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Alhamdulillahi Rabil’alamin, ucap syukur kami panjatkan kepada Allah 

Swt, setelah menuangkan kata terakhir sebagai penutup dari seluruh 

rangkaian teks yang tertera dalam buku ini. Ucapan yang muncul dari 

sanubari ini menggambarkan perasaan lepas dari penat dan sejenak 

terbebas dari rutinitas hingga diri ini diliputi perasaan bahagia. Tapi, 

sayang kebahagiaan yang kami rasakan ini tidak bisa dialihkan ke sidang 

pembaca dengan maksud untuk memiliki perasaan yang sama. Perasaan 

yang kami nyatakan di sini hanya berupa informasi yang mungkin saja 

penting atau sama sekali tidak ada apa-apanya. Bisa jadi ada pembaca 

yang merespon dengan perasaan yang sama dengan kami, seperti turut 

bahagia, tapi tidak bisa juga dinafikan perasaan-perasaan berbeda. 

Perasaan memang terkait dengan sikap dan kesiapan dalam menerima 

kenyataan. 

Penyampaian tentang perasaan ini sengaja kami kemukakan karena 

berkenaan dengan dunia subjektif yang banyak tercatat dalam bab yang 

termuat dalam buku ini. Subjektivitas sebagaimana yang tersebar dalam 

ruang media menjadi sangat dominan dan menghegomoni perasaan kita. 

Betapa tidak, jika awalnya respon atas pengaruh yang ditebarkan media 

tidak menyebabkan apa-apa tapi kini justru mengakibatkan dampak yang 

tidak ringan. Ini karena sasaran yang dituju berubah dan memenuhi ruang 

kebatinan dan emosi kita. Namun maksud penulisan ini tidak ditujukan 

untuk memengaruhi atau mengajak pembaca untuk mengubah sikap 

dengan mengafirmasi subjektivitas sebagai pandangan utama ketika 

berhadapan dengan realitas sosial. Tulisan ini hanya sebagai informasi 

yang dipostulatkan sebagai hasil analisis atas situasi zaman yang sedang 

berkembang. Jika merujuk pada situasi atau era yang berkembang 

sekarang ini disebut dengan post-truth atau pasca-kebenaran. Di antara 

pembaca mungkin saja akan akan bertanya-tanya kenapa ada era setelah 

kebenaran, padahal jika merujuk pada hakikatnya bahwa kebenaran 

adalah mutlak, tetap, pasti, dan tidak berubah-ubah. Kenapa bisa terjadi? 

PRAKATA 
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Pada akhirnya jika memahami persoalan dunia subjektif manusia maka 

beginilah perspektif subjektif digunakan dalam memandang kebenaran. 

Tentu saja kami tidak akan mengurai lebih jauh mengenai tema ini, 

selain mempersilakan pembaca untuk mengarungi keluasan buku ini pada 

bab-bab yang disajikan. Apabila menemukan banyak kesalahan, catat dan 

sampaikan kepada kami. Dengan sangat terbuka kami menerima kritik, 

masukan, dan saran bagi perbaikan. Ada sedikit yang ingin kami 

informasikan bahwa buku ini awalnya diberi judul Strategi Media dalam 

Menegakkan Kebenaran di Era Post-truth. Judul ini sesuai dengan judul 

dalam proposal penelitian yang disetujui Dikti, setelah kami dinyatakan 

sebagai penerima hibah penelitian kali kedua. Namun karena alasan 

tertentu judul kami ubah menjadi Media, Kebenaran, dan Post-truth. 

Perubahan ini sama sekali tidak memalingkan pembaca pada esensi dan 

substansi dari penjelasan mengenai berbagai variabel yang terjadi dalam 

era ini. Masing-masing mendapat ruang seimbang dalam penjelasan yang 

terstruktur dan sistematis. Namun kami tidak bisa memastikan apakah 

penjelasan dari kami ini benar-benar telah menjelaskan dan mencerahkan 

pembaca? Inilah esensi dari gading yang tidak retak yang menjelaskan 

bahwa upaya kami bukan karya sempurna, yang tampak boleh jadi 

ketidaksempurnaan.  

