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Daftar Redaksi

Assalaamu’alaikum Wr Wb

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya 
Buletin Mafindo persembahan kawan-kawan Komite Kampanye dan Publikasi 
ini bisa diselesaikan dengan baik dan bisa disajikan kepada kita semua. 

Ini adalah buletin edisi perdana. Kami berharap keberadaannya bisa menjadi 
salah satu jendela informasi bagi kawan-kawan relawan Mafindo yang tersebar 
di berbagai kota di Indonesia bahkan luar negeri.

Pada edisi ini, kami menyajikan serangkaian artikel, profil dan juga info program 
yang tengah dikerjakan kawan-kawan Mafindo. Kami yakin, masih banyak ma-
teri yang sebenarnya layak menjadi konten untuk dimasukkan di dalam Buletin 
Mafindo namun belum bisa terwujud di edisi kali ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua 
pihak yang telah membantu terwujudnya buletin ini. Terima kasih para sumber 
berita, dan semua  kawan-kawan yang membantu, yang tak bisa kami sebutkan 
satu per satu. Kawan-kawan di redaksi Buletin Mafindo terbuka untuk meneri-
ma kritik dan saran untuk perbaikan buletin edisi berikutnya. 
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Sekapur Sirih

TERAS 

Niken Satyawati
Presidium Mafindo 
Bidang Kampanye & Publikasi

Penasihat   : Septiaji Eko Nugroho
Pemimpin Umum  : Niken Satyawati
Pemimpin  Redaksi  : Puji F. Susanti
Editor    : Muhamad Handar
      Cosmas Gun
      Juli Setyowati
Penata Letak  : Jajak Ari Nugroho

Kontributor   : Erviana Hasan
      Santi Indra Astuti
      Johan Wahyudi
      Tim Mapping Litbang

Email Redaksi  : publikasi@mafindo.or.id 

KOMITE 
KAMPANYE DAN PUBLIKASI



3Buletin MAFINDO  Edisi 1/April 2022

  Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang 
terbentuk sejak November 2017 terus berkolaborasi de- 
ngan berbagai pihak dalam perang melawan hoaks. Dalam 
periksa fakta berkolaborasi dengan Asosiasi Media Siber 
Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  dan 
didukung Google News Initiative.  
 Mafindo juga bekerjasama dengan Perludem, 
Netgrit, KPU, Bawaslu, Kominfo, Kementerian Kesehatan, 
BPOM, dan pakar. Untuk edukasi melalu Tular Nalar, men-
jangkau dosen dan guru, kini berlanjut ke lansia hingga di- 
sabilitas.  Kelas Kebal Hoaks, kelas literasi media,  mendapat 
sambutan luar biasa dari masyarakat.  
 Untuk mengetahui seluk beluk Mafindo, tim Bule-
tin Mafindo, Cosmas Gunharjo Leksono, mewawancarai 
Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Berikut ini 
petikan wawancara  dengan Septiaji yang lebih dikenal de- 
ngan panggilan Zek.  

 Ceritakan sekilas Mas Zek terpilih menjadi Ketua 
Presidium Mafindo.

 Mafindo terbentuk sebagai perkumpulan berbadan 
hukum pada November 2016, dan kesepakatan antara para 
pendiri, saya diminta sebagai ketuanya. Dan pada bulan 
Maret 2017, pertama kali diselenggarakan Silaturahmi Na-

Septiaji Eko Nugroho
Ketua Presidium Mafindo 
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sional (Silatnas) Mafindo di Tawangmangu yang diikuti lebih dari 30 relawan, dan di silatnas itu dibentuk kelengkapan 
organisasi termasuk struktur Presidium, dan saya diminta menjadi Ketua Presidium yang berlaku hingga Silatnas kedua 
yang dijadwalkan akan dilangsungkan di tahun 2022 ini.

 Di tahun 2022, program utama apa saja yang akan dilakukan Mafindo dalam perang melawan hoaks?

 Mafindo melakukan aktivitas antihoaks berpijak dari pemahaman bahwa melawan hoaks membutuhkan  ker-
ja komprehensif dan kolaboratif, melibatkan lintas pemangku kepentingan. 
Upaya periksa fakta yang menjadi pondasi utama Mafindo, akan terus ditingkatkan kualitasnya, mengingat salah satu 
tantangan kita adalah masih kecilnya (sekitar 10%) rasio persebaran konten verifikasi dibanding hoaks yang beredar di 
masyarakat. Karenanya kolaborasi bersama AMSI dan AJI dalam Cekfakta.com yang didukung Google News Initiative 
akan terus dilanjutkan, apalagi menjelang musim Pemilu 2024. 
Kerja bersama ekosistem pemilu dengan organisasi dan lembaga seperti Perludem, Netgrit, KPU, Bawaslu, sangat stra 
tegis dilakukan sejak awal. Kerja bersama mengatasi hoaks pandemi COVID19 bersama Kementerian Kominfo,Kemen-
trian Kesehatan dan para pakar, masih akan terus dilanjutkan. Demikian juga upaya kolaborasi dengan Badan POM 
untuk mengatasi hoaks obat dan makanan.
 Dalam konteks edukasi, Mafindo memiliki banyak agenda edukasi. Melanjutkan Tular Nalar yang sebelum nya 
menjangkau ribuan dosen dan guru, tahun 2022 ini Tular Nalar akan fokus terhadap lansia yang selama ini jarang 
mendapatkan edukasi literasi digital, termasuk juga menyasar kalangan disabilitas. Kelas Kebal Hoaks yang dimulai 
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tahun 2021 juga masih akan dilanjutkan bekerjasama 
dengan Kementerian Kominfo dan Siberkreasi. Juga 
kelas literasi media yang diusung Mafindo dalam Len-
tera Litera sebagai bagian program MEDIA bersama 
organisasi media juga akan terus berlanjut. Selain itu 
Mafindo juga mendapatkan dukungan dari UNESCO 
untuk membuat rangkaian program edukasi literasi 
digital untuk media sosial yang damai, bekerjasama 
dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indo-
nesia.
 Sosialisasi penggunaan situs TurnBackHoax.
ID dan Cekfakta.COM menjadi kunci penting supaya 
masyarakat mengetahui di mana mencari klarifikasi 
informasi, selain juga sosialisasi penggunaan chatbot 
Whatsapp Kalimasada di 085921600500 yang bisa 
memudahkan masyarakat mengecek informasi dari 
aplikasi Whatsapp.

 Pemilu  2024 sudah dekat, langkah apa saja 
yang urgen (mendesak)  agar masyarakat tidak gam-
pang terpengaruh dengan informasi hoaks?

 Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, keti-
ka ada hoaks pemilu beredar, sangat sulit untuk be 
tul-betul bisa menghentikannya, terlebih ketika hoaks 
itu kemudian berpindah dari moda digital menjadi 
mulut ke mulut. Kerusuhan pasca pengumuman KPU 
pada Mei 2019 menjadi indikasi bahwa efek post truth 
tampak nyata ketika polarisasi memuncak, dan hoaks 
tetap dipercaya oleh sebagian masyarakat meski su-
dah ada klarifikasinya.
 Karenanya untuk mempersiapkan supaya 
hoaks Pemilu 2024 bisa diatasi, kita dalam proses 
menginisiasi forum bersama untuk menghadapi hoaks 
Pemilu 2024, bersama dengan organisasi masyarakat 
sipil seperti Perludem, AJI, dengan organisasi pemi-
lu seperti KPU, Bawaslu. Dan berbeda dengan Pemi-
lu 2019, upaya pencegahan harus mendapat priori-
tas khusus, yaitu dengan melakukan strategi prebun 
king, yaitu melakukan analisis dan prediksi atas hoaks 
yang mungkin beredar pada tahun 2024, dan mem-
persiapkan konten edukasinya dari awal, sehingga ma 
syarakat akan relatif lebih kebal. Ini prinsip yang mirip 
dengan imunisasi pada kesehatan. Tentu saja upaya 
debunking atas hoaks yang beredar tetap akan dilaku-
kan, namun dengan strategi bersama prebunking, 
diharapkan jumlah dan efek dari hoaks pemilu 2024 
akan lebih bisa diredam.
 Edukasi yang dilakukan bersama dengan or-
ganisasi dalam ekosistem pemilu menjadi penting 

dilakukan menjelang pemilu dimulai. Karenanya relawan 
Mafindo harus bersiap untuk mematangkan diri untuk kemu-
dian bergandeng tangan dengan organisasi masyarakat sipil 
di daerah, juga KPUD, Bawaslu daerah, terjun ke masyarakat 
memberikan edukasi literasi digital dan literasi kepemiluan.

 Hoaks memecah belah persatuan dan kesatuan 
bangsa. Persaudaraan di keluarga inti maupun  keluarga 
besar kadang jadi berantakan gara-gara hoaks. Mengapa 
hoaks terus bermunculan walau sudah dilakukan sosialisa-
si tentang bahasa hoaks oleh komunitas maupun lembaga 
pemerintah?

