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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LITERASI DIGITAL 

2.1.1 Definisi Literasi Digital 

Menurut Paul Giltser, istilah literasi digital pertama kali muncul pada 

buku Digital Literacy (1997), bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan 

untuk memahami dan menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi 

dari berbagai sumber melalui alat digital secara efektif dan efisien dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui pendapat Giltser tersebut dapat dikatakan 

bahwa media digitak terdiri atas berbagai macam bentuk informasi yang 

melibatkan tulisan, suara, maupun gambar. Pendapat lain datang dari Bawden 

(2001) yang memiliki pemahaman baru yakni literasi digital muncul berasal 

dari literasi informasi dan literasi komputer. Yang mana literasi komputer ini 

berkembang pada tahun 1980-an ketika komputer mikro semakin meluas 

digunakan oleh masyarakat. Sedangkan literasi informasi menyebarluas pada 

tahun 1990-an dimana informasi semakin mudah dibuat, diakses, dan 

diseberaluaskan melalui teknologi informasi berbasis digital (Kemendikbud, 

2017:7). 

Literasi digital mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. 

Si pengguna harus memahami bahwa tidak semua informasi yang ada pada 

web memiliki kualitas yang sama. Maka dari itu, si pengguna akan dapat 

mengenal situs web mana yang akurat, serta situs web mana yang tidak dapat 

dipercaya. Dalam literasi digital ini, si pengguna mampu menggunakan mesin 



 

10 
 

pencarian (advanced search). Singkatnya, literasi digital adalah suatu sikap; 

pemahaman keterampilan seperti: bagaimana mengoperasikan teknologi, 

mengetahui bagaimana dan mengapa teknologi digunakan, serta menyadari 

adanya efek atau pengaruh positif maupun negatif; mengkomunikasikan suatu 

informasi dan mengedukasi masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam 

media baru. 

 

2.1.2 Konsep Literasi Digital 

Bawden (2001) menyusun konsep literasi digital yang menyangkut ke 

beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Menyusun pengetahuan dengan kemampuan membangun informasi 

dari berbagai sumber yang terpercaya 

2. Kemampuan menyediakan informasi termasuk dalam berpikir kritis 

dalam memahami informasi dengan kekhawatiran terhadap verifikasi 

dan kelengkapan sumber informasi dari internet 

3. Kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang acak 

dan penuh semangat (dinamis)  

4. Kesadaran pentingnya makna media konvensional dan 

menghubungkannya ke media lain dengan menggunakan jaringan 

internet. 

5. Kesadaran akan kanal jaringan yang dapat digunakan sebagai sumber 

rujukan dan pertolongan 

6. Penggunaan jaringan akan informasi yang datang 



 

11 
 

7. Merasa nyaman dan memiliki kanal untuk mengkomunikasikan dan 

membagikan informasi 

Dapat disimpulkan dari pendapat Bawden (2001) di atas maka, 

literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis 

mengakses, merangkai, memahami, dan menyerbarluaskan informasi. 

 

2.1.3 Pembelajaran Literasi Digital di Masyarakat 

Pentingnya masyarakat berintelek dalam bermedia. Pemakaian media 

berbasis digital saat ini sudah menjadi tabiat baru yang modern. 

Kecanggihan media berbasis digital memungkinkan perubahan perilaku di 

masyarakat. Keterusterangan informasi di media sosial tidak setimbal 

dengan intelek bermedia untuk menganalisis data dan konten yang ada. 

Tujuannya adalah memberikan pengetahuan ke masyarakat dalam 

penggunaan teknologi dan komunikasi yang bermanfaat dengan 

menggunakan teknologi berbasis digital dan ala-alat komunikasi atau 

jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan 

membuat informasi secara bijak dan kreatif.  Selain itu, tujuan lainnya untuk 

menggunakan media berbasis digital secara bertanggung jawab, mengetahui 

aspek-aspek dan konsekuensi hukum terkait yang tertera pada UU No. 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Adapun sasaran spesifik yang ingin dicapai dari literasi digital di 

masyarakat, yaitu: 

1. Meningkatnya jumlah berbagai macam bahan bacaan literasi digital 

2. Meningkatnya jumlah membaca tentang literasi digital di setiap hari 
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3. Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh 

masyarakat di setiap hari 

4. Meningkatnya kuantitas keaktifan komunitas, lembaga atau instansi 

dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. 

5. Jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital semakin 

meningkat. 

6. Memperbanyak kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat seperti 

workshop, seminar, dan pelatihan. 

7. Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam kegiatan literasi digital 

8. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang berdampak bagi 

kehidupan masyarakat 

9. Pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses 

informasi dan layanan publik semakin meningkat. 

10. Meningkatnya kuantitas dalam pemahaman masyarakat akan 

penggunaan internet dan UU ITE 

11. Memperbanyak ketersediaan akses dan pengguna internet di setiap 

daerah. 

