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B
ulan suci Ramadan 1438 H 
sudah menghampiri seluruh 
umat muslim di seluruh 

dunia. Umat muslim-pun berlomba- 
lomba untuk berbuat baik dan 
meningkatkan ibadahnya di bulan 
suci ini. Namun pemandangan 
saat ini sedikit berubah, hal ini 
dikarenakan banyak dari umat 
muslim khususnya di Indonesia 
yang menghabiskan ibadah 
puasanya dalam satu hari tidak 
hanya beraktivitas seperti biasa 
tetapi juga menghabiskan waktunya 
berjam-jam memainkan ponsel kecil 
yang sekarang disebut sebagai 
smartphone, karena keunggulannya 
dalam memenuhi segala kebutuhan 
dari pemakainya.

Fenomena di atas berjalan lurus 
dengan data dari kementerian 
komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia yang menjelaskan bahwa 
pengguna smartphone Indonesia 
juga bertumbuh dengan pesat. 
Lembaga riset digital marketing 
Emarketer memperkirakan pada 2018 
jumlah pengguna aktif smartphone 
di Indonesia lebih dari 100 juta 
orang. Dengan jumlah sebesar itu, 
Indonesia akan menjadi negara 
dengan pengguna aktif smartphone 
terbesar keempat di dunia setelah 
Tiongkok, India, dan Amerika 
(diakses dari muw. kominfo.go. id).

Data dari Kominfo di atas 
menunjukkan hampir setengah 
dari penduduk di Indonesia 
menggunakan smartphone, sedangkan 
mayoritas penduduk di Indonesia 
adalah umat muslim yang artinya 
di 'bulan suci ini godaan untuk 
memainkan smartphone cukup 
tinggi. Pertanyaannya apakah 
di bulan suci ini umat muslim 
di Indonesia asik beribadah di 
masjid dan musala ataukah asyik 
memainkan jari dengan smartphone- 
nya masing-masing?

Fenomena smartphone ini nantinya 
sangat erat kaitannya dengan jumlah 
informasi, berita dan berbagai video 
yang akan menghampiri umat 
muslim ketika menjalankan ibadah 
puasa. Berbagai macam informasi 
yang datang kepada umat baik itu 
bentuk berita maupun video jika

tidak dicermati baik-baik maka 
hal tersebut bisa membahayakan 
tali silahturahmi sesama umat 
muslim. Karena saat ini banyak 
informasi yang sengaja dibuat untuk 
membelokkan sebuah kebenaran 
bahkan banyak informasi yang dibuat 
lalu disebarkan untuk merusak 
keharmonisan yang dibangun 
antara umat muslim dan umat 
non-muslim di Indonesia.

Tabayyun dalam Bermedia
Tabayuun sendiri terkandung 

dalam Akjuran Surat Al Hujarat 
ayat 6 yang artinya, Wahai orang- 
orang yang beriman, apabila datang 
seorang fasiq dengan membawa suatu 
informasi maka periksalah dengan 
teliti agar kalian tidak menimpakan 
musibah kepada suatu kaum karena 
suatu kebodohan, sehingga kalian 
menyesali perbuatan yang telah 
kalian lakukan.

SuiatAlHujaiatdiatasmenunjukkan 
bahwa sebagai seorang muslim 
wajib beT-tabayyun atau selektif 
dalam menerima informasi. Hal 
ini jika dikaitkan dengan aktivitas 
ber-media lewat smartphone adalah 
setiap informasi yang datang wajib 
dicermati dan jangan sampai terlalu 
cepat membagikan informasi tersebut 
kepada pihak lain.

Beberapa langkah sederhana yang 
bisa dilakukan dalam tabayyun 
bermedia, pertama dengan melihat 
secara teliti website atau sumber berita 
yang datang, karena di era saat ini 
banyak sumber/media yang bisa 
membagikan sebuah informasi, jadi 
cek kembali sumber informasi yang 
didapatkan. Kedua adalah melihat 
secara teliti setiap informasi yang 
datang, apakah informasi tersebut 
opini atau benar-benar berita, karena 
banyak sekali saat ini opini yang 
menjadi sebuah fakta karena jumlah 
like dan share-nya tinggi. Ketiga, 
dengan menggunaka istilah dalam 
jurnalistik yaitu cover both side 
yang dalam bahasa sederhananya 
adalah berimbang, artinya setiap 
informasi yang datang wajib dilihat 
apakah informasi tersebut mmemang 
berimbang atau hanya melihat dari 
satu pihak saja.

Di bulan yang penuh ampunan ^  
ini mudah-mudahan seluruh umai 
muslim di Indonesia mendapatkan 
rahmat dan hidayah sebesar- 
besarnya, salah satu caranya 
dengan meningkatkan amal ibadah 
dan melakukan tabayyun dalam 
bermedia untuk menghindari 
fitnah kepada salah satu pihak. 
Karena perkembangan teknologi 
saat ini aktivitas bermedia tidak 
bisa dihindarkan, oleh karena itu 
masyarakat muslim Indonesia 
wajib melakukan aktivitas ber
media dengan positif terutama 
di bulan suci Ramadan.


