melawan hoaks, dan perlawanan itu dapat dimulai dari 
bangku sekolah. Dari sinilah peran guru sangat vital dan fatal. Oleh 
karena itu, ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk memerangi 
hoaks, yaitu memperketat seleksi guru, menghukum berat bagi 
pembuat dan penyebar hoaks, dan menyediakan edukasi antihoaks 
bagi anak-anak.

Satu, memperketat seleksi guru. Guru bukanlah profesi 
main-main. Semua orang boleh menjadi murid, tetapi tidak boleh 
sembarang orang menjadi guru. Terlebih pada zaman digital seperti 
sekarang, profesi guru memegang peran yang teramat penting bagi 
generasi milenial. Maka, rekrutmen guru perlu diperketat agar dunia 
pendidikan bisa terhindar dari bahaya hoaks. 

Dimulai dari tahap awal, seleksi guru bisa diawali dengan 
mencermati jejak digital lewat akun media sosialnya. Dari tahap ini 
sudah dapat diidentifikasi afiliasi mindset calon guru itu, apakah ia 
memiliki jiwa pemberontak terhadap tatanan norma kebangsaan, 
sekadar bersikap kritis, atau memang cerdas menyebarkan informasi 
melalui sikap selektif? Seperti dijelaskan di atas bahwa guru pasti 
berteman dengan beberapa murid-muridnya. 

Efek domino yang negatif dapat dicegah sejak dini jika memang 
calon guru itu memiliki kecenderungan memberontak. Jika hanya 
bersifat kritis, itu tidak masalah selagi caranya masih bisa ditoleransi. 
Maksudnya, kritikan itu disampaikan dengan bahasa yang sopan dan 
juga menawarkan solusi. Calon guru yang selalu berpikir konstruktif 
dan kontributif perlu diberikan prioritas karena ia bisa membawa 
pengaruh positif bagi dunia pendidikan yang hendak diwarnainya.

Dua, menghukum berat bagi pembuat dan penyebar hoaks. 
Penyebar hoaks biasanya diawali dari sifat latah alias ikut-ikutan, 
sering dimulai dari kesamaan pandangan dalam sebuah grup media 
sosial. Karena memiliki kesamaan afiliasi politik, sering orang 
membabi buta menyebarkan informasi yang disebarkan oleh teman-
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teman yang memiliki kesamaan afiliasi tersebut. Hal itu dilakukan 
tanpa membaca isi informasi karena sudah didasari oleh kegemaran 
yang sama. Ini adalah malapetaka yang lebih bahaya jika dilakukan 
oleh guru. Di grup-grup pendidikan dan keguruan, banyak guru 
yang turut menyebarkan hoaks tanpa ada upaya untuk melakukan 
pengecekan dan/atau konfirmasi. Untuk sekadar meramban informasi 
sebagai pembanding pun tidak juga dilakukan padahal smartphone 
ada di tangannya. 

Penyebar hoaks ini harus dihukum berat karena ia berprofesi 
guru. Guru itu manusia terhormat yang mestinya bisa digugu dan ditiru. 
Efek domino atas kesengajaan menyebarkan hoaks ini bisa meracuni 
pikiran murid-muridnya. Ada ungkapan yang menyatakan Jika dokter 
salah obat hanya satu pasien yang mati. Namun, guru salah ilmu bisa 
membunuh satu generasi. Inilah bahayanya jika guru menjadi penyebar 
hoaks. Hukuman yang lebih berat lagi jangan lagi takut dijatuhkan 
kepada guru yang justru menjadi pembuat informasi hoaks itu. Akibat 
viralnya informasi hoaks itu, tentu akan terus tersebar tanpa bisa lagi 
dikendalikan. Hukuman terberat sekalipun sangat layak dijatuhkan 
kepada guru yang melakukan itu.

Tiga, menyediakan edukasi antihoaks bagi anak-anak. Zaman 
digital sangat berbeda dengan zaman manual. Zaman dahulu, mainan 
anak-anak itu berupa barang yang dibuat dari hasil lingkungan sekitar. 
Ada mobil-mobilan, bedil-bedilan, pedang-pedangan yang semuanya 
dibuat dari kayu. Permainan anak-anak pun bersifat turun- temurun. 
Ada petak umpet, ciblon atau mandi ke sungai, gobaksodor, gangsingsan 
dan lain-lain. Pada zaman itu, semua jenis mainan dan permainan 
itu sangat mengasyikkan sehingga anak-anak sering lupa makan dan 
waktu. Bahkan malam hari saat bulan purnama pun anak-anak sangat 
ramai bermain di tanah lapang.

Pada zaman gadget alias telepon pintar seperti sekarang, sudah 
sangat jarang anak-anak bermain ala anak-anak zaman dahulu. Di 
banyak tempat, justru kita sangat mudah menjumpai anak-anak yang 
berkerumun, bergerombol, atau berkumpul. Mereka begitu terlihat 
asyik memainkan smartphone yang dipegangnya. Sesekali mereka 
berteriak-teriak bahkan kadang mengumpat. Tak lain dan tak bukan 
karena mereka sedang bermain bersama atau sering disebut mabar 
alias main bareng.
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Hobinya anak-anak yang suka bermain dengan smartphone 
perlu dicermati oleh para pemerhati anak-anak, masyarakat, kreator, 
dan pemerintah. Fenomena ini perlu dijadikan bahan untuk merintis 
dibuatnya permainan anak-anak yang edukatif, khususnya memerangi 
informasi hoaks. Otak anak-anak yang masih bersih itu perlu diisi 
dengan konten-konten permainan yang positif. Jika ini dilakukan 
terus-menerus, kelak anak-anak tak lagi tertarik untuk mencoba 
mengikuti informasi hoaks yang bertebaran lewat smartphone-nya. 