 Barangkali kita semua perlu memperbaiki cara pan-
dang kita dalam masalah hoaks ini. Bisa jadi selama ini kita 
menganggap bahwa hoaks itu adalah penyakit, dan ini yang 
mungkin membuat kita keliru dalam mencari solusinya. 
Setelah beberapa tahun menggeluti permasalahan hoaks ini, 
saya sekarang memandang bahwa hoaks ini bukan penyakit, 
namun ia adalah gejala dari penyakit. Akar masalahnya itu 
adalah penyakitnya itu sendiri, dan ini bukan penyakit tung-
gal, melainkan kompleks.
 Yang pertama, hoaks itu mudah subur ketika ma 
syarakat terbelah baik oleh issue politik maupun rasial-ag-
ama. Sebaliknya, dalam masyarakat yang rukun, hoaks itu 
sulit tersebar. Ketika anggota masyarakat saling menghor-
mati, karakter saling menjaga masih kuat, dan rasa saling 
percaya masih baik, maka masyarakat itu akan lebih kebal 
terhadap hoaks yang mengadu domba mereka. Karena nya 
upaya membangun kembali keguyuban, kerukunan ma 
syarakat, adalah hal yang harus dilakukan bersama sebagai 
langkah penting mencegah prasangka yang kemudian mer-
embet menjadi hoaks.
 Kedua, kita juga menyadari bahwa segala kemuda-
han yang kita dapatkan untuk bisa berdigital, bermedia so-
sial, belum diimbangi dengan edukasi literasi digital yang 
cukup, terlebih dalam berpikir kritis. Justru tanpa berpikir 
kritis, kita bisa hanyut dalam bah informasi yang mengalir 
deras di dunia digital, dan kita akan kebingungan memilah 
mana fakta mana sampah informasi.
 Ketiga, menurunnya saling percaya antara ma 
syarakat, media, ilmuwan dan otoritas. Transformasi digital 
masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi semua ele-
men bangsa, terlebih di tengah menguatnya polarisasi yang 
mudah terbentuk di era digital. Kredibilitas media khususnya 
media digital, semakin ditantang, karena tuntutan kecepa-
tan unggah berita, tidak boleh menyalahi akurasi dan prinsip 
jurnalisme, kalau tidak, kepercayaan masyarakat terhadap 
media semakin surut. Pemerintah juga tidak bisa lagi bebas 
membuat pernyataan yang tidak sesuai fakta, karena saat 
ini jutaan masyarakat selalu mengawasi tindak tanduk peme 
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rintah melalui media sosial. Karenanya transparansi 
informasi menjadi hal penting untuk dilakukan pemer-
intah selain upaya membangun komunikasi publik dua 
arah yang kontekstual di media sosial.

Bermacam hoaks bermunculan, menurut data Ma 
findo, hoaks 5 besar yang sering muncul apa saja? 
Bisa dijelaskan?

Biasanya hoaks politik yang mendominasi keruhnya 
media sosial di Indonesia, apalagi di tahun pemilu. 
Namun sejak pandemi COVID19 tiba, hoaks keseha-
tan selalu mengungguli di papan atas. Kalau pandemi 
selesai, maka dugaan saya hoaks COVID19 juga akan 
redup, namun hoaks kesehatan lainnya masih akan 
terus ada, meski tidak semassif hoaks COVID19. Selain 
itu hoaks finansial selalu muncul setiap pekannya, dan 
ini sangat mengkhawatirkan, karena hoaks finansial ini 
yang menipu masyarakat kita dalam bentuk iming-im-
ing hadiah, investasi abal-abal berkedok bisnis, atau 
judi online berkedok trading saham. OJK menyebut 
ada 117 trilyun uang masyarakat menguap karena in-
vestasi abal-abal atau penipuan sejak 2011, dan saya 
merasa ada sebagian darinya yang merupakan dampak 
dari masyarakat yang menjadi korban hoaks finansial.
Hoaks terkait bencana biasanya selalu menyertai 
peristiwa bencana baik itu gempa bumi, banjir, tanah 
longsor, maupun kecelakaan pesawat atau kapal. 
Hoaks bencana ini menimbulkan masalah serius, sep-
erti kepanikan massal yang menimbulkan korban baru, 
dan mengganggu upaya pemulihan bencana. Selain 
itu hoaks kriminalitas, seperti issue penculikan anak 
dan pengambilan organ, bisa sangat berpengaruh 
terhadap psikologi orangtua, sehingga justru menim-
bulkan korban bagi masyarakat yang dituduh sebagai 
penculik.

Dalam melakukan sosialisasi tentang hoaks, apa saja 
yang telah dilakukan Mafindo dalam “perang” me 
lawan hoaks?

Mafindo membuat beberapa konten yang mudah di-
gunakan untuk sosialisasi tentang bahaya hoaks. Be-
berapa video iklan layanan masyarakat dibuat dan di-
pasang di kanal Youtube Mafindo yang bisa ditonton 
ataupun diunduh untuk digunakan sebagai materi 
edukasi. Selain itu Mafindo juga memproduksi kont-
en video serial drama aksi Keluarga Anti Hoax yang 
dibuat tahun 2019 bekerjasama dengan Google.org, 
video ini bisa dilihat di Youtube Mafindo maupun di 

kanal Vision+. Dan pada tahun 2020, beberapa video baru 
juga diproduksi untuk mendukung program Tular Nalar.
Selain itu, saya mewakili Mafindo rutin mengisi program Cek-
fakta di RRI Pro3 FM setiap Sabtu sore sejak tahun 2019, dan 
juga tim periksa fakta Mafindo setiap pekan mengisi podcast 
di KBR.id. Ke depan Mafindo akan merangkul lebih banyak 
lagi stasiun radio termasuk meningkatkan kerjasama dengan 
Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) untuk memper 
luas jangkauan hingga ke daerah pelosok.

Selama ini cek fakta identik dengan profesi di kewarta   
wanan. Mafindo juga punya cek fakta, bahkan setiap rela-
wan yang sudah dilatih bisa melakukan cek fakta? Apakah 
mereka bisa dianggap sebagai profesional dalam hal cek 
fakta? Sementara mereka tidak memiliki semacam “kartu 
pers”? 

Konsep periksa fakta yang diawali Mafindo berasal dari 
kepedulian masyarakat atas keresahan yang terjadi akibat 
maraknya hoaks. Sehingga perlu dimaklumi kalau di awal 
Mafindo berdiri, artikel klarifikasi yang dibuat Mafindo kuali-
tasnya bervariasi kalau dilihat dari sudut pandang jurnalistik. 
Namun dengan berjalannya waktu, upaya perbaikan kualitas 
produk debunking selalu dilakukan, dilakukan penambahan 
tenaga penuh waktu periksa fakta. Dan ke depan Mafindo 
berharap bisa memiliki badan usaha yang terdaftar di Dewan 
Pers, sehingga paling tidak bisa melindungi hak dari periksa 
fakta dan hasil periksa fakta yang dipublikasikan Mafindo.

Sebagai ketua Mafindo, tentu ada orang-orang yang berse-
berangan dengan Mafindo, sehingga melakukan teror 
baik melalui medsos maupun telepon? Bisa diceritakan pe 
ngalaman Mas Zek soal teror/ancaman dan semacamnya?

Saya sangat irit untuk memberikan informasi pribadi di ruang 
publik, sehingga mungkin ini juga berkorelasi dengan minim-
nya teror atau ancaman yang saya terima. Namun upaya un-
tuk cyberbullying itu sering terjadi, apalagi ketika melakuan 
debunking, prinsip imparsialitas yang kita anut menyebab-
kan kita bisa melakukan debunking terlepas dari siapa yang 
membuat informasi keliru, sehingga sangat sering kalau kami 
dihujat dan dimaki di media sosial. Namun selama ini tidak 
pernah kami gubris, dan selama tidak ada ancaman yang 
mengarah ke fisik, maka tidak perlu kami laporkan ke pihak 
berwajib.

 Mafindo semakin dikenal masyarakat dan 
mendapat berbagai penghargaan atas langkah Mafindo 
dalam memerangi hoaks. Komentar mas Zek?

 Beberapa penghargaan adalah apresiasi terhadap 
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partisipasi aktif relawan dari berbagai kota, saat 
ini ada 26 kota, karena tanpa kerja payah mereka, 
Mafindo tak akan dikenal kiprahnya seperti seka-
rang. Namun juga penghargaan ini menjadi cambuk 
keras bagi Mafindo untuk tidak mudah berpuas diri, 
karena tantangan menghadapi hoaks ke depan tidak 
lebih ringan, karenanya kerja bersama lintas organi-
sasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan agama, 
jurnalis, pendidik, sangat penting untuk terus dilaku-
kan. Inovasi dalam teknologi anti hoaks, edukasi, ha-
rus terus dilakukan.

 Kesan dan pesan Mas Zek sebagai ketua 
presidium Mafindo untuk masyarakat Indonesia 
agar tak mudah termakan hoaks.

