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Pendahuluan

Manusia selalu ingin meningkatkan kualitas 
komunikasinya, berbagai penemuan penting dibidang 
komunikasi terus berkembang. Itu pulalah mengapa 

revolusi komunikasi  selalu bergerak sampai kapanpun. Proses 
sejarah panjang penemuan, modifikasi, perkembangan komunikasi 
manusia secara langsung mempengaruhi bentuk komunikasi 
bermedia yang dapat kita nikmati saat ini. Pada zaman sekarang, 
komunikasi bermedia yang paling banyak diminati adalah Internet. 
Kemunculan internet sangat berperan dalam hubungan digitalisasi 
dengan munculnya media baru. Media baru (New Media) 
merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi 
antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta 
terhubung ke dalam jaringan.
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Saat ini sudah menjadi kebutuhan, tidak kecuali masyarakat 
Indonesia. Menurut riset platform manajemen media sosial 
HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social “Global 
Digital Reports 2020”, hampir 64 persen penduduk Indonesia 
sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada 
akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah penguna internet di 
Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah 
penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu, 
jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen 
atau 25 juta pengguna.

Selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 
hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59 menit per 
hari untuk berselancar di dunia maya. Angka tersebut melampaui 
rata-rata global yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43 menit di 
internet per harinya.

Munculnya istilah media baru atau New Media di akhir tahun 
1980-an membuat dunia media dan komunikasi terlihat sangat 
berbeda. Perkembangan media dari media konvensional hingga 

Gambar 1. Penguna Internet di Indonesia
Sumber : wearesocial.com, 2020
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media baru, turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 
manusia (aspek ekonomi, sosial dan budaya). Kehadiran New 
Media tidak lepas dari perkembangan teknologi yang sifatnya 
dinamis. Di era New Media, perubahan bentuk, produksi, distribusi 
dan konsumsi media terlihat sangat kompleks, sehingga media baru 
pun terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. 
Salah satu perkembangan media baru yang pesat adalah pada saat 
terjadinya digitalisasi. 

Media baru (new media) merupakan sebuah terminologi 
untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital 
yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Media 
baru adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi 
(perantara) dari sumber informasi kepada penerima informasi. 
(Efendi, Astuti, & Rahayu, 2017)

Media baru adalah media yang berbasis internet dengan 
menggunakan komputer dan telepon genggam canggih. Dua 
kekuatan utama perubahan awalnya adalah komunikasi satelit 
dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk kekuatan komputer 
yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada proses 
digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa 
dengan efisien dan saling berbaur. (McQuail, 2011)

Kekuatan new media terletak pada teknologi komunikasi 
yang melibatkan komputer, agar mempermudah dan mempercepat 
mendapatkan informasi dari internet serta karakteristiknya yang 
mudah diakses yaitu mudah digunakan dimana saja tanpa melalui 
komputer namun sekarang bisa melalui handphone smartphone, 
android, tablet bahkan melalui smartwatch. Serta bersifat jaringan 
yaitu koneksi antar jaringan yang melibatkan keinternet dengan 
adanya aplikasi-aplikasi yang menghubungkan koneksi internet 
dan sangat interaktif . 

Media baru digunakan untuk mengarah ke hal-hal sebagai 
berikut (Lister, Dovey, Giddings, Kelly, & Grant, 2009): 
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a. Pengalaman tekstual yang baru: genre dan bentuk teks yang baru, 
hiburan dan pola konsumsi media (computer games, simulasi, 
special effect cinema).

b. Cara baru untuk merepresentasikan dunia: media yang selalu 
tidak bisa di definisikan dengan jelas, menawarkan kemungkinan 
representasi dan pengalaman yang baru (lingkungan virtual, 
multimedia interaktif). 

c. Hubungan baru antara subyek (pengguna dan konsumen) 
dengan teknologi media: perubahan dalam penggunaan dan 
penerimaan image dan media komunikasi didalam keseharian 
dan dalam pemaknaan yang ditaruh dalam teknologi media.

d. Pengalaman yang baru dalam hubungannya dengan personifikasi, 
identitas dan komunitas: perubahan dalam pengalaman sosial 
dan personal dalam waktu, ruang dan tempat (dalam skala 
global dan lokal) yang memiliki implikasi terhadap cara manusia 
mengalami diri sendiri dan tempat manusia di dunia.  

e. Konsepsi baru terhadap hubungan tubuh biologis dengan 
teknologi media: tantangan untuk menerima pembedaan antara 
manusia dan bukan, alami dan teknologi, tubuh (dan media) 
sebagai pengganti secara teknologi, asli dan virtual.