Tiga strategi di atas akan efektif jika ada kerja sama semua pihak. 
Ada ungkapan bagus yang menyatakan bahwa lebih baik mencegah 
daripada mengobati. Sakitnya badan cukup dicarikan obat ke apotek, 
tetapi sakitnya pikiran tentu sangat sulit mendapatkan dokternya. 
Semua itu berawal dari perlunya kita berhati-hati terhadap informasi 
hoaks yang bisa meracuni anak-anak. Ketika otak anak-anak yang 
masih bersih itu telah diwarnai noktah hitam akibat hoaks, tentu sulit 
dihilangkan.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Jangan pernah 
berpikir bahwa guru itu hanya orang yang mengajar di sekolah. Anda, 
saya, dan semua orang adalah guru bagi semua orang yang berteman 
dengan kita. Murid jangan hanya diartikan anak yang belajar di 
sekolah. Murid adalah semua orang yang sedang dan ingin belajar di 
mana pun tempatnya. Sekolah bukan hanya gedung yang penuh meja, 
kursi, dan papan tulis. Smartphone, keluarga, dan lingkungan adalah 
sekolah bagi kita semua karena di situlah kita sering belajar tentang 
banyak hal dan mengajar semua orang.



Kerelawanan pada Masa Pandemi Kerelawanan pada Masa Pandemi 
COVID-19COVID-19

Mahira Aisha Larasati

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Nama saya Mahira. Saya adalah relawan pada suatu organisasi 
yang bernama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau disebut juga 
MAFINDO. Dari dahulu saya tertarik dengan hal-hal yang berbau 
organisasi. Pada 2018 saya tertarik dengan organisasi yang di ikuti 
oleh ibu saya. Pada 2017 umur saya sudah beranjak 14 tahun, di situ 
saya bertanya kepada ibu saya seperti apakah MAFINDO. Lalu ibu 
saya menjelaskan bahwa MAFINDO merupakan komunitas yang 
memberantas hoaks yang berawal di media sosial. Saya belajar 
bagaimana bentuk hoaks, ciri-ciri signifikan berita hoaks, serta 
bagaimana menyikapinya jika kita mendapaktan berita bohong 
tersebut.

Pada tahun 2018, ibu saya makin aktif dalam organisasi 
MAFINDO. Di sanalah ibu saya mulai menjadi pembicara pada 
beberapa webinar ataupun edukasi mengenai hoaks, mulai dari 
Bandung, Jogja, dan Bali. Pada saat itu pandemi COVID-19 belum ada 
di Indonesia sehingga ibu saya dengan mudahnya ke luar kota untuk 
mengadakan edukasi. Saya semakin antusias ingin mengikuti jejak 
ibu saya. Hal ini karena saya tidak suka dengan berita hoaks yang 
semakin marak di media sosial, khususnya media sosial anak-anak 
seusia saya, termasuk juga saling melakukan perisakan daring yang 
akan menimbulkan kegaduhan dan celaka jika kita asal membagikan 
sesuatu tanpa diketahui kebenarannya. Walaupun status saya masih 
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pelajar, tetapi sebisanya saya bagi waktu untuk mengikuti beberapa 
acara kerelawanan yang dilakukan oleh MAFINDO. 

Memasuki peradaban digital yang cepat sekali dialami oleh 
masyarakat Indonesia, banyak persoalan dalam bermain media sosial 
yang terjadi di kalangan masyarakat, seperti maraknya penyebaran 
hoaks atau ujaran kebencian, perisakan dunia maya (cyber bullying) 
sampai tidak paham etika dalam bermedia sosial. Dengan hal ini kita 
sebagai pengguna media sosial harus lebih bertanggung jawab lagi 
dalam menggunakannya.

Seiring berjalannya waktu, saya sudah memahami apa itu hoaks 
dan bagaimana saya menyikapinya. Saya mulai masuk sebagai relawan 
junior di bawah bimbingan Kak Yani Sujaya selaku Koordinator 
MAFINDO Jakarta. Saya dipercaya oleh komunitas MAFINDO untuk 
menjadi pembicara di salah satu sekolah menengah pertama, yaitu 
SMPN 85 Jakarta. Sebelumnya saya tidak berpengalaman dalam 
memberikan informasi atau edukasi di depan umum kepada orang 
yang tidak saya kenal, dan ini merupakkan kesempatan saya untuk 
mendapatkan momen tersebut. Awalnya  saya khawatir tidak bisa 
santai dalam menjelaskan dikarenakan saya cukup canggung untuk 
bicara di depan umum, tetapi Alhamdulillah saya bisa melewatinya. 
Saya menjelaskan materi tentang bijak bermedia sosial dalam 
lingkungan remaja kepada siswa kelas 8 SMP.

Saya memberi informasi kepada mereka seperti bagaimana 
berperilaku yang seharusnya di internet dan mengetahui dampak apa 
saja yang didapatkan jika kita tidak bijak dalam menggunakan media 
sosial, termasuk juga dalam penyebaran hoaks di kalangan remaja. 
Di sana saya mengingatkan bahwa apabila kita membagi-bagikan 
berita yang tidak diketahui kebenarannya dan ternyata berita itu 
adalah berita bohong maka kita bisa bisa terjerat hukum. Saya juga 
menyarankan aplikasi untuk mengetahui berita hoaks atau bukan 
yaitu aplikasi Hoaks Buster Tools yang berada di App Store maupun 
Play Store. Pada edukasi kerelawanan yang saya lakukan itu, saya 
masih SMA kelas 2 dan masih  banyak belajar untuk hal-hal yang ada 
di dalam organisasi MAFINDO ini.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Alhamdulillah saya diberi kesempatan 
kembali untuk menjadi salah satu pembicara mewakili pendapat kaum 
milenial dalam literasi digital di lingkungan sekolah. Ada beberapa 
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kendala pada kesempatan edukasi ini berlangsung dikarenakan pada 
saat kondisi masih pandemi COVID-19 di mana pesertanya hanya dapat 
melakukan kegiatan secara daring demi keamanan bersama. Hari 
demi hari saya pun belajar bagaimana saya menanggapi pertanyaaan-
pertanyaan yang mungkin akan saya hadapi pada saat acara tersebut 
dilaksanakan. Syukurlah saya dapat menjawabnya.

