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Kegagalan M edia M ainstream  

Dinilai Munculkan Hoax ^
YOGYAKARTA -  Salah satu 
alasan semakin banyak ber
munculannya berita hoax atau 
berita palsu ialah media mains
tream yang dianggap gagal. Me
dia mainstream khususnya 
yang dianggap punya kebebas
an dalam menyebarkan infor
masi, dianggap gagal hingga 
berujung ketidakpercayaan.

Hal ini diungkapkan Wakil 
Ketua KomisilDPRHanafiRais 
dalam seminar nasional yang 
bertajuk ‘Kapitalisasi Media 
Digital sebagai Agen Pemben
tuk Pola Pikir Masyarakat’ di 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), kemarin.

Menurut Hanafi, media 
mainstream saat ini lebih me
mentingkan aspek pasar, selain 
menginformasikan kebenaran.

“Karenaitulah munculkeke- 
cewaan masyarakat pada media 
mainstream. Masyarakat Indo
nesia kini telah mengalami fase 
post truth society atau ma- 
syarakatpascakebenaran. Yaitu 
fenomena yang menggambar
kan masyarakatsudahtidaklagi 
percaya pada informasi yang 
diberikan media mainstream, 
justru lebih percaya pada berita 
yang belum tentu sumbernya 
dari mana, danbelum tentu juga

kebenaran informasinya,” jelas 
Hanafi.

Hanafi mengatakan, penye
baran berita hoax hampir se
muanya lewat media sosial. Ini 
juga karena masyarakat saat ini 
lebih dekat dengan media sosial 
dibanding media mainstream. 
Peralihan masyarakat menuju 
media sosial inilah yang juga 
mendorong banyaknya berita 
hoax tersebar. Salah satu buk- 
tinyaialah dtizenjournalist yang 
semakin banyak, bahkan lebih 
seringmenjadiviral.

“Semakin banyak orang 
beralih ke media alternatif, se
perti media sosial, pasti sema
kin banyakorangmemproduksi 
dan menyebarkan informasi 
yang mereka suka. Untuk itu, 
sangat perlu adanya kesadaran 
literasi media bagi masyarakat, 
jugaperlunyapengetahuan ten
tang UU ITE yang sudah di
revisi,” kata Hanafi.

Hanafi mengatakan, literasi 
media harus selalu ada. Literasi 
media dalam internet pun ha
rus dilakukan secara main
stream agar masyarakat ter
biasa tidak asal klik untuk me
nyebarkan informasi. Dengan 
memahami benar tentang me
dia dan juga UU yang berlaku,

diharapkan masyarakat juga 
paham akan etika penggunaan 
media sosial.

Sementara itu, Penulis dan 
Pekerja Media Budi Hermanto 
mengatakan, kehadiran media 
sosial memang tidak bisa disa
lahkan 100%. Apalagi media 
sosial juga bisa menjadi media 
yang positif jika dimanfaatkan 
dengan baik.

“Tidakbisadipungkiri,media 
sosial memang bisa menawar
kan berbagai kelebihan diban
ding media mainstream. Salah 
satunya, jika media mainstream 
menganggap masyarakat seba
gai konsumen, media sosial jus- 
trubisamemposisikan masyara
kat sebagai produsen. Mulai dari 
berkarya hingga mendorong 
perubahan sosial,” kata Budi.

Budimenganggap persoalan 
di Indonesia yang muncul ter
kait media sosial justru lebih di- 
karenakanperilaku masyarakat 
Indonesia yang belum beretika 
dalam bermedia sosial. Budi 
menyayangkan banyak terse
barnya ujaran kebendah mela
lui media sosial. “Perlu dike
tahui, etika di sosial media tak 
berbeda dengan etika komuni
kasi di dunia nyata,” kata Budi.
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