Segala bentuk media baru sudah terbukti dapat memudahkan 
banyak orang, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi.

Fenomena Media Sosial
Kehadiran media baru dengan segala kelebihannya telah 

menjadi bagian hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan 
multiplatform, salah satunya adalah media sosial. Media sosial 
merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna 
untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, 
berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk 
ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital 
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tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya 
berinteraksi.

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini 
memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi 
sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana 
untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Media 
sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat 
yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada 
fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat 
dalam kehidupan setiap individu. “The use of social media today 
ensures immediacy and wider reception of contents that possibly can 
be accessed by over 80 per cent of world’s population” (Penggunaan 
media sosial saat ini memastikan konten dapat diterima dengan 
cepat dan penyebaran konten yang lebih luas yang mungkin dapat 
diakses oleh lebih dari 80 persen populasi dunia). (Effiong, 2018)

Kekuatan media sosial  memang tidak bisa dihindarkan 
mengingat visi internet pada awalnya adalah untuk menghubungkan 
orang satu dengan lainnya. Tidak heran jika penggunaan media 
sosial begitu intensif dan menyita banyak waktu. Data di dunia di 
tahun 2019 menunjukkan,

Gambar 2. Pengunaan Media Sosial di Dunia
Sumber : wearesocial.com, 2020

:: repository.unisba.ac.id ::



Milad Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba ke-37 Tahun 20208

Berdasarkan data di atas, facebook masih menjadi media sosial 
yang paling populer di dunia dengan 2,449 milyar akun. Peringkat 
kedua ditempati oleh You Tube dengan jumlah akun mencapai 2 
milyar akun. Di peringkat tiga adalah Instagram dengan 1 milyar 
akun. Selanjutnya adalah pendatang baru yang mencengangkan 
yakni Tiktok dengan 800 juta akun. Penggunaan media sosial yang 
cukup intensif ini kemudian menimbulkan beberapa masalah 
kesehatan fisik dan mental. 

Media sosial merupakan sebuah media online dimana setiap 
penggunanya bisa bebas untuk saling berbagi atau berpartisipasi 
baik itu informasi maupun hiburan yang mampu mendukung 
adanya interaksi sosial. (Prasetya, 2018). Media sosial adalah media 
online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan 
teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog 
interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini 
antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, dan Wikipedia. 
Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media 
sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi 
pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 
berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai 
fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna 
sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. (Nasrullah, 2017)

Jejaring Sosial atau Social Network merupakan bagian internet 
yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Situs-situs penyedia 
layanan jejaring sosial semacam Facebook, Twitter, dan lain 
sebagainya semakin digemari masyarakat dari berbagai kalangan. 
Interaksi di dalam dunia maya sudah semakin marak. Jejaring sosial 
atau social networking sudah dikenal hampir oleh semua kalangan 
masyarakat, dari remaja, orang tua dan bahkan anak kecil di 
sekolah dasar sudah bisa berinteraksi menggunakan jejaring sosial 
ini. “Media sosial merupakan tempat di mana masyarakat jaman 
ini dapat dengan mudah berbagi informasi, konten, data, kedalam 
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koneksi jaringan mereka yang kemudian membuat social network. 
(Pratama, 2014) 

Menurut Sulianta (2015) Karakterististik yang dijumpai pada 
media sosial yaitu sebai berikut:
1. Transparansi 
 Transparansi adalah keterbukaan informasi karena konten media 

sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik untuk sekelompok 
orang 

2. Dialog dan Komunikasi 
 Ketika ada sebuah komunikasi maka akan terjalin hubungan 

dan komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur. 
3. Jejaring Relasi 
 Hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang 

terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka 
menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan. 

4. Multi Opini
 Setiap orang yang menggunakan media sosial dengan mudahnya 

berargumen dan mengutarakan pendapatnya.

Media sosial didesain untuk memperluas interaksi sosial 
manusia menggunakan internet dan teknologi web. Media sosial 
berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media 
siaran dari satu institusi media ke banyak audiens (one to many) 
menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens (many 
to many). Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan 
dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan 
menjadi pembuat pesan itu sendiri. 

