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Abstract

Currently communication and information has become a primary need for
the community. With the support of the Internet that is able to penetrate the
dimensions of space and time and the speed of access fast enough to make it
easier for people in finding and getting the information needed. But behind all the
convenience there is a threat of information lying or hoax. The rise of fake news
alias hoax circulating on the internet lately potentially misleading many people.
From here came the idea to use social media Facebook as a medium to form a
movement against the spread of hoax. Then formed Forum Anti Fitnah, Hasut,
and Hoax in the form of a group based on crowdsourcing designed to collect
various slander and hoax information circulating on the internet.

This study aims to find out how the activities of members of the Facebook
Group Forums Anti Fitnah, Hasut, and Hoax in the fight against hoax news
circulating in social media, especially Facebook. And how the role of Facebook
Group Forum Anti Fitnah, Hasut, and Hoax against the number of hoax news
spread in social media especially Facebook. This type of research is qualitative
using case study method. The primary data obtained comes from interviews.
While the secondary data obtained from the documentation in the form of posts in
the Facebook Group Forum Anti Fitnah, Hasut, and Hoax. The findings show that
group members perform various activities as a form of effort to combat the spread
of hoaxes by moderating activities, clarifying, commenting, liking and sharing to
disseminate hoax-related information. Facebook Group Forum Anti Fitnah,
Hasut, and Hoax is also able to reduce the number of hoax news spread though
little by little and there is no concrete data about the amount of reduction.

Keywords: Internet, Hoax, Facebook.
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Pendahuluan

Saat ini komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi

masyarakat. Dengan di dukung adanya internet yang mampu menembus dimensi

ruang dan waktu serta kecepatan akses yang cukup cepat semakin memudahkan

masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Akan

tetapi dibalik semua kemudahan tersebut terdapat suatu ancaman berupa informasi

bohong atau hoax.

Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi

sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta

menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi

kebenarannya. Pada umumnya informasi palsu ini tersebar dengan mudah melalui

media sosial salah satunya Facebook, bagi sejumlah orang informasi palsu itu

justru diyakini sebagai kebenaran dan disebarluaskan melalui jaringan sosial

media yang dimilkinya.

Penyebaran hoax mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh

masyarakat Indonesia karena sifatnya yang memungkinkan akun anonim untuk

berkontribusi, juga setiap orang tidak peduli akan latar belakangnya, semua orang

punya kesempatan yang sama untuk menulis apapun yang mereka inginkan.

Bahkan ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan

kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi. Berita

bohong atau hoax menjadi marak akibat masih rendahnya literasi masyarakat

terhadap informasi yang tersaji di media massa maupun media sosial. Selama ini

masyarakat kita belum biasa kritis dan cenderung secara langsung menelan konten

apa pun di media massa dan media sosial, termasuk konten yang tidak berdasar

tanpa menyaring terlebih dahulu.

Di Indonesia, Facebook memiliki jumlah pengguna terbanyak dibandingkan

dengan media sosial lainnya. Facebook merupakan aplikasi media sosial berbasis

internet yang dapat digunakan oleh siapapun secara gratis. Pengguna Facebook

hanya disyaratkan memiliki e-mail dan mengisi form registrasi. Pengguna

Facebook dapat berkomunikasi dengan sesama pengguna Facebook lain yang

terdaftar sebagai teman. Selain dapat berbagi informasi singkat melalui fitur wall,
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pengguna Facebook dapat juga menulis dengan fitur notes jika informasi yang

ingin ditulis cukup panjang. Ada juga fasilitas berbagi musik, video, dan tautan

bagi pengguna Facebook. Dengan fasilitas yang hampir sama dengan blog dan

website internet, tetapi lebih mudah dan tanpa biaya dalam penggunaannya

menjadi salah satu daya tarik Facebook dari pada aplikasi media sosial lainnya.

Beberapa fasilitas inilah yang menarik perhatian beberapa golongan untuk

memanfaatkan Facebook lebih dari sekedar media pertemanan. Beberapa

kalangan sudah memanfaatkan Facebook sebagai media untuk mencari informasi,

promosi, shopping online, dan sebagainya.

