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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna 

internet terbesar di dunia. Data hasil Kementrian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menduduki rangking ke-6 

dari 25 negara yang tercatat. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) bersama dengan Teknopreneur, penetrasi penggunaan internet di 

Indonesia pada tahun 2018 meningkat menjadi 171,17 juta jiwa atau setara 

64,8 persen dari total populasi penduduk di Indonesia sebanyak 264,16 juta 

orang. Dapat disimpulkan bahwa internet adalah kebutuhan yang krusial jika 

tidak terpenuhi di setiap harinya. Angka-angka tersebut akan terus bertambah 

seiring dengan perkembangan dunia digital itu sendiri. Saat ini dunia digital 

memang memiliki beragam fungsi yang membuat masyarakat semakin 

dimanjakan oleh kecanggihan teknologi berbasis digital.  

 

Gambar 1 Rangking Penggunaan Internet 2018 dari 25 Negara. 

Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-

internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media 

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
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Perkembangan dunia digital dapat mengarah ke dua sisi, dapat berupa 

tantangan maupun peluang. Muncul kekhawatiran dengan jumlah generasi 

muda yang begitu banyak dan sebagai pengakses internet dengan jumlah yang 

begitu besar. Mereka banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan 

internet, dengan melalui smartphone atau laptop, penggunaan internet lebih 

dari 4 jam per harinya.  

 

Gambar 2 Hasil survei rata-rata waktu penggunaan internet. 

Sumber: https://apjii.or.id/survei 

 

Tingginya penggunaan penetrasi internet untuk generasi muda tentu 

membuat resah banyak pihak. Faktanya, data akses yang dilakukan oleh 

generasi bangsa Indonesia terhadap konten negatif per harinya rata-rata 

mencapai 25 ribu jiwa. Dari fakta tersebut ditemukan adanya individu yang 

tidak sehat saat berinternet, hal ini dibuktikan dengan maraknya penyebaran 

informasi bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan ketidaktoleransian di media 

sosial. Tentunya kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang 

memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan berperan penting dalam 

https://apjii.or.id/survei
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mempersiapkan generasi abad ke-21, yakni generasi yang memiliki 

kompetensi digital. 

Menurut UNESCO (United Nations Educational, Scienfic and Cultural 

Organization), konsep literasi digital didasari oleh kesanggupan untuk dapat 

memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada 

tahun 2011, konsep tersebut dikembangkan dengan tidak terlepas dari 

kegiatan literasi, seperti membaca, menulis, serta menghitung atau biasa 

disebut dengan calistung. Pengertian dari literasi digital itu sendiri adalah 

tidak hanya mahir dalam kemampuan menggunakan perangkat teknologi, 

informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan berinteraksi (beretika 

baik), kemampuan dalam belajar pengetahuan (edukasi), dan bersikap 

(bertindak), memiliki respon yang cepat (berpikir kritis), serta memiliki ide-

ide kreatif sebagai kemapuan untuk menguasai dunia digital. 

Pada tahun 2019, Masyarakat Telematika. Indonesia (Mastel) 

melakukan survei terkait hoaks di Indonesia. Kesimpulannya, saluran 

penyebaran hoaks dengan angka yang paling besar terletak pada media sosial 

dan aplikasi chatting dibandingkan dengan media lainnya. Informasi hoaks 

terbit dalam berbagi bentuk seperti tulisan atau teks, gambar atau foto, dan 

video. 
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Gambar 3 Hasil Survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) 

Sumber: Situs mastel.id https://mastel.id/wp-

content/uploads/2019/04/Survey-Hoax-Mastel-2019-10-April-2019.pdf  

 

Dari hasil survei tersebut, terdapat beberapa cara untuk mengatasi 

beredarnya hoaks di dunia maya, salah satunya peran dari  Pemerintah 

Indonesia yang sedang berusaha memberikan bekal berupa pengetahuan 

tentang literasi digital kepada masyarakat. Awalnya, akan dikenalkan 

perbedaan antara isi berita yang bersifat positif dan negatif, utamanya yang di 

dalamnya mengandung unsur berita bohong (hoaks).  

Hal tersebut dapat dilihat melalui artikel yang diterbitkan oleh Kominfo 

dengan judul “Kominfo Berhasil Identifikasi 486 Hoaks Selama April 2019”. 

Berhasil identifkasi 486 hoaks selama bulan April 2019. Terhitung sejak 

Agustus 2018 hingga April 2019 didapatkan sejumlah 1.731 hoaks yang telah 

diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh Tim Asia Internet Symposium 

(AIS) Kominfo. Berita bohong (hoaks) dalam kategori politik mendominasi 

dengan angka 620 item, disusul dengan berita hoaks kategori pemerintah 210 

item, 200 item kategori kesehatan, 159 hoaks terkait fitnah, 113 terkait 

https://mastel.id/wp-content/uploads/2019/04/Survey-Hoax-Mastel-2019-10-April-2019.pdf
https://mastel.id/wp-content/uploads/2019/04/Survey-Hoax-Mastel-2019-10-April-2019.pdf
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kejahatan dan sisanya terakait isu agama, bencana alam, mitos, internasional, 

serta isu-sisu lainnya. 