Selain saya, ada juga pembicara lainnya yang diminta 
tanggapannya dalam acara tersebut, yaitu Khresna Bayu Sangka, 
S.E.,M.M.,Ph.D. dari Pustapako LPPM UNS , Asri Pujihastuti,  S.Pd., 
Pengajar dari SMKN Surakarta dan Saya sendiri Mahira Aisha 
Larasati pelajar dari SMAN 82 Jakarta. Dalam edukasi kali ini bertema 
“Meramaikan Edukasi Literasi Digital di Lingkungan Sekolah”. 
Dalam materi itu saya menyampaikan bagaimana efektivitas belajar 
dari rumah yang dapat dilakukan para remaja dalam kondisi pandemi 
COVID-19 ini dan saya menyampaikan cara belajar seperti apa yang 
disukai para remaja, juga harapan agar remaja di kawasan timur 
Indonesia dapat juga melakukan proses belajar seperti kita di Pulau 
Jawa.

Edukasi MAFINDO pada saat ini memang berbeda 
karena jika seperti biasa organisasi ini selalu terjun langsung 
di kota-kota di Indonesia dalam menyebarkan edukasi tentang 
hoaks, tetapi kali ini yang dapat kami lakukan hanyalah tatap 
muka melalui pertemuan daring. Namun, sebetulnya adanya 
pandemi ini bukanlah suatu penghalang bagi kami untuk tetap 
menjalankan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Justru bisa 
memaksimalkan kemampuan kami berinteraksi secara daring. 
Semoga kita dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini dan dapat 
melakukan kembali edukasi secara langsung terjun ke masyarakat. 
Masa pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita termasuk saya untuk 
mempelajari hal hal baru.

Saya bertekad untuk lebih memperdalam lagi ilmu yang 
sudah saya dapatkan mengenai hoaks, bijak dalam bermain media 
sosial maupun literasi digital, juga mempraktikkannya sehari-hari 
karena saya juga masih terus belajar. Harapan saya ke depan semoga 
masyarakat Indonesia bisa semakin bijak dalam bermedia sosial, 
lebih rajin membaca, dan menghentikan penyebaran hoaks yang 
menyebabkan terjadinya perpecahan. 
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Sekian cerita pengalaman saya menjadi relawan di suatu 
organisasi. Sejauh ini saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan 
untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri 
maupun orang lain di sekitar saya. Apabila ada tulisan saya yang 
kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Emak-emak Jadi Relawan Antihoaks, Emak-emak Jadi Relawan Antihoaks, 
KenapaKenapa  Enggak?Enggak?

Margaretha Diana

Dulu kalau mendengar kata relawan pasti bayangannya grandeur 
banget dah, tentang orang-orang yang tulus ikhlas membantu sesama 
tanpa memandang bulu, melepaskan semua atribut kenyamanannya, 
rela berada di tengah mereka yang papa demi menyebarkan cinta.

Mereka-mereka yang menjadi relawan ya bener-bener orang yang 
hidupnya lima menit lagi bakal jadi malaikat lah pokoknya hehehehe.

Pandangan saya tentang para relawan itu berubah banyak 
setelah saya bergabung dengan berbagai kegiatan yang melibatkan 
banyak relawan yang terjun langsung. Saya mulai paham bahwa 
ternyata menjadi relawan itu sangat mudah, cukup bermodal waktu 
luang, niat membantu dan ketulusan dalam mengulurkan tangan 
kepada sesama. 

Inget yak, pakai acara tulus segala lho, gosah ngarep timbal balik 
semacam penghargaan apalagi uang. Itu mah ngga tulus namanya, 
wong ngarepin imbalan. Tulus yang menghasilkan uang ya cuma 
penyanyi lagu Sepatu.

”...kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama tak bisa 
menyatu...”

Udah-udah ngga usah baper gitu deh, habis baca ini trus nyari 
lagunya di YouTube buat mengenang mantan. Percaya deh, ngga 
semua mantan boleh dikenang, ada juga yang harus dibuang, mirip 
kaya hoaks yang bikin kebenaran terkekang, halah. 

Tapi terus terang saja, meski saat ini pun saya menjadi bagian 
dari keluarga besar relawan MAFINDO, saya belum cukup berani 
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menepuk dada dengan bangga bahwa saya ini seorang relawan. Ha piye, 
jika dibandingkan dengan relawan lainnya, apa yang saya kerjakan 
selama menjadi relawan antihoaks jelas sangat receh rasanya hahaha.

Keterbatasan waktu sebagai ibu dengan anak-anak yang upleknya 
ngalahin kecoa terbang, plus daya tarik ulekan dan cobek segede gaban 
yang minta diuwel-uwel saban harinya membuat gerakan saya sangat 
terbatas untuk bergabung dalam berbagai agenda yang diadakan oleh 
MAFINDO dalam memerangi hoaks yang sudah lebih dulu menjadi 
wabah di negara ini.

Saya hanya mampu berkontribusi memerangi hoaks lewat 
media sosial, juga lingkup kecil lingkungan tempat tinggal saya, plus 
keluarga. 

Ya, keluarga, orang-orang terdekat saya yang menjadi prioritas 
saya untuk dilindungi dari hoaks yang beredar di masyarakat. 
Keluarga pula yang menjadi alasan saya bergabung dengan komunitas 
antihoaks seperti MAFINDO. Saya ingin anak saya kelak hidup 
di lingkungan masyarakat yang lebih kondusif, tanpa hoaks yang 
merusak, juga menimbulkan kebencian antarsesama.