Bahkan belakangan ini Facebook juga dimanfaatkan sebagai media untuk

melakukan suatu gerakan melawan penyebaran hoax. Perkembangan teknologi

yang pesat terkadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Maraknya berita

palsu alias hoax yang beredar di internet belakangan ini berpotensi menyesatkan

banyak orang. Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax yang berupa grup Facebook

berbasis crowdsourcing yang dirancang untuk mengumpulkan berbagai informasi

fitnah dan hoax yang beredar di internet. Hingga saat ini grup Facebook ini sudah

memiliki anggota sebanyak 41.192 orang.

Forum ini hadir untuk membantu netizen Indonesia dalam mengenali berita

hoax.  Melalui forum ini pengguna Facebook dapat melaporkan konten yang

dicurigai sebagai hoax. Konten dimaksud bisa berupa halaman situs, pesan

berantai, dan gambar, termasuk yang beredar di media sosial semacam Facebook.

Pengguna dapat menerangkan alasan soal mengapa konten tersebut diduga

mengandung hoax.

Dalam forum ini terdapat berbagai laporan-laporan mengenai dugaan hoax

yang telah dikumpulkan dan dikorfirmasi kebenarannya serta dapat dilihat oleh

khalayak pengguna Facebook baik anggota forum maupun pihak luar yang belum

bergabung dalam forum, karena grup Facebook tersebut merupakan grup terbuka.

Peneliti tertarik untuk membahas topik ini karena saat ini informasi sudah

menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat. Tentunya informasi yang

dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat adalah informasi yang benar dan berasal

dari sumber yang dapat dipercaya. Namun, faktanya justru banyak berita bohong
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atau hoax yang beredar di media sosial. Bahkan tidak jarang berita hoax tersebut

justru menyesatkan dan menggiring opini negatif publik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka

peneliti ingin meneliti bagaimana aktifitas yang dilakukan anggota Grup

Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax dalam memerangi berita hoax

yang beredar di media sosial khusunya Facebook. Dan bagaimana peran Grup

Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax terhadap jumlah penyebaran berita

hoax di media sosial khusunya Facebook.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan

masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aktifitas yang dilakukan para anggota Grup Facebook Forum

Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax dalam memerangi berita hoax yang beredar

di media sosial khususnya Facebook?

2. Bagaimana peran Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax

terhadap jumlah penyebaran berita hoax di media sosial khusunya

Facebook?

Tinjauan Pustaka

A. Definisi Komunikasi

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang

menghendaki orang-orang yang mengatur lingkungannya antara lain (1)

membangun hubungan antar sesama manusia, (2) melalui pertukaran

informasi, (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, dan

(4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku (Cangara, 2006 : 18).

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang

kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau

perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun secara tidak langsung atau

melalui suatu media (Effendy, 2000 : 4).
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Berdasarkan beberapa pengertian komunikasi tersebut dapat

disimpulkan bawha komunikasi adalah penyampaian informasi dan

pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat dikatakan

berhasil dengan baik apabila timbul saling pengertian antara kedua belah

pihak yang berkomunikasi yaitu si pengirim pesan dan si penerima pesan

dapat saling memahami satu sama lain.

B. Media Baru (New Media)

Pada era modern seperti ini banyak sekali bermunculan teknologi

digital seperti komputer, teknologi informasi dan komunikasi yang

sebagian besar digambarkan sebagai wujud media baru (new media). Dan

benda–benda yang berhubungan dengan new media sudah menjadi barang

primer, yang digunakan setiap hari, dapat digambarkan seperti

smartphone, laptop, komputer, dan masih banyak lagi, yang dengan sangat

mudah digunakan manusia.

