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Abstrak 

Paska reformasi 1998, geliat kehidupan sosial politik di Indonesia semakin 

dinamis.Hal ini ditandai dengan tingkat partisipasi politik dari publik yang 

semakin tinggi, bermunculannya banyak partai politik hingga penyelanggaraan 

Pemilu yang lebih demokratis.Selain itu, arus informasi semakin terbuka terutama 

dengan kehadiran internet dan media sosial sehingga memungkinkan masyarakat 

bisa mengakses dan menyalurkan informasi termasuk informasi sosial politik. 

Terlebih lagi media sosial secara bebas menginformasikan ke public 

berbagai informasi termasuk info-info bernuansa politik identitas padahal 

informasi itu bohong (hoaks) dan bermuatan ujaran kebencian.Tentu saja hal ini 

sangat berbahaya bagi masyarakat yang bisa rawan memicu friksi hingga konflik 

horizontal.Generasi muda seperti pemuda dan mahasiswa memiliki posisi dan 

peran yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Di sinilah 

pentingnya literasi media yakni kemampuan menggunakan media khususnya 

media sosial secara cerdas dengan mengoptimalkan sisi positif dan 

meminimalisasi sisi negatifnya. 

Artikel ini berangkat dari penelusuran lebih lanjut kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di Politeknik Pratama Mulia (Politama) Kota Surakarta 

mengenai literasi media tentang hoaks dan ujaran kebencian bernuansa 

SARA.Artikel ini mencoba menelusuri tentang aktivitas pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berupa workshop tentang Edukasi Hoaks dan 

Ujaran Kebencian Bernuansa SARA di Politeknik Pratama Mulia (Politama) 

Surakarta. 

Kata Kunci: Hoaks, Ujaran Kebencian, SARA, Literasi 
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Pendahuluan 

Perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan 

dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Berkembangnya peralatan 

digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital mempunyai tantangan 

sekaligus peluang. Salah satu kehawatiran yang muncul adalah jumlah generasi 

muda yang mengakses internet sangat besar, yaitu kurang lebih 70 juta 

orang.Mereka menghabiskan waktu mereka untuk berinternet, baik melalui 

telepon genggam, komputer personal, atau laptop, mendekati 5 jam per 

harinya.Tingginya penetrasi internet bagi generasi muda tentu meresahkan banyak 

pihak dan fakta menunjukkan bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten 

berbau pornografi per hari rata-rata mencapai 25 ribu orang (Republika, 2017, 

dalam Kemdikbud, 2017). 

Belum lagi perilaku berinternet yang tidak sehat, ditunjukkan dengan 

menyebarnya berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi di 

media sosial.Hal-hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi orang tua, yang 

mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam mempersiapkan generasi 

abad ke-21, generasi yang memiliki kompetensi digital (Kemdikbud, 2017: 1). 

Hasil riset yang dilansir oleh Mitchell Kapoor menunjukkan bahwa 

generasi muda yang memiliki keahlian untuk mengakses media digital, saat ini 

belum mengimbangi kemampuannya menggunakan media digital untuk 

kepentingan memperoleh informasi pengembangan diri.Hal ini juga tidak 

didukung dengan bertambahnya materi/informasi yang disajikan di media digital 

yang sangat beragam jenis, relevansi, dan validasinya (Hagel, 2012, dalam 

Kemdikbud, 2017). 

Di Indonesia saat ini, perkembangan jumlah media tercatat meningkat 

pesat, yakni mencapai sekitar 43.400, sedangkan yang terdaftar di Dewan Pers 

hanya sekitar 243 media.Dengan demikian, masyarakat dengan mudah 

mendapatkan informasi dari berbagai media yang ada, terlepas dari resmi atau 

tidaknya berita tersebut (Kumparan, 2017).Hal ini terindikasi dari semakin 

merosotnya budaya baca masyarakat yang memang masih dalam tingkat yang 

rendah.Kehadiran berbagai gawai (gadget) yang bisa terhubung dengan jaringan 
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internet mengalihkan perhatian orang dari buku ke gawai yang mereka miliki 

(Kemdikbud, 2017: 2). 