 Ketika mendapatkan informasi di media so-
sial, ingat 3S. Saring, verifikasi atau tabayun dulu 
informasi yang kita dapat, dan Sharing kalau infor-
masinya benar dan pasti bermanfaat, Sorong (tolak) 
kalau informasinya salah atau tidak ada manfaatnya. 
Ke mana Saring-nya? Ada banyak tempat, Mafindo 
menyediakan TurnBackHoax.ID dan Cekfakta.com 
bersama 24 media online, juga di kanal-kanal me-
dia sosial. Juga masyarakat perlu lebih banyak baca 
informasi di media terverifikasi Dewan Pers, meski 
harus tetap kritis. Juga gunakan chatbot Kalimasada 
Whatsapp 085921600500.

Obrolan Umum  

 Apa sih, pekerjaan mas Zek?

 Saya wirausaha, mendirikan perusahaan 
di bidang IT bernama Bavaria Infotech Utama, dan 
bersama beberapa teman, sebuah perusahaan multi 
bidang usaha PT Thrust Multidaya Indonesia yang 
bergerak di bidang Event Organizer, Food&Catering 
dan Property, dengan total 12 pegawai tetap, dan 
bisa bertambah dengan freelancer ketika ada kegi 
atan proyek.

 Bagaimana mas Zek menyiasati waktu se-
hingga bisa bekerja sekaligus sebagai “pelayan” 
Mafindo?

 Di satu sisi tidak mudah karena wirausaha 
membutuhkan ide-ide segar supaya usaha bisa 
berkembang, dan aktivitas di organisasi membu-
tuhkan waktu dan pikiran yang luas apalagi Mafindo 
punya jejaring kerjasama yang sangat luas, yang ko-

munikasinya harus dijaga. Namun persoalan ini bisa menjadi 
lebih ringan kalau kita bisa membangun tim yang kuat dan ko-
munikatif sehingga mereka bisa berjalan tanpa harus ditung-
gui setiap harinya.
Yang pasti karena intensitas di Mafindo, saya tidak bisa lagi 
mengerjakan proyek di tempat yang jauh dari kota saya bera-
da, sehingga saya fokus membesarkan usaha di kota tempat 
asal saya membuka usaha.
 
 Apakah keluarga pernah ada yang protes karena 
kesibukan Mas Zek di Mafindo? Bisa dijelaskan?

 Awalnya ya, apalagi ini sebuah aktivitas yang bukan 
tanpa risiko, dan juga mengurangi porsi waktu bertemu kel-
uarga. Namun kelamaan mereka bisa memahami dan men-
dukung, terlebih melihat urgensi dari upaya pemberantasan 
hoaks yang kita semua memahami bahayanya.

 Bagaimana trik dan tips Mas Zek dalam memanage 
antara pekerjaan dan ketua Presidium Mafindo?

 Jangan lupa, selain urusan wirausaha dan Mafindo, 
saya juga hobby memasak dengan tagar #BapakMasak dan 
rajin bersepeda. :-) 
Kuncinya adalah memiliki tim yang cakap, jujur dan amanah, 
serta memaksimalkan penggunaan teknologi. 
 Dalam urusan pekerjaan, sistem informasi seperti in-
ventory, POS, harus digunakan. Selain itu dokumen terintegra-
si dalam cloud sehingga kolaborasi lebih mudah, mencakup 
laporan harian, mingguan dan bulanan, baik itu pendapatan, 
pengeluaran maupun perpajakan. Rapat rutin bisa dilakukan 
setiap pekan atau dua pekan secara daring maupun luring. 
 Dalam urusan Mafindo, saya bersyukur memiliki je-
jaring kolega dan relawan yang kinerjanya sangat luar biasa 
selama ini dalam melaksanakan berbagai program dan kegia-
tan komite ataupun wilayah. Terlebih ketika diperkuat dengan 
beberapa tim penuh waktu yang dedikasinya luar biasa, kare-
na mereka paham makna dari bekerja bersama Mafindo.
Ketika ketemu dengan suntuknya pekerjaan, maka justru ak-
tivitas di Mafindo yang menjadi penghiburnya. Dan ketika 
kadang terjadi drama di Mafindo, namanya juga komunitas 
berisi manusia dengan beragam pikiran, pekerjaan seolah 
bisa jadi piknik untuk mengurangi efek drama. (Gun Harjo)
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DATA DIRI:

Nama lengkap  : Septiaji Eko Nugroho
Panggilan  : Zek
Tmat dan tgl lahir            : Wonosobo (Sebenarnya lahir di              
     RS Gajahmada Sleman (sudah  tutup  
     RS-nya), tapi karena aktenya   telat  
     dibuat jadinya mengikuti  domisili   
     orang tua), 6 September 1978 
Pekerjaan  : Wirausaha
Nama istri  : Renny PK
Nama anak  : Fathimah NR, M Haikal AN
Hobi   : Sepeda, Masak
Makanan kesukaan : Lotek sayur tanpa ketupat dan   
     pedasnya sedang
Lagu favorit  : Don’t Cry (GNR, karena ini lagu   
     pertama bahasa Inggris yang bisa   
     dinyanyikan, dan mengantarkan   
     jadi Siswa Teladan Kabupaten   
     zaman SMP)
 

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Solo Raya terus melakukan sosialisasi soal informasi 
bohong di berbagai komunitas, baik itu kepada ibu-ibu di tingkat RT, komunitas, hingga kuliah umum 
di universitas.

CEKLIK MAFINDO
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Hoaks dan Media Sosial : 

Dilema Paradigma Baru
Kawula Muda Indonesia

 Jika meneropong kondisi saat ini, di Indonesia 
berdasarkan data yang terhimpun hingga Januari lalu 
tercatat pengguna internet aktif di Indonesia mengala-
mi peningkatan sebanyak 1% atau 2,1 juta orang dari 
tahun sebelumnya. Yang kini telah menyentuh ang-
ka 204,7 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 
73,7 % dari total populasi di awal tahun ini. Perubah-
an yang signifikan ini juga akibat dari peralihan akses 
masyarakat untuk menggunakan media sosial, sebagai 
salah satu kebutuhan utama, peran aktif teknologi bagi 
aktivitas masyarakat ditambah tren publikasi yang terja-
di belakangan ini.

 Uniknya dari jumlah tersebut, sebagian besar 
berasal dari kalangan kawula muda. Tren ini menunjuk-
kan keberadaan dan kemajuan teknologi yang begitu 
pesat saat ini, juga turut mendampingi perkembangan 
para generasi bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, 
keberadaan media massa atau yang dalam hal ini me-
dia sosial juga disinyalir beriringan dengan maraknya 
penyebaran konten-konten hoaks oleh pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena ini juga acap kali terjadi di lingkungan sekitar 
saya. Dikalangan para pelajar dan mahasiswa misalnya. 

Tak jarang mereka yang mengklaim diri sebagai agen pe-
rubahan (Agent Of Change), justru menjadi jalan bahkan 
ujung tombak bagi penyebaran informasi hoaks di ranah 
pendidikan. Minimnya pengetahuan, pengalaman, serta 
tingkat literasi khususnya literasi digital dan literasi media 
menjadi hambatan ataupun masalah utama dalam kasus 
ini. Kondisi ini menjadi peran sosial yang cukup sulit dan 
rumit. Sebab, selain menjadi generasi yang sangat akrab 
dengan internet lingkungan mereka pun kadang kala mem-
bentuk sikap dan kezaliman atas peredaran informasi hoaks 
baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan tidak 
sengaja.

 Keberadaan gerakan masyarakat, organisasi, lem-
baga,  dan  komunitas   yang   turut  mengampanyekan  ge-
rakan anti hoaks sangat membantu kalangan muda untuk 
mengenal dampak dan bahaya yang mencuat dari hoaks itu 
sendiri. Hanya saja, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh 
perkumpulan ini masih terbentur oleh kondisi masa kini. 
Dimana yang paling nyata dan kerap kali terjadi adalah mi 
nimnya penyerapan informasi mengenai publikasi-publika-
si yang dilakukan apalagi bagi beberapa dari mereka yang 
letak demografis tempat tinggalnya berada di pelosok pun 
daerah terpencil, yang masih minim akses internet. Pada 
situasi seperti ini kadang komunikasi antar individulah yang 
menjadi sarana penyebaran informasi dari satu pihak ke pi-
hak lainnya.

Olehnya itu menurut David Harley dalam buku Common 
Hoaxes and Chain Letters (2008), untuk menekan dan 
meminimalisir penyebaran hoaks kita dapat mengidentifi-
kasinya lebih dini dengan melihat beberapa ciri dan jenis 
dari hoaks diantaranya : 

1. Informasi hoaks biasanya memiliki karakteristik surat 
    berantai, 
2. Informasi hoaks biasanya tidak menyertakan tanggal 
    kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau 
    bisa diverifikasi,
3. Informasi hoaks biasanya tidak memiliki tanggal kadalu
    arsa pada peringatan informasi,
4. Sebuah hoaks tidak memiliki sumber informasi yang    

PERSPEKTIF 
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    jelas, yang bisa diidentifikasi terkait informasi yang 
   dimuat.