New Media (media baru) adalah suatu perantara atau media baru

yang menghubungkan informasi kepada penerima informasi atau

pengguna yang memakai suatu benda/ alat yang dimanipulasi sedemikian

rupa sehingga pengguna dapat menggunakannya dalam kegiatan sehari-

hari. Terry Flew mengemukakan pengertian lain dari new media sebagai

berikut; new media = digital media : “forms of media content that combine

and integrate data, text, sound, and images of all kinds; are store digital

format; and are increasingly distributed through networks” (Flew, 2002 :

10).

Seperti uraian tersebut, Flew juga menyatakan bahwa pengertian new

media ditekankan pada forms atau format isi media yang dikombinasikan

dengan kesatuan data baik berbentuk teks, suara, gambar, dan sebagainya

dalam format digital, serta Flew menambahkan pada sistem

penyebarannya, yaitu dengan melalui jaringan internet.

New media memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk

berinteraksi atau berkomunikasi di dalam media digital. Hal ini merupakan
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revolusi dari cara manusia dalam berkomunikasi, seperti yang

dikemukakan oleh Van Dijk sebagai komunikasi face-to-face. “The

second structural new media characteristic of the current communications

revolution is the rise of interactive media. In a very general definition,

interactivity is a sequence of action and reaction” (Jan Van Dijk, 2006: 8).

Seperti yang telah disampaikan olen Van Dijk bahwa new media

merupakan revolusi dari kemunculan media interaktif dengan aksi dan

reaksi yang merupakan bentuk interaktifitas dalam new media. Sistem

interaktifitas ini merupakan perkembangan dari sistem komunikasi, baik

itu komunikasi interpersonal, komunikasi individu dengan kelompok,

maupun komunikasi massa dengan massa.

C. Media Sosial Facebook

Facebook merupakan media komunikasi personal. Setiap orang yang

menggunakan Facebook hadir merepresentasikan dirinya secara personal,

tidak membawa institusi manapun. Maka setiap gagasan, opini dan pesan

yang ditampilkan dalam Facebook akan menjadi tanggungjawab setiap

penggunanya secara personal.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan

masyarakat dunia global, namun secara materi dapat mengembangkan

ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat. Tanpa disadari, komunitas

manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yakni kehidupan

masyarakat nyata dan masyarakat maya (cybercommunity). Pembentukan

kelompok-kelompok masyarakat dalam dunia maya, tentunya terdiri atas

individu-individu maya. Individu tersebut memiliki aspek yang beragam

baik dari segi material ataupun immaterial. Keberagaman aspek tersebut

turut mendapatkan fasilitas dunia maya. Mengingat dunia maya sebagai

media sosial online yang sangat memungkinkan sosialisasi antar individu

atau kelompok secara maya.

Salah satu fasilitas bagi individu ataupun masyarakat dunia maya

dalam bersosialisasi secara online dapat dilakukan melalui media sosial
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online. Masyarakat modern tidak hanya membutuhkan suatu pemberitaan

yang cepat akan tetapi juga aktual dan akurat. Media massa yang mampu

memenuhi kebutuhan tersebut adalah media online. Dalam menyebarkan

informasi, media online memiliki kelebihan yaitu dapat diakses dengan

mudah, cepat, di mana saja, kapan saja, dan informasi yang dimiliki atau

lebih update. Media sosial online merupakan media yang didesain untuk

memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi

internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya

bersifat broadcast media monologue (satu ke banyak audiens) ke social

media dialogue (banyak audiens ke banyak audiens). Media sosial online

turut mendukung terciptanya demokratisasi informasi dan ilmu

pengetahuan yang mengubah perilaku audiens dari yang sebelumnya

pengonsumsi konten beralih ke pemroduksi konten.