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk 
belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di 
dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk 
menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Media sosial 
pada dasarnya dapat menjadi gudang dan dokumentasi beragam 
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konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, 
rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian.

Maraknya Berita Hoaks
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi serta 

kemudahan dalam penggunaannya menjadikan media online 
sebagai media penyebaran berita yang sangat berpengaruh pada 
masyarakat saat ini. Penyebaran berita melalui media online 
tidak hanya dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah 
memiliki nama, namun saat ini semua orang juga dapat berperan 
dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang 
disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki 
pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut berisi 
mengenai berita hoaks.

Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi saat ini 
penyampaian informasi sangat pesat dimana setiap orang dengan 
mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat 
melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun 
pesan telpon genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang 
tidak dapat difilter dengan baik. Informasi yang dikeluarkan baik 
orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan 
elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang 
dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan 
seseorang atau kelompok. 

Hal yang memprihatinkan apabila informasi yang 
disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat  berupa 
informasi bohong (hoaks) dengan judul yang sangat provokatif 
mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini 
negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang 
pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat 
merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi 
dan menimbulkan kerugian materi.
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Berdasarkan survei Mastel, 92,40 persen masyarakat 
menyatakan media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun 
Instagram adalah saluran yang paling sering menjadi medium 
mereka menerima berita hoaks. Selain itu, 62,80 persen menyatakan 
aplikasi chatting sebagai saluran lain yang juga aktif digunakan 
dalam penyebaran hoaks. Selain kedua saluran tersebut, situs web 
ternyata menjadi saluran ketiga yang dianggap masyarakat sebagai 
penyebar hoaks. Sebanyak 34,90 persen masyarakat menyatakan 
hal ini. Bahkan, media cetak pun tak lepas dari anggapan sebagai 
penyebar berita yang tidak tepat. Terlihat dari 5 persen yang 
menyatakan media cetak sebagai saluran penyebar hoaks. Hal 
tersebut di atas dapat dilihat pada diagram di bawah ini,

Sejalan dengan data di atas Puslitbang Mafindo (Masyarakat 
Anti Finah Indonesia) merilis data bahwa media sosial yang sering 
digunakan sebagai sarana penyebaran berita hoaks adalah sebagai 
berikut,

 

Gambar 3. Saluran Penyebaran Hoaks
Sumber : Tirto.Id
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Dalam Cambridge Dictionary (2017), kata hoaks sendiri 
berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, rencana menipu, trik 
menipu, disebut dengan hoaks. Pada situs hoakses.org dalam konteks 
budaya mengarah pada pengertian hoaks sebagai aktifitas menipu: 
Ketika sebuah surat kabar dengan sengaja mencetak cerita palsu, 
aksi publisitas yang menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan 
ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu sebagai tipuan.

Hoaks dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, 
informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus 
bahasa Inggris, hoaks artinya olok-olok, cerita bohong, dan 
memperdayakan alias menipu. Walsh (2006) dalam bukunya 
berjudul “Sins Against Science, The Scientific Media Hoakses of Poe, 
Twain, and Others” menuliskan bahwa istilah hoaks sudah ada 
sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di Inggris. Menurut 
seorang penulis Curtis D. Macdougall (1958) hoaks adalah sebuah 
kebohongan yang secara sengaja dibuat yang “menyamar” seolah 
berita itu adalah sebuah kebenaran. 

Asal kata hoaks diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, 
yakni ‘hocus’ dari mantra ‘hocus pocus’, frasa yang kerap disebut 
oleh pesulap, serupa ‘sim salabim’. Bahkan Boese (2002) dalam 
bukunya “Museum of Hoakses” menuliskan bahwa jauh sebelum 

Gambar 4. Saluran Penyebaran Hoaks di Media Sosial
Sumber : Puslitbang Mafindo
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itu, istilah hoaks pertama kali terpublikasi melalui almanak atau 
penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff pada tahun 
1709 untuk meramalkan kematian astrolog John Partridge. Istilah 
yang semakna dengan hoaks dalam jurnalistik adalah libel, 
yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus 
pencemaran nama baik.