Di samping itu semua, kami merasa bahwa buku ini tidak akan ada 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama dan yang 

paling pertama terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen Ristek Dikti 

(dulu) yang memberikan kesempatan kepada kami mendapatkan hibah 

penelitian dalam skema dosen pemula. Ucapan terima kasih juga kami 

sampaikan kepada Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia 

(UKRI) dan para Wakil Rektor yang senantiasa memberikan dukungan 

kepada dosen-dosennya untuk tetap berkarya dan mengukir prestasi di 

bidang pendidikan tinggi. 

Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada para narasumber 

yang terdiri dari orang-orang hebat dan pemimpin di medianya masing-

masing. Rahim Asik, Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Sasono 

sebagai Pemimpin Redaksi Trbunjabarnews.id, Dadang Hermawan sebagai 

Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat Media Network, dan Azam Munawar, 

pemimpin redaksi Harian Radar Bandung dan radarbandung.id. Tanpa 
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Anda semua ide untuk menetapkan hakikat kebenaran dari sudut pandang 

media akan menjadi kabur, namun Anda semua memberikan peta yang 

tepat sehingga dapat terungkap segalanya dengan jelas. 

Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua LPPM UKRI 

dan staf, Dekan Fasos UKRI, Kaprodi Ilmu Komunikasi UKRI, seluruh dosen 

di lingkungan Ilmu Komunikasi UKRI, serta Ketua Badan Penjaminan Mutu 

(BPM) UKRI, dorongan bapak dan Ibu kepada kami menjadi energi yang 

menambah semangat berlipat. Tidak lupa juga terima kasih kami 

sampaikan kepada seluruh dosen dan tim pengajar UKRI, dan pihak lain 

yang tidak kami tulis di sini. Terima kasih atas kebaikan semuanya yang 

dari sudut pandang kami mungkin tidak akan berbalas selain Allah Swt 

yang membalasnya.  

Tidak juga kami lupakan kepada keluarga kami masing-masing, Vitry 

Kaniawati dan dua anak kami, Elvanka Maynoor hafiz dan Zikri Aufa 

Imanovich serta istri dan anak dari Nana Suryana Anne Melanie dan dua 

anak Aimar Rafi Musyaffa dan Syafiq Ahmad Ramadhan, sumbangannya 

sangat berharga dan memberi penghargaan yang seimbang kepada kami 

karena harus merelakan waktunya tersita dengan kesibukan kami 

mengumpulkan bahan dan menyusun naskah ini sampai tuntas.  

 

 

Bandung, Maret 2022 

 

 

 

Cevi Mochamad Taufik 

Nana Suryana 
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PENDAHULUAN 

 
 

TAFSIR baru atas realitas muncul bersamaan dengan berubahnya 

media massa. Realitas yang sebelumnya bermakna tunggal kini memiliki 

banyak arti. Perubahan makna kebenaran dari berdimensi tunggal ke 

bentuk jamak ini salah satunya karena media tidak lagi bersepakat 

menunjukkan bahwa kebenaran sebagai bentuk kebenaran, akan tetapi 

benar dalam esensinya yang benar telah bergeser ke dalam banyak versi. 

Penyebab utamanya adalah terjadinya perubahan landasan filosofis media 

yang pada wujud riil-nya berbentuk konvergensi ke dalam jenis media 

baru (new media). Berbagai fasilitas dan fitur yang disediakan media baru 

memungkinkan munculnya banyak penafsir. Dengan kata lain, kemunculan 

media baru telah mengubah paradigma lama mengenai penafsiran 

kebenaran. Ini karena tidak ada lagi prosedur yang digunakan untuk 

menentukan makna tentang kebenaran. Semua yang dikonstruksi melalui 

pandangan seseorang dapat dianggap bermuatan usnur kebenaran 

Maksudnya, kebenaran akan sangat tergantung pada posisi pemilik 

akun dalam mengungkapkan fakta. Jika berpihak pada pelaku, maka 

perbuatan yang dilakukan pelaku walaupun bertentangan atau melawan 

hukum akan dikonstruksikan sebagai pihak yang benar, sedangkan posisi 
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korban direkayasa melalui susunan naskah yang tertulis dan mengarah 

sebagai pihak yang salah. Pandangan tentang kebenaran yang berpihak ini 

berlaku pada semua kejadian, fakta, dan peristiwa. Dengan kata lain, 

selera dan likeabilitas subjektiflah yang lebih dominan untuk ditonjolkan. 