D. Dampak Media Sosial Facebook

Facebook merupakan salah satu media sosial yang digemari dengan

jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Bahkan Indonesia menempati

peringkat ketiga pengguna Facebook terbanyak di dunia dengan jumlah

pengguna lebih dari 70 ribu orang. Facebook merupakan salah satu bagian

dari media baru hasil dari perkembangan teknologi komunikasi. Tentunya

setiap teknologi memiliki dampak bagi para penggunanya, baik itu berupa

dampak positif maupun negatif. Tak terkecuali Facebook, berikut

beberapa dampak positif dan negatif bagi para pengguna Facebook

menurut Abdillah Yafi Aljawiy & Ahmad Muklason (2011 : 5-7) adalah

sebagai berikut :

1. Dampak Positif Facebook : (a) Semakin mudahnya berinteraksi

dengan orang lain; (b) Sebagai media berbagi informasi; (c) Sebagai

media diskusi; (d) Sebagai media promosi; (e) Sebagai sarana hiburan.

2. Dampak Negatif Facebook : (a) Kurangnya interaksi dengan dunia

luar; (b) Marak terjadi penipuan; (c) Pencurian data pribadi; (d)

Batasan ranah pribadi (privasi) semakin kabur; (f) Membuat
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kecanduan; (e) Pornografi; (f) Maraknya penyebaran berita palsu

(hoax).

E. Gerakan Melawan Hoax

Dilansir dari laman website resmi Kementerian Komunikasi dan

Informatika (https://kominfo.go.id) dalam siaran persnya menyatakan

bahwa pada hari Minggu, 08 Januari 2017 masyarakat sipil dan pegiat

media sosial yang tergabung dalam  Masyarakat Indonesia Anti Hoax

melakukan deklarasi dan sosialiasi soal dampak negatif hoax di tengah

keraiamaian Car Free Day Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Deklarasi ini

dilakukan untuk menanggapi maraknya peredaran berita palsu atau hoax di

media sosial di Indonesia belakangan ini. Deklarasi ini diharapkan dapat

menarik minat masyarakat agar memakai media sosial secara positif dan

tidak menyebarkan berita palsu.

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho

berharap dengan dilaksanakannya deklarasi ini, akan banyak yang tergerak

dan bergabung dalam inisiatif memerangi hoax di masa depan, bisa

melalui media, ormas, dan jalur-jalur lain. Inisiatif Masyarakat Indonesia

Anti Hoax awalnya bermula dari perlawanan netizen Tanah Air yang

berupaya memerangi hoax secara sporadis dengan membentuk grup-grup

anti hoax di media sosial. Beberapa grup yang lahir karena gerah dengan

maraknya hoax, antara lain Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax

(FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage

Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Empat grup ini semuanya terdapat

di Facebook.

Gerakan yang mulai bergulir ini lantas disatukan dalam wadah

komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax untuk melebarkan jangkauan

hingga turut mencakup ranah online, dengan kegiatan, seperti sosialisasi

dan workshop soal perlawanan terhadap hoax. Komunitas Masyarakat

Indonesia Anti Hoax tersebar dan aktif di berbagai daerah lain di

Indonesia. Selain Jakarta, deklarasi Masyarakat Anti Hoax dan sosialisasi
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turut digelar serentak pada hari yang sama di Surabaya, Semarang, Solo,

Wonosobo, dan Bandung. Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax di

masing-masing daerah bergerak secara independen sesuai dengan

pendekatan yang diperlukan.

F. Teori Komunikasi Kelompok

1. Teori Analisis Proses Interaksi (Interaction-Process Analysis)

Dalam tradisi sosiopsikologi dengan teori mengenai Analisis

Proses Interaksi (Interaction-Process Analysis). Dalam tradisi

sosiopsikologi, Littlejohn menekankan komunikasi kelompok

merupakan conversation (proses saling terhubung) yang bergerak

dinamis dalam upaya membentuk dan memahami kelompok itu sendiri

dan biasanya pada dimulai atau berfokus pada kelompok kecil.

Analisis proses interaksi yang dikemukakan oleh  Robert Bales

merupakan hal yang klasik di bidangnya. Dengan menggunakan

penelitian yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun sebagai

fondasi, Bales menciptakan sebuah teori terpadu dan dikembangkan

dengan baik dari komunikasi kelompok yang bertujuan untuk

menjelaskan jenis pesan yang ditukar setiap anggota dalam kelompok,

mulai dari membentuk peran dan kepribadian anggota kelompok, dan

secara umum bagaimana cara mereka mempengaruhi semua karakter

pada sebuah kelompok.