 Hoaks adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan 
pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca 
untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan 
kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu. 
Tujuan hoaks adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk 
opini publik. Intinya hoaks itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika 
pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita 
yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. (Juditha, 2018)

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam 
tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi 
(penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) 
atau agitasi (hasutan). Hoaks biasanya muncul ketika sebuah isu 
mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap 
atau menjadi tanda tanya. Berita hoaks seringkali menggunakan 
judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung 
menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari 
berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan 
persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Di era 
teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang 
bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau 
video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk 
memprovokasi pembaca. Jika digambarkan dalam ekosistem 
informasi sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini,
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Dalam ekosisten informasi ini hoaks berpusar pada 
misinformasi, disinformasi dan malinformasi. Sebagai bentuk 
penyalahgunaan informasi, istilah hoaks kini lebih banyak 
digantikan oleh misinformasi (kekeliruan informasi yang terjadi 
secara alamiah, tidak disengaja)/disinformasi (penyesatan informasi 
yang dilakukan by design). 

Hoaks dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam 
tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi 
(penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) 
atau agitasi (hasutan). Hoaks biasanya muncul ketika sebuah isu 
mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap 
atau menjadi tanda tanya.

Saat ini, hoaks adalah kabar palsu yang sering muncul di 
internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan 
dan ketakutan massal. Kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah 
oknum yang tidak bertanggung jawab. Media penyebaran hoaks 
internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi 

Gambar 5. Ekosistem Informasi
Sumber : First Draft 2019
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peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin 
berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media 
sosial, jenis hoaks di internet semakin banyak dan berbahaya. Kalau 
tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan 
mudah termakan tipuan hoaks tersebut. Bahkan malah bisa ikut 
menyebarkan hoaks, yang tentunya akan sangat merugikan bagi 
pihak korban fitnah. 

Hoaks adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya 
bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu 
tersebut. Berita rekayasa atau berita bohong adalah penyimpangan 
dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa 
fact is scared (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta 
bisa berbentuk suatu peristiwa bisa pula berbentuk statement 
(pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan apa 
adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah. 

Karakteristik informasi atau pesan hoaks terus berkembang 
seiring perkembangan zaman. Terdapat pula informasi atau pesan 
semi-hoaks, yaitu informasi yang esensinya benar tetapi kegunaan 
dan nilainya dipertanyakan. Kebanyakan penyebaran informasi 
hoaks berawal dari niat baik untuk memberikan perhatian atau 
menolong orang lain. Akan tetapi, terdapat informasi hoaks yang 
dimaksudkan untuk kesenangan personal saat berhasil menipu 
orang lain (Hesthi Rahayu & Utari, 2018).

Di Indonesia, hoaks marak sejak pemilihan presiden 2014 
sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoaks 
bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye 
hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia 
maraknya hoaks juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap 
media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-
abal. Puslitbang Mafindo mencatat,
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Maraknya hoaks menunjukkan trend meningkat dalam 
hitungan tahun, bulan bahkan harian, Data di atas memberikan 
gambaran bagaimana hoaks itu telah menerpa masyarakat kita 
melalui platform-platform media yang ada dalam genggamannya.

Literasi  Media Solusi Harmonisasi Komunikasi 
Digital

Hoaks memberikan dampak negatif bagi siapa saja. Kontennya 
biasanya berisi hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. Hoaks 
akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif 
sehingga terjadi disharmoni komunikasi bahkan disintergratif 
bangsa. Hoaks juga memberikan provokasi dan agitasi negatif,  yaitu 
menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak 
(untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya) 
juga mengakibatkan tumpulnya daya nalar. 

Hal ini terjadi tidak lepas dari perkembangan dewasa ini 
dimana berbagai jenis media telah merambah ke berbagai kalangan 
dan komunitas di masyarakat, tanpa membedakan strata sosial 
dan ekonomi. Penggunaan media komunikasi telah bergeser 

Gambar 6. Sebaran Hoaks
Sumber: Puslitbang Mafindo
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menjadi gaya hidup masyarakat tertentu. Dalam konteks ini dapat 
dianalogikan bahwa teknologi media telah mengambil bagian dari 
peran-peran di masyarakat. 