Selain sisi positif, tidak sedikit konten-konten media sosial (Medsos) yang 

bertebaran dalam rimbavirtual bermuatan konten-konten negatif.Diantaranya 

adalah informasi bohong (hoaks) dan ujaran kebencian.Dua konten negatif ini 

tidak saja mengaburkan fakta sebenarnya atas informasi yang dimuat namun juga 

sampai tingkat tertentu rawan menyebabkan konflik dan keresahan bagi 

masyarakat luas.Fenomena ini terutama terjadi paska reformasi dimana kehidupan 

sosial dan politik mengalami keterbukaan.Masyarakat bebas bersuara 

menyampaikan berbagai hal termasuk mengkritik pemerintah. Pers pun makin 

berkembang dengan bebas menginformasikan apapun. Kondisi ini makin lengkap 

dengan menjamurnya internet dan media sosial. 

Hoaks diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang 

sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar 

bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoaks yang disengaja adalah 

membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam 

kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak 

meyakinkan, dan bahkan salah (Indonesia Mendidik, 2016). Sementara ujaran 

kebencian dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu pihak 

tertentu dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada pihak lain dalam 

hal berbagai aspek terutama dalam kaitan suku, agama, ras dan antargolongan 

(Sara)(Sri Herwindya BW, 2015). 

Konten-konten negatif di media sosial tersebut selain memberikan dampak 

buruk bagi masyarakat terutama generasi muda juga sekaligus merupakan jenis 

polusi informasi. Nurudin (2017: 110) menyebut polusi informasi cenderung 

timbul bila: (1) kompetisi ketat dalam memperebutkan perhatian khalayak; (2) 

tidak ada mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegahnya.  

D‟Gabor dalam “Social Control Trough Communication” sebagaimana 

dimuat Communication Technology and Social Policy: Understanding The New 

Cultural Revolution” (1973, dalam Nurudin, 2017: 111) mengemukakan bahwa 

polusi informasi tercermin dari penuhnya media massa dengan penyiaran 
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informasi tentang skandal, kekerasan dan pornografi. Komersialisasi teknologi 

komunikasi cenderung memunculkan persaingan tajam dan kasar antarpengusaha 

informasi. Informasi yang dipersaingkan itu biasanya tidak berbobot, memenuhi 

selera rendah, bombastis dan hal lain yang cenderung komersial. 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada paper ini adalah:  

a. Bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan literasi media mengenai generasi 

milenial dan isu SARA di Politama Surakarta ? 

b. Bagaimana isi materi kegiatan literasi media tersebut yakni mengenai generasi 

milenial dan isu SARA di Politama Surakarta ? 

 

Tinjauan Pustaka 

a. Literasi Media 

Pada dasarnya, literasi media merupakan upaya pembelajaran bagi 

khalayak media sehingga menjadi khalayak yang berdaya hidup di tengah dunia 

yang disebut sesak-media (media saturated). Pembelajaran bagi khalayak media 

tersebut dinamakan dengan istilah yang berbeda-beda.Ada yang menyebutnya 

sebagai media education (lihat, Buckingham, 1990), paedagogy of media literacy 

(Toland-Frith, 1997), media studies (Fedorov, 2002) dan media literacy (Hobbs, 

1998).Namun perbedaan istilah tidak menunjukkan perbedaan substansial 

kegiatan yang bertujuan membuat khalayak media memiliki kompetensi yang 

dinamakan melek media.Istilah media education dan media literacy sendiri 

merupakan istilah yang sering dipertukarkan penggunaannya (Yosal Irianta, 2009: 

14-15). 

