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P
erkembangan media sosial dalam 
satu sisi telah memberikan 
makna positif bagi literasi media. 

Audiens yang pada era komunikasi 
massa konvensional harus berada 
dalam posisi pasif, kini dalam era 
komunikasi massa yang dimediasi oleh 
teknologi komunikasi berbasis media 
baru bisa lebih aktif menyuarakan 
aspirasinya. Namun dalam sisi yang 
laki, media sosial menyuburkan 
berita bohong (hoax), berita palsu 
(fake news) serta penyebaran pesan 
kebencian (hate speech).

Media baru (new media) di mana 
media sosial terfasilitasi secara teknologi 
menjadi salah satu kajian komunikasi 
yang sedang berkembang dan diminati. 
Denis McQuail, salah seorang pakar 
komunikasi massa terkemuka, 
menulis tentang media baru dalam 
bukunya Teori Komunikasi M assa 
(2011). Dalam buku ini, McQuail 
menyebutkan ciri utam a utam a 
media baru yaitu, adanya saling 

j keterhubungan (interkonektivitas), 
akses terhadap khalayak individu 
sebagai penerima maupun pengirim 
pesan interaktivitasnya, kegunaan 
beragam sebagai karakter yang 
terbuka dan memiliki sifat yang 
ada di mana-mana.

Sayangnya, keterhubungan yang 
difasilitasi oleh media baru yang 
menempatkan audiens sebagai pengirim 
dan penerima pesan yang sifatnya 
massif tidak selalu dimaknai positif 

j oleh warganet (netizen). Kegunaan 
yang beragam dari media baru, secara 

4 lebih khusus media sosial, digunakan 
untuk beragam tujuan, diantaranya 
adalah menyebarkan kebohongan, 
kepalsuan dan kebencian. Tidak aneh 
jika media sosial kini semakin identik 
dengan berita bohong, berita palsu 
dan penyebaran pesan kebencian.

Tiga sisi negatif media sosial inilah 
yang saat ini menggejala di Indonesia. 
Media sosial diwarnai dengan berita 
bohong dan berita palsu. Batas antara 
kebenaran dengan kebohongan dan 

H kepalsuan semakin kabur, kala berita 
bohong direproduksi terus menerus 
oleh warganet. Media sosial, seperti

Facebook, h vitter dan Instagram  
menjadi sarana penyebaran berita 
bohong dan palsu. Kebohongan dan 
kepalsuan yang awalnya berada di 
dunia maya bergerak menjadi wacana 
di dunia nyata.

Yang lebih memprihatinkan adalah 
penyebar dan korban berita bohong, 
berita palsu dan pesan kebencian 
adalah um at Islam. Salah satu yang 
mengemuka adalah penangkapan 
pemilik dan pengelola akun media 
sosial Instagram yang bernama rrmsUm_ 
cyber 1 oleh aparat kepolisian dengan 
tuduhan menyebarkan percakapan 
palsu.

Tentu sangat ironis jika umat Islam 
menyebarkan korban berita bohong, 
berita palsu dan pesan kebencian, 
karena Nabi Muhammad SAW telah 
bersabda Wajib atasmu berlaku jujur, 
kamiasesunggulmyajujuritu membawa 
kepada kebaikan dan sesungguhnya 
kebaikan itu m em bawa ke surga 
Dan terus-menerus seseorang berlaku 
jujur danmemilihkejujunmsehingga 
dicataIdisisiAllahsdiagaiorangyang 
jujur. Dan jauhkanlah dirim u dari 
dusta, karenasesungguhnyadustaitu 
membawakepadakedurhakaan, dan 
sesungguhnya durhaka itu membawa 
ke neraka. Dan terus menerus seseorang 
berdusta dan memilih yang dusta 
sehingga dicatat d i sisi AUah sebagai 
pendusta. (HR. M uslim ).

Pada kenyataannya, selama ini kasus 
berita bohong dan palsu serta ujaran 
kebencian yang disebarkan melalui 
media sosial hanya disangkakan 
kepada individu pemilik akun di 
media sosial. Perusahaan media 
sosial, yang secara ekonomi meraup 
keuntungan besar dari iklan belum 
bisa dikenakan sangsi hukum.

Dalam persoalan ini, Indonesia 
seharusnya belajar dari Jerman. Pemerintah 
negara ini sejak 2017 menerapkan denda 
kepada perusahaan media sosial yang 
terbukti menyebarkan berita bohong 
serta tidak menghapus pesan yang 
berisi berita bohong tersebut dalam 
durasi w aktu 24 jam. Untuk setiap 
berita bohong tersebut diberlakukan 
denda hingga besaran 500.000 euro, 
setara Rp7 miliar.

Dengan demikian untuk mengikis 
kasus berita bohong dan palsu serta 
ujaran kebencian, yang diperlukan 
adalah literasi media kepada audiens 
untuk lebih bijak menggunakan media 
sosial serta sekaligus menerapkan 
sangsi hukum yang adil kepada pemilik 
akun media sosial dan perusahaan 
media sosial. Literasi media kepada 
audiens bisa dilakukan dengan insersi 
kearifan lokal dan ajaram agama agar 
lebih membumi. Pada tataran makro, 
langkah yang dilakukan pemerintah 
Jerman i  atas bisa menjadi contoh 
nyata untuk mengikis berita bohong 
dan palsu serta pesan kebencian.