Perubahan fundamental lain berkenaan dengan kehadiran media baru 

ini meruntuhkan dominasi kekuasaan kepemilikan media massa. Karena di 

sinilah titik awal terjadinya diversifikasi, setelah sebelumnya kebenaran 

berada dalam dekapan para kapitalis besar yang digunakan sebagai alat 

untuk melanggengkan kekuasaan, namun kini lemah dan tidak berdaya 

menghadapi para pemilik akun dalam jumlah yang sangat banyak. Realitas 

menunjukkan bahwa media dalam kekuasaan para kapitalis mengalami 

kontraksi karena terdisrupsi dan akhirnya terdiversifikasi ke dalam 

kepemilikan individu. Kini, setiap individu dapat secara bebas 

menyampaikan nilai-nilai kebenaran berdasarkan pendapat dan keyakinan 

menurut versinya sendiri. Sehingga, benar sebagaimana apa yang 

disampaikannya dan kebenaran yang disampaikan termaktub di dalamnya.  

Keabsahan tafsir kebenarannya dimungkinkan karena tidak ada 

otoritas atau institusi yang berhak menyatakan diri sebagai lembaga 

penilai paling kredibel. Semuanya sah dan berhak sebagaimana jaminan 

yang dibuat melalui platform yang tersedia. Muara kebenaran berada 

dalam memori khalayak dan aturan hukum yang tertera dalam pasal demi 

pasal peraturan dan perundang-undangan, serta berada pula di dalam 

norma yang berlaku di tengah masyarakat. Maka jika sebuah penafsiran 

kebenaran tersebar dan menyebar ke sejauh jaringan penyebaran 

dianggap tidak melanggar peraturan akan berlaku sah dan berhak 

mengajak serta memengaruhi opini khalayak. Namun sebaliknya jika 

dianggap bertentangan karena diduga mengandung unsur pelanggaran 

akan berkonsekuensi terseret ke dalam pusaran hukum. 

Pengungkapan tafsir kebenaran yang menonjolkan sisi personal ini 

menyebabkan pesan bersifat ambigu. Persebaran yang masif dengan 

tendensi nilai keterusterangannya tidak jarang menyebabkan 
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ketersinggungan di antara pihak yang terlibat dalam komunikasi yang 

berlangsung di ruang media. Ini karena teks yang tertera dalam media 

bersifat pasif dan tidak dapat menjelaskan suasana di balik pembuatan 

teks tersebut. Sehingga ungkapan kasar, misalnya, apabila dalam 

kehidupan nyata dianggap biasa karena diambil dari ujaran percakapan 

yang bernuansakan keakraban atau bukan dianggap sebagai serangan 

terhadap seseorang, namun bisa berarti lain jika dituangkan dalam bentuk 

teks yang tertulis di media. Karena teks tidak memiliki jiwa, hanya penafsir 

atas teks saja yang memberikan napas kepada teks. Meskipun disertai 

simbol emoticon yang menjelaskan suasana kebatinan si penyebar pesan, 

namun tidak cukup menjelaskan situasi yang sebenarnya.  

Beda tafsir antara penyebar dan penerima pesan memang dapat 

menyebabkan berbagai konsekuensi. Tidak jarang jika naskah yang 

tertuang dianggap mengarah pada diri seseorang dengan konten 

tendensius maka kemungkinan menyebabkan permusuhan. Dalam bentuk 

lainnya, ketika pengungkapan kebenaran yang dianggap mengandung 

unsur kebencian, banyak yang kemudian diselesaikan di depan aparat 

hukum. Tanggapan atas teks dengan pelibatan perasaan menuntut pada 

penafsiran yang menekankan pada sisi emosi akhirnya akan memberikan 

dampak-dampak yang lain, sehingga jika dipandang sebagai sebuah tindak 

tidak menyenangkan mengurai pada situasi yang berlanjut kemudian. 

Akibatnya, terjadi perubahan hubungan di antara orang-orang yang 

melakukan komunikasi melalui perantaraan media. Ini karena adaptasi 

atas bentuk pengonstruksian makna masih belum sepenuhnya terserap. 

