
TURN BACK HOAX 
Gerakan Masyarakat Anti Fitnah 

Bclakangan ini, berita fitnah dan 
hoax semakin marak bcrmunculan di 
media sosial (mcdsos). Luar biasanya, 

berita yang tak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya tcrsebut malah mcnycbar di 
masyarakat dengan mudah. 

Mcmang, kabar bohong, cjekan dan fitnah, 
menyebar secara massif mclalui media sosial, 
sangat memperihatinkan bagi kita semua. 
Ini disebabkan, pcmbuat dan pcngirimnya 
kcbanyakan anonym atau nama samaran. 
Fitnah, hinaan dan olokan mcnyebar dalam 
pcngiriman kabar bohong (hoax) tersebut. 
Banyak korban dari pcnyebaran kabar tcrsebut, 
para kiai misalnya KH. Said Aqil Siroj (Ketua 
Umum PBNU), Mbah Maimoen Zubair Sarang 
dan Gus Mus (KH. Musthofa Bisri) Rembang 
tennasuk para pejabat sekalipun. 

Substansi Hoax 
Hoax bisa diartikan dengan banyak kata 

mcski artinya sama saja. Yaitu, tipuan, mcnipu, 
kabar burung, berita bohong, pembcritaan 
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palsu, infonnasi palsu, dll. 
Kalau berdasarkan wikipedia bahasa 

Indonesia, Hoax diartikan sebagai usaha 
untuk mcnipu atau mengakali pembaca/ 
pendcngamya untuk mcrnpercayai sesuatu, 
padahal sang pcncipta bcrita palsu tersebut 
tahu bahwa berita tcrsebut adalah palsu. 

Contoh pcnggunaan istilah hoax dalam 
pereakapan schari-hari: 
A: Eh, aku dengar kabar katanya tanggal 

7 kemarin Mahmud mclangsungkan 
pcrnikahan mewah di Singapura /oh. 

B: Hoax tuh. Tanggal 7 kemarin aku lihat si 
Mahmud lagi makan di warung mic pangsit 
Pak Sholch. 
Menurut Lynda Walsh dalam buku 

bcrjudul Sins Against Science, istilah hoax 
atau kabar bohong, merupakan istilah dalarn 
bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. 
Dipcrkirakan pertama kali muncul pada 1808. 
Asal kata 'hoax' diyakini ada sejak ratusan 
tahun sebelumnya, yakni 'hocus' dari mantra 
'hocus pocus'. Frasa y~g kerap disebut oleh 
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pesulap, scrupa ·Slm su a m·. 
Alexander Boese chbm b un~. 

Museum of Hoaxes. mencaw hoax pertama 
yang dipublikasikan ad:lbh alm:nnk atau 
penanggalan palsu pn_ d:buat I.me 
Bickerstaff alias Jomth:m $\\~ft pada 1709. 
Saat itu, ia meramalkan kemman astrolog 
John Partridge. Agar IDC)°3l-mkan pubhk, 
ia bahkan mcmbuat obnu:m pal5U tentang 
Partridge pada hari yang dlrain3l sebagai hari 
kcmatiannya. vaft ~= mformasi 
tcrsebut untuk mempo••1J!nbn Partridge di 
mata publik . Panndg~ pun berhenti membuat 
almanak astrologi hmgga enam tahun sctclah 
hoax bcrcdar 

Di Indonc ia. sa:n kepobsian sedang 
mclacak pcnycb:ir bema bohong mengcnai 
jutaan pckcrja asal Ti _ di Indonesia. 
Presiden Joko \\ 1dodo at:m Jol;cm 1 

sebclumnya memb.mub btm JUIIllah pckcrja 
Tiongkok di Ind "'j";g mencapai 
puluhan _1uta orang c:ienyatakan, ada 
21 ribu pekcrja asaI "f di Indonesia. 