Strategi gerakan literasi digital di masyarakat dengan menggunakan 

penguatan kapasitas fasilitator, yaitu: 

1. Pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital  

Memberikan pelatihan melalui pemberian pemahaman kepada para 

pegiat literasi atau yang memiliki kegemaran membaca buku agar 

memiliki aplikasi seperti,  Goodreads, Google Play Books pada 

smartphone. 
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2. Pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian 

daring 

Fungsi dari media digital yaitu untuk menyajikan tulisan pada Blog, 

Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. Dengan adanya 

pelatihan kepenulisan, kemudian memiliki akun, serta cara 

menyajikan tulisan pada akun tersebut menjadi salah satu hal yang 

perlu didongkrak oleh para pegiat literasi agar tulisan yang telah 

dibuat dapat dibaca dan dikonsumsu oleh publik. 

3. Pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana 

Penguatan literasi digital untuk para pegiat literasi dapat dilakukan 

melalui pelatihan atau seminar mengenai cara menggunakan internet 

sehat. Para pegiat literasi diajarkan bagaimana cara menggunakan 

media sosial secara bijak dengan cara menulis atau menyebarkan 

konten yang positif, sehingga dapat menganalisis dan mencari 

kebenaran informasi yang didapatkan agar tidak sampai menyebarkan 

hoaks dengan memaksimalkan internet dalam mencari pengetahuan 

dan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. 

4. Sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam 

menggunakan media digital 

Pentingnya sosialisasi mengenai UU No. 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh para pegiat 

literasi terhadap masyarakat. Penggunaan informasi tidak boleh 

dilakukan secara semena-mena atau secara bebas, harus ditunjang 

dengan aturan yang ada, agar setiap individu dapat menggerakkan 
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pemikiran dan kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan 

teknologi informasi secara bertanggung jawab. Selain itu, dengan 

adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan, 

keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara 

teknologi informasi. 

 

2.1.4 Kedewasaan Masyarakat Dalam Pemahaman Literasi Digital 

Di era revolusi industri 4.0 ini terus menanamkan teknologi cerdas 

yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, masing-masing individu perlu dibekali dalam pemahaman literasi 

digital. Dengan kehidupan yang serba digital (one touch and one click) ini, 

memungkinkan siapa pun untuk mengakses informasi dengan cepat serta 

dapat berinteraksi dengan siapa pun dan kapan pun.Ingat, tidak semua 

konten di dunia digital itu bersifat positif. Dengan sifatnya yang bebas nilai, 

siapa pun berkesempatan untuk memiliki peran didalamnya. Bahkan 

seorang koruptor dapat menjadi sumber informasi, ia dapat mengolah dan 

menyebarluaskan informasi secara bebas di blog pribadinya, dan siapa pun 

dapat mengakses informasi tersebut. Hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, 

cyber bullying, merupakan contoh konten negatif di dalam dunia digital. 

Pemerintah melalui Kominfo sudah berupaya memfilter berbagai 

konten negatif di internet. Namun, sampai sejauh ini masyarakat menilai 

bahwa hal tersebut belum cukup efektif untuk memblokir konten-konten 

negatif yang masih beredar. Konten negatif tersebut perlu ditangkal, salah 

satunya dengan membangun kesadaran masyarakat agar menjadi good user 
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dan good netizen. Masyarakat harus menyadari bahwa tanpa kesadaran diri 

sendiri, harapan untuk menjadi good user dan good netizen sangat sulit 

dicapai. Hanya dengan kesadaran diri masing-masing yang dapat 

membentengi diri sendiri dari konten-konten negatif di dunia digital. 

 

2.2 MEDIA ONLINE 

2.2.1 Definisi Media Online 

Pengertian media online secara umum yaitu, segala jenis atau format 

media yang dapat diakses melalui sambungan internet berisikan teks, foto, 

video, dan audio. Sedangkan pengertian media online secara khusus yaitu, 

terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media 

adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan 

komunikasi massa tersebut yang mempunyai karakteristik tertentu seperti, 

publisitas dan periodisitas. Media online adalah sebutan umum untuk sebuah 

bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya 

terdapat portal, website (situs web), TV-online, Pers online, email, blog, 

whatsapp, media sosial, dan lain sebagainya dengan karakteristik masing-

masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya. 

Menurut Asep Syamsul M.Romli dalam buku Jurnalistik Online: 

Panduan Mengelola Media Online (2012) mengartikan bahwa media online 

adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. 

Media online termasuk “generasi ketiga” setelah media cetak (printed media)-

koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik (electronic media)-radio, 

televisi, dan film atau video. Media online merupakan produk jurnalistik 
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online. Jurnalistik online disebut juga cyberjournalism (jurnalisme dunia 

maya) yang artinya pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan 

didistribusikan melalui internet dengan media berbasis telekomunikasi dan 

multimedia. 

Salah satu media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik 

jurnalistik ialah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi 

merupakan gudang informasi yang memungkinkan pengakses memperoleh 

aneka fitur atau fasilitas teknologi online dan berita didalamnya. Kontennya 

merupakan perpaduan antara layanan interaktif yang terkait informasi secara 

langsung ataupun tidak berhubungan sama sekali. 