Sejak terbukanya kebebasan informasi dan teknologi 
media, pertumbuhan media massa dan media baru mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Media komunikasi yang telah 
bermetamorfosis menjadi media digital berkembang semakin 
beragam, direpresentasikan oleh pertumbuhan smartphone dan 
sejenisnya. Dewasa ini penetrasi berbagai jenis media tersebut telah 
merambah ke berbagai kalangan dan komunitas di masyarakat, 
tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi. Penggunaan media 
komunikasi smartphone dan sejenisnya telah bergeser menjadi gaya 
hidup masyarakat. Maka tidak heran jika kehidupan masyarakat 
kita saat ini tidak bisa terpisahkan oleh kehadiran teknologi media 
komunikasi. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi tentu 
ada beberapa konsekuensi, baik yang berkonotasi positif maupun 
negatif atas pengaruh penggunaan teknologi media komunikasi 
itu. Menurut Baran (Stanley J. Baran, 2010), media berpengaruh 
terhadap budaya khalayak dengan ragam cara. Maka tidak heran 
jika kehidupan masyarakat kita saat ini tidak bisa terpisahkan oleh 
kehadiran teknologi media komunikasi. 

Fenomena semakin semarak ketika media massa saling 
berlomba dalam memberikan layanan informasi kepada 
konsumennya. Tingginya penetrasi media komunikasi itu 
dampaknya semakin sulit terkontrol. Kini khalayak tidak sekedar 
mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan, tetapi bisa 
berinteraktif langsung. Pada saat yang sama media menanamkan 
nilai ideologi baru berupa gaya hidup, budaya konsumerime dan 
model peniruan sikap dan perilaku para artis/aktor tertentu yang 
dipopulerkan media. Maka dari itu sudah waktunya penetrasi 
media yang semakin gencar dan bebas harus diimbangi dengan 
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literasi media sebagai budaya tangkal atas dampak negatif media. 
Disamping itu literasi media juga bertujuan untuk melindungi 
khalayak yang rentan dan lemah terhadap dampak media penetrasi 
budaya media baru.

Perkembangan yang semakin masif dalam media yang 
berpengaruh kepada khalayak membutuhkan budaya baru dalam 
mengkonsumsi media secara sehat. Seiring dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, maka literasi media menjadi 
hal yang urgen dilakukan. Literasi media tentu tidak bisa berjalan 
dengan baik tanpa peran serta masyarakat. Peran itu dapat berupa 
individu, komunitas, kelompok, dan budaya lokal setempat. Peran 
individu lebih difokuskan pada bimbingan orang tua sebagai 
kepala keluarga atas konsumsi media di lingkungannya. Demikian 
juga pengawasan di komunitas, kelompok masyarakat tertentu 
yang peduli terhadap perkembangan media, serta pemberdayaan 
kearifan lokal yang berkembang di komunitas masyarakat.

Pada saat ini, ketika jumlah informasi yang berlimpah 
membuat kita sulit memisahkan informasi yang dapat dipercaya 
dengan informasi yang kebenarannya dibuat-buat (fabricated 
information) maka literasi media hadir sebagai benteng bagi 
khalayak agar kritis terhadap isi media, sekaligus menentukan 
informasi yang dibutuhkan dari media. Literasi media diperlukan 
di tengah kejenuhan informasi, tingginya terpaan media, dan 
berbagai permasalahan dalam informasi tersebut yang mengepung 
kehidupan kita sehari-hari. Literasi media memberikan panduan 
tentang bagaimana mengambil kontrol atas informasi yang 
disediakan oleh media. Semakin media literate seseorang, maka 
semakin mampu orang tersebut melihat batas antara dunia nyata 
dengan dunia yang dikonstruksi oleh media.

Dalam melawan hoaks dan mencegah meluasnya dampak 
negatif hoaks, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung 
hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 
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2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 
dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskiriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum 
yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks. Selain 
produk hukum, pemerintah juga membentuk Badan Siber Nasional 
yang  dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran 
informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program 
Internet Sehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan 
fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang  memiliki 
materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di 
Indonesia.

Selain itu disetiap wilayah Indonesia terdapat kelompok-
kelompok yang peduli terhadap maraknya berita bohong yang 
konsentrasi dalam pencegahan dan pemberantasan berita hoaks, 
di Jawa Barat misalnya, dibentuk Tim Jabar Sapu Bersih (Saber) 
Hoaks secara resmi diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil pada tahun 2018. Tim ini merupakan lembaga resmi 
di bawah naungan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, yang bertugas 
memverifikasi informasi sumir yang beredar di masyarakat. 
Kelompok-kelompok serupa pun marak seperti JAPELIDI 
(Jaringan Penggiat Literasi Digital), INCAKAP (Internet Cerdas, 
Kreatif dan Produktif), SIBERKREASI (Gerakan Nasional Literasi 
Digital), RTIK (Relawan Tekknologi Informasi dan Komunikasi). 
Komunitas-komunitas seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah 
Indonesia), KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dan lain-lain 
berupaya dalam pemberantasan berita hoaks.