Potter,W.J.(2005, dalam Herlina, 2012), mengartikan melek media (literasi 

media) adalah satu set perspektif yang aktif kita gunakan untuk membuka diri 

kepada media untuk menafsirkan makna pesan yang kita hadapi. Kita membangun 

perspektif kita dari struktur pengetahuan. Untuk membangun struktur pengetahuan 

kita, kita perlu alat dan bahan baku. Alat-alat adalah keterampilan kita.bahan baku 

adalah informasi dari media dan dari dunia nyata. Aktif menggunakan berarti 
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bahwa kita sadar akan pesan dan berinteraksi dengan mereka.Livingstone (2003, 

dalam Herlina, 2012), literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai 

bentuk medium. 

Adapun mengenai tujuan literasi media, Hobbs (1998, dalam Yosal Irianta, 

2009: 24) menyebut ada 3 tujuan literasi media yaitu: (1) Penguatan akses 

terhadap informasi; (2) Mendukung dan menumbuhkembangkan lingkungan 

pendidikan; (3) Menginspirasikan untuk mengembangkan akses terhadap berbagai 

sumber informasi. Buckingham (Poter, dalam Eadie, 2009, dalam Turnomo 

Rahardjo, 2012: 14) menyatakan bahwa tujuan mendasar dari literasi media 

adalah otonomi kritikal dalam berhubungan dengan semua media yang meliputi 

tanggung jawab sosial, apreasiasi dan ekspresi estetika, advokasi sosial, harga diri 

dan kompetensi pengguna. 

b. Generasi Milenial 

penelitian Pew Research Center tahun 2010 dalam artikelnya 

“Millennials: A Portrait of Generation Next. Confident.Connected.Open to 

Change”, generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, 

terutama internet, karena hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok mereka dan 

kebanyakan dari mereka memiliki media sosial (Pew Research Center, 2010, 

http://www.pewsocialtrends.org/). 

 Mereka disebut milenial karena satu-satunya generasi yang pernah 

melewati milenium kedua sejak teori generasi ini diembuskan pertama kali oleh 

Karl Mannheim pada 1923 (http://www.tirto.id).Penelitian terhadap karakteristik 

suatu generasi dalam kajian sosiologi disebut “teori generasi” (the theory of 

generations or sociology of generations), yang muncul pertama kali dalam karya 

seorang sosiolog Hungaria, Karl Manheim, The Problems of Generations pada 

tahun 1923. Adapun istilah generasi „milenial‟ diperkenalkan oleh William 

Strauss dan Neil Howe pada tahun 1987, untuk menyebut generasi yang lahir 

antara tahun 1982-2000.  

Pew Research Center (PRC) tahun 2010 merilis laporan riset dengan judul 

Millennials: A Portrait of Generation Next yang menyebut karakteristik 

http://www.tirto.id/
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generasi millennial tersebut yaitu : (1) Milennial lebih percaya User Generated 

Content(UGC) daripada informasi searah; (2). Millennial lebih memilih ponsel 

dibanding TV; (3).Millennial wajib punya media sosial; (4).Millennial kurang suka 

membaca secara konvensional; (5).Millennial lebih tahu teknologi dibanding orangtua 

mereka; (6).Millennial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif; (7).Milennial 

mulai banyak melakukan transaksi secara cashless. 

 

Metodologi  

Jenis penelitian ini adalah penelitian komunikasi kualitatif. Penelitian 

komunikasi kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

gejala-gejala atau realitas-realitas agar dapat memberikan pemahaman 

(understanding, verstehen) mengenai gejala atau realita.
1
Dipilihnya jenis 

penelitian ini mengingat riset yang dilakukan adalah riset wacana dimana 

termasuk dalam studi kualitatif.Obyek penelitian ini adalah Aktivitas Literasi 

Media terkait Hoax dan Ujaran Kebencian Bernuansa Suku, Agama, Ras dan 

Antargolongan (SARA) di Politeknik Pratama Mulia Kota Surakarta. 