Media online berupa situs berita yang bisa diklarifikasikan menjadi 

empat kategori, yakni: 

1) Situs berita berupa edisi online dari media cetak surat kabar atau 

majalah. Didalamnya terdapat situs pemberitaan yang diambil dari 

surat kabar atau majalah yang dipublikasikan pada situs portal 

pemberitaan, seperti republika online, kompas cybermedia, dan 

media-indonesia.com. 

2) Situs berita berupa edisi online dari media penyiaran radio. Situs 

berita ini berasal dari saluran frekuensi radio yang bisa dinikmati 

melalui media online dengan tujuan untuk mempermudah pengguna 

atau pendengar bisa menikmati siaran radio pada versi online, seperti 

RRIpro4.com, suarasuarabaya.net. 

3) Situs berita online, murni yang tidak terkait dengan media cetak atau 

elektronik. Situs tersebut tidak terkait dengan media cetak maupun 
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media televisi ataupun radio. Situs berita online ini murni produk 

pemberitaan sendiri sehingga menjadikan media online sebagai 

produk utama dalam keredaksian. Pemberitaannya selalu diperbaharui 

setiap perjam dikarenakan salah satu karakter dari pemberitaan online 

adalah selalu cepat diperbaharui, seperti antaranews.com, detik.com, 

dan viva.com. 

4) Situs indeks berita, yang hanya memuat link.link berita dari situs 

berita lainnya. Situs tersebut tidak memiliki tim redaksi dalam 

pembuatan berita. Jadi, situs ini hanya mengambil atau menggunakan 

sistem clickbait dari situs berita milik media online lainnya, seperti 

yahoo! news, google news, cealsea news, dan news now. 

 

2.2.2 Karakteristik Media Online 

Media online dapat diartikan sebagai media yang dapat diakses 

melalui internet. Asep Syamsul M.Romli (2018:37-38), membagi beberapa 

karakteristik media online yaitu: 

1. Multimedia: memuat sajian berita atau informasi kedalam bentuk teks, 

audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. 

2. Aktualitas: berisi info terkini agar memberikan kemudahan dan 

kecepatan penyajian. 

3. Cepat: ketika berita diterbitkan atau di publish, berita dapat langsung 

diakses dan dikonsumsi oleh publik. 
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4. Update: pembaharuan (updating) informasi dapat dilakukan dengan 

cepat, baik dari sisi konten maupun redaksional, seperti kesalahan 

ketik atau ejaan. 

5. Kapasitas: luas halaman web dapat menampung banyaknya naskah 

yang sangat panjang. 

6. Fleksibilitas: pemuatan dan editing naskah dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja serta jadwal terbit (update) dapat dilakukan setiap 

saat. 

7. Luas: menjangkau seluruh penjuru dunia dengn memiliki akses 

internet 

8. Interaktif: adanya fasilitas kolom komentar dan chat room. 

9. Terdokumentasi: informasi yang tersimpan di “bank data” atau arsip 

yang dapat ditemukan melalui link artikel terkait, dan fasilitas search 

engine. 

10. Hyperlinked: terkoneksi dengan sumber lain (links) yang berkaitan 

dengan informasi yang disajikan. 

 

2.2.3 Kehadiran Media Online di Masyarakat 

Munculnya media baru (media online) dengan basis internet sudah 

tidak dapat dihindari lagi, bahkan kini sudah menjadi kebutuhan dan habit 

baru bagi masyarakat. Hampir semua urusan atau pelayanan publik saat ini 

sudah berbasiskan online. Sehingga tidak ada lagi batasan informasi, semua 

terhubung dengan cepat, dan berjejaring hingga informasi yang beredar 

cenderung melimpah dan membludak. 
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Rata-rata masyarakat yang berada di wilayah perkotaan sudah 

menggunakan akses internet yang menjadi platform teknologi digital dan 

informasi berbasis online. Kemudahan akses internet membuat para 

pengguna media online terus meningkat. Dengan berkembangnya 

kepemilikan handphone, media online memiliki kecepatan yang tidak 

dimiliki oleh jenis media yang lain. Kecepatan inilah yang membawa 

permasalahan terkait dengan kualitas informasi, khususnya dalam hal 

akurasi dan kedalaman informasi. Sehingga informasi yang didapat melalui 

media online seringkali tidak akurat dan terkadang mengabaikan verifikasi 

sebagai dasar akurasi informasi. 

Kini, hampir semua media telah bermigrasi ke media platform online 

dan digital. Kehadiran media online dengan inovasi teknologi, membawa 

konsekuensi pada isi media, khususnya berita. Apalagi media online saat ini 

dapat menggabungkan suara dan gambar dengan tampilan yang mewah. Hal 

tersebut dikarenakan media online bersifat multimediality, interactivity, dan 

hypertextuality. Selain itu, pengguna media online juga dapat 

menindaklanjuti informasi yang didapat dengan melalui hyperlink, sehingga 

para pengguna media online dapat memperbaharui informasi yang didapat 

dengan melengkapi yang kurang dan menjadikan informasi tersebut sebagai 

produk bersama. 
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2.3 MEDIA SOSIAL 

2.3.1 Definisi Media Sosial 

Secara definisi, media sosial merupakan sebuah media online, yang 

para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. 