Sayangnya, meski kita berupaya untuk melakukan eduka-
si kepada masyarakat atau bahkan pihak berwenang telah 
menghapus akun dan situs penyebar informasi hoaks, mer-
eka akan terus berkembang biak dan menjalar terutama di 
grup-grup media sosial. Untuk menyebarkan konten fitnah, 
hasut, atau juga sara. Suasana seperti ini tidak bisa dite-
pis dan dihindari begitu saja, sebab kemudahan menerima, 
mencari, dan menyebarkan informasi melalui media so-
sial kadang kala membuat kita luput dan tanpa sadar ikut 
menyebarkan atau sekedar mengomentari dan merespon 
postingan tersebut. Olehnya itu, kecakapan kita dalam 
berselancar di dunia maya menjadi bekal utama untuk me-
merangi hal ini.

Adapun jenis-jenis hoaks yang kerap kali beredar menurut 
(Rahadi, 2017) meliputi :

a. Fake news (berita bohong), Berita ini bertujuan untuk  
    memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam 
     suatu berita,
b. Clickbait (tautan jebakan), hal ini bertujuan untuk   
    menarik massa agar berkunjung ke situs lainnya,
c. Misinformation (informasi yang salah atau tidak akurat), 
    konten ini kadang kala bertujuan untuk menghibur atau 
    bahkan menipu dengan tidak sengaja disebarkan oleh 
    seseorang.
d. Confirmation bias (bias konfirmasi), bertujuan untuk 
    menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik 
    bukti dari kepercayaan yang sudah ada,
e. Satire (sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, 
    hal yang dibesar-besarkan), dengan tujuan untuk men
    gomentari kejadian yang sedang tren,
f.  Post-truth (pasca kebenaran), sebuah informasi dengan 
    tujuan untuk membentuk opini publik dengan meman
    cing emosinya,
g. Propaganda, yakni aktivitas menyebarluaskan informasi, 
    fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bah
   kan kebohongan untuk memengaruhi opini publik.

 Hadirnya internet dan teknologi pintar di masa dis-
rupsi kini memang memberi seribu satu kebermanfaatan 
serta sumbangsih bagi ekosistem baru masyarakat. Kehad-
irannya dapat menyentuh hampir segala lini kehidupan, 
mulai dari sektor perindustrian, pendidikan, ekonomi, per-
tambangan, perikanan, pertanian, kelautan, transportasi, 
pemerintahan hingga hubungan antar individu dapat dimu-
dahkan dengan akses layanan yang cepat dan tanpa batas. 

 Kendati demikian, melihat situasi di sekitar 
kadang kala yang terjadi justru sebaliknya. Kemudahan 
yang ditawarkan produk-produk teknologi malah mem-
bawa kita ke hal-hal yang merugikan. Dalam konteks ini, 
menjauh atau bahkan menolak bukan menjadi solusi. 
Sebuah literatur menyebutkan, "Teknologi informasi ti-
dak hanya terbatas pada teknologi komputer (perang-
kat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan un-
tuk memproses dan menyimpan informasi. Melainkan 
juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim 
ataupun menyebarkan informasi," (Martin, 1999). Den-
gan demikian memanfaatkan dengan baik kehadiran te-
knologi ataupun media sosial adalah salah satu usaha 
dan jalan keluar yang bisa ditempuh. 

 Beberapa tahun belakangan ini seluruh dunia 
diguncangkan dengan hadirnya virus Covid-19 terma-
suk juga di Indonesia. Situasi ini, tentu memaksa kita 
untuk beralih ke sistem digitalisasi secara lebih rutin. 
Mulai dari pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, sekolah, 
dan hampir semua aktivitas kita dibatasi oleh dinding- 
dinding waktu dan layar monitor demi menekan angka 
penularan yang terjadi. Dari hal ini, tentu aksesbilitas 
masyarakat terhadap produk teknologi semakin sering 
dan tentunya menjadi peluang besar merambahnya 
hoaks yang tersebar di media. 

 Baru-baru ini misalnya, saat angka kasus posi-
tif Covid-19 dinyatakan darurat. Hampir semua sekolah 
mengubah sistem belajar mengajar tatap muka menjadi 
pembelajaran daring ataupun hybrid. Dan ironisnya ini 
justru menjadi kesempatan emas bagi penyebar infor-
masi hoaks untuk menyebarkan hoaks mengenai sub-
sidi bantuan paket data gratis yang mengatas namakan 
pemerintah ataupun lembaga tertentu. Hal ini bebera-
pa kali saya temukan di grup keluarga, belajar, sekolah, 
kelas, dan komunitas yang saya ikuti. 

 Dalam kasus hoaks, tingkat pendidikan dan 
usia tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menjamin se 
seorang dapat terhindar dari paparan hoaks. Pasalnya 
beberapa oknum tenaga pendidik juga sempat menja-
di korban hasutan dari hoaks paket data ini. Dan ten-
tunya tak sedikit dari kalangan para pelajar dan maha-
siswa juga ikut terjebak. Tanpa Mereka sadari dengan 
mudahnya jempol mereka meneruskan pesan berantai 
tersebut ke khalayak. Yang berujung pencurian biodata 
pribadi dan penipuan yang mengatas namakan orang 
yang bersangkutan.

 Selain hoaks pendidikan, belakangan ini hoaks 
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kesehatan juga sering di jumpai di media-media sosial kita. Seperti contoh kasus hoaks rebusan telur yang mampu 
menyembuhkan Covid-19. Nyatanya, hal ini hanyalah gemam belaka yang justru menghadirkan kerisauan dan kekha-
watiran berlebih di benak masyarakat. Anehnya, isu-isu hoaks yang tersebar selalu mengikuti tren yang sedang terjadi 
di lingkungan masyarakat. Hoaks juga sering menjadi senjata bagi segelintir oknum untuk menaikan pamor dengan 
menjatuhkan orang lain atau hanya sekedar modus kebencian semata. Para produsen hoaks akan mempunyai ber 
bagai macam cara untuk menyebarkan virus-virus hoaks kepada mereka yang tidak membekali diri sejak dini. Untuk 
itu, sebagi kawula muda yang menjadi generasi penerus bangsa kita patut menjadi pionir di tengah-tengah masyarakat 
sebagai respon kita terhadap dampak yang timbulkan hoaks.

 Kehadiran teknologi informasi di tengah peradaban umat manusia sejatinya banyak memberikan keberman-
faatan dikehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi menghadirkan kemudahan-kemudahan itu kepada kita untuk 
mengembangkan potensi diri dan menjadi manfaat bagi sesama. Hanya saja segelintir orang masih saja tergoda me-
manfaatkan kondisi ini sebagai jalan untuk meraup keuntungan pribadi.  (Erviana Hasan)
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Periksa Fakta
 Tidak Menyerang atau Membela Siapapun

Aribowo Sasmito
Co-Founder dan Fact-Check Specialist Mafindo

 Informasi hoaks atau kabar/informasi bohong, 
ada yang menyebut berita bohong, bertebaran di me-
dia sosial   maupun aplikasi whatsapp di handphone 
android.  Untuk mengetahui suatu informasi hoaks atau 
tidak dibutuhkan pemeriksa fakta (fact cheking). 
Di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) memiliki 
tim  pemeriksa fakta. Salah satunya Mas Aribowo Sasmi-
to,   Co-Founder dan Fact-Check Specialist Mafindo. Di 
tengah kesibukannya sebagai pemeriksa fakta, pria ke-
lahiran Magelang, 12 Juli 1977 ini memiliki hobi music, 
movies, IT (helpdesk, gadgets and networking).
 Tentu publik ingin tahu, apa itu pemeriksa fak-
ta, apakah semua fakta bisa diperiksa, dan bagaimana 
kehidupan sehari-hari pemeriksa fakta? Salah satu yang 
menarik dari sisi human interes, ternyata, tim pemer-
iksa fakta beristirahat/libur hanya saat tak ada sinyal. 
Penasaran?  Berikut ini merupakan hasil wawancara 
Cosmas Gunharjo Leksono, tim Buletin Mafindo, dengan 
Aribowo Sasmito. Berikut ini petikan wawancaranya:

 Mohon dijelaskan secara singkat  apa itu pe-
meriksa fakta  dan periksa fakta?

 Fact-Checker (Pemeriksa Fakta) adalah orang 
yang menjalankan periksa fakta (person-nya, manusia 
nya), Fact-Checking (Periksa Fakta) adalah kegiatannya. 

 Apakah semua informasi bohong bisa dicek 
faktanya? Kriteria apa saja sehingga suatu informasi 
bohong dapat diperiksa faktanya?
 TIDAK semua informasi bohong bisa diperiksa, 

karena harus ada referensi valid yang bisa digunakan untuk 
membantah atau mengklarifikasi.

 Ada anggapan, tidak semua informasi bohong bisa 
dicek faktanya baik yang menyebar di medsos maupun di 
platform media berbasis online. Mohon penjelasannya. 

 BETUL, karena ada beberapa pertimbangan, mi- 
salnya jika tidak viral dikhawatirkan justru dengan dibahas 
atau dibantah justru akan membuat viral informasi bohong 
nya.