Responden penelitain ini adalah aktivis kampus yang tergabung dalam 

UKM Radio Pratama Mulia Politama Kota Surakarta.Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi dan studi literatur (dokumentasi).Teknik analisis 

data menggunakan model analisis Miles Huberman dimana meliputi reduksi data, 

analisis dan penarikan kesimpulan. 

 

Sajian dan Analisis Data 

a. Gambaran Kegiatan Literasi Media di Kampus Politama Surakarta 

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa workshop mengenai literasi 

politik juga literasi media sosial terkait konten bernuansa Suku, Agama, Ras dan 

Antargolongan (SARA).Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 7 September 2019 di 

Aula Kampus Politama Kota Surakarta dengan penyelenggara dari UKM Radio 

                                                             
1
Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LKiS), hal.36, dalam Adam 

Maulana Yusuf, 2014, Pemberitaan Mundurnya Calon Peserta Konvensi Partai Demokrat dalam 

Media Online (Studi Analisis Framing Pemberitaan Media Online metrotvnews.com dan 

VIVAnews tentang Mundurnya Calon Peserta Konvensi Partai Demokrat untuk Menentukan 

Calon Presiden pada Pemilu 2014), (Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS), hal 29. 
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Pratama FM Politama Kota Surakarta.Peserta berasal dari para pengurus dan 

anggota UKM Radio Pratama FM ditambah kalangan aktivias kampus di kampus 

tersebut berjumlah sedikitnya 25 peserta. 

Kegiatan dimulai pukul 09-13 WIB dengan materi berupa isu generasi 

milenial dan isu SARA terutama karena pengaruh kondisi politik.Urgensi 

pengabdian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan isu SARA di 

masyarakat terutama di media sosial.Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa 

menambah wawasan mengenai literasi media sehingga bisa bersikap bijaksana 

dalam berkata, bersikap dan berbuat terutama terkait isu SARA. 

 Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Polimata 

Kota Surakarta tersebut, metode yang digunakan adalah : 

1. Metode presentasi. Di sini pemateri menyampaikan materi-materi mengenai 

hoaks dan ujaran kebencian terkait SARA. Materi presentasi dalam bentuk 

slide PPT yang disertai dengan tampilan video untuk melengkapi materi 

yang disampaikan. 

2. Metode diskusi. Di sini pemateri mengajak diskusi para peserta mengenai 

materi yang disampaikan melalui sesi tanya jawab. Diharapkan para peserta 

semakin paham atas materi dan tujuan kegiatan ini diselenggarakan 

sekaligus menjadikan suasana kegiatan ini menjadi lebih hidup dan dinamis. 

b. Materi Kegiatan Literasi Media di Kampus Politama Surakarta 

Ada tiga hal yang disampaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

di Politama Surakarta yaitu : 

1. Isu SARA  

Isu SARA adalah isu yang dibuat oleh pihak tertentu dengan 

mengedepankan politik identitas berdasar kepentingan suku, agama, ras dan 

antargolongan.Isu SARA ini terutama sangat erat dan sering dipakai dengan 

kepentingan politik praktis.Para pelakunya bisa secara personal atau kelompok 

baik melalui saluran media terutama media sosial maupun secara langsung. 

Ada beberapa alasan mengapa isu SARA ini digunakan pihak-pihak 

tertentu untuk mengegolkan kepentingannya dan terutama ditujukan kepada 

generasi milenial. 
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1. Isu SARA adalah hal yang paling dekat bahkan lekat dengan sisi emosional 

pemilih. Persoalan suku, agama, ras dan antargolongan adalah hal yang paling 

dekat dengan sisi pribadi setiap orang, terutama persoalan agama. SARA 

adalah hal yang melekat sejak lahir dan akan selalu melekat dalam kehidupan 

manusia.  