Keyakinan lama yang secara konstan terkondisikan dalam diri khalayak 

melalui nilai kebenaran versi media massa masih tertancap kuat, sehingga 

manakala terjadi perubahan arah dan sasaran penyampaian konten 

informasi akan serta merta mengubah lanskap penafsiran. 

Inilah hakikat perubahan yang mengantarkan pada berlakunya sebuah 

era. Pada realitasnya, bersamaan dengan perubahan platform media, 

informasi yang dibuat mengarah pada sisi emosi dan keyakinan khalayak. 
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Ini dapat dipahami karena media baru yang dalam jenisnya berupa media 

sosial, sebagaimana karakternya lebih mewadahi kepentingan-

kepentingan individual dan lebih menonjolkan sisi personal. Sehingga 

bukan merupakan rancangan yang disengaja jika lebih mengarah pada sisi 

emosi dan keyakinan khalayak. Bentuk media ini mampu mengubah secara 

fundamental pola-pola relasi konvensional hingga menyentuh pada 

tataran penegelolaan media dan kepemilikannya yang kini lebih berpihak 

pada individu. Proses perubahan yang menurut Karman (2017) bersifat 

demassifikasi ini pada akhirnya mengarah pada terbentuknya sebuah era 

yang disebut dengan post-truth, yakni sebuah era di mana kebenaran 

telah terdekonstruksi ke dalam pemahaman subjektif.  

Hakikat post-truth yang berkenaan dengan pemaknaan kebenaran 

menjadi dilema yang menjungkirbalikan standar penilaian normatif. 

Ukuran yang selama ini digunakan untuk menyatakan sebuah kenyataan 

kebenaran mendapat tantangan dengan terkonfirmasinya nilai kebenaran 

berbasis subjektif. Pengabaian nilai subjektif sebagai konsekuensi atas 

penerapan paham positivistik telah menemui titik akhir dan mulai 

terwadahinya aliran post-positivisme yang bukan saja menegaskan 

kenyataan objektif sebagai sumber kebenaran melainkan juga pengakuan 

sadar atas kenyataan yang kini mulai bersandingan bersamaan dalam 

memahami realitas. Pandangan atas realitas kini tidak lagi hanya dapat 

menggunakan sisi objektif saja melainkan juga dapat 

mengonfirmasikannnya dengan menggunakan sisi subketif. Metode 

penafsiran kebenaran melalui cara ini merupakan situasi yang terjadi pada 

era post-truth. Dengan kata lain kebenaran dapat didekati melalui 

pernyataan awal berupa ketidakbenaran.  

Era yang kini berlaku ini sudah berjalan cukup jauh. Apalagi jika 

merujuk pada catatan terbentuknya era post-truth diawali ketika tahun 

2016 lalu. Kata post-truth ditetapkan sebagai kata pencarian yang paling 

banyak berdasarkan versi kamus daring Oxford. Meskipun apabila merujuk 

lebih jauh ke belakang, kata post-truth sudah muncul sejak beberapa 
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tahun silam. Adalah Steve Tesich yang pertama kali menggunakan istilah 

ini dalam artikelnya The Gorvernment of Lies di majalah The Nation yang 

terbit pada tanggal 6 Januari 1992. Tesich mengambil latar belakang 

Skandal Watergate Amerika (1972-1974) maupun Perang Teluk Persia 

untuk menunjukkan situasi masyarakat pada saat itu yang tampaknya 

“nyaman” hidup dalam dunia yang penuh kebohongan. Tesich melihat 

bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan sekelumit kebenaran yang 

ditegakan dan dengan bebas memilih untuk hidup pada ruang post-truth 

(Suharyanto, 2019).  