 Hasil dari pemeriksaan fakta tentu saja tidak bisa 
memuaskan semua pihak. Tanggapan Mas Ari? 

 BETUL SEKALI, masih cukup banyak orang-orang 
yang merasa periksa fakta menyerang pribadi mereka, 
padahal periksa fakta TIDAK menyerang atau membela si- 
apapun, fokus ke memberikan fakta dan mengklarifikasi.

 Dari berbagai ratusan periksa fakta, adakah perik-
sa fakta yang paling sulit (butuh waktu lama) dan  akhir 
nya berhasil dilakukan? Mohon ceritakan tingkat kesuli-
tan dan sebagainya.

 Ada beberapa, biasanya karena tingkat kompleksi-
tasnya sehingga perlu mencari/riset yang lebih mendalam. 
Selain itu, saya lebih suka menjelaskan menggunakan visual 
(grafis) untuk mempermudah pembaca, jadi kalau perlu 1 
jam untuk riset dan menulis artikel perlu dua kali lebih lama 
(2 jam) untuk mengurusi visualnya. Belakangan saya juga 

RUANG PAKAR
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menggunakan video (TikTok), itu perlu setidaknya 1 
jam lagi. 

 Siapa saja yang bisa menjadi periksa fakta? 
Kalau dari relawan, apa saja syaratnya? Mohon ce- 
ritakan sesuai pengalaman Mas Ari dalam merekrut 
pemeriksa fakta.

 Siapapun bisa, pada dasarnya, setidaknya 
buat dia sendiri dan orang di sekitarnya, karena semua 
orang punya naluri (gut feeling) tinggal melanjutkan 
mencari tau. Masalahnya adalah soal waktu dan ener-
gi yang diperlukan untuk mencari/riset dan menyusut 
artikel bantahannya, soal kemampuan dan pengala-
man, dan soal tingkat detil/tidaknya seseorang, sema-
kin terbiasa detil dan cermat semakin mampu untuk 
jadi pemeriksa fakta.  
 
 Bagaimana pengalaman Mas Ari   selama ini 
sebagai pemeriksa fakta? Apakah pernah “diteror” 
baik via medsos maupun japri secara pribadi.  Mohon 
ceritakan kisah lucu, haru, maupun yang menarik se-
bagai pemeriksa fakta yang sudah dialami selama ini.  

 Pernah beberapa kali, di media sosial dan di 
messaging (japri/DM). Biasanya di musim tertentu, 
pola-pola yang sebelumnya: di musim politik, karena 
hoaks yang paling laku adalah hoaks yang temanya 
politik. Saking seringnya dituduh saya jadikan deskrip-
si di akun saya, saya tulis “Sering dituduh pro ini pro 
itu padahal pro semuanya termasuk kamu. Kamuuu 
iya kamu!” 

 Pembuat Informasi bohong (informasi hoaks)  
terus-menerus diproduksi dengan cara yang semakin 
sulit untuk diperiksa faktanya. Itu berarti tim pemer-
iksa fakta juga terus memperbaharui ilmunya. Mo-
hon tanggapannya.

 Memang betul cara dan tekniknya semakin 
sulit dan tinggi, tapi pada dasarnya tukang sebar hoaks 
TIDAK lebih pintar daripada pemeriksa fakta. Tinggal 
bagaimana cara mencari bahan referensi untuk mem-
bantah, kreatif, update kemampuan dan pengetahuan 
dari si pemeriksa faktanya. 
 Pekerjaan “terberat” sebagai pemeriksa fak-
ta pada momen apa? Misal pilpres, pilkada  atau lain-
nya. Misal, dilakukan sampai lembur atau bahkan ku-
rang tidur?

 Kurang tidur sudah jadi standar harian, memang 
tuntutan jenis profesi tertentu yang sudah jadi konsekuen-
si. Beban tinggi biasanya di musim politik, tetapi sehari-hari 
beban cukup tinggi juga karena diluar masa/musim beban 
tinggi sehari-hari tugas pemeriksa fakta TIDAK hanya jadi 
pemeriksa fakta saja, sebagai pekerja penuh waktu (full 
timer) di MAFINDO kegiatan kantoran MAFINDO juga harus 
ditangani.  

 Pesan mas Ari untuk masyarakat Indonesia agar 
tidak mudah terhasut, terprovokasi  informasi hoaks. 

 Seperti biasa yang saya sebut seminggu sekali di 
Podcast Cek Fakta KBR x MAFINDO: “Jaga emosi, tahan jari, 
verifikasi sebelum dibagi”. Karena hoaks sering menggu-
nakan teknik membuat emosi, sehingga pada saat emosi 
jari dan jempolnya orang akan diambil alih tanpa banyak 
berpikir ikut menyebarkan hoaks. 

 Selain sebagai pemeriksa fakta, bisa diceritakan 
kegiatan sehari-hari yang dilakukan mas Ari?

 Pekerja penuh waktu (full timer) di Sekretariat 
MAFINDO, menangani kegiatan kantoran MAFINDO. 

 Bagaimana membagi waktu dengan keluarga, li-
buran, refreshing, dan sebagainya?

 TIDAK ada 100% libur, karena selama terkoneksi ke 
Internet bisa kerja. Libur benar-benar libur ketika tidak ada 
jangkauan sinyal, 2 tahun atau 1 tahun sekali ketika mudik 
ke rumah mertua di Lampung. 
 Refreshing sesekali, jika ada yang urgent kerja 
menggunakan ponsel dan sering sambil menunggu istri be-
lanja sambil kerja di mobil (bawa laptop)
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Pada suatu pagi seorang Ibu membangunkan anaknya, “cepat bangun, mandi, pakai seragam!” si anak 
menggosok kedua matanya, seragam merah putihnya sudah digantung di belakang pintu. 
Ibu menanak nasi. Ayah memakai dasi. Anak lalu menyusul di meja makan memakan roti.
 
Ibu merapikan meja makan lalu melihat ke luar jendela, ia melihat rumah tetangga.
 Terlihat anak tetangga masih berpiyama, bekas iler masih menempel di pipi.
“Ckckckc, kemana itu ibunya? Dasar pemalas!”

Ayah memanaskan mobil lalu melihat ke luar pagar, ia melihat rumah tetangga. 
Terlihat istri tetangga masih berdaster rebahan di depan teras.
“Ckckck, kasihan anak dan suaminya!” 

Anak memakai sepatunya lalu melihat ke luar pintu, ia melihat rumah tetangga. 
Terlihat ayah tetangga masih berkaos oblong, duduk bersila di depan televisi. 
“Cckckckck, Om itu terlalu bersantai.”

Ayah dan anak masuk mobil dan keluar pagar melaju ke jalan. Ibu melambaikan tangan, secercah senyum 
di bibirnya menyiratkan rasa lega dan bangga. Ini hari yang sempurna. Sembari ia melirik rumah tetangga 
seberang yang berisi tiga orang pemalas, pikirnya. 

Tidak lama kemudian, anak sampai depan gerbang sekolah yang sepi tapi kakinya terlalu 
bersemangat hingga ia sampai di halaman sekolah yang kosong. Ayah memarkir mobil di halaman kantor 
yang longgar tapi kakinya terlalu bersemangat hingga sampai 
di pintu kantor yang tertutup rapat. 

Beberapa waktu lalu, ayah, ibu dan anak di seberang rumah berbisik-bisik, “Lihat mereka, tidak sadar bah-
wa ini hari Minggu! Tapi kita biarkan saja mereka, lihat cara mereka melihat kita, 
seperti sedang melihat orang salah kostum.”

FIKSI 

Oleh : Puji
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Sebelas Tahun  Pengabdian Akpol 2010 B, 