2. Isu SARA adalah hal yang paling mudah dan cepat memancing letupan emosi 

pemilih dengan beragam latar belakang (ekonomis, politis, teologis, 

primordialisme, dll). Mengingat persoalan tentang SARA adalah hal yang 

paling dekat dan melekat pada diri psikologis manusia, maka ketika isu SARA 

disinggung bahkan dieksploitasi, maka akan cepat memancing emosi. Alasan 

mengeksploitasi isu SARA bermacam-macam dari motif ekonomi, politik, 

teologi-keagamaan, primordialisme, dan lain-lain. 

3. Adanya sebagian pemilih yang masih mengedepankan sisi emosional daripada 

nalar sehat/nalar suci dalam berperilaku politik. Ada sebagian pemilih di 

Indonesia yang masih mudah terpengaruh isu-isu SARA sehingga membuat 

mereka mudah emosional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal terkait usia 

masih relatif remaja/muda, tingkat pendidikan rendah, tingkat ekonomi bawah, 

fanatisme SARA yang berlebihan dan lain-lain. 

4. Adanya oknum elit (politisi, tokoh publik) yang sengaja menggunakan dan 

merawat politik identitas untuk mencapai kepentingannya. Ada sebagian elit 

terutama elit politik menggunakan isu SARA untuk meraih dukungan suara 

masyarakat. Mereka mengeksploitasi isu SARA dengan harapan dapat 

membangkitkan sentimen psikologis mereka dan memberikan dukungan suara 

kepada elit-elit tersebut.  

5. Sampai tingkat tertentu, isu SARA adalah lahan bisnis/industri menggiurkan. 

Ada sebagian pihak menjadikan isu SARA ini sebagai lahan bisnis ekonomis 

seperti pada kasus SARACEN. Kelompok ini menerima proposal bisnis dari 

pihak-pihak tertentu untuk memproduksi konten-konten negatif bernuansa 

SARA terutama hoaks dan ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu lain 

sesuai pesanan. SARACEN menggunakan internet dan media sosial sebagai 
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sarana memproduksi dan menyebarkan konten-konten hoaks dan ujaran 

kebencian kepada pihak lain. 

2. Generasi Milenial dan Isu SARA 

Mayoritas dari pengguna internet dewasa ini di dunia termasuk di 

Indonesia termasuk media sosial adalah generasi muda atau popular dikenal 

sebagai generasi milenial juga dikenal sebagai GenerasiY).Generasi milennial 

terlahir dimana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan publik 

terutama dengan hadirnya internet, media sosial dan perangkat mobile. 

Aulia Adam dalam “Selamat Tinggal Generasi Milenial, Selamat Datang 

Generasi Z” menulis untuk generasi milenial di Indonesia, data Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2018 menyebutkan populasi penduduk Indonesia tahun 2018 

sekitar 265 juta dimana jumlah generasi milenial (18-34 tahun) sekitar 23.95% 

(63,5 juta orang). Mayoritas generasi milenial tinggal di Pulau Jawa 53,95% (35 

juta) yakni Jabar (11 juta atau 18,77%);  Jatim (8 juta atau 13,80%);  Jateng (7 

juta atau 11,91%); Banten (3 juta atau 5,23%); Jakarta (2 juta atau 4,25%) ; 

sisanya 46,05% (28,5 juta) berada di luar Jawa. Pada 2019, jumlah mereka 

(milenial) diproyeksi sebanyak 23,77 persen dari total populasi Indonesia yang 

mencapai 268 juta jiwa. Artinya, hampir seperlima penduduk di Indonesia adalah 

kelompok milenial (http://www.tirto.id, 28/4/2017). 