Karena terus terang saja, hoaks dengan dalih agama yang 
merebak beberapa waktu ini cukup memengaruhi kehidupan saya. 
Saya yang terbiasa berteman dengan siapa saja, kapan saja dan di mana 
saja menjadi membatasi gerak karena takut ada yang risih dengan 
keberadaan saya yang kebetulan menjadi bagian dari kaum minoritas 
yang sempat ramai-ramai diharamkan keberadaannya. 

Belum lagi saya yang terbiasa tumbuh di keluarga campuran, 
di mana masalah kebebasan beragama benar-benar menjadi hak 
setiap anggota keluarga, mau beragama apa tanpa harus beragama 
sama dengan agama yang orang tua saya anut, menjadi sedikit shock 
menghadapi masyarakat yang sibuk membenci hanya karena agama 
yang berbeda.

Sebelnya, saya pikir gara-gara pandemi corona ini, yang namanya 
hoaks bakal berkurang banyak, terutama hoaks-hoaks yang terkait 
dengan isu agama juga. Eh ternyata engga sodara-sodara, hoaks agama 
justru menjadi appetizer perkara pandemi di negeri ini, kezel khan?

Celakanya lagi, ternyata perkara hoaks ini dikonsumsi oleh 
banyak kalangan. Bukan hanya orang-orang dewasa yang hidupnya 
dekat dengan smartphone dan kebanjiran arus informasi yang kadang 
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menyesatkan, tetapi bocah-bocah cilik pun kena efek hoaks, imbas 
dari orang tua yang memakan hoaks mentah-mentah.

Gini lho, harusnya orang tua juga pada tahu. Makanan saja ngga 
semuanya bisa dimakan mentah, ada banyak yang harus diolah agar 
bermanfaat bagi tubuh, bukan meracuni tubuh, apalagi yang namanya 
informasi. Harusnya informasi kan dikroscek dulu kebenarannya, 
jangan asal lheb aja masuk ke kepala. Keracunan makanan bisa bikin 
fisik drop, lha kalau keracunan informasi, yang ada ya psikisnya yang 
terganggu. Harusnya ngga dianggap gila sudah untung namanya. 

Repotnya lagi anak-anak zaman now ini kan punya grup-
grup wasap yang isinya temen-temen sekolah, kebayang dong gimana 
perputaran hoaks juga begitu masif terjadi di antara mereka.

Bayangin dah, di grup-grup wali murid yang saya ikuti, sudah 
banjir hoaks, eh sekarang grup anak-anaknya juga ikutan panen hoaks. 
Mending panen padi gitu, masih bisa buat makan selama pandemi, lah 
ini panen hoaks. Nah gara-gara COVID-19 ini pulalah, naluri emak-
emak galak lawan hoaks saya ikut bergejolak.

Saya yang tadinya mulai diem-diem bae, selow bin santuy 
ngadepin hoax yang beredar. Cukup menegur dan sedikit memberi 
edukasi karena hoax yang nungul di sekitar saya rata-rata paling 
semacam hoaks makan buah pisang bisa bikin sakit pinggang 
berkurang, atau hoax tentang terlalu banyak mikirin mantan nggak 
bisa ngurangin hutang. Gara-gara pandemi COVID-19, saya mulai 
pasang taring dua plus tanduk lima di kepala.

Ya meski profesi utama saya adalah emak-emak, bukan berarti 
harus bodo amatan ngadepin hoaks kan? Apalagi ini menyangkut 
kesehatan mental masyarakat dan masa depan anak saya. Kalau 
masyarakatnya ngga sehat secara mental karena terlalu percaya hoaks, 
apa kabar yang namanya masa depan?

Belum lagi hoaks terkait pandemi ini ampun dije kejam sekali. 
Mulai dari dibilang balatentara Allah yang diturunkan untuk meluluh 
lantakan orang-orang kafir, sampai hoaks yang mengatakan bahwa 
COVID-19 ini hanyalah sebuah teori konspirasi elit global, karena 
sebenarnya virus corona itu tidak ada.

Ya kali yak, Tuhan begitu kejamnya sampai-sampai mengirim 
balatentara buat membunuh orang-orang yang dianggap kafir. Padahal 
mereka-mereka yang dianggap kafir pun punya agama, berTuhan pula. 



398

Lah, kita aja ngga tahu kok, Tuhan itu agamanya apa, kok sibuk klaim 
kepemilikan.

Apalagi perkara teori konspirasi elit global yang sempet 
dijadikan podcast oleh Deddy Corbuzier bareng Young Lex yang 
melebar ke perkara bumi datar segala. Duh, smart people, yakin nih, 
junjungan kalian ngga konslet isi kepalanya?

Karena dengan menganggap COVID-19 ini hanya sebuah teori 
konspirasi elit global berarti dengan kata lain menganggap bahwa 
virus ini tidak ada dong, yha? Lalu kalau memang virus ini ngga ada, 
itu para nakes pada lagi main sinetron bin sandiwara gitu, kok pada 
pakai atribut APD yang menyiksa jiwa raga?

Terus mereka-mereka yang meninggal dunia lagi pada ngeprank 
berjamaah gitu yak, bakal bangkit lagi dari kubur di kemudian hari? 
Dikira orang-orang macam Lazarus ini berkali lipat banyaknya kali, 
yak? 

Repotnya, untuk perkara teori konspirasi elite global ini justru 
menjadi hoaks yang paling dipercaya oleh sebagian besar masyarakat 
kita. Patokannya ya itu tadi, banyak pesohor negeri yang notabene jadi 
influencer kok bahas perkara ngawur. 