 Peduli dan berbagi kepada sesama bertepatan momentum akhir tahun menjadi sebuah kesempa-
tan untuk merefleksikan diri sebagai bentuk rasa bersyukur kepada-Nya. Sembilan hari menuju pergantian 
tahun menuju ke 2022, liburan bersama keluarga adalah hal biasa sering terjadi pada umumnya namun 
bagaimana dengan saudara kita lainnya yang hidup sederhana dan berkecukupan? 
 Sisi yang berbeda hadir dari segenap komunitas yang ingin memberikan sumbangsih waktu dan 
rezekinya kepada masyarakat yang membutuhkan, disini terdiri dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 
(MAFINDO) bekerjasama dengan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 2010 B Rinaksa Sakalaman-
dala beserta relawan Kaskus, Komunitas Driver Online, dan Yayasan Aksi Indonesia menyelenggarakan Bakti 
Sosial dan Vaksinasi Anak pada hari Kamis dan Minggu, 23 & 26 Desember 2021 di beberapa titik lokasi 
penerima manfaat, diantaranya Depok, Cililitan, dan kampung nelayan Cilincing.
 Kepedulian terhadap sesama harus terus dirawat sebaik mungkin dengan bergandeng tangan se-
genap komunitas memberikan dampak positif yang meluas, terlebih manfaat yang diterima bagi penerima 
manfaat adalah hadirnya kerinduan dari orang-orang baik. Pesan ini disampaikan oleh Founder MAFINDO, 
Judith Monique Samantha mengaminkan bahwa kalau kita mau membantu, landasi dengan kebaikan tanpa 
melihat suku, agama, tanpa melihat apapun, karena kita memang mesti berbuat baik untuk sesama.
 Kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut, pertama pada 23 Desember 2021 digelar pemberian 
1000 dosis vaksin serta 1000 paket alat tulis untuk siswa SD di Depok dan turut serta memberikan bantuan 
kepada korban erupsi Gunung Semeru. Setelah acara pertama selesai kemudian penyaluran bantuan sosial 
kepada warga terdampak dilakukan hari Minggu, 26 Desember karena menurut hasil pengamatan yang 
dilakukan bahwa warga sekitar Cililitan dan Cilincing sudah 2 bulan tidak melaut untuk memenuhi kebutu-
han hidupnya.
 Mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan bantuan sosial ini, mampu meringankan beban 
yang tengah dirasakan oleh saudara-saudara kita. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa me-
lindungi bangsa Indonesia.
Terima kasih kami ucapkan  kepada segenap pihak yang terlibat, atas kerjasama dan kegigihan dalam 
melaksanakan kegiatan ini, terutama kepada Alumni Akpol 2010 B dan segenap komunitas relawan lintas 
organisasi. (Muhammad Handar)

KABAR 

Pembagian Baksos 
Bersama Lintas 
Komunitas
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 Di awal 2019, MAFINDO merilis untuk pertama 
kalinya jumlah hoaks yang di-debunk oleh tim 

Periksa Fakta, beserta beberapa info menarik seputar ma-
teri hoaks yang ditemukan. Informasi tersebut langsung 
dikutip oleh berbagai media di Tanah Air, juga dijadikan 
materi tinjauan literatur artikel-artikel ilmiah yang me-
ngupas permasalahan hoaks serta literasi. Nah, dalam 
tulisan pendek ini, kami ingin berbagi tentang bagaimana 
riset kecil-kecilan, sederhana, tapi dikerjakan dengan se-
mangat militan ini lahir di tengah-tengah kita. 

 Oh ya, perkenalkan, saya Santi Indra Astuti. Saat 
ini saya menjadi Presidium MAFINDO dengan tugas me 
ngampu Komite Litbang. Saat pemetaan hoaks 2019 diker-
jakan, posisi saya adalah Ketua Komite Litbang. 
 Komite Penelitian dan Pengembangan, alias Lit-
bang, adalah salah satu komite yang didirikan MAFINDO 
untuk memperkuat organisasi dengan riset-riset yang ber-
kaitan dengan hoaks. Pemetaan hoaks atau ‘mapping’, be-
gitu nama populernya di antara kita, dikerjakan oleh tim 
yang beranggotakan kak Vaya Arina alias Nuril Hidayah, 
Cahya Suryani alias Caca, dan Priska Safitri. Awalnya kak 
Mizati bersama kami. Namun karena sibuk, beliau terpak-
sa mundur dari tim Mapping. Kami juga didukung oleh kak 
Juli St dari Komite Publikasi yang turun tangan memban-
tu pengolahan data. Berkat kak Juli, hitung2 manual yang 
acakadut dan bikin kita nangis-nangis karena jumlahnya 
sering enggak cocok, akhirnya teratasi. 
 Nama kakak Presidium kita tercinta, mbak Ani-
ta Wahid, menjadi bagian dari sejarah Mapping. Adalah 
beliau yang pertama kali melontarkan gagasan untuk 
melaksanakan pemetaan dengan maksud melihat seperti 
apa perang wacana yang dibawa hoaks pada saat Pilpres 
berlangsung. Posisi mbak Anit ketika itu adalah Presidi-
um MAFINDO pengampu Komite Litbang. Mbak Anit bu-
kan hanya supervisor dan konseptor. Beliau juga terlibat 
langsung sebagai coder maupun reviewer. Sekarang, mbak 
Anit pindah posisi menjadi Presidium MAFINO pengam-
pu Komite Edukasi. Tetapi, tentu saja, Litbang tidak mau 
kehilangan salah satu sumberdaya paling mumpuni yang 
dimiliki bangsa ini. Jadi ya tetap kita tarik-tarik di Komite 
Litbang . 
Satu hal yang harus saya sampaikan sejak awal adalah 

bahwa dalam melaksanakan pekerjaan mapping ini, 
posisi kami sepenuhnya RELAWAN. Jadi kalau ada yang 
ngegosip di luar sana bahwa kami dapat dana bergepok 
-gepok, alhamdulillah itu enggak benar sama sekali. 
Pertama-tama sebel mendengar gossip murahan kayak 
begini. Tapi sebentar kemudian kebal juga dan akhirnya 
cukup diaminkan 3000 kali, hehehe… 
Nah, itu ya perkenalan kami. 
 Sekarang saya mau bercerita tentang apa dan 
bagaimana sih Mapping Hoaks MAFINDO,  yang kini jadi 
produk rutin Litbang. Tujuan mapping hoaks pada awal-
nya adalah ingin memanfaatkan data-data arsip hoaks 
yang tersimpan di www.turnbackhoax.id. Jumlahnya lu-
arbiasa. Selain itu, effort-nya gede banget, iya kan? Ke-
bayang deh teman-teman fact checker jungkir-baliknya 
seperti apa untuk melakukan klarifikasi. Siang malam 
pagi sore, Rumah Makan Padang lewat semua. Hal lain 
yang juga mendorong mapping dilakukan secepatnya 
adalah pertanyaan yang kerap dilontarkan wartawan, 
atau siapapun; ‘Jadi, setelah semua upaya luarbiasa yang 
kalian lakukan untuk memberantas hoaks di Indonesia, 
sebenarnya, ada berapa sih jumlah hoaks yang beredar? 
Hoaksnya paling banyak tentang apa? Siapa yang paling 
dirugikan? Dst, dsb, dll. yang berpotensi berkembang ke 
mana-mana. 
 Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana aja sih le 
velnya. Tapi ngeri-ngeri sedap. Soalnya, biarpun sederha-
na, pertanyaan tersebut tetap tidak terjawab. Sementa-
ra, publik menuntut jawaban lebih dari sekadar ‘banyak’ 
atau ‘banyak sekali’. 
 Ada banyak cara untuk mengetahui banyaknya 
hoaks yang beredar, seperti apa polanya, dan peta sen-
timennya. Termasuk, melacak siapa saja yang dirugikan, 
pesan tersembunyinya seperti apa, sumbernya dari mana 
saja. Masih banyak kok yang bisa di’ulik’. Tetapi, kami ini 
adalah tim unyu-unyu amatiran yang kapasitasnya amat 
sangat terbatas. Untuk masuk ke wilayah social listening, 
kami tidak punya kemampuan sampai ke sana. Akhirnya, 
diputuskan untuk melakukan riset dengan metode yang 
sederhana: content analysis alias analisis isi (kuantitatif). 
Biarpun sederhana, tetapi metode ini bisa menghasilkan 
data-data yang menarik dan berwarna, tak kalah hebat-
nya dengan social listening ataupun analisis kualitatif se 

