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Muhammadiyah 
Adakan Temu Netizen
Membahas Dampak Hoax

YOGYAKARTA - Per
kembangan perantara komunikasi 
sebagai alat penghubung manusia 
sudah tak dapat dibendung lagi. 
Munculnya berbagai media sosial 
(medsos) sebagai wadah per
tukaran informasi merupakan 
salah satu hasil kemajuan sistem 
komunikasi saat ini. Di Indonesia 
terdapat 88,1 juta orang pengguna 
internet berdasarkan data tahun 
2016 dari sebuah perusahaan riset, 
WeAieSocial.

M enyadari dampak besar 
perkembangan informasi yang 
dibawa medsos, Majelis Pustaka 
dan Informasi Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah menggelar 
acara Temu Netizen Muham
madiyah se-Indonesia guna 
menghadapi tantangan zaman 
tersebut. “Tujuan pertemuan 
membentuk forum konsolidasi 
netizen yang dimiliki Muham
madiyah. Dalam forum ini kami 
juga akan merumuskan kode etik

dalam berinteraksi menggu
nakan medsos dan sistem pe
ngembangan jaringan yang 
sudah dimiliki M uhammadi
yah,” ujar Ketua MPI PP Mu
hammadiyah, Prof Dr Dadang 
Kahmad MSi, kemarin.
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K egiatan berlangsung di ruang 
sidang utama AR Fachruddin A UM Y 
tersebut mengangkat tema 
eiK onsolidasi dan Pengembangan 
Jaringann. Forum membahas langkah- 
langkah Muhammadiyah menyambut 
era digital dan kemajuan teknologi 
informasi terkini.

Dadang memaparkan hingga 
Januari 2017, tercatat ada sebanyak 
106 juta orang pengguna medsos di 
Indonesia. Ham pir separuh rakyat 
Indonesia kini telah memanfaatkan 
medsos sebagai sarana komunikasi.

"M uham m adiyah sudah berdiri 
satu abad yang lalu dan tampaknya 
tidak bisa menghindar dari implikasi 
munculnya media sosial. Karena itu 
Muhammadiyah juga perlu beradap
tasi dengan perkembangan zaman. 
Contohnya saja pada kasus yang 
menimpa Menteri Pendidikan Prof Dr 
Muhadjir Effendy, begitu banyak med
sos yang menyerang beliau mengenai 
kebijakan yang ditetapkan. Muham

madiyah seharusnya juga mampu 
memanfaatkan medsos sebagai alat 
untuk membantu beliau dengan mem
bentuk kontra opini,” jelasnya.

Forum juga merumuskan program 
dan strategi dakwah di dunia maya. Hal 
ini berkaca pada banyaknya berita- 
berita yang mengarahkan pada infor
masi palsu (hoax). Berita-berita terse
but kadang dapat membuat dan men
garahkan pengguna medsos pada opini 
yang mengadu domba. M uham 
madiyah perlu menyikapi itu serta 
memberikan aturan dalam berdakwah 
melalui medsos. Salah satunya adalah 
menggunakan surat An-Nuur ayat 1 
hingga 10, yang ayat tersebut menye
rukan agar um at harus melakukan 
tabayyun ketika mendapati berita-beri
ta yang meragukan.

Peserta juga mem bentuk cyber 
army untuk netizen Muhammadiyah. 
Pembentukan cyber army untuk men
dukung Muhammadiyah melakukan 
tabayyun, dan bukan untuk balik 
menyerang dengan berita negatif 
maupun kasar. Mereka akan membuat 
counter opinion agar netizen bisa 
memilah mana yang benar dan yang 
hoax.(D 19-45)