Hal-hal semacam ini beredar bukan hanya di grup-grup wasap 
ibu-ibu saja lho, tapi juga di grup-grup wasap anak-anak sekolah, dari 
yang SMP, SMA, sampai yang kuliah. Untungnya saya cukup aktif 
mengikuti hoaks yang di-debunk oleh MAFINDO terkait COVID-19. 
Anak-anak juga mau ikutan emaknya, nge-debunk hoaks yang telanjur 
meracuni grup-grup wasap mereka.

Anak saya yang kuliah rajin banget ngekroscek ke emaknya 
tentang hoaks terkait pandemi ini terutama tentang teori konspirasi 
elit global yang sempat dipercaya oleh sebagian teman-temannya. Eh 
ya kok ndilalah ada salah satu temannya yang terkena COVID-19 juga 
karena tadinya cuek aja menanggapi protokol kesehatan dan percaya 
bahwa itu semua adalah sekadar konspirasi elite global.

Hasilnya, setelah sembuh justru dia menjadi relawan anti hoaks 
yang paling gencar bersuara terkait pandemi ini, dengan kesadaran 
bahwa apa yang dilakukannya itu untuk kebaikan bersama.

Hal yang sama juga dilakukan oleh anak saya yang masih duduk 
di bangku SMP. Ada keuntungan tersendiri saya cukup dekat juga 
dengan teman-temannya dan terbiasa ngobrol dan bercanda dengan 
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mereka. Saat ada postingan-postingan mencurigakan yang masuk di 
grup wasap mereka, entah grup wasap teman sekolah, teman main 
ataupun keluarga, biasanya langsung konsifmasi kebenarannya 
dengan saya.

Hasilnya ya sama, tanpa mereka sadari mereka akhirnya menjadi 
bagian dari relawan antihoaks. Meski kadang yang dihadapi bukan 
teman-teman mereka lagi, tetapi justru keluarga mereka sendiri yang 
ada di grup wasap keluarga. Untuk yang satu ini saya salut dengan 
mereka,karena mereka masih remaja, dan menghadapi keluarga yang 
notabene berusia lebih tua juga punya relasi kuasa jelas bukan sesuatu 
yang mudah dilakukan lho yha.

Karena saya sendiri mengalami selama beberapa waktu ini. 
Mencoba meluruskan berita hoaks yang beredar kepada keluarga 
yang lebih tua itu tak hanya harus memiliki kesabaran lebih, tetapi 
juga harus ”tebal muka” dan ”tebal telinga” karena pasti saya panen 
sindiran, dianggap kurang ajar, masih muda kok menasihati orang 
tua, plus kata-kata menyakitkan lainnya yang sebenarnya tak patut 
diucapkan oleh orang-orang yang lebih tua.

Jika menanggapi hoaks yang beredar di antara grup-grup ibu-
ibu lainnya sih justru lebih mudah karena sejak awal saya mulai 
bergabung, saya cukup aktif mengklarifikasi berita-berita hoaks yang 
ada. Sampai-sampai saya sempat diejek sebagai polisi antihoaks di 
beberapa grup wasap. Saya paham kalau itu bukan pujian, melainkan 
ejekan belaka. Ya mana ada sih yang senang ditegur setelah pamer 
kepintaran di grup wasap?

Untungnya lagi dari dulu saya terkenal galak. Jadi walaupun 
mereka ngedumel di belakang saya, paling tidak sekarang mau share 
berita-berita hoaks, mereka masih mikir-mikir. Atau kalau mau share 
link, biasanya saya di-mention, ditanya ini berita hoaks atau bukan.

Saya pikir pada akhirnya semua memang berproses kok. Tiap 
orang mau belajar saling mengingatkan juga mengenali berita yang 
benar dan yang bukan, dan itu baik. Sebuah iklim masyarakat 
yang mulai kondusif, tak lagi penuh dengan ingar bingar ego yang 
dipamerkan demi stempel sebagai orang yang paling up to date.

Dan pada akhirnya saya juga senang bahwa hal-hal kecil yang 
saya lakukan bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya meskipun saya 
ini emak-emak yang masih kecil sekali konstribusinya terhadap gerakan 
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antihoaks, setidaknya ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Toh beton 
juga disusun dari kerikil-kerikil kecil yang disatukan bukan?

Saya berharap ada banyak emak-emak lainnya yang mau juga 
tergerak hatinya untuk menjadi relawan antihoaks meskipun dengan 
segala keterbatasan gerak yang ada. Pada akhirnya menjadi relawan 
itu memang bukan tentang sesuatu yang grandeur layaknya warna 
warni kembang api, cukup memulai dengan hal yang sederhana saja, 
yang penting kita bisa berbagi kebaikan dengan ketulusan.

So, wahai para emak, jangan takut perangi hoaks karena seorang 
ibu adalah pemangku generasi, di rahimnya para generasi baru 
dilahirkan, di dadanya mereka belajar tentang cinta dan kehidupan.



Elan Relawan MAFINDO,  Elan Relawan MAFINDO,  
Bekal Kewarasan Melalui PageblukBekal Kewarasan Melalui Pagebluk

Valentina Sri Wijiyati

Tulisan ini perlu saya buka dengan sangkalan atau disclaimer: ini 
pengalaman personal saya, tidak mewakili pengalaman kawan lain. 

