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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia disebut sebagai mahluk sosial, ketergantungan manusia kepada 

individu lain tidak bisa dipungkiri. Hidup secara real personal tidak bisa dilakukan 

oleh manusia. Setiap individu dipengaruhi oleh kelompok atau individu lainnya. 

Saling berkomunikasi dalam kelompok, berbagi pendapat dan persoalan, 

menyamakan perspektif berfikir dalam kelompok. 

Saling mempengaruhinya dalam tatanan sosial tidak lepas dari aturan yang 

ada, baik aturan budaya yang tumbuh dengan hukum sosial, ataupun suatu aturan 

tertulis yang diciptakan oleh pihak yang berwenang (pemerintah). Aturan 

dimaksudkan untuk mensejahterahkan masyarakat, menjadikan masyarakat yang 

baik, tidak adanya pelanggaran norma yang merugikan individu lain. Dalam hal 

ini tatanan pemerintahanpun dibuat berlandaskan aturan. Dengan berbagai tahapan 

untuk mencapai puncak elemen penguasa. bagaimana strategi-strategi politik 

individual ataupun kelompok berupaya mencapai tatanan pemerintahan tertinggi 

(Negara). 

Perkembangan budaya adalah suatu cerminan dari masyarakat, sedangkan 

cerminan Negara bergantung dari masyarakat sendiri. Ketergantungan hidup 

bersama dan saling mempengaruhi menekankan manusia untuk mengembangkan 

kembali bahasa, dalam artian ini bagaimana manusia mempermudah komunikasi. 

Pengembangan sistem bahasa dalam artian build or rebuild mesin komunikasi, 
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menciptakan dan mengembangkan media seperti internet, komputer, handphone, 

radio, televisi, mesin cetak dan lain-lain. Konvergensi mediapun mulai ada dengan 

semakin berkembangnya mesin dan menggabungkan media-media yang lain 

dalam satu wadah, televisi digital memasukkan siaran radio, televisi dengan 

internet, memungkinkan pengguna menikmati media lainnya dengan alat yang 

ber-basic televisi, komputer dengan jejaring internet yang mampu mengakses 

media lainnya seperti televisi, radio, surat kabar dan lain-lain. Handphone dengan 

internet menambah akses kita dalam membuka jendela dunia. Dengan tiduran saja 

kita mampu mengusung info dunia tanpa harus keluar rumah. Berkomunikasi 

dengan teman, keluarga dan menambah jaringan dalam berbisnis bisa dilakukan 

melalui smartphone.  

Informasi kemajuan teknologi mendasar pada sarana dan akses informasi, 

semakin cepat, akurat, dan ter-update dari seluruh penjuru dunia. Mampu kita 

melihat kembali bagaimana perkembangan dalam dunia digital, baik berupa 

perkembangan handphone, televisi, internet, komputer dan lainnya. Sarana ini 

memadai informasi untuk lebih cepat didapat. Dengan sistem pemerintahan 

demokrasi, masyrakat Indonesia mempunyai peluang yang lebih dalam 

mengambil dan memberikan informasi kepada publik. Kebebasan berpendapat 

dan mendapat informasi menjadi satu bonus kemerdekaan dalam sistem 

demokrasi. 

Perkembangan teknologi komunikasi ini tidak terlepas pula dari 

perkembangan televisi dan penyiaran televisi, dimulai dari televisi analog yang 

kita kenal dengan menggunakan antenna, yang berkembang dengan televisi 
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parabola dan televisi kabel, didukung sekarang dengan televisi yang memberikan 

fitur internet. Televisi merupakan media yang banyak digunakan oleh semua 

kalangan, menjadi patokan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. 

informasi dalam televisipun beragam, informasi politik, hiburan, olahraga dan 

kesehatan, namun televisi tidak mampu berdiri independen tanpa adanya 

kepentingan, guna memberdayakan karyawan. Dalam kepentingan tersebut 

adapula kepentingan politik yang menjadikan bias dalam media.  

Marcel Danesi (2010) menjelaskan bahwa Perkembangan internet yang di 

awali dari Inovasi dari Arpanet yang berfungsi menjamin keamanan komputer-

komputer ketika terjadi perang atau bencana alam, kemudian mengglobal menjadi 

internet dengan situs-situs informasi dan semua cabang-cabang ilmu pengetahuan 

yang dicapainya. Perkembanganpun memunculkan media sosial yang 

memungkinkan penggunanya dalam mengakses komunikasi antar sesama. 

Informasi pribadi diterakan dan menjalin pertemanan pada dunia internet yang 

disebut juga dunia maya. Akses-akses ini memberikan kemudahan dalam 

komunikasi langsung kepada pengguna lainnya, dari berbagai daerah dan Negara. 