Mengenai karakteristik generasi milenial di Indonesia, Riset CSIS (17-23 

Agustus 2017 di 34 provinsi, 600 responden millenial 17-29 tahun, margin error 

4%) merilis sejumlah temuan sebagai berikut :  

a. Sebanyak 54,3 % responden mengakses Medsos setiap hari;  

b. Kepemilikan akun Medsos: FB (81,7%), WA (70,3%), BBM (61,7%), Twitter 

(23,7%), Path (16,2%); Tingkat Pendidikan: Tidak Tamat SD (5%), Tamat SD 

(7,8%), Tamat SLTP (16,5%), Tamat SLTA (60,7%), Tamat Diploma (6,0%), 

Tamat S1/Lebih (8,5%). 

c. Persepsi tentang masa depan Indonesia: Optimis (94,8%), Pesimis (4,0%), 

Tidak Tahu (1,2%). 

http://www.tirto.id/
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d. Persepsi tentang tantangan/masalah besar di Indonesia: keterbatasan lapangan 

kerja (25,5%), tingginya harga sembako (21,5%), tingginya angka kemiskinan 

(14,3%). 

e. Persepsi tentang Pancasila: Mengganti Pancasila dengan ideologi lain: Tidak 

setuju (90,5%), setuju (9,5%) 

f. Persepsi tentang kepemimpinan beda agama: Tidak bisa menerima (53,7%); 

bisa menerima: (38,8%), Tidak Tahu (7,5%). 

Terkait dengan isu SARA, generasi millenial di Indonesia dipandang 

rentan dengan terpaan dan pertarungan isu SARA khususnya menjelang kontestasi 

Pemilu atau Pilkada berlangsung dengan sejumlah alasan: 

1. Sebagian generasi millenial adalah generasi “galau” (mencari bentuk/identitas 

diri) sehingga rentan labil psikologis; nalar sehat/nalar suci kalah dengan 

emosi & kepentingan sesaat (Catatan: nalar sangat terkait dengan tingkat 

pendidikan (frame of reference & field of experience). 

2. Adanya “gap” antara kemampuan teknis mengakses teknologi komunikasi 

(media uses) dengan kemampuan etis bermedia (media ethic) (Efeknya 

muncul perilaku kurang/tidak bermanfaat seperti asal ikut tren, yang penting 

update, ikut debat kusir tiada berujung hingga sejenis cyber crime seperti 

ujaran kebencian, hoaks, bullying, radikalisme, dll). 

3. Adanya sebagian millenial yang over fanatism (bahkan 

berpandangan/bersikap/berperilaku ekstrim/radikal) atas pandangan tertentu 

(SARA) karena motif ideologi atau politik sehingga menumpulkan nalar 

sehat/nalar suci, etika toleransi berkemanusiaan, beragama, & berbangsa.  

Hal ini misalnya tercermin dari Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, (Oktober 2017; responden 1.522 siswa, 337 mahasiswa, di 34 

provinsi)) 

a. Sekitar 54,87 % responden mencari pengetahuan agama melalui internet. 

b. Sekitar 48,95 % responden merasa pendidikan agama mempengaruhi 

mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain 

c. Sekitar 58,5 % responden memiliki pandangan keagamaan pada opini 

yang radikal.  



11 
 

d. Sekitar 34,3 % responden tercatat memiliki opini intoleransi kepada 

kelompok agama lain selain Islam & 51,1% pada “Islam minoritas” 

(Syiah, Ahmadiyah).  

Survei Mata Air Fondation & Alvara Research Center, (tanggal 1 

September-5 Oktober 2017, responden 2.400 pelajar di Jawa dan 1.800 

mahasiswa di 34 provinsi, margin of error 2,35% (mahasiswa); 2% (siswa)) 

a. „Negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan ajaran Islam yang 

lebih kaffah‟: Mahasiswa setuju (23,5%); pelajar setuju (16,3%). 

b. Ideologi Islam lebih tepat untuk Indonesia dibanding ideologi Pancasila: 

mahasiswa setuju (18,6%); pelajar setuju (16,8%). 

c. Khilafah sebagai bentuk negara : Mahasiswa setuju (17,8%); siswa setuju 

(18,3%) 

d. Siap berjihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah: Mahasiswa 

setuju (23,4%); pelajar setuju (23,3%). 

e. Penerapan Perda Syariah untuk mengakomodasi penganut agama 

mayoritas di Indonesia: Mahasiswa setuju (19,6%), siswa setuju (21,9%).  