Jatuh Cinta Sebelum Berjumpa

Menjadi bagian keluarga Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 
(MAFINDO) merupakan salah satu berkah tak terduga untuk saya. 
Pertama kali saya tahu ada komunitas bernama MAFINDO dari 
satu tayangan Mata Najwa. Kang Zek ada di antara audiens di studio. 
Saya tahu saya seketika saya jatuh cinta kepada MAFINDO bahkan 
sebelum saya berjumpa bertatap muka dengan relawan-relawan yang 
menggalang/berbagi daya di dalamnya. Keberadaan MAFINDO saya 
lihat sebagai wujud nyata ruang untuk memperjuangkan hak asasi 
manusia khususnya hak asasi dan kebebasan atas informasi. Hak asasi 
dan kebebasan atas informasi sering disebut sebagai gerbang bagi 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 

Kecintaan saya kepada MAFINDO bahkan sebelum saya resmi 
menjadi relawannya terwujud dalam laku dan pilihan-pilihan saya. 
Pada 2017 saya masih menjadi co-producer dan sesekali mengudara 
memandu siaran gelar wicara mingguan Merawat Integritas 
Bangsa (MIB) di Program 1 Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun 
Yogyakarta, program yang mengudara sejak Juni 2013 hingga 
Desember 2019. Berulang kali kami undang MAFINDO menjadi 
narasumber  MIB. Pada akhir 2017, saya usulkan MAFINDO bersama 
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SAFEnet menjadi digital rights hero 2018 dalam ajang penghargaan 
tahunan yang diselenggarakan oleh Access Now. Di mata saya, sepak 
terjang MAFINDO dan SAFEnet layak mendapatkan apresiasi bahkan 
di lingkup dunia. Sayang, digital rights hero 2018 dianugerahkan bukan 
kepada MAFINDO atau pun SAFEnet. 

Dari Dusun, ke Sekolah, Kampus, dan Kota,  
hingga Ke Forum Antarbangsa

Tanpa saya duga, 22 Desember 2017, saya ditambahkan ke grup 
WhatsApp (GWA) relawan MAFINDO di Yogyakarta. Tidak lama 
kemudian saya ditambahkan ke GWA Keluarga Besar MAFINDO. 
Perjumpaan ini berlanjut dengan ajakan terlibat sebagai panitia rapat 
kerja nasional MAFINDO tanggal 10-11 Februari 2018. Saya cuti dari 
kantor saya ketika itu agar bisa terlibat lebih optimal sebagai panitia 
hajatan di Borobudur. Bangga saya membuncah. Kenangan yang 
selalu membangkitkan elan saat ditengok lagi. 

Usai rakernas itu, kawan-kawan MAFINDO Yogyakarta —saya 
akrab menyebutnya Mafyk—, meminta saya menjadi koordinator 
wilayah (korwil). Akhir Juli 2018, seolah menggenapi prejengan 
sekretaris yang disebut kawan-kawan di Jogja, saya diminta oleh 
Presidium MAFINDO mengepalai sekretariat Presidium Office 
Representative di Yogyakarta. Pada Agustus 2019 saat saya memutuskan 
minta izin Presidium Mafindo untuk mundur dari tugas itu karena 
pertimbangan pribadi. Pada periode itu saya beruntung boleh turut 
belajar periksa fakta di Indonesia Google Trusted Media Summit 2018, 
juga turut menjadi saksi dicanangkannya kolaborasi Cek Fakta oleh 
media-media daring anggota AMSI. Dengan bekal perspektif hak 
asasi manusia serta pengalaman duduk sebagai Dewan Etik AJIYo 
2015-2016, saya pun beruntung berkesempatan urun rembuk dalam 
perumusan Kode Etik dan Kode Perilaku Relawan MAFINDO. 
Sekali pernah saya menanyakan riwayat penulisan antifitnah yang 
kaprah menjadi antifitnah di nama MAFINDO. Namun, banyak 
pertimbangan membuat nama yang kaprah itu tidak diralat. Ya sudah, 
hahaha. Semoga tidak ditanya para munsyi.  

Sandangan sebagai relawan Mafindo berkonsekuensi kesediaan 
untuk pergi secara pro bono berbagi melek informasi ke mana pun, 
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bertemu siapa pun. Konsekuensi kesanggupan semacam ini bukan hal 
baru untuk saya. Di lingkar kawan-kawan masyarakat sipil, pilihan 
ini seakan sudah menjadi panggilan. Hari Minggu Palma 25 Maret 
2018 saya berbicara kepada para relawan belia di Volunteer Day yang 
diselenggarakan oleh Purna Caraka Muda Indonesia di TBY. Lalu 
18 Mei 2019, saya menjumpai remaja di Kampung Gaswangi, Dusun 
Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kab. Bantul, DI 
Yogyakarta. Mahasiswa UNY yang ber-KKN di sana menyelenggarakan 
sesi belajar dan meminta MAFINDO menjadi narasumber. Sesi di 
bulan puasa, dimulai lewat Isya, alhasil saya bermotor pulang dari 
tempat acara di perbatasan Bantul-Kulon Progo itu menjelang tengah 
malam. Perjalanan yang tintrim di tengah fenomena klithih. 

Pada 27-28 Agustus 2018 saya diutus Presidium MAFINDO 
mewakili MAFINDO yang diundang hadir dalam AESF IV di 
Colombo, Srilanka. AESF merupakan hajatan dua tahunan yang 
mempertemukan pemangku kepentingan pemilu se-Asia baik 
dari lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, akademisi, 
serta organisasi masyarakat sipil. Dalam AESF IV untuk pertama 
kalinya ada satu-satunya delegasi yang inti kerjanya melawan 
misinformasi-disinformasi: MAFINDO. Di antara 45 negara yang 
hadir, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki delegasi 
itu. Ini kepercayaan yang tidak ternilai kepada MAFINDO. Tak terperi 
bangganya saya. Urun rembuk MAFINDO membuat Colombo Pledge 
akhirnya dengan terang menyebut kata misinformation-disinformation. 