Semakin tegas bahwa kemunculan kata post-truth menjadi pengingat 

berlakunya sebuah era di masa ini. Proses terjadinya tidak tunggal 

melainkan menyertakan berbagai komponen. Interaksi dan hubungan 

masif di antara berbagai komponen ini merevolusi berbagai aspek 

kehidupan. Revolusi ini didasari berbagai inovasi yang berhasil mengubah 

cara dan kebiasaan masyarakat. Pada awalnya mempengaruhi proses 

kebiasaan hingga memaksanya mengalami situasi yang disebut dengan 

cultural shock (gegar budaya). Ini karena secara empiris masyarakat belum 

pernah mengalami dan baru merasakan untuk kali pertama. Suasana di 

era post-truth sangat berbeda. Berlakunya post-truth mengubah tradisi 

mapan yang sudah berlangsung lama dalam pembentukan nilai keyakinan 

atas informasi. Karena sesuai dengan sarana dan media yang digunakanya 

lebih kepada penuangan berbagai aspek yang menekankan pada sisi 

indivual. Hal ini esuai dengan pernyataan Mc Intyre (2018) yang menyebut 

bahwa post-truth as “relating to or denoting circumstances in which 
objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to 

emotion and personal belief.” (pasca-kebenaran "berkaitan dengan atau 

menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam 

membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan 

pribadi). Tekanan pada emosi dan kepercayaan pribadi merupakan 

suasana baru dalam lingkup hidup bermedia.  
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Jadi jelas bahwa arah yang dituju pada bentuk pengonstruksian 

konten media baru lebih mengarah pada emosi dan mengubah atau 

meneguhkan sisi keyakinan publik. Berbeda suasananya dengan masa 

kebenaran (truth) yang lebih terkendali dengan menekankan aspek 

rasionalitas objektif yang lebih menekankan pada fakta dan kenyataan 

sebagai bentuk kebenaran yang diyakini. Perubahan yang sangat 

fundamental ini tentu saja sangat berkolerasi dengan cara pandang 

terhadap nilai-nilai kebenaran. Benar yang dipahami dari banyak aspek 

dan penafsiran yang bersumber dari sisi yang berlainan. Sehingga bukan 

tidak mungkin menyebabkan ambiguitas yang menuntut kemampuan 

mengadaptasikan nilai-nilai lama dalam konteks kemajuan zaman atau 

harus mengubahnya agar sesuai dengan era yang sedang berkembang.  

Pengaruh nilai-nilai ini sangat besar dalam menuntun perilaku 

khalayak. Perilaku yang bebas dan leluasa dalam mengonstruksikan 

sesuatu yang ingin disampaikannya melalui media miliknya. Atas dasar ini, 

Keyes (2011) mengatakan, when our behavior conflicts with our values, 

what we’re most likely to do is reconceive our values. Few of us want to 
think of ourselves as being unethical, let alone admit that to others, so we 

devise alternative approaches to morality. Think of them as alt.ethics. This 

term refers to ethical systems in which dissembling is considered okay, not 

necessarily wrong, therefore not really “dishonest” in the negative (Ketika 

perilaku kita bertentangan dengan nilai-nilai kita, apa yang paling mungkin 

kita lakukan adalah memahami kembali nilai-nilai kita. Beberapa dari kita 

ingin menganggap diri kita tidak etis, apalagi mengakuinya kepada orang 

lain, jadi kita merancang pendekatan alternatif terhadap moralitas. 

Pikirkan mereka sebagai etik. Istilah ini mengacu pada sistem etika di 

mana penyembunyian dianggap baik-baik saja, belum tentu salah, oleh 

karena itu tidak benar-benar “tidak jujur” dalam hal negatif. 
Begitulah ketika perubahan menyentuh pada aspek paling hakiki 

dalam relung pemikiran manusia. Pengaruh yang ditimbulkan berlangsung 

sangat nyata. Meski pemicunya adalah media dalam jenis baru yang 
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berlaku serta efek yang diciptakannya tidak dapat dipandang remeh. 