Untuk mcnganOSlp-"?9 kab3r' bohong. 
PBNU mclangi.:ah drng:m mcnekankan 
pcntingnya ketah:man rn. Scjumlah 
advokat dan konsttlun ;um lembaga 
Penyuluhan dan B.mrmn H rum 'ahdlatul 
Ulama (LPB~l.: p:n bemndak dengan 
mclaporkan meet:? Hzn.:m Bangsa dan 
media onlinc oongs:aac :ne com kcpada Dewan 
Pers. Media-medl.3 f.i!'ijS tebb melakukan 
fitnah secara JClas am Ci::n KR. Said Aqil Siroj 
dan PBNL 

Mengapa Hou: \lca~d>ar! 
Ada fcnomena """ atau gelcmbung 

dalam pcnggwi.a;m .. sosial atau medsos. 
Pengguna mcdsDs ~ berintcraksi 
dengan orang yang · ketertarikan 
yang sama deng:m saidm. Dikaji dan 
studi kelas sos1al _ g mcdsos tcrscbut 
menccnninkan ...... ~ ·ojfline · schari-hari. 

Kclompok c~ kembali kc model 
lama, juga be~ pld.:i opini pcmimpm 
mercka yang me pengaruh di jcjaring 
sosial. Kabar bohoog _mg bercdar di medsos, 
menjadi bcsar leek! C::mibil olch situs atau 
pihak tcrkemuka _;mg memiliki banyak 
pengikut Kecqnt:m dJn Slfat medsos yang 
mudah dibagtl:an "Whzliry). berperan 

dalam penyebaran bcrita. menjadi sulit 
membedakan mana yang palsu dari fakta, dan 
sudah banyak bukti serta butuh perjuangan 
untuk menghadapi ini. 

Media digital juga mcmbuat lebih sulit 
untuk membcdakan kebcnaran konten. Bcrita 
online lebih sulit untuk dibcdakan. Masalah 
bcnkutnya adalah bahwa meneabut 'berita 
palsu' di medsos saat ini kurang didukung 
tcknologi. Mcskipun tulisan dapat dihapus, 
ini adalah tindakan pasif, kurang bcnnakna 
daripada pcncabutan satu paragraf di surat 
kabar. 

Agar mcmberi dampak, yang diperlukan 
tidak hanya menghapus posting-an, tctapi 
menyoroti dan mcngharuskan pcngguna untuk 
mclihat dan mcnyadari bahwa bcrita yang 
dimaksud sebagai 'bcrita palsu'. 

Jad1 apakah bcrita palsu adalah 
manifcstasi dari masa media digital dan 
sosial? Tampaknya mungkin medsos dapat 
memperkuat penyebaran informasi yang salah. 

lni bukan 'persyaratan' tcknologi, tapi 
pilihan--oleh dcsainer sistem dan regulator 
mcreka (di mana mercka bcrada). Dan media 
mainstream mungkin tclah mcncoreng reputasi 
mereka scndiri melalui liputan berita ' palsu ', 
membuka pintu kc sumber bcrita lainnya. 

Pesan nyata dari masalah hoax adalah, 
tanyakan pada diri sendiri, sebcrapa sering 
Anda memcriksa fakta cerita sebelum 
menycbarkannya? 

Hukuman bagi penebar Hoax 
lsi berita hoax yang berancka ragam, 

mcmbuat pclaku penyebarannya bisa terancam 
hukuman pidana. Pcncbar isu suku, agama, 
ras, dan antargolongan (SARA) scrta pelaku 
ujaran kcbencian. lsu SARA dan ujaran 
kcbcncian, tcrutama di media sosial tcrancam 
Undang-Undang lTE ataupun hate speech. 

Kepala Polri Jcndcral Badrodin Haiti sudah 
mengcluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/6/X/2015 tentang Pcnanganan Ujaran 
Kebencian. Badrodin mcminta bawahannya 
tak ragu menindak perbuatan pidana tcrscbut. 
Dalam KUHP, perbuatan pidana terscbut bisa 
dijerat dcngan pasal provokasi dan hasutan. 
Namun ada undang-undang lain yang secara 
spesifik mcngatumya. 

Literasi Antar Generasi [15] --• 
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