Blog, wiki, jejaring sosial, utamanya Facebook, Twitter, dan Instagram 

merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh 

masyarakat di seluruh dunia saat ini. Pendapat lain mengatakan bahwa, media 

sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial 

menggunakan teknologi berbasis web dengan mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif. 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial sebagai 

“sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar 

ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan serta 

pertukaran user-generated content”. 

Sementara menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak 

sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk to 

share (berbagi), to cooperate (bekerjasama), diantara pengguna dan 

melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka 

institusional maupun organisasi. 

Media sosial mampu mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan timbal balik secara terbuka, 

menyediakan kolom komentar, serta dapat membagi informasi dalam watu 

yang cepat dan tidak terbatas. Saat teknologi internet dan handphone semakin 
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maju maka, media sosial pun juga ikut tumbuh dengan pesat. Seperti halnya 

mengakses Facebook atau Twitter, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 

dengan menggunakan berbagai macam teknologi berbasis digital. 

 

2.3.2 Media Sosial dan Budaya Masyarakat 

Perilaku konsumen media Indonesia masih didominasi oleh pengguna 

media sosial. Media sosial menjadi pilihan utama karena memiliki fasilitas 

komunikasi guna untuk menyampaikan pikiran, berbagi dan memperoleh 

informasi dengan mudah. 

Perubahan masyarakat saat ini, khususnya pengguna media sosial 

menjadi konsumen yang aktif dan ikut serta dalam berbagi informasi yang 

muncul di media sosial tanpa ada paksaan. Sehingga media sosial kembali 

tampil menjadi media yang paling cepat dalam memberitakan berbagai 

peristiwa penting di masyarakat. 

Media sosial telah mengubah perilaku pengguna dari yang semula 

pasif (hanya sebagai pengguna) menjadi aktif (produsen). Menurut kacamata 

masyarakat, media sosial banyak mengeksplorasi dampak negatif 

dibandingkan dampak positif. Akar dari permasalahannya yakni bukan soal 

medianya tetapi, justru bagaimana cara kita berkomunikasi di media sosial. 

Selama ini sering terjadi komunikasi hanya sebagai sarana deliberasi agar 

para pihak bisa saling memahami tanpa harus saling membenci. Hal ini jelas 

menjadi perkara serius bagi kehidupan sosial masyarakat. Jika akar 

permasalahan ini tidak dipahami maka, akan timbul niatan untuk 

memproduksi informasi tidak benar (hoaks) atau memanipulatif tanpa 
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menvalidasi sehingga memicu ketidaksalingsepahaman. Masih banyak 

infromasi di media sosial yang sekedar eksis dengan menyuarakan kebencian, 

kecemasan, dan keprihatinan. 

Media sosial sekarang masih dalam proses pembentukan menjadi 

ruang publik yang ideal, masih sekadar menjadi ajang curahan hati dan 

sekadar berdimensi individual. Begitu mudah orang menumpahkan opini 

negatif tanpa memikirkan perasaan orang lain, seperti: memojokkan dan 

menghakimi orang lain, dan tanpa berpikir pentingnya memastikan kebenaran 

informasi. Sering kali terlambat menyadari bahwa apa yang diungkapkan di 

media sosial telah tersebar kemana-mana hingga menimbulkan kegaduhan 

publik dan merugikan pihak tertentu. 

 

2.4 INFORMASI HOAKS 

2.4.1 Definisi Informasi 

Definisi lain datang dari Prof. Onong Uchyana Effendy MA (dalam 

Olii, 2007:24) menyebutkan pengertian informasi atau keterangan atau 

penerangan ialah: 

1. Pesan: yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang yang 

baginya merupakan hal yang baru diketahui 

2. Data: yang telah diolah untuk disampaikan kepada yang memerlukan 

atau untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal 

3. Kegiatan: menyebarluaskan pesan yang disertai penjelasan, baik secara 

langsung maupun melalui media komunikasi, kepada publik yang 

baginya merupakan sesuatu hal yang baru. 
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Jadi, informasi adalah pesan atau data baru yang perlu disampaikan 

kepada publik melalui media komunikasi. Informan ialah seseorang yang 

memberikan informasi kepada orang lain yang sebelum mengetahuinya. 

Informasi tentunya beda dengan berita. Informasi tidak mengandung unsur 

5W+1H, sehingga kelengkapan isi masih perlu dipertanyakan. Sedangkan 

berita, sudah dipastikan dapat dipercaya dengan media terpercaya tentunya, 

kelengkapan isi berita terus di update hingga persoalan tersebut dapat 

terselesaikan.  

 

2.4.2 Definisi Hoaks 

Kata hoax berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul 

film yakni “The Hoax”. Pertama kali definisi hoaks dalam suatu referensi 

yang ditulis pada tahun 1796: “To deceive by an amusing or mischievous 

fabrication or fiction, to play upon the credulity of (Davies 2013:134).” 

Hoaks adalah kata kerja yang berarti menipu melalui sebuah fiksi yang 

menarik dan memainkan kepercayaan. Secara umum informasi hoaks adalah 

informasi palsu atau sama sekali tidak benar dan tidak faktual, bahkan belum 

terverifikasi benar atau tidaknya dan disebarluaskan oleh si pembuat hoaks. 