Hal yang tidak pernah saya duga terkait MAFINDO terjadi saat 
Mukernas MAFINDO di Tembi, Bantul, 31 Agustus-1 September 2019. 
Entah bagaimana ceritanya, nama saya dipanggil sebagai relawan 
terbaik MAFINDO. Kaget, terharu, tidak percaya, tidak habis pikir, 
juga rasa tidak pantas, semua berbaur di kepala. Ada banyak kawan 
yang jauh lebih berdedikasi dan lebih layak. Saya lebih senang tenang 
menjadi ‘sapu jagad’ di belakang dengan cara saya. Sebagaimana usai 
rakernas Borobudur, usai mukernas Tembi pun saya memilih menjadi 
yang terakhir meninggalkan lokasi usai memastikan kertas-kertas 
yang menempel di pintu-pintu penginapan dilepas. Bermotor pelan, 
saya menyusuri jalan keluar dari lokasi. Saya menyobek satu per satu 
kertas-kertas penunjuk arah. Dan akhirnya dengan bekal pisau yang 
ada di dry bag, dibantu seorang bapak yang mengambilkan galah dari 
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halaman rumahnya, saya bisa menurunkan spanduk MMT mukernas 
di tepi Jalan Parangtritis serta membawanya pulang agar tidak menjadi 
sampah. 

Elan Relawan di Tengah Pagebluk COVID-19

Segala tapak perjalanan bersama Mafindo itu terus menyala 
elan saya di masa pagebluk COVID-19. Semangat sebagai relawan 
MAFINDO menguatkan sikap untuk tetap waras dan berpijak kepada 
fakta dan ilmu pengetahuan di tengah infodemi. Pengalaman sejak 
2011 sebagai relawan tobacco control memberi pengingat betapa pijakan 
fakta, data, bukti, dan ilmu pengetahuan absen dalam banyak ruang 
kebijakan publik Indonesia. Pak Cherian George membagi simpulan 
tentang knowledge gap akibat disinformasi oleh industri rokok. Blunder 
karena intervensi industri rokok pula yang membuat hingga tulisan 
ini selesai pada paruh kedua September 2020. Indonesia menjadi 
satu-satunya negara Asia Pasifik dan satu-satunya negara Organisasi 
Kerja Sama Islam (OKI) yang belum menandatangani Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC). Indonesia menjadi negara paria 
dalam pemajuan hak asasi manusia terkait tobacco control bersama 
Andorra, Republik Dominika, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monaco, 
Somalia, dan Sudan Selatan. Dan pagebluk COVID-19 menguak lebih 
terang kesenjangan —dan bahkan tengara penyangkalan— ilmu 
pengetahuan di Indonesia. 

Infodemi membuat tidak sedikit orang berperilaku bertentangan 
dengan ilmu pengetahuan. Usai satu sesi tentang kerja dan kerja sama 
organisasi masyarakat sipil Indonesia menyikapi pagebluk COVID-19, 
sang moderator yang pekerja senior OMS pun merokok. Kedua kali, 
obrolan sesudah sesi daring yang saya ikuti pun diwarnai dengan 
fakta narasumber dan moderator yang merokok. Tidakkah orang-
orang terdidik ini tahu merokok meningkatkan risiko COVID-19? 
Tidakkah mereka tahu perilaku merokok menunjukkan absennya 
empati kepada tenaga kesehatan yang berjibaku menyabung nyawa 
melawan COVID-19? Entah. 

Awal April 2020 di satu GWA saya dituduh sebagai pembawa 
pesanan industri rokok karena membagi bantahan atas hoaks 
yang merujuk ke laman web berbahasa Arab yang konon menyebut 
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pencegahan virus corona dengan asap rokok. Tuduhan yang jadi ironi 
atas fakta saya relawan JSTT yang pernah digugat Rp 1,28 miliar karena 
kerja tobacco control. Sesudah saya kirim debunk dari turnbackhoax.id, 
beberapa warga GWA bergantian mengirim pesan ke grup dengan 
nada mencemooh bantahan hoaks yang saya kirim. Tanggapan yang 
muncul berisi ungkapan yang tidak jauh dari mitos dan disinformasi 
yang sejak lama ditiupkan oleh industri rokok. Saya hanya bisa 
tersenyum getir memegang keyakinan bahwa selemah-lemah iman 
saya sudah melunasi wajib membagi kebenaran. Pengingat itu diterima 
atau tidak, itu sudah di luar jangkauan saya. Ada ungkapan ‘orang 
bisa menuntun kuda ke sumber air, tapi orang tidak bisa memaksanya 
minum dari sumber air itu’. 

Namun, bersikap ajek sebagai relawan MAFINDO dengan 
membagi bantahan atas hoaks di berbagai GWA pun membawa buah 
manis. Tidak sedikit kawan sebaya maupun senior yang menjadi lebih 
berhati-hati membagikan informasi. Ada yang bertanya di GWA, 
informasi yang dibagikannya hoaks atau bukan. Ada juga yang chat 
secara pribadi mengecek informasi yang diterimanya. Tanggapan 
seperti ini menjadi celah untuk lebih kuat mempromosikan Hoax 
Buster Tools (HBT), Kalimasada, dan —terutama di tengah pagebluk 
COVID-19 —tbh.id/corona. 

Ugahari Asa dan Cita 

Hillary Rodham Clinton berpesan, “Please never stop believing 
that fighting for what’s right is worth it.” Hakim Ruth Bader Ginsburg 
menyeru, “Dissent is patriotic.” Jeffrey Wigand The Whistle Blower ‘Bapak 
Michigan’ berucap, “There are times when I wish I hadn't done it. There 
are times when I feel compelled to do it. If you asked me, would I do it 
again, do I think it's worth it? Yeah I think it’s worth it.” Mereka bertiga 
menjadi sumber elan saya kala datang godaan untuk berhenti.  