Robert Bales’s interaction-process analysis is a classic in
the fields of psychology and communication. Using his many years
of research as a foundation, Bales created a unified and well-
developed theory of small- group communication, aiming to
explain the types of messages that people  exchange in groups, the
ways in which these messages shpae the roles and personalities of
group members, and thus the ways messages affect the overall
character of the group (Littlejohn, 2011: 264).
Menurut Bales dalam Littlejohn (2011) dalam kelompok, setiap

individu dapat memperlihatkan sikap positif atau gabungan dengan (1)

menjadi ramah; (2) mendramatisasi (suka bercerita/berbicara); atau (3)

menyetujui. Sebaliknya, mereka juga dapat memperlihatkan atau
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menunjukkan sikap negatif dengan (1) penolakan; (2) memperlihatkan

ketegangan; atau (3) menjadi tidak ramah. Dalam menyelesaikan tugas

kelompok, para anggota atau individu dapat (1) menanyakan

informasi; (2) menanyakan opini; (3) meminta saran; (4) memberi

saran; (5) memberi opini; dan (6) memberi informasi.

2. Teori Model Input – Process – Output

Tradisi sibernetika sangat membantu dalam melihat sistem sifat

kelompok. Walaupun teori-teori dari tradisi ini patut dipertimbangkan

secara keseluruhan, teori ini mengingatkan bahwa kelompok

merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dalam kekuatan

interaksi. Sebuah kelompok mendapat input segar dari luar,

berhubungan dengan input ini dalam berbagai cara, dan menciptakan

output atau akibat yang memengaruhi sistem yang lebih besar seperti

halnya kelompok itu sendiri.

The cybernetic tradition has been especially in helping us
see the systemic nature of groups. Although the theories of this
tradition vary considerably, all of them remind us that groups are
part of larger system of interacting forces. A group gets fresh
input from outside, deals with this input in some way, and creates
outputs or effects that influence the larger system as well as the
group itself. (Littlejohn, 2011: 266).

Pandangan dari konstruk ini mengatakan kelompok sebagai

sistem sibernetika; dalam kelompok terjadi skema proses: a) informasi

dan pengaruh lingkungan kepada kelompok (input), b) kelompok

mengolah informasi tersebut (process), dan c) hasilnya mempengaruhi

individu dalam atau di luar kelompok (output). Model ini dikenal

sebagai model input – proses – output.

Groups often are viewed as cybernetic systems in which
information and influence come into the groups (input), the group
processes this information, and the results circulate back out to
affect others (output). Collectively, this idea is known as the input-
process-output model. (Littlejohn, 2011: 268).
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Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor

(dalam Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ini

dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara

mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Oleh karena itu, peneliti

memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian

tersebut. Dalam penelitian ini secara lebih mendalam peneliti ingin melihat

bagaimana aktifitas para anggota grup dan bagaimana peran Facebook Forum

Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax dalam mengurangi jumlah penyebaran berita hoax

di media sosial Facebook. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Studi Kasus. Metode studi kasus adalah penelitian mengenai subjek penelitian

yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas

(Nazir, 1988 : 66).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam

(indepth interview). Peneliti melakukan wawancara mendalamterhadap 15 orang

informan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah admin, moderator dan

anggota aktif dari Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Grup Facebook

Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax dan dari website www.turnbackhoax.id yang

merupakan situs database dari Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan

Hoax yang berisikan arsip berita hasil diskusi Grup Facebook Forum Anti Fitnah,

Hasut dan Hoax di Facebook.