Dalam The Museum of Hoaxes (2002), Alex Boese mendefinisikan 

hoaks sebagai tindakan penipuan yang melibatkan reaksi publik (dalam Secor 

& Walsh). Boese berpendapat juga bahwa hoaks adalah sebuah kebohongan 

yang dapat mengelabuhi imajinasi publik. Alex Sokal, Marie Sekor, dan 

Linda Walsh mencetuskan mengenai hoaks yakni hoaks merupakan retorika 

yang bertujuan untuk menyerang pihak yang berlawanan dengan pembuat 
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hoaks itu sendiri. Menurutnya, hoaks dapat menimbulkan dua jenis 

konsumen: Pertama, konsumen hoaks cepat memahami maksud dan tujuan si 

pembuat hoaks sehingga menjadikannya sebagai kawan. Konsumen hoaks 

yang seperti ini akan melakukan penyebarluasan hoaks secara menyeluruh, 

karena mereka akan membagikan ulang hoaks yang didapatkannya. Kedua, 

konsumen hoaks tidak dapat mengidentifikasikan bahwa yang informasi yang 

didapatkannya adalah hoaks. Konsumen seperti ini akan merasa tidak percaya 

diri ketika mengetahui bahwa apa yang dipercayainya ternyata hoaks. 

Masyarakat saat ini belum tumbuh kesadaran akan literasi digital yang 

baik, hoaks menjadi medium tumbuh kembangnya secara dinamis dalam 

spectrum yang luas, baik untuk menyerang sekelompok orang, lawan politik 

maupun menyerang tokoh, agama, kelompok, etnis, maupun institusi melalui 

delegitimasi kebenaran dan rekonstruksi kebenaran subjektif. 

Claire Wardle dari First Draft, mengelompokkan tujuh kategori berita 

bohong (mis dan dis informasi), yaitu: 

1. Satire atau parodi 

Informasi yang dibuat dengan mengandung unsur sindiran terhadap 

suatu keadaan. Tidak ada niat untuk menyakiti, tapi berpotensi 

membodohi. 

2. Konten yang menyesatkan (misleading content) 

Pengalihan isu dengan membuat informasi baru. Konten sengaja dibuat 

menyesatkan untuk membingkai sebuah isu atau menyerang individu. 
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3. Konten tiruan 

Konten yang dikemas seolah-oleh sumbernya asli padahal palsu seperti, 

situs web yang dipalsukan agar pengunjung web tertipu dan 

menganggap situs tersebut adalah situs aslinya. 

4. Konten palsu  

Konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Sama sekali tidak ada 

faktanya. 

5. Koneksi yang salah (false connection) 

Ketika judul, gambar dan isi konten tidak mendukung konten yang 

sebenarnya atau tidak nyambung.  

6. Konten yang salah (false context) 

Konteks aslinya dihilangkan, kemudian disebarluaskan. Akibatnya, 

orang yang menerima informasi di luar konteks yang sebenarnya. 

7. Konten yang dimanipulasi (manipulated content) 

Informasi yang asli dimanipulasi dengan tujuan menipu, 

memprovokasi, menyebarkan propaganda, maupun untuk kepentingan 

politik. 

 

2.4.3 Munculnya Hoaks di Ranah Publik 

Hal menarik dari praktik kebohongan di dunia maya yakni berangkat 

dari keinginan publik untuk menyuarakan kritik pada pemerintah yang sedang 

berkuasa, para pengelola situs tersebut mencari ruang di media digital untuk 

dapat menyuarakan aspirasinya. Penggunaan akun-akun pribadi khususnya di 

media sosial dengan tujuanuntuk menyampaikan pendapat saja dianggap 
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tidak cukup menarik perhatian. Dengan keinginan pemilik akun agar 

memperoleh perhatian dari pihak yang dikritik maupun pihak-pihak lain yang 

membuat para pengelolasitus tersebut memutuskan untuk membuka domain 

situs web baru. Pada situs web itulah “pelaku” mulai memproduksi hoaks, 

berita palsu, dan ujaran kebencian. Jika ditelusuri lebih lanjut tentang situs 

web tersebut, ternyata tidak memiliki identitas yang jelas. Di menu web 

“tentang kami” yang ada di setiap situs web terkadang menuliskan informasi 

yang tidak jelasbahkan struktur organisasi maupun alamat redaksi seringkali 

tidak tercantum di kolom tersebut. 

Pola produksi situs-situs penyedia hoaks pun cenderung sama, yakni 

bergantung pada produk-produk jurnalistik media arus utama. Para pelaku 

hoaks tidak memproduksi berita sendiri dan melakukan liputan atas isu 

tertentu. Mereka hanya perlu mengamati berita-berita di media arus utama 

dan mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan 

tidak sejalan dengan niatan mereka untuk menjatuhkan lawan, yang dimaksud 

adalah pemerintah dan afiliasinya. Beberapa pengelola situs menjadikan 

media arus utama tertentu sebagai sumber rujukan beritanya. Berita-berita 

yang sudah dipilih kemudian dimodifikasi oleh pengelola situ-situs penyedia 

hoaks tersebut. 