Literasi media penting  karena literasi media merupakan 
kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan 
mengkomunikasikan isi pesan media dan menjadikan media 
sebagai fokus utamanya. Dasar dari media literasi adalah aktivitas 
yang sangat menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat 
agar mereka mengetahui bagaimana mengakses, memilih program 
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yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada. (Rizki, 2018) 
(Rachmiatie, 2009)(Suwatno, 2019).

Menurut Tamburaka (Tamburaka, 2013), Literasi Media 
adalah media tempat pertukaran pesan dan literacy berarti melek, 
kemudian dikenal dengan istilah literasi media. Dalam hal ini literasi 
media merujuk pada kemampuan khalayak yang melek terhadap 
media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa. 
Istilah literasi media juga dikenal dengan istilah melek media dan 
pada dasarnya memiliki maksud yang sama. 

Sementara itu, literasi media digital adalah ketertarikan, 
sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi 
digital serta alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, 
mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, 
membangun sebuah pengetahuan baru, dan membuat serta 
berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpatisipasi secara 
efektif dalam masyarakat. (Rizki, 2018)

Tujuan mendasar literasi media mengajak khalayak atau 
pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh 
media, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik di balik 
suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggung 
jawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan oleh pesan atau citra 
itu.

Silverblatt (Silverblatt, 1995) mengidentifikasikan lima 
element literasi media yaitu: 
1. An awareness of the impact of the media in the individual and 

society (Kesadaran akan dampak media pada individu dan 
masyarakat). 

2. An understanding of the process of mass communication 
(Pemahaman atas proses komunikasi massa).

3. The development of strategies with which to analyse and discuss 
media massages (Pengembangan strategi untuk menganalisis 
dan mendiskusikan pesan media).
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4. An awareness of media content as a “text” that provides insight into 
our contemporary culture and overselves (Kesadaran atas konten 
media sebagai sebuah teks yang memberikan pemahaman 
kepada budaya kita dan diri kita sendiri).

5. The cultivation af an enchanced enjotment, understanding, 
and appreciation of media content (Pemahaman kesenangan, 
pemahaman dan apresiasi yang ditingkatkan terhadap konten 
media).

Pentingnya literasi media tidak hanya sekadar kemampuan 
membaca dan menulis, tetapi literasi bisa berarti melek teknologi, 
politik, berpikir kritis, dan peka terhadapi lingkungan sekitar. 
Menurut Wells terdapat empat tingkatan literasi, yaitu performative, 
functional, informational, dan epistemic. Literasi tingkatan pertama 
adalah sekadar mampu membaca dan menulis. Literasi tingkatan 
kedua adalah menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa 
untuk keperluan hidup atau skill for survival (seperti membaca 
manual, mengisi formulir, dsb). Literasi tingkatan ketiga adalah 
menunjukkan kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Literasi 
tingkatan keempat menunjukkan kemampuan mentransformasikan 
pengetahuan. Literasi menjadi kecakapan hidup yang menjadikan 
manusia berfungsi maksimal dalam masyarakat. Kecakapan 
hidup bersumber dari kemampuan memecahkan masalah melalui 
kegiatan berpikir kritis. Selain itu, literasi juga menjadi refleksi 
penguasaan dan apresiasi budaya. Masyarakat yang berbudaya 
adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai positif sebagai 
upaya aktualisasi dirinya. Aktualisasi diri terbentuk melalui 
interpretasi, yaitu kegiatan mencari dan membangun makna 
kehidupan. Hal tersebut dapat dicapai melalui penguasaan literasi 
yang baik. (Febrianti & Irianto, 2017)

Media literacy—indeed literacy more generally—is the ability 
to access, analyze, evaluate, and create messages in a variety of forms 
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(Aufderheide, 1993; Christ & Potter, 1998). These four components—
access, analysis, evaluation, and content creation—together constitute 
a skills-based approach to media literacy. Each component supports the 
others as palivingrt of a nonlinear, dynamic learning process: Learning 
to create content helps one to analyze that produced professionally by 
others; skills in analysis and evaluation open the doors to new uses of 
the Internet, expanding access, and so forth. (Livingstone, 2004)

Hasil penelitian (Yodiansyah, 2018) menemukan bahwa 
kontribusi literasi media massa ini sangat berguna bagi kehidupan 
masyarakat dengan syarat literasi media dipergunakan dengan 
sehat dan teratur. Literasi media dapat memotivasi penggunanya 
untuk memahami efek di masa depan.