Sajian dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data Miles dan Huberman. Miles

dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014 : 91) mengemukan bahwa kegiatan analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai

tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas analisis data tersebut terdiri dari data
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reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusing drawing

(penarikan kesimpulan) atau verification (verifikasi).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah hasil analisis

yang dilakukan oleh peneliti :

A. Aktifitas Informan di dalam Grup Facebook Forum Anti Fitnah,

Hasut dan Hoax

Bentuk dari aktfitas yang dilakukan oleh para informan yang

merupakan anggota dari Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan

Hoax ini dibagi menjadi lima bentuk, yaitu :

1. Moderasi

Moderasi yaitu kegiatan mengatur, memandu, serta menengahi

jalannya diskusi yang ada di dalam forum. Moderasi ini dilakukan

oleh admin dan moderator dari Grup Facebook Forum Anti Fitnah,

Hasut dan Hoax untuk tetap menjaga agar kegiatan para anggota grup

tetap berjalan lancar sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disini admin dan moderator

memiliki tugas mengatur, memandu, serta menengahi jalannya diskusi

yang ada di dalam forum agar diskusi yang ada tetap berjalan sesuai

dengan aturan yang ada.

2. Klarifikasi

Klarifikasi atau penjelasan ini dilakukan untuk mengkonfirmasai

benar atau tidaknya suatu berita yang terduga hoax yang didapatkan

oleh anggota grup dari media sosialnya dan kemudian dibagikan ke

dalam grup untuk menanyakan kebenarannya. Klarifikasi ini

dilakukan oleh tim relawan pembongkar hoax atau hoax buster yang

juga merupakan anggota aktif dari Grup Facebook Forum Anti Fitnah,

Hasut dan Hoax itu sendiri.

3. Komentar (Comment)

Aktifitas komentar ini dilakukan para anggota grup untuk

menanggapi atau berdiskusi tentang suatu postingan berita terkait

hoax yang dibagikan oleh anggota lain ke dalam Grup Facebook
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Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Mereka menuliskan pendapat

atau tanggapan mereka melalui kolom komentar yang tersedia di

bawah postingan. Dan para anggota dapat saling menanggapi

komentar yang disampaikan oleh anggota lain.

4. Suka (Like)

Aktifitas like (menyukai) ini dilakukan para anggota terhadap suatu

informasi yang mereka anggap bermanfaat dan harus diketauhi oleh

lebih banyak orang. Like ini dilakukan dengan cara mengklik tombol

like yang ada di bawah setiap postingan. Dengan fitur public post

yang dimiliki oleh Facebook, apabila pengguna Facebook menyukai

suatu kiriman yang ada di grup, maka orang lain yang merupakan

teman Facebooknya tetapi bukan anggota dari grup tersebut juga

dapat mengetahui informasi apa yang disukai oleh temannya itu tanpa

harus menjadi anggota grup terlebih dahulu.

5. Bagikan (Share)

Aktifitas share atau membagikan ulang suatu kiriman (postingan)

ini dilakukan oleh para anggota grup untuk lebih menyebarluaskan

lagi informasi terkait hoax yang mereka dapatkan dari Grup Facebook

Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Dengan membagikan (share)

maka informasi yang ada di grup tersebut akan diposting ulang di

akun Facebook pribadi orang yang membagikan. Jadi teman-

temannya di Facebook yang bukan merupakan anggota grup juga

dapat membaca informasi tersebut tanpa harus menjadi anggota grup

terlebih dahulu karena adanya fitur public post dari Facebook.

B. Peran Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax dalam

Melawan Penyebaran Hoax dan Mengurangi Jumlah Penyebaran

Hoax

Menurut para anggota Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan

Hoax, grup ini memiliki peran dalam mengurangi jumlah penyebaran

berita hoax di media sosial. Grup ini juga memiliki tujuan dan usaha yang
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sangat bagus dalam upayanya melawan dan memberantas hoax. Akan

tetapi memang faktanya hoax ini sangat sulit untuk diberantas, namun

setidaknya dapat dikurangi secara perlahan dengan peningkatan lliterasi

masyarakat pengguna media sosial Facebook. Facebook merupakan salah

satu bentuk dari media baru (new media) yang banyak atau populer

digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa

(2011 : 43) ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan,

aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim

pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam  sebagai karakter yang

terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana. Demikian pula dengan

media sosial Facebook, dengan menggunakan Facebook orang-orang dari

berbagai penjuru dunia dapat saling terhubung dan dapat berkomunikasi

satu sama lain dengan memanfaatkan berbagai fitur yang dimiliki

Facebook. Selain itu Facebook juga dapat diakses kapan pun dan dimana

pun asalkan terhubung dengan jaringan internet.