Ada beberapa cara modifikasi agar mendapatkan berita-berita yang bisa 

dikelola ulang sehingga menjadi berita baru, yaitu: 

1. Fakta yang ada dikumpulkan dan dijadikan fiksi, terutama dengan 

memobilisasi sentiment SARA dan berbagai ujaran kebencian 
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2. Substansi berita asli tidak diubah tetapi, judul (headline) diubah dengan 

judul yang lebih bombastis dan provokatif 

3. Garis besar substansi berita sama tetapi, gaya bahasanya diolah kembali 

menjadi bahasa yang lugas, menggebu-gebu, dan menyulut emosi 

4. Judul foto atau gambar diubah menjadi lebih provokatif dan memihak 

5. Menggunakan foto atau gambar peristiwa yang tidak berhubungan dengan 

berita yang disampaikan tetapi, dibuat seolah-olah keduanya terkait untuk 

tujuan provokasi 

 

Gambar 4 Elemen Utama dalam Praktik Hoaks di Ruang Siber 

Sumber: Heru Nugroho. Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan 

Praktik-praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. 2018 

 

Platform media baru juga memungkinkan produsen hoaks dengan 

mudah untuk mendistribusikan serta menspekulasikan konten hoaks yang 

sudah dibuatnya. Media jejaring sosial menfasilitasi produsen hoaks dalam 

memviralkan konten hoaks dengan begitu cepat dan luas. 

Adanya hoaks juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku atau konsumen. 

Konsumen hoaks umumnya mengonsumsi hoaks dengan fasilitas platform 

media jejaring sosial, dengan cara membagi (share), mengunggah ulang (re-
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post) atau (re-tweet) pada konten hoaks. Cara tersebut tentu sangat 

menguntungkan produsen hoaks dalam mencapai tujuannya untuk 

menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan banyak orang. Konsumen 

seperti ini, tanpa mereka sadari, telah menjadi pelanggan di tangan produsen. 

Produsen sendiri tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk 

mempekerjakan orang lain karena produsen mengelola konten hoaks tersebut 

dengan sukarela. 

 

2.5 JURNALISME ONLINE 

2.5.1 Definisi Jurnalisme Online 

Penemuan World Web Wide (WWW) membuat perubahan di bidang 

jurnalisme dengan munculnya cyber journalism. Perubahan ini berkaitan 

dengan kecepatan penyebaran pesannya. Seiring pesatnya perkembangan 

media online, jurnalisme online pun selalu menjadi sorotan karena sering kali 

dianggap tidak mengedepankan objektivitas (akurasi, fairliness atau keadilan, 

kelengkapan, dan imparsialitas atau tidak berpihak) berita hanya untuk 

mengejar keinstanan. Hal inilah yang kerap menjadi masalah didalam 

jurnalisme online. Di satu sisi, media online sangat memungkinkan 

penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional. Namun, di 

sisi lain kecepatan ini mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme 

diantaranya akurasi berita. 

Pengertian jurnalisme terus berkembang. Setelah hadir internet, definisi 

jurnalisme juga mengalami perubahan. The Odore Jay Gordon dari Future 

Group di Noank, Connecticut, (Hernandes, 1996), mengatakan bahwa “Ada 
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empat daya kekuatan yang mengubah dunia jurnalisme pasca industrialisasi 

yaitu, munculnya abad komputer dan dominasi eletronika; globalisasi dari 

komunikasi, dimana geografi menjadi kurang penting; perubahan demografi, 

terutama pertambahan jumlah orang-orang yang berumur diatas 40 tahun dan 

perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat”. Jurnalisme online 

merupakan tipe baru jurnalistik karena sejumlah fitur dan karakteristiknya 

berbeda dari jurnalisme konvensional. Fitur-fitur baru yang dimaksud ialah 

teknologinya yang memberikan penawaran dalam memproses dan 

menyebarkan berita. (Santana, 2005). 

2.5.2 Karakteristik Jurnalisme Online 

Produksi informasi yang selama ini hanya dipasarkan secara 

konvensional, sekarang telah bergeser sampai pada penggunaan media lain 

sebagai saran distribusi. Hal ini yang mendasari bergesernya logika 

jurnalisme konvensionl menjadi jurnalisme online. Menurut James C. Foust 

(Romli, 2012) memiliki tujuh karakteristik, yaitu: 

1. Audience Control: yang memungkinkan pembaca lebih leluasa untuk 

memilih berita atau informasi 

2. Non-Linearity: yang berarti masing-masing berita berdiri sendiri 

sehingga pembaca tidak harus membaca secara berurutan 

3. Storage and Retrieval: yang memungkinkan berita dapat disimpan, 

diakses kembali kapan dan dari mana saja 

4. Unlimited Space: yang memungkinkan halaman tak terbatas akibat dari 

tidak terbatasnya ruang sehingga sebuah artikel dan berita dapat 

dipaparkan secara rinci dan detail 
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5. Immediacy: kemampuan untuk dapat menyampaikan berita secara 

cepat dan langsung saat peristiwa terjadi 

6. Multimedia Capability: kemampuan untuk menyajikan berita dalam 

bentuk teks, suara, gambar, video, dan .komponen lainnya 

7. Interactivity: yang memungkinkan interaksi langsung antara redaksi 

dengan pembaca, seperti melalui kolom komentar dan social media 

sharing. 