Merunut pada realitas di atas, di mana komunikasi yang 
dilakukan saat ini, tidak hanya sekadar konvensional, tetapi 
mengalami perkembangan dengan ditemukannya alat-alat teknologi 
yang disebut komunikasi digital sehingga kehadirannya ibarat 
pisau bermata dua yang memberi manfaat, tetapi juga menyimpan 
ancaman merugikan bagi khalayak sehingga menimbulkan 
disharmoni dalam proses komunikasi. Maka, khalayak perlu belajar 
memahami manfaat dan ancaman media dengan bersiasat ketika 
menghadapinya agar cerdas berhadapan dengan media.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan maka 
literasi media dapat menjadi solusi konkrit ketika terjadi disharmoni 
komunikasi. Sesuai dengan perkembangan revolusi digital, literasi 
media berkembang menjadi:
1. Multipleliteracy, yang terdiri dari dua skill:

1) Mengenali beragam ekspresi linguistik, dan menyusunnya 
menjadi berbagai bentuk teks (tulisan, audio, audiovisual, 
iklan, infografis, dll)

2) Menggunakan berbagai platform media dan teknologi 
informasi untuk menyampaikannya (mulai dari media 
tradisional hingga media baru dan media-media sosial).
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2. Transliteracy: kemampuan membaca, dan berinteraksi dari 
satu jenis media ke media lainnya,mulai dari lisan dan tulisan 
di media tradisional hingga berpindah ke media online dan 
platform media sosial.

Metaliteracy : kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan 
teknologi dan lingkungan pembelajarannya, sekaligus mampu 
mengombinasikan dan memahami tautan berbagai bentuk literasi. 
Untuk mencapai ini seseorang harus menguasai (1) visualliteracy, 
(2) medialiteracy, (3) computerliteracy, dan (4) networkliteracy 
(Mackey dan Jacobson, 2010)

Pada konteks ini, literasi media sebagai solusi harmonisasi 
komunikasi digital dapat dilakukan dengan memperhatikan 
mapping berdasarkan basisnya yakni literasi berbasis medium, 
literasi media berbasis pesan dan literasi media berbasis topik yang 
dapat digambarkan pada info grafis berikut ini: 

 

 
Literasi media berbasis medium berbasis pada jenis media 

yang berkembang dari jaman ke jaman, dimulai dengan media 
cetak, media penyiaran, media film dan media digital. Beberapa 
perkembangan jenis media ini menuntut agar kita bijak dalam 
menggunakannya. Keterampilan literasi media menyesuaikan 

Gambar 7. 
Mapping 
Literasi Media 
(Sumber: 
Herlina,2019)
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medium yang dihadapi, tiap medium ini memiliki karakteristik 
berbeda sehinga cara akses, memilih, memahami dan menganalisa 
konten serta efek yang ditimbulkan berbeda. Maka individu 
perlu strategi khusus dalam berhadapan dengan media. Literasi 
media berbasis pesan menggambarkan bahwa jenis pesan media 
sangat beragam yang memiliki ciri, tujuan, manfaat dan masalah 
yang berbeda. Pemahaman karakteristik pesan berdampak pada 
pemahaman audiens dengan baik. Pengetahuan mengenai berbagai 
pesan media juga agar mampu membuat individu memilah pesan 
berkualitas dan menggunakannya secara tepat.

Literasi media berbasis topik merunut pada beragamnya 
bentuk pesan dan format yang disesuaikan dengan tema yang 
berkembang di masyarakat.  Topik yang ditampilkan dalam media 
akan berdampak pada audiens secara indivdu dan kolektif. Karena 
faktor inilah individu mesti memahami situasi sosial yang tengah 
terjadi sehingga membuat keputusan penting dalam mencermati 
tema yang berkembang diberbagai media seperti isu mengenai 
kewargaan misalnya dengan kehadiran media digital dibarengi 
kemampuannya memfasilitasi warga mendorong terbentuknya 
konsep kewargaan digital (digital citizenship). Isu tentang seks dan 
gender juga seringkali membuahkan beberapa masalah seperti 
stereotipe diskriminasi dan marjinalisasi, karena itu literasi media 
tentang topik ini juga penting.  