4. Adanya elit politik yang mengkapitalisasi dan memanipulasi isu SARA untuk 

kepentingan diri/kelompoknya (Survei LIPI, April-Juli 2018, responden 145 

sampel ahli, 11 Provinsi) menemukan:  

a. Isu SARA dan identitas menjadi ancaman besar Pilpres 2019 (23,6%), 

Konflik horizontal antarpendukung Paslon (12,3%), Gangguan keamanan 

(10,4%), Kekurangsiapan penyelenggara Pemilu (6,6%), Ketidaknetralan 

penyelenggara Pemilu (5,7%);  

b. Isu SARA menjadi besar karena dikapitalisasi & dimanipulasi elit politik;  

c. Selama 5 tahun terakhir toleransi masyarakat masih buruk (62,8%) 

(Penyebab:  politisasi SARA, stigmatisasi saling tidak 

percaya,diskriminasi, kekerasan terhadap minoritas, persekusi, konflik 

sosial atau horizontal, pragmatisme politik). 

d. Persekusi marak karena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme. 
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e. Penyebab persekusi yakni kesenjangan sosial (75,2%), perasaan terancam 

oleh orang/kelompok lain (71,1%), aspek religiusitas (67,6%) dan 

ketidakpercayaan antarkelompok/suku/agama/ras (67,6%) 

5. Penerapan regulasi terkait fenomena kasus-kasus bernuansa SARA yang 

belum optimal sehingga menimbulkan persepsi negatif/ketidakpuasan 

sebagian kalangan . 

a) “Upaya penegakan hukum terhadap pencipta dan penyebar kabar bohong 

dinilai belum memadai untuk menghentikan penyebaran hoaks yang kian 

massif” (Kompas, 8 November 2018)) 

b) UU ITE No 11/2008 atau penyempurnaannya pada UU No 19/2016 

tentang Perubahan UU ITE dipandang belum bisa menangani semua 

netizen yang bertransaksi pesan bernuansa SARA; penanganan cenderung 

setelah kasus terjadi. 

6. Makin meningkatnya jumlah kaum milenial di Indonesia per tahun (Data 

Bappenas: 84 juta (tahun 2015); 90 juta (tahun 2018): 162 juta (proyeksi tahun 

2020); 183juta (proyeksi tahun 2035). Jumlah generasi milenial diprediksi 

akanmeningkat terus per tahun. Meningkatnya populasi millenial jika tidak 

diikuti literasi politik dan literasi media yang baik maka bisa memicu 

kerentanan terpaan dan eksploitasi isu SARA. 

7. Makin meningkatnya penetrasi internet di Indonesia setiap tahunnya dimana 

mayoritas penggunanya adalah generasi milennial. Data We Are Social 

Hootsuite (2019) menyebut data total penduduk Indonesia per Januari 2019 

sebanyak 268,2 juta, ditemukan pengguna seluler sebanyak 355,5 juta orang 

(133%), pengguna internet 150 juta orang (penetrasi 56%), pengguna internet 

via mobile aktif 142,8 juta (penetrasi 53%), pengguna aktif media sosial 150 

juta orang (56%), pengguna media sosial via mobile 130 juta (penetrasi 

48%).Meningkatnya pengguna internet dan media sosial jika tidak diikuti 

literasi politik dan literasi media yang baik maka bisa memicu kerentanan 

terpaan dan eksploitasi isu SARA. 

c. Hoaks dan Ujaran Kebencian Bernuansa SARA 
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Mengutip dari situs KominfoRI pada alamat https://kominfo.go.id 

(1/5/2019) mengidentifikasi 486 hoaks selama April 2019, total hoaks sejak 

Agustus 2018 sebanyak 1.731 hoaks (Siaran Pers No. 