Mengintip Rahasia Dapur
Mapping Mafindo
Santi Indra Astuti 
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perti framing, critical discourse analysis alias analisis wacana kritis, dan lain-lain. Content analysis juga memungkink-
an dilakukan oleh siapa saja, asal instrumennya tepat, sehingga menghasilkan angka reliabilitas yang meyakinkan. 
Nah, ini tepat sekali untuk mengakomodasi tim Mapping yang latar belakangnya gado-gado: ada linguistic, psikologi, 
komunikasi penyiaran Islam, sampai media studies. 
 Tahap pertama content analysis adalah merumuskan kategorisasi. Ada 4 kategori yang kita tetapkan, yaitu 
tema, tipe misinformasi/disinformasi, media penyebaran, dan alat yang digunakan untuk nge-hoaks. Dari situ, in-
strument disusun dan diujicoba  hingga menghasilkan protocol peng-coding-an. Setelah protocol kelar, dimulai deh 
pekerjaan kuli yang sesungguhnya: mengkoding satu demi satu artikel/postingan hoaks di www.turnbackhoax.id. 
Asli, ini kerja kuli! Soalnya, kita melakukan proses koding secara manual. Iyak, MANUAL. Jadi, setiap postingan kita 
pelototi, terus kita klasifikasikan sesuai kategorinya. Inilah hakikatnya meng-koding. Susah? Enggak. Sumpah, enggak 
susah. Tapi, butuh kesabaran dan ketabahan yang luarbiasa. Maklum, saat pertama kali mengerjakan ini di pertenga-
han 2018, hoaks yang terkumpul sudah ratusan bahkan ribuan jumlahnya. 
Kami berbagi tugas. Satu bulan digarap dua orang. Satu sebagai coder, satu sebagai penyusun laporan. Yang lagi eng-
gak kebagian coding, jadi proofreader dan babantu analisis. Sistem kerja ini bolak-balik juga dibongkar pasang untuk 
menemukan formula manajemen yang paling ideal. Alhamdulillah, sampai sekarang belum ketemu, jiahahahaha….  
Soalnya, ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja manajemen tim seperti ini. Selain persoalan SDM, tugas yang 
multitasking, juga persoalan waktu. Ini belum termasuk bongkar pasang instrument dan protocol, serta harus disele-
saikan lewat diskusi terus-menerus untuk mencapai persamaan persepsi, atau mempertajam kategorisasi. Begitulah.
 Saat ini, mapping hoaks MAFINDO telah berkembang menjadi 11 kategori. Bahkan, untuk memetakan hoaks 
COVID-19, kategori yang dikerjakan tak kurang dari 13!  Mapping yang dikerjakan juga tidak hanya yang bersifat gen-
eral, tetapi semakin tematik. Ada mapping Pilpres, mapping isu bencana, isu agama, mapping hoaks bencana, hingga 
mapping hoaks COVID-19 dan vaksinasi. 
Menginjak tahun 2021, tim Mapping MAFINDO dibantu oleh teman-teman fact checker untuk melakukan pengkod-
ingan. Terimakasih banyak, mas mas dan mbak, terkhusus mas Eko Juniarto. Kami juga punya anggota baru, hasil no-
dong tentu saja, karena kami ini mana bisalah menjanjikan imbalan materi apa-apa, wong namanya juga relawan gitu 
loh, hehehe… Namun, cita-cita kami nggak berhenti sampai di sini. Selanjutnya kami berencana turun memperkuat 
teman-teman di korwil-korwil dengan kapasitas riset mapping ini, sehingga dapat menangkap dan memetakan hoaks 
lokalan. 
 Demikianlah dapur Mapping Litbang. Mudah-mudahan, sajian yang kami hidangkan bisa menambah gizi dan 
amunisi kita untuk bersama-sama melawan hoaks!
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 Siap Ubah Sistem Pendidikan yang ditulis oleh 
Michael Nugraha Budiarto (Solopos, 16 April 2022) 
sangatlah menarik. Penulis berusaha memaparkan kon-
sep pendidikan sebagai bagian dari sistem lain, seperti 
sistem politik, ekonomi, ideologi, dan hukum. Menurut-
nya, sistem pendidikan merupakan dalang dari sistem 
eksistensi dan keberlangsungan sistem-sistem lainnya. 
Sampai di sini, pendapat tersebut benar.
 Ketika sekutu menjatuhkan bom nuklir ke Je-
pang pada Perang Dunia II lalu, guru adalah pihak yang 
mendapatkan prioritas untuk diselamatkan. Pemerintah 
Jepang sadar, pendidikan adalah investasi jangka panjang 
untuk memajukan sebuah bangsa. Disadari pula bahwa 
mencetak guru tidaklah semudah mencetak tenaga pro-
fesional lainnya. Guru adalah sosok “malaikat” yang bisa 
mewarnai masa depan. Oleh karena itu, guru bukanlah 
profesi ecek-ecek. Hasilnya, Jepang mampu bertahan 
dan menjadi negara maju meskipun negaranya pernah 
hancur lebur.
 Indonesia pernah juga menjadi negara maju di 
bidang pendidikan. Pada tahun 80an, negara-negara 
ASEAN mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Pada 
waktu itu, guru Indonesia memang dikenal sangat krea 
tif, tekun, dan sangat disiplin. Karakter itu bisa dimiliki 
karena profesi guru dibentuk oleh sebuah panggilan 
jiwa. Guru zaman itu memiliki kekuatan untuk mencetak 
generasi yang tangguh dan cerdas melalui pemanfaatan 
kearifan lokal.
 Kita yang lahir tahun 70an tentu mengalami 
situasi pendidikan yang serba terbatas. Sekolah bukan-
lah sebuah gedung megah, melainkan sebuah bilik se-
derhana. Alat tulis berupa sabak, kapur, dan penggar-
is kayu. Hanya murid kaya yang bisa mempunyai buku 
kertas untuk semua mata pelajaran. Di sekolah, guru 
menanamkan kedisiplinan dan kreativitas lifeskill. Guru 

tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga melatih para mu-
rid dengan bertani, beternak, beribadah, dan berolahraga. 
Ada keseimbangan. Inilah yang sangat khas hingga orang-
orang kelahiran tahun itu pun memiliki jiwa yang tangguh 
dan adab yang tinggi.
 Sayangnya, sistem pendidikan itu tidak diperta 
hankan. Ada perubahan mendasar pada dunia pendidikan 
dengan mengubah sistem pendidikan berdasarkan kebu-
tuhan pasar. Ada kekhawatiran bila lulusannya tidak bisa 
bekerja. Akhirnya, kurikulum diubah sesuai kebutuhan 
dunia kerja. Dari sinilah terjadi perubahan besar-besaran 
pada dunia pendidikan. Tak ubahnya pasar, dunia pendi-
dikan dipenuhi oleh dagangan dengan berbagai variasi pro-
duk dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda.
 Akibatnya bisa ditebak. Kualitas pendidikan kian 
turun. Tingkat literasi pun jauh ketinggalan dibanding-
kan dengan negara-negara di dunia. Survei literasi oleh 
Program for International Student Assesment (PISA) yang 
dirilis Organization for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD) meletakkan Indonesia pada peringkat 62 
dari 70 negara. Pada jenjang pendidikan tinggi, tak ada 
satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk 10 besar di 
tingkat ASEAN berdasarkan survei QS Subject 2022. Kondisi 
ini menggenapi buruknya kualitas pendidikan di segala jen-
jang.

Berbenah dari Hulu
 Sepakat dengan ide perubahan di atas, tetapi bukan 
pada sistemnya, melainkan substansinya. Perlu diupayakan 
untuk mengembalikan hakikat pendidikan pada marwah 
nya, yaitu membentuk manusia yang beradab, berkarakter, 
dan cerdas. Berilmu tinggi tanpa dibarengi adab sama saja 
mencetak generasi mesin. Pintar tetapi tidak berkarakter 
sama saja menghapus jati diri sebagai bangsa. Cerdas bu-
kan hanya berilmu tinggi, melainkan mampu mengatasi 

OPINI 

Perubahan Pendidikan: 
Sistemnya atau Substansinya?

Oleh: Johan Wahyudi
Ketua Komite Edukasi Mafindo
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masalah secara cepat dan tepat.
 Pembenahan sebagai refleksi perubahan 
harus dimulai dari atas. Ada tiga pembenahan yang 
bisa dilakukan untuk mengubah keadaan, yaitu pem-
batasan program studi keguruan, mengakomodasi 
substansi atau materi lokal, dan menyiapkan guru 
andal. Pertama, pembatasan program studi. Saat ini, 
Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) 
ramai-ramai membuka program studi keguruan. Tidak 
pernah menimbang rasio angka pensiun guru setiap 
tahun dibandingkan dengan puluhan ribu mahasiswa 
baru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan setiap 
tahunnya.
 Kebebasan ini harus dibatasi agar kualitas 
pendidikan calon guru bisa dikontrol. Data pokok 
pendidikan (Dapodik) bisa digunakan untuk meng-
hitung rasio kebutuhan itu karena jumlah sekolah, 
guru, dan murid semua daerah sangat mudah dipan-
tau. Ini harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mumpung perguru-
an tinggi menjadi satu payung sehingga lebih mudah 
dilakukan untuk pemetaan tersebut.
 Kedua, mengakomodasi materi lokal. Pen-
didikan jangan dijadikan komoditas. Pendidikan me 
rupakan ruh sebuah bangsa. Oleh karena itu, ruh itu 
harus berasal dari bumi yang dipijak, tidak diambil 
dari tanah seberang. Harus dihindari rasa gengsi de-
gan pendidikan luar negeri. Kita mempunyai kekayaan 
adat, budaya, bahasa, dan alam paling lengkap se-
dunia. Ini merupakan aset yang bernilai sangat tinggi. 
Tidak boleh hanya dijadikan kebanggaan, tetapi harus 
digunakan di dunia pendidikan.
 Anak-anak harus diajarkan untuk mengena-
li kekayaan bangsanya itu melalui pendidikan di se-
kolah. Kurikulum perlu memasukkan semua potensi 
bangsa tersebut dengan bahasa dan praktik yang 
komunikatif. Kemajuan teknologi komunikasi perlu 
dimanfaatkan agar anak-anak makin familiar. Entah 
dibuat film pendek, animasi, infografis dan lain-lain. 
Sekolah harus dijauhkan dari semangat mengha-
biskan materi kurikulum yang sebenarnya tidak dibu-
tuhkan anak-anak itu.
 Ketiga, menyiapkan guru andal. Kualitas anak 
itu mencerminkan kualitas gurunya. Jelas ini tidak 
bisa dibohongi karena air itu mengalir ke bawah. 
Maka, guru harus berasal dari pribadi-pribadi unggul 
dengan keterampilan masing-masing. Ada guru yang 
mahir menari meskipun berijazah sarjana matemati-
ka. Ada guru yang pintar bernyanyi meskipun bergelar 
sarjana kimia. Nilai plus inilah yang harus dicari oleh 
pemerintah ketika melakukan seleksi penerimaan 
calon guru. Sayangnya, persyaratan plus ini hanya 