Dengan berbagai karakteristik, ciri, dan fitur yang dimiliki oleh

media baru khususnya media sosial Facebook tersebut Grup Facebook

Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH) ini dapat berperan dalam

mengurangi jumlah penyebaran berita hoax di media sosial, diantaranya

sebagai berikut :

1. Menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya

memberantas berita hoax yang banyak tersebar di media sosial.

Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH) ini

membagikan berbagai informasi terkait hoax. Mulai dari

bagaimana cara mengenali berita hoax, bagaimana cara meminta

klarifikasi ke grup sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana

cara melawan penyebaran berita hoax, dan lain sebagainya. Selain

itu, grup ini juga menginformasikan betapa berbahayanya berita

hoax yang tersebar di media sosial. Salah satu akibat dari hoax ini

adalah menyesatkan masyarakat dan menimbulkan perpecahan.
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2. Mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan

sosial media. Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax

(FAFHH) ini mengajarkan kepada masyarakat pengguna sosial

media untuk lebih cerdas dalam memilah berita atu informasi yang

mereka dapatkan di sosial media yang mereka miliki. Dengan

jumlah anggota grup yang semakin meningkat mengindikasikan

bahwa lebih banyak atau meningkat pula orang yang teredukasi

tentang hoax dan tidak dengan mudah menyebar berita hoax tanpa

mencari klarifikasi atau kebenarannya terlebih dahulu.

3. Mengurangi jumlah penyebaran berita hoax di media sosial.

Dengan semakin banyaknya jumlah anggota grup yang teredukasi

maka jumlah orang yang asal menyebarkan berita tanpa klarifikasi

terlebih dahulu semakin menurun. Dan jumlah peredaran berita

hoax di media sosial pun juga akan semakin menurun atau

berkurang.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti,

berdasarkan pada data-data yang terkumpul sehingga mampu menjawab rumusan

masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Kesimpulan peneliti adalah sebagai

berikut :

1. Aktifitas yang dilakukan oleh para admin dan anggota Grup Facebook

Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax untuk melawan penyebaran hoax di

media sosial adalah sebagai berikut :

a. Moderasi, yaitu kegiatan mengatur, memandu, serta menengahi

jalannya diskusi yang ada di dalam forum.

b. Klarifikasi, kegiatan ini dilakukan untuk mengkonfirmasai benar atau

tidaknya suatu berita yang terduga hoax yang didapatkan oleh anggota

grup dari media sosialnya dan kemudian dibagikan ke dalam grup

untuk menanyakan kebenarannya.

c. Komentar (Comment), aktifitas ini dilakukan para anggota grup untuk

menanggapi atau berdiskusi tentang suatu postingan berita terkait
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hoax yang dibagikan oleh anggota lain ke dalam Grup Facebook

Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax.

d. Suka (Like), aktifitas ini dilakukan untuk menunjukkan ekspresi atau

respon para anggota Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan

Hoax terhadap suatu postingan yang dibagikan ke dalam grup

tersebut.

e. Bagikan (Share), aktifitas membagikan ulang suatu kiriman

(postingan) ini dilakukan oleh para anggota grup untuk lebih

menyebarluaskan lagi informasi terkait hoax yang mereka dapatkan

dari Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax

2. Peran media sosial Facebook dalam mendukung Grup Facebook Forum

Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH) guna melawan penyebaran hoax di

media sosial adalah sebagai berikut :

a. Menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya

memberantas berita hoax yang banyak tersebar di media sosial.

b. Mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial

media dan cerdas dalam memilih informasi.

c. Mampu mengurangi jumlah penyebaran berita hoax di media sosial.
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