 

2.5.3 Profesionalitas Jurnalisme Online 

Kitty Yancheff (2000) merupakan pustakawan asal California,  

memandang ukuran profesionlisme jurnalis sebagai profesional yang 

membutuhkan multi kompetensi. Menampilkan karakteristik dengan 

memfokuskan kreatifitas dalam menulis dan berbicara, ketekunan kerja, serta 

memiliki dasar pengetahuan dengan menggabungkan aplikasi tentang 

kedisplinan. Para jurnalis media online dituntut didalam dunia jurnalisme, 

tidak sekadar ketekunan dalam pekerjaan dan penguasaan pengetahuan tetapi, 

memiliki upaya untuk mencapai standar kepribadian sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepada jurnalis. Selain itu, jurnalis dituntut tidak hanya 

menyajikan fakta namun, kecepatan, keterampilan, dan kreatifitas harus 

diciptakan dalam berbagai platform. 

Dalam pemahaman jurnalis, istilah “profesional” memiliki tiga arti, 

yakni: (1) Profesional merupakan antonim dari amatir; (2) Profesional 

merupakan pekerjaan jurnalis yang bersifat khusus; dan (3) Profesional 

merupakan pedoman jurnalis dalam berperilaku yang mengutamakan pada 



 

31 
 

kepentingan publik dan tidak dapat dipisahkan dari perspektif etika 

jurnalisme online.Profesionalisme jurnalisme online semakin diragukan, 

karena kecepatan dalam menerbitkan berita seperti mengabaikan sistem 

verifikasi berita itu sendiri. Melihat media konvensional, sistem verifikasi 

sebelum publikasi (pra-publikasi) dilakukan oleh editor berita. Sedangkan 

didalam media online, sistem verifikasi pra-publikasi kerap dilakukan 

verifikasi setelah publikasi (pasca-publikasi). 

Jurnalisme online saat ini tidak sekadar memanfaatkan media sosial 

sebagai media penyebaran informasi lanjutan tapi, juga sebagai media untuk 

mengulik informasi. Portal berita profesional seperti Kompas.com, 

Tempo.com, Detik.com, dan lain sebagainya juga menggali informasi pada 

media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram bahkan Youtube. 

Fungsinya, tidak sekadar menebarkan berita yang jurnalis produksi tetapi, 

guna memperoleh bahan sebagai berita mereka.  

 

2.5.4 Jurnalis Media Online dan Social Responbility 

Menurut Romli (2012), tugas jurnalis online adalah untuk 

mengungkapkan kebenaran. Didalam dunia jurnalistik, kebenaran adalah 

fakta yang dikemukakan secara akurat. Demi memperoleh kebenaran dan 

akurasi, diperlukan adanya verifikasi. Verifikasi sering kali diabaikan karena 

kemajuan teknologi, dimana konten berita yang di publish di media dapat 

disunting dengan mudah secara bebas. Bahkan, menghapus konten berita 

yang sudah publish membuat jurnalis online akan mengurangi kredibilitas 

media online. Jurnalis media online diwajibkan untuk memiliki lebih banyak 
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keterampilan dalam menuliskan judul yang atratif, terutama keterampilan 

dalam menulis berita secara ringkas di media sosial, judul menjadi elemen 

penting dalam mendapatkan perhatian pembaca. Hal ini tentu saja 

memunculkan masalah karena judul dan konten tidak berkesinambungan. 

Kecanggihan teknologi berbasis digital dalam konteks jurnalisme juga 

menjadikan suatu peluang yang dapat digunakan oleh oknum tidak 

bertanggung jawab, sehingga menimbulkan masalah baru dalam dunia 

jurnalisme online. Faktanya, banyak jurnalis yang secara sadar ataupun tidak, 

memiliki kebiasaan sekadar copy paste. Disisi lain, banyak fenomena yang 

mendukung kebiasaan itu. Terkadang satu media dengan media lainnya, 

mencantumkan konten yang sama persis dari segi penyusunan dan kata-kata 

yang ada didalam konten tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar 

mengenai orisinalitas dan bagaimana peran hak cipta dalam konten jurnalisme 

online itu sendiri. 

Adapun tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis yakni 

pemilik media harus memprioritaskan tiga hal, yaitu: keakuratan, kebebasan, 

dan etika. Pekerjaan sebagai seorang jurnalis, profesionalisme menjadi 

tuntutan utama. Jurnalis tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik 

media dan pasar namun, juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam 

konsep tanggung jawab pada media digital dituntut untuk: (1) Menerima dan 

memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana kewajiban tersebut 

harus dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional 

tentang informatif, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.; (2) 
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Media juga harus melakukan self-control dalam kerangka hukum dan 

lembaga yang ada. 