95/HM/KOMINFO/05/2019, Rabu, 1 Mei 2019). Dari  486 hoaks tersebut, 

terdapat 209 hoaks kategoti politik. Sehingga total hoaks kategori politik yang 

diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 620 

hoaks. Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan 

calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun 

penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. 

Survei dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengenai hoaks 

di Indonesia pada Maret 2019 ditemukan jenis isi hoax yang sering diterima 

responden antara lain info pekerjaan 24,20%, kecelakaan lalu lintas 13,50%, 

bencana alam 29,30%, sosial budaya 18,10%, candaan 0%, berita duka 

16,80%, Iptek 20%, penipuan keuangan 18,5%, makanan dan minuman 30%, 

kesehatan 40%, pemerintahan 61,70%, SARA 76,20%, sosial-politik 93,20%. 

Ragambentuk hoax yang sering diterima responden antara lain tulisan 70,7%, 

foto editan 57,8%, foto dengan caption palsu 66,3%, video editan (dubbing 

palsu) 33,2%, video editan (dipotong-potong) 45,70%, video dengan 

caption/narasi palsu 53,2%, berita/foto/video lama diposting kembali 69,20%. 

Saluran penyebaran berita hoax yaitu sosial media 87,50%, aplikasi 

chatting 67%, website 28,20%, media cetak 6,40%, email 2,60%, 

televise/radio 8,10%. Frekuensi responden menerima berita hoax yakni lebih 

dari satu kali per hari 14,70%, setiap hari 34,60%, seminggu sekali 32,50%, 

satu bulan sekali 18,20%. Alasan maraknya hoax menurut responden antara 

lain sebagai alat mempengaruhi opini publik 41,98%, masyarakat senang 

dengan berita heboh 12,22%, kurangnya tindakan hukum 10%, ada yang 

memanfaatkan untuk bisnis 5,84%, alat untuk kampanye hitam 12,33% dan 

masyarakat mudah percaya berita seru 17,64%. 

Daily Social dalam risetnya mengenai netizen dan hoaks tahun 2018 

pada 2032 responden pengguna smartphone di seluruh Indonesia. Hasil riset 

menunjukkan bahwaresponden yang membaca penuh informasi yang diterima 

https://kominfo.go.id/
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(77,76%), membaca hanya judulnya saja (22,39%) dan tidak berminat 

membaca (4,48%). Ketika menerima informasi, mayoritas responden 

menjawab bahwa mereka kadang-kadang saja membagikannya kepada pihak 

lain karena menganggap penting (77,76%), tidak pernah (16,09%), sering 

membagikan (11,86%). Verifikasi atas informasi yang diterima menunjukkan 

temuan responden selalu memverifikasi (55,61%), Kadang-kadang (41,58%), 

tidak pernah (2,81%). Tentang kesulitan mendeteksi hoaks, riset menemukan 

responden yang merasa kesulitan mendeteksi hoaks (31%), tidak yakin 

(44,19%) dan mudah mendeteksi (24,80%). 

Daily Sosial dalam risetnya itu juga menemukan frekuensi menerima 

berita hoaks yakni sering menerima (53,25%), kadang-kadang (45,08%) dan 

tidak pernah (1,67%). Platform media sosial milik responden yang sering 

menerima hoaks yaitu Facebook (81,25%), WA (56,55%), Instagram 

(29,48%), Line (11,37%), Twitter (10,38%), Telegram (5,86%), platform 

lainnya (1,67%). Tindakan ketika menerima hoaks yaitu tidak melakukan apa-

apa dan tidak percaya informasi itu (51,03%), melihat mendalam informasi itu 

dan menyediakan klarifikasi tentang informasi itu (32,87%), mengirim 

kembali informasi itu kepada orang yang mengirim (11,56%), melaporkan itu 

kepada pihak-pihak yang berwenang (3,69%), lain-lain (0,84%).  
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