Sebut saja facebook, twitter, dan instagram yang situs-situs ini menyediakan 

bentuk ekspresi diri, informasi, dan komunikasi antar sesama pengguna. 

Perkembangan internet ini juga digunakan oleh beberapa orang sebagai 

media kriminal dan penipuan, bisa kita cermati dalam realita dunia maya 

kriminalitas berupa kasus-kasus cyberbullying atau bullying yang dalam bahasa 

Indonesia berarti intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara 

verbal maupun fisik. Bullying dapat didefinisikan sebagai aktivitas berulang (the 
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activity of repeated), perilaku agresif (aggressive behavior)  dimaksudkan untuk 

menyakiti (to hurt) orang lain, secara fisik maupun mental (physically or 

mentally). Tidak hanya cyberbullying, internet sebagai ladang penipuan berkedok 

online shop, dan yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah internet sebagai 

ladang hoax, Dalam cambridge dictionary
1
 , kata hoax sendiri berarti tipuan atau 

lelucon, hoax (English) jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai 

artian tipuan, menipu. berita bohong ,berita palsu atau kabar burung. Hoax sendiri 

adalah pemberitaan yang tidak bisa dipercaya keakuratan validitasnya.  

Informasi yang beredar pada dunia maya sangat sulit diterka akan 

kebenarannya, informasi yang salah dan kebohongan publik menjadi penyakit 

yang sangat sulit dihindari, hal ini menjadi penyakit yang wajar di semua Negara. 

Kepalsuan-kepalsuan informasi sangat cepat menyebar melalui jejaring sosial 

yang ada. Nyatanya masyarakat pengguna internet khususnya pengguna media 

sosial sangat mudah percaya akan suatu informasi, tanpa mempertimbangkan 

validitas informasi tersebut. Pemberitaan hoax tersebar dengan leluasanya. 

Kalangan  pengguna media sosialpun random, dari anak-anak sampai orang tua 

dengan tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Pemberitaanpun dengan banyak 

tema, tentang fanswar, politik, kesehatan, kecantikan, isu sosial, teror, dampak 

perang dan agama. Bagaimanapun berita palsu sangat mengganggu, membeberkan 

informasi yang tidak benar dengan merugikan pihak lain. Hoax bisa berupa fitnah, 

merusak hubungan pertemanan. Baik dalam suatu isu yang salah satu pihak pro 

dan lainnya kontra, mengadu domba dalam wacana yang salah. Ataupun hoax bisa 

                                                           
1
 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations, diakses tanggal 19 juli 2017 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations
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muncul dalam ranah pribadi, menyampaikan info yang salah kepada publik 

terhadap personal, yang tentu merugikan. 

 Hoax sering memanfaatkan ketidaktahuan orang, termasuk rasa takut dan 

kekhawatiran. Memungkinkan penulis hoax memperoleh suatu keuntungan materi 

atau kepuasan pribadi. Pelaku hoax akan memberikan informasi ataupun berita 

palsu tentang suatu hal. siapapun dapat membuat berita hoax, masyarakat awam, 

terpelajar, media yang berkuasa atau bahkan pemerintah sendiri. Pengalihan isu, 

framing, dan agenda setting yang diciptakan oleh media ataupun pemerintah 

sendiri. Hoax tentang Ahok, dengan ranah waktu pilkada DKI yang akan 

menguntungkan salah satu pihak, pengalihan isu dengan topik tweet SBY yang 

menyinggung Negara dan hoax yang dibesar-besarkan media. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas maka peneliti mengambil permasalahan:  

1. Apa makna denotasi, konotasi, dan mitos dari ucapan yang dipaparkan 

oleh Ricky Gerung pada tayangan Indonesia Lawyers Club edisi Hoax? 

2. Apa persepsi Rocky Gerung terhadap fenomena hoax di Indonesia dalam 

acara Indonesia Lawyers Club 'Hoax VS Kebebasan Berpendapat' edisi 

17 januari 2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian peneliti memiliki tujuan: 
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1. Untuk mengetahui makna denotasi, konotasi, dan mitos dari ucapan yang

dipaparkan oleh Ricky Gerung pada tayangan Indonesia Lawyers Club

'Hoax VS Kebebasan Berpendapat' edisi 17 januari 2017

2. Untuk mengetahui persepsi Rocky Gerung terhadap fenomena hoax di

Indonesia dalam acara Indonesia Lawyers Club 'Hoax VS Kebebasan

Berpendapat' edisi 17 januari 2017.

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para

elemen terdidik dalam memilah dan membuat informasi tertentu, serta

mampu untuk menyikapi secara positif informasi-informasi palsu dan

memberikan informasi kepada masyarakat tentang keakuratan suatu

informasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan kepada

kalangan masyarakat dalam menyaring informasi, sehingga masyarakat

tidak langsung percaya terhadap suatu informasi.