diberlakukan untuk penerimaan guru Indonesia yang akan 
mengajar di luar negeri. 
 Pencetakan guru andal bisa dimulai sejak seleksi. 
Di samping memenuhi passing grade  minimal, calon guru 
harus mempunyai kompetensi plus agar penyampaian ma-
teri pelajaran bisa diikuti dengan penanaman karakter se-
suai kelebihannya itu. Bila ada 10 guru yang mengajar di 
sebuah sekolah, tentu anak-anak akan mendapatkan 10 
jenis karakter yang berbeda sebagai identitas keunggulan 
tersebut. Ini jelas akan sangat berpengaruh pada penana-
man ideologi dan nasionalisme. 
 Bila kendaraan bagus tiba-tiba tak bisa jalan, ja 
ngan cepat-cepat menyalahkan mesin. Bisa jadi sopirnya 
tak paham cara menjalankannya. Sama halnya dengan dun-
ia pendidikan. Jangan cepat menyalahkan sistemnya kare-
na sangat mungkin kesalahan itu justru terjadi pada praktik 
nya. Karena itulah, perubahan bisa dilakukan jika kesalahan 
sudah ditemukan. Kesalahan bisa ditemukan bila dilakukan 
analisis dari hulu ke hilir. Jika perubahan dilakukan secara 
terburu-buru, hingga kiamat pun hanya akan terjadi proyek 
yang mengatasnamakan perubahan.**
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 Saat pandemi COVID-19 memasuki tahun kedua pada 
2021, peningkatan aktivitas digital dan peredaran hoaks yang 
mengganggu ekosistem informasi digital secara luas men-
dorong diadakannya upaya-upaya peningkatan literasi digital 
publik sepanjang tahun 2021. Dengan peningkatan pengguna 
media sosial yang cukup tinggi, dan intensitas edukasi literasi 
digital sepanjang 2021, diperlukan kajian tentang dinamika 
hoaks yang beredar di tengah publik pada periode yang sama. 
Kajian ini bermaksud melengkapi lanskap digital Indonesia 
sepanjang 2021, terutama dari aspek konten mis/disinforma-
si.
 Pemetaan ini memberikan gambaran dinamika hoaks 
sepanjang tahun 2021 melalui temuan-temuan berikut:
 Ada penurunan jumlah hoaks dibanding tahun sebe 
lumnya sebesar 17,8%.  Tahun 2020 temuan hoaks berjum-
lah 2298, meningkat tajam dibandingkan tahun 2019 saat 
jumlah temuan sebanyak 1221 hoaks. Tahun 2021 jumlah 
nya menurun menjadi 1888 hoaks. Rata-rata hoaks per bu-
lan juga menurun dari 191 menjadi 157. Rata-rata harian pun 
menurun antara 5 hingga 6 hoaks per hari dari 6 hingga 7 
hoaks di tahun sebelumnya. Januari, saat vaksinasi COVID-19 
pertama dilakukan, menjadi bulan dengan jumlah hoaks ter 
tinggi, yaitu 226 hoaks (12%), dengan rata-rata sekitar 7 hing-
ga 8 hoaks per hari.
 Tema hoaks paling dominan pada tahun 2021 terca 
kup dalam kategori lain-lain dengan jumlah 524 (27,8%). Ka 
tegori ini mencakup akun tiruan, bantuan, hadiah, lowongan, 
berita duka, info hiburan, olahraga, teknologi, insiden, dan 
sebagainya. Namun bagian terbesar (sekitar 70%) dari hoaks 
lain-lain ini diberikan secara berurutan oleh hoaks berupa 
akun tiruan, informasi bantuan, hadiah, dan lowongan.
Konten menyesatkan merupakan tipe mis/disinformasi yang 
paling dominan. Sebanyak 701 hoaks (37,1%) yang tergolong 
dalam tipe ini. Hal ini menandakan bahwa hoaks yang ber-
edar sebagian besar di-setting untuk menyesatkan publik.
Hoaks pada tahun 2021 paling banyak menggunakan materi 
campuran. Jumlah temuan sebanyak 1209 hoaks (64%). Ben-

tuk campuran semakin populer karena materi visual 
sangat mudah ditemukan untuk kemudian diedit dan 
dibagikan kembali dengan caption tambahan.
 Hoaks tahun ini paling banyak ditemukan di 
Facebook (933 hoaks, 49,4%). Lingkaran perteman-
an di Facebook yang sangat tersegregasi menyulit-
kan pengguna untuk menerima bukti yang tidak ses-
uai dengan pandangan lingkaran pertemanannya. Ini 
menjelaskan mengapa Facebook tetap menjadi salu-
ran terbanyak ditemukannya hoaks, sekalipun bukan 
merupakan media sosial yang paling banyak digu-
nakan pada tahun 2021.
 Tahun 2021 tipe narasi wedge driver ditemu-
kan sebanyak 692 hoaks (36,7%) dari total keseluru-
han. Dominasi wedge driver berarti hoaks di tahun ini 
sebagian besar diarahkan untuk membangun senti-
men negatif terhadap pihak-pihak tertentu.
Tindak lanjut atas hoaks pada tahun 2021 paling ban-
yak diinisiasi oleh pemeriksa fakta/media. Sebanyak 
961 hoaks (50,9%) diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/
media. Pihak lain seperti pemerintah atau otoritas 
yang berwenang, pihak-pihak lain yang sering dicatut 
dalam hoaks, baik individu maupun organisasi, juga 
memberikan klarifikasi juga melakukan klarifikasi atas 
hoaks yang beredar, akan tetapi jumlahnya lebih kecil 
dibandingkan jumlah hoaks yang menyerang mereka. 
Ada peningkatan jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh 
lebih dari satu pihak (285 hoaks, 15,1%). Ini menan-
dakan semakin banyaknya upaya berbagai pihak untuk 
bersinergi dalam kegiatan periksa fakta. Namun jum-
lahnya yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 
angka klarifikasi yang dilakukan oleh pemeriksa fakta 
saja menunjukkan bahwa sinergi masih sangat perlu 
ditingkatkan.
 Hoaks pada tahun 2021 paling banyak meng-
gunakan gambar atau video untuk meyakinkan pem-
baca akan kebenaran klaimnya (1028 hoaks, 54,4%). 

DAPUR MAFINDO
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Efektifitas informasi visual dalam mengarahkan pemahaman pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuat hoaks 
membuat gambar/video menjadi klaim bukti favorit bagi produsen hoaks. 
 Hoaks di tahun 2021 sebagian besar menggunakan latar dalam negeri (1,342 hoaks, 71,1%). Sumbangan ter-
besar tentunya dari hoaks bertema lain-lain yang banyak berisi informasi bantuan, hadiah, lowongan untuk warga 
domestik. Selain itu juga hoaks berupa akun tiruan yang mencatut pejabat, lembaga pemerintahan, tokoh publik, atau 
perusahaan domestik. Selain itu, hoaks bertema kesehatan dan politik juga masih banyak mengangkat isu domestik.

 Temuan-temuan dalam pemetaan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilaku-
kan bersama ke depan. Jumlah hoaks yang menurun dibandingkan tahun lalu tidak berarti kesadaran akan bahaya 
hoaks telah meningkat. Perubahan tren dan perkembangan materi hoaks yang semakin canggih membutuhkan pen-
yikapan serius dari berbagai pihak.
 Pada aspek apa saja? Pertama, selaras dengan survei status literasi digital terakhir yang menyatakan bahwa 
aspek keamanan digital merupakan bidang yang harus segera diintervensi, tingginya jumlah hoaks finansial pada ta-
hun ini semakin memperkuat kebutuhan akan upaya-upaya peningkatan literasi digital publik dalam hal digital safety 
dan juga literasi finansial. Kedua, pemetaan ini membaca adanya pergeseran dominasi dari isu kesehatan ke isu politik 
secara perlahan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa hoaks yang mengangkat isu persiapan menuju pemilu 
2024. Ke depan, bisa jadi hoaks politik akan kembali merajalela. Antisipasi dan rencana strategis diperlukan, terutama 
dalam menghadapi politik identitas yang banyak mengeksploitasi sentimen SARA. Terlebih setelah kepercayaan publik 
tergerus akibat pandemi dan infodemi sepanjang 2020-2021. 

 Sekarang anda bisa cek kebenaran suatu informasi dengan menggunakan aplikasi Hoax Buster Tools 
(HBT) Mafindo bekerja sama dengan Google meluncurkan Aplikasi HBT. HBT adalah aplikasi yang membantu  
masyarakat umum untuk memeriksa dan memverifikasi informasi.

 Aplikasi HBT menyerupai aplikasi Google, masyarakat hanya menyalin tautan ke dalam search tool. 
Maka akan tampil website-website yang sudah terverifikasi dan dapat menjadi rujukan.
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