Terdapat UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Pasal 28 Ayat 1, yang belum menimbulkan efek jerah terhadap 

pelaku hoaks. Penanganan hoaks yang dilakukan cyber crime polri masih 

tergolong rendah, ditambah perilaku masyarakat pengguna media digital yang 

langsung menyerap berita, menyebarluaskan tanpa mempertimbangkan 

kebenaran dan keaslian dari suatu berita. Ini menjadi suatu gambaran 

keluguan masyarakat yang tidak didukung dengan literasi digital. Sehingga 

kontribusi media online diharapkan memiliki peran aktif dalam memberantas 

informasi hoaks. Media online juga mampu memberikan edukasi dan 

memberikan pembelajaran khusus terkait citizen journalism yang beretika. 

Hindari mengambil berita dari media sosial lalu dikemas ulang dan 

disebarkan lagi di akun media sosialnya sendiri. Hal ini menyebabkan banyak 

masyarakat yang mudah tertipu akan isi berita yang tidak lengkap dan bisa 

terjadi kepalsuan berita. Masyarakat harus dibekali dengan ilmu tentang 

literasi digital sebagai tonggak pertahanan diri. Jika pengguna media mampu 

memahami akan ilmu tersebut maka, dampak negatif yang bermunculan di 

media digital dapat terminimalisir. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI) Malang dalam pelaksanaan literasi digital. AJI Indonesia 

bekerjasama dengan Google News Initiative dan Internews dengan 

menyelenggarakan pelatihan bertajuk Belajar Cek Fakta Google News 

Initiative (GNI) Training Network, bagi kalangan jurnalis dan kampus dengan 
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menggunakan berbagai tools. Fokus dari pelatihan ini adalah untuk mengasah 

keterampilan jurnalis di newsroom, komunitas akademisi kampus, dan  

jurnalis mahasiswa untuk memanfaatkan sejumlah tools di internet guna 

melakukan verifikasi online pada informasi yang beredar di dunia maya. 

Sasarannya adalah masyarakat umum yang meliputi Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), pegiat media sosial dan mahasiswa maupun pelajar. 

Program ini merupakan bentuk usaha untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat agar dapat mengetahui apakah berita atau informasi yang didapat 

merupakan hoaks atau bukan. Pelaksanaan program ini dipandu oleh Jurnalis 

dan relawan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang 

diselenggarakan selama setengah hari. Hingga saat ini, sudah ada tiga ribu 

orang yang mengikuti pelatihan cek fakta dari berbagai daerah. Artinya, 

banyak masyarakat yang memadai untuk dapat melakukan cek fakta atas isu 

yang berkelindan di media sosial. 

Mengetahui fenomena tersebut, peneliti sudah melakukan penelusuran 

yang terhubung dengan jaringan internet, bahwa belum ada penelitian 

terdahulu yang membahas mengenai masalah ini, sehingga penelitian ini 

dapat dicek keasliannya. Melalui indikasi pelatihan yang dilakukan oleh 

Google News Initiative dan Internews bersama AJI Indonesia dan beberapa 

tools yang dapat melakukan verifikasi atau cek fakta terhadap suatu isu, 

menjadikan alasan peneliti dalam memilih topik ini. Peneliti dalam hal ini 

tertarik untuk meneliti aktivitas AJI Malang dalam program literasi digital 

tentang belajar cek fakta dengan memberikan berbagai materi bersifat teknis 

mengenai hoax busting dan digital hygiene. Dengan adanya pelatihan tersebut 
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peserta workshop dapat menyaring setiap informasi yang mereka peroleh dan 

mampu melakukan verifikasi online pada tools yang sudah ada. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut maka, peneliti 

mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana aktivitas AJI 

Malang dalam melaksanakan literasi digital tentang program belajar cek 

fakta.? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan aktivitas AJI Malang dalam melaksanakan literasi digital 

tentang program belajar cek fakta. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang Jurnalistik sebagai bahan 

akademik terkait aktivitas jurnalis dalam melaksanakan literasi digital tentang 

program belajar cek fakta. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu gambaran 

yang jelas mengenai bagaimana aktivitas AJI Malang dalam melaksanakan 

literasi digital di masyarakat tentang program belajar cek fakta. Kedepannya, 

masyarakat diharapkan lebih pandai dalam menverifikasi atau cek fakta 

secara online pada suatu berita atau informasi yang didapat dengan 

menggunakan tools agar tidak terjebak dalam berita bohong (hoaks). 

 

 

 