Saya tahu diri yang saya sumbangkan belum seberapa. 
Sebaliknya, utuh dengan segala emosi yang menyertai, kerja 
kerelawanan di MAFINDO menjadi pembelajaran tak ternilai dalam 
perjalanan hidup saya. Namun, tetap saya bercita-cita MAFINDO 
segera tidak relevan, saat atmosfer dan ekosistem informasi terutama 
di Indonesia sudah bersih dari misinformasi-disinformasi serta 
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muatan negatif lainnya. Kapan situasi itu terjadi? Tergantung seberapa 
cepat perubahan, baik perilaku kita semua sebagai warganet maupun 
sebagai warga negara terjadi, tergantung seberapa cepat laku berpikir-
bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan kembali. Semakin baik dan 
semakin segera perubahan baik itu, semakin cepat pula atmosfer dan 
ekosistem informasi yang bermartabat terwujud. Harapan baik selalu 
ada, tentu perlu upaya keras berkelanjutan untuk menggapainya. Kita 
semua mengemban panggilan luhur untuk itu. Bukan untuk yang lain, 
semata untuk kemanusiaan. Mari!

Kota Hujan, dini hari 21-IX-2020

Versi lebih panjang tulisan ini dilayangkan di https://tunjungbiru.
wordpress.com/2020/09/22/elan-relawan-mafindo-bekal-kewarasan-
melalui-pagebluk/.



IndeksIndeks

A
Algoritma 
Aktualisasi Diri
Akurasi 
Ancaman (dread)
Ancaman Kekerasan 
Anxiety
ArtificiaI Intelligence

B
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Behavioral changing 
Belonging needs
Big data
Bot
Budaya 
Buzzer

C
Cabin Fever
Clickbait
Connectedness
COVID-19
Cyberbullying
Cybercrime

D
Datakrasi
Demokrasi



408

Dewan Pers
Digital immigrant 
Disinfodemi 
Disinformasi
Diksi
Disensus 
Doxing

E
Ego
Eksklusivisme
Empati

F
Fabricated content
Fact checker 
Fake news
Fandom
Fear
Federasi Jurnalis Internasional
Framing

G
Geoffrey Leech
Gramsci
Gugus Tugas

H
Hallyu Wave
Hand sanitizer 
Harapan (wish)
Hoaks

I
Independensi media
Infodemi
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Infodemiologi
Information disorder
Infoveillance
Inklusivisme
International Fact-Checking Network 
Internet of Things

J
Jaringan sosial (social network)
Jejaring sosial (social networking)
Jurnalis

K
Kebebasan Pers
Komunikasi
Komunitas virtual
Kesantunan berbahasa
Kompetensi literasi 
Kawruh pamomong
Kpop
Kampanye PR

L
Lin Wenliang
Literasi informasi
Literasi digital
Literasi media
Lockdown

M
Malinformasi
Manipulasi bahasa
Media sosial
Mekanisme Pertahanan Ego
Misinfodemi
Multidisiplin
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N
New Normal

O
Openness

P
Pandemi
Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pembelajaran jarak jauh
Pembelajaran online
Polarisasi
Privasi 
Provokasi (wedge driver)
Pluralisme
Public health

Q
Quipper
R
Radikalisasi online
Restorative justice
Rumor

S
Sarah Hartshorn
SARS COV-2
Self-actualization needs
Self-esteem needs
Sistem Antihoaks
Social listening
Social viewers 
Spearphishing
Sylvie Briand

T
Tedros Adhanom Gebreyesus
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Teknokrasi
The Death of Expertise
Troll

U
Uighur 
User generated contents
Users

V
Vaccine hesitancy
Virtual

W
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Buku bunga rampai “Kolaborasi, Riset, dan Volunterisme: Membangun Resiliensi dalam Gejolak Pandemi” menarik dan penting untuk dibaca. Jenis  tulisan  dan  temanya  beragam,  sehingga  pembaca  bisa memilih tulisan mana yang mau dibaca terlebih dahulu sesuai minat, tak perlu harus  urut.  Karya  kolaborasi  relawan MAFINDO    juga  akademisi  di Indonesia ini bukti nyata bahwa literasi digital itu membumi bahkan di saat pandemi. Sebab, buku ini tak hanya menawarkan pengetahuan tapi juga  pengalaman  sekaligus  pelajaran  bagi  kita  untuk  berkaca  untuk kemudian menata diri dan bersama di jalan panjang literasi digital untuk masyarakat Indonesia.Novi Kurnia | Dosen Ilmu Komunikasi UGM dan Ketua JapelidiDi jaman post truth sekarang ini, ketika kebenaran bisa dikalahkan oleh frekuensi dan desibel suara, maka bahaya dari informasi digital menjadi sungguh nyata. Taruhannya adalah kebenaran,kejujuran dan   keadilan yang  sangat  penting  bagi  kemanusiaan.  Hadirnya  buku  yang menceritakan kegitan para relawan atau anggota masyarakat sipil untuk memberi literasi digital kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi, merupakan bentuk perlawanan memperjuangkan kebenaran yang patut dihargai.  Buku  ini  bermanfaat  banyak  bagi  kita  yang  merindukan kebenaran informasi bagi kemaslahatan umat manusia. Sulistyowati Irianto | Antropolog Hukum, Universitas IndonesiaSeluk  beluk  hoaks multi-perspektif  digambarkan  dengan  baik  dalam buku  Membangun  Resiliensi  Dalam  Gejolak  Pandemi.  Esensi kolaborasi,  riset  dan  jiwa  kerelawanan  terdeskripsikan  apik  guna menangkal  laju  dan  dampak  hoaks  di  Indonesia.  Buku  ini  penting menjadi  referensi  akademisi,  praktisi,  dan  pegiat  literasi  digital  yang berfokus pada gerakan anti-hoaks dan peningkatan kecerdasan digital di Indonesia. Prof.  Dr.  Alimatul  Qibtiyah  |  Ketua  Pusat  Studi  Kecerdasan  Digital Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  UIN  Sunan  Kalijaga  &  Komisioner Komnas Perempuan
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