 

2.6 ORGANISASI PROFESI JURNALIS 

Organisasi profesi jurnalis merupakan suatu organisasi pers yang 

didalamnya terdapat banyak jurnalis dari berbagai media. Dalam pasal 5 ayat 

1 UU No.40 Tahun 1999, “Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan 

organisasi perusahaan Pers”. David Hill (1999) mengatakan bahwa salah satu 

alasan jurnalis membentuk organisasi profesi adalah organisasi jurnalis 

berfungsi untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan 

jurnalis, baik dalam proses negosiasi dengan pemerintah maupun pemilik 

modal. 

Sedangkan Siregar (1996) berpendapat bahwa, membentuk organisasi 

profesi itu penting. Organisasi profesi jurnalis dapat membantu lembaga 

jurnalistik dalam mengembangkan jurnalis. Beberapa dari tugas dari 

pemimpin redaksi untuk membimbing jurnalis dalam lembaganya, baik di 

bidang teknis maupun moralitas yang dikembalikan kepada organisasi 

profesi. Organisasi profesi jurnalis tetap dibutuhkan karena organisasi profesi 

yang memiliki peranan penting dalam mengeluarkan kode etik jurnalistik. 

Artinya, pembinaan moralitas seorang jurnalis sebagian akan diletakkan pada 

organisasi ini. Organisasi profesi akan membekali probalitas untuk 

menumbuhkan kapasitas teknis profesional anggotanya dan memantau 

pelaksanaan kode etik jurnalistik anggotanya. 
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Organisasi profesi jurnalis yang pertama didirikan di Indonesia adalah 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946, yang 

kemudian membuat kode etik jurnalistik pada tahun 1955. PWI menjadi satu-

satunya organisasi kewartawanan dan wajib diikuti oleh semua wartawan di 

Indonesia sampai tahun 1999, sekalipun AJI yang berdiri pada tanggal 7 

Agustus 1994. Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang 

diundangkan pada 23 September 1999, disebutkan bahwa organisasi profesi 

wartawan boleh bebas didirikan sehingga monopoli PWI sebagai satu-satunya 

organisasi kewartawanan sudah tidak ada. Akibatnya, setelah diundangkan 

muncul banyak organisasi profesi kewartawanan walaupun akhirnya hanya 

ada beberapa saja yang bisa bertahan. Dalam undang-undang ini juga tidak 

ada ketentuan yang mewajibkan jurnalis masuk menjadi anggota dalam 

organisasi profesi dan mereka berhak memilik organisasi profesi yang sesuai 

dengan nurani mereka. Namun, setiap jurnalis wajib menaati kode etik 

jurnalistik. Untuk menyatukan pandangan tentang kode etik jurnalistik maka, 

pada tanggal 6 Agustus 1999, sekitar 26 organisasi profesi jurnalis yang 

menyepakati Kode Etik Wartawan Indonesia sebagai kode etik jurnalistik 

bersama, (Fadjarini Sulistyowati, 2006). 

 

2.7 MODEL S-M-C-R 

Model S-M-C-R yang dikemukakan oleh David K. Berlo pada tahun 

1960. Kepanjangan dari S-M-C-R adalah Source (sumber atau komunikator), 

Message (pesan), Channel (saluran), dan Receiver (penerima atau 

komunikan). Menurut Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, 
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baik perseorangan maupun kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan 

kedalam suatu kode simbolik seperti bahasa atau isyarat, saluran adalah 

medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi 

sasaran komunikasi. Didalam Receiver menurut Edaward Sappir, saluran atau 

media dibedakan menjadi dua yaitu, primer dan sekunder. Media sebagai 

saluran primer adalah lambang seperti bahasa, khusunya komunikasi dengan 

tatap muka (face to face), sedangkan media sebagai saluran sekunder adalah 

media massa seperti, surat kabar, televisi, radio, dan lain sebagainya.  

 

  Encodes Decodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Berlo’s SMCR Model of Communication 
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Dalam situasi tatap muka, kelompok kecil dan komunikasi publik 

(pidato), saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang 

suara. Dalam komunikasi massa terdapat banyak saluran televisi, radio, dan 

lain sebagainya. Model Berlo juga menggambarkan beberapa faktor pribadi 

yang mempengaruhi proses komunikasi yakni proses keterampilan 

berkomunikasi, pengetahuan sistem sosial dan lingkungan budaya sumber 

dan penerima. Menurut model Berlo, sumber dan penerima dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yakni keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem 

sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, 

perlakuan, dan kode. Salah satu kelebihan model Berlo ini tidak terbatas pada 

komunikasi publik atau komunikasi massa. Namun, juga komunikasi 

antarpribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. 

 

2.8 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti dalam melakukan 

studi untuk menetapkan sasaran penelitian nantinya. Sehingga peneliti dapat 

mengklarifikasi data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. 

Penelitian ini berfokus pada aktivitas AJI Malang dalam program literasi digital. 

Yang dimaksud dengan aktivitas AJI Malang dalam program literasi digital adalah 

acara yang dilaksanakan oleh AJI Indonesia bekerjasama Google News Initiative 

dan Internews, yakni Half Day Basic Workshop “Hoax Busting and Digital 

Hygiene”, dengan memberikan berbagai materi bersifat teknis mengenai hoax 

busting dan digital hygiene.  

 