Topik mengenai multukulturalisme seringkali juga mengalami 
polemik, secara historis dan geografis, Indonesia terbentuk menjadi 
megara multikultur. Globalisasi mengaburkan batas-batas negara 
karena kecanggihan teknologi komunikasi. Hal ini berdampak 
interaksi antar budaya menjadi semakin intensif. Secara positif, 
asimilasi dan akulturasi budaya semakin massif. Sebaliknya, 
secara negatif chauvinisme dan ekstrimisme juga menguat. Maka 
literasi media mengenai isu multukulturalisme menjadi penting 
diberikan kepada masyarakat. Topik lain yang tak kalah penting 
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adalah tentang kesehatan, terlebih di era pandemi ini masyarakat 
banyak terpapar informasi-informasi yang simpang siur mengenai 
kesehatan maka literasi media berbasis kesehatan sangat penting 
agar dapat mencegah perilaku tidak sehat dengan cara kritis dalam 
mencermati informasi tentang kesehatan. WHO memandang 
literasi kesehatan digital misalnya saja dapat meningkatkan kualitas, 
kemampuan, efesiensi, dan akses terhadap informasi dan layanan 
perawatan kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan.

Topik selanjutnya adalah tentang pornografi, tema ini marak 
sejalan dengan perkembangan media multiplatform. Konten 
pornografi merebak karena era digital memudahkan produksi, 
penyebaran dan konsumsi konten baik dalam bentuk situs media 
sosial hingga berbentuk gim. Oleh karena itu, literasi media yang 
mengangkat isu pornografi menjadi penting agar semua pihak 
bisa melindungi masyarakat terutama anak-anak dan remaja 
sebagai kelompok rentan, dengan cara preparasionis, proteksionis, 
partisipatif maupun advokasi. Isu terakhir adalah literasi media 
mengenai kekerasan, topik ini muncul karena media secara 
konsisten menampilkan kekerasan dalam berbagai bentuk berita, 
film. Lagu, iklan baik berupa kata-kata, gambar, visual, perilaku 
dan lain-lain. Literasi media dengan topik kekerasan diperlukan 
untuk membatasai paparan konten kekerasan dan mengantisipasi 
agar audiens mampu mengkritisi tingkat kekerasan yang dapat 
ditoleransi sesuai dengan usia.

Penutup
Komunikasi digital menjadi bagian dari masyarakat 

membuat perubahan terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. 
Konsep komunikasi digital akan selalu berkembang sesuai dengan 
perubahan zaman dipengaruhi dengan penemuan alat-alat berbasis 
teknologi. Manfaat dari sistem komunikasi seperti ini dengan 
cepat dipahami dan ditangkap cepat oleh masyarakat, karena dapat 
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diakses di mana saja. 
Di sisi lain komunikasi melalui media digital  menjadi pisau 

bermata dua yang memberi manfaat, tetapi juga menyimpan 
ancaman merugikan bagi khalayak. Jumlah informasi yang 
berlimpah membuat kita sulit memisahkan informasi yang dapat 
dipercaya dengan informasi yang kebenarannya dibuat-buat 
(fabricated information) sehingga muncul fenomena disharmoni 
komunikasi bermedia dengan maraknya berita hoaks. Konflik antara 
kecepatan dan akurasi seringkali terjadi, publik menginginkan 
informasi akurat secepat mungkin, namun karena mengejar 
kecepatan, tak jarang informasi yang tersebar justru kurang akurat 
atau belum diverifikasi, di mana orang diberi kemudahan untuk 
menyebarkan misinformasi yang seakan-akan berasal dari sumber 
resmi dan otoritatif. 

Oleh karena itu, khalayak perlu belajar memahami manfaat 
dan ancaman media dengan bersiasat ketika menghadapinya, 
sehingga cerdas berhadapan dengan media. Literasi media menjadi 
solusi ketika masyarakat berhadapan dengan media sehingga dapat 
memeriksa akuntabilitas dan kebenaran dari sebuah informasi. 
Namun lebih dari itu, literasi media adalah kompetensi esensial 
yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh penguna media. Dalam hal 
ini sikap Tabayyun sangat urgen di dalam menciptakan harmonisasi 
komunikasi digital terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami 
keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. 
Karena itu diperlukan Tabayyun sebagai sikap untuk memperhatikan 
kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan.
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