Karena sesungguhnya perubahan pada media menunjukkan berubahnya 

sistem dan pola kebiasaan masyarakat. Media baru selangkah lebih maju 

dan secara meyakinkan dapat merekam dan mendokumentasikan secara 

komprehensif hal-hal yang berkenaan dengan kejadian atau peristiwa dari 

yang bersifat biasa -biasa hingga yang terkategori besar. Sifat kuasa 

dengan kesempatan yang leluasa menciptakan peluang-peluang bagi 

berubahnya fundamental kehidupan sosial masyarakat. Perubahan bukan 

saja sebagai gambaran wujud media yang berubah namun sebagai refleksi 

dari perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Sebagaimana 

dikatakan Straubhaar (2008) bahwa perubahan-perubahan yang terjadi 

pada media akan selalu disertai oleh perubahan pada masyarakatnya 

(Habibie, 2018). Bahkan bukan tidak mungkin justru akan berlaku 

sebaliknya. Perubahan pada supra dan infrastruktur masyarakat menjadi 

peletup perubahan pada sisi media. Karena sebagai subsistem dari sistem 

kemasyarakatan, media tidak dapat berdiri sendiri namun saling 

mempengaruhi dan turut terpengaruh dan dipengaruhi subsistem-

subsistem lainnya.  

Terlebih lagi media ada dan berada di tengah lingkungan masyarakat. 

Dalam format yang terinstitusi karena menjalankan tugas sebagai 

refresentasi dari masyarakat. Dapat membawa perubahan dan tak 

terkecuali sebagai sumber inspirasi dari perubahan itu sendiri. Semua 

aspek terpengaruh dan menyentuh pada dimensi pemikiran, pemahaman, 

dan penafsiran baik pada diri khalayak maupun pada media itu sendiri. 

Inilah perubahan yang sedang terjadi dan merupakan esensi dari post-

truth. Di dalamnya tercipta beragam gejala dari yang dirasakan 

menyenangkan atau kepada efek suasana yang tidak mengenakan. 

Terlebih apabila merujuk pada ciri-cirinya seperti kebohongan berubah 

menjadi kebenaran, makna benar mengalami pembiasan, fitnah dan 

penghinaan tersebar secara bebas, dan fakta sebagai unsur penguat 

penciptaan opini publik tidak lagi dipandang sebagai sebuah kebenaran. 
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Pengaruh lebih luas dari berlakunya era post-truth ini terlihat dari sifat 

dasar pola hubungan sosial dan metode penafsiran tentang kebenaran 

yang juga turut berubah.  

Proses yang mengantarai terjadinya transformasi nilai kebenaran 

dalam beragam tafsir dalam suasana post-truth ini salah satunya karena 

kekuasaan atas media mutlak menjadi milik individu. Keeratan dan 

keterikatan masing-masing individu pada media sangat nyata. Ini bukan 

saja karena media sosial menyaratkan identitas personal para pemilik 

akun juga karena media memberikan tawaran dan sajian yang 

mengundang kepersertaan setiap anggota masyarakat. Melalui media 

seseorang dapat menyatakan dan menunjukkan identitas dan ciri 

personalnya. Bahkan media telah berubah menjadi personifikasi dari para 

pemilik akun. Di sisi lain, karena kecanggihan teknologi, memudahkan 

proses penyatuan antara orang dengan teknologi. Pada tataran lebih jauh, 

media, terutama media sosial, sebagaimana dipahami, penggunaannya 

menjadi sarana utama menggantikan pola hubungan manusiawi yang 

bernilai sosial. Bahkan secara nyata media sosial telah mengubah 

kehidupan sosial masyarakat hampir disemua jenjang dan strata sosial 

(Cahyono, 2016).  

Dampak perubahan tidak saja mengubah struktur dan kultur 

masyarakat, namun berubah juga kultur yang selama iini menjadi 

pandangan dari media itu sendiri. Ini karena kebiasaan penggunaan media 

sosial yang berlangsung sangat masif dan digunakan sebagai alat 

komunikasi antarpersonal mampu meningkatkan utilitas dan derajatnya. 

Jika pada awalnya hanya bersiat substitutif dan digunakan pada ruang 

sempit, yakni, hanya sebagai sarana chatting dan obrolan yang hanya 

melibatkan pada sejumlah orang yang terbatas, namun kini mulai luas dan 

semakin meningkat. Peran awal yang ditempatkan di posisi kedua 

(secondary level), perlahan tapi pasti mulai menjadi rujukan informasi 

publik. Kondisi ini memaksa khalayak untuk melihat kedalaman dan isi 

media sehingga pada akhirnya menurut Salman et al., (2019) mengubah 
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pada peran selanjutnya bahwa media sosial berubah menjadi ruang publik 

baru bagi masyarakat modern menggantikan ruang publik konvensional.  

Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bahkan kini mulai diyakini 

khalayak. Semua yang tertuang baik yang berindikasikan kebohongan yang 

terungkapkan, fitnah yang disebarkan, hingga penyesatan terhadap 

keyakinan khalayak sebagai kenyataan yang muncul secara masif dan 

meminta khalayak untuk mengartikulasikannya secara benar . Akan tetapi 

kesalahan atas tafsir realitas media tak bisa dijadikan sebagai bentuk yang 

harus dikompulsikan sebagai kesesatan yang harus diterima, melainkan 

dasar bagi kemampuan berpikir atas kenyataan perubahan yang menuntut 

pada kesanggupan untuk beradaptasi secara lebih komprehensif. Karena 

dengan semakin rutinnya penggunaan media sosial membuka peluang 

untuk menjadikan sebagai basis utama informasi.  

Berdasarkan realitasnya, terdapat beragam faktor yang 

memungkinkan media sosial meningkat peran sosialnya. Di antaranya 

interaksi yang terjadi di antara dua entitas media salah satunya karena 

informasi dari media sosial sering dijadikan bahan keterangan awal oleh 

media mainstream untuk meneruskan informasi yang benar-benar sahih 

kepada khalayak. Dalam beberapa peristiwa bahkan media mainstream 

memuat secara penuh informasi bersumber dari media sosial sebagai 

bahan utama informasi. Meskipun pada praktiknya, sistem yang berlaku 

pada media mainstream lah yang dianggap masih menjadi standar 

penyampaian informasi. Salah satunya karena standar nilai yang 

diterapkan dalam mekanisme penyampaian informasinya seperti 

beralkunya asas selektivitas, akurasi, dan nilai-nilai lain sebagai prosedur 

dalam membimbing pada bentuk kenyataan kebenaran.  

Mekanisme lain yang diadaptasikan media mainstream agar tidak 

tertinggal isu-isu yang merebak di tengah masyarakat, atau juga membuat 

isu yang bersumber dari media sosial, menempatkan personel dalam 

tubuh medianya dengan tugas khusus memonitor pergerakan informasi 

dari media sosial melalui akun-akun para tokoh nasional, pemimpin 
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bangsa, atau para pesohor yang khusus bergelut dalam dunia hiburan 

(entertainment). Mereka yang tergolong sebagai pemikat maka akan 

diikuti dan diberikan lahan yang sepadan untuk menjadi sebuah informasi 

yang berharga bagi publik. Pola interaksi ini menunjukkan bahwa media 

mainstream dan media sosial sudah saling bertukar informasi. Satu sama 

lain mulai mengambil manfaat dari kehadirannya.  

Pada paruh awal kehadiran media sosial, justru media sosial lah yang 

lebih dominan mengambil informasi dari media mainstream, akan tetapi 

kini posisinya sudah saling melengkapi. Bahkan situasinya saat ini mulai 

berubah, seringkali media sosial mulai meninggalkan media mainstream 

dalam menyebarkan informasi yang diyakini nilai kebenarannya. Interaksi 

dua entitas media (media mainstream dan media sosial) memberikan 

manfaat khusus. Karena seringnya media mainstream mengambil 

informasi dari media sosial pada akhirnya meningkatkan nilai dan 

kredibilitas informasi yang bersumber dari media sosial.  

Meskipun tidak bisa dinafikan bahwa kontroversi yang mengundang 

terjadnya konflik yang bersumber dari media sosial masih tetap mewarnai 

lingkungan informasi, ini karena sekali lagi karena masih terjadinya beda 

tafsir yang mendasdar atas kebenaran. Bahkan jika dianggap 

menyerempet pada unsur pidana, akan membuah delik dan berubah 

menjadi kasus yang pada akhirnya menyeruak banyak untuk berperkara di 

pengadilan. Akan tetapi ada manfaat lain dari kenyataan tersebut, yakni 

dengan seringnya menerima informasi berkenaan dengan kasus di 

pengadilan yang diawali dari penggunaan media sosial, pada akhirnya 

menjadi sebuah pengetahuan yang diinternalisasi ke dalam diri melalui 

jenis pelaziman (conditioning) informasi dalam diri khalayak. Berbagai segi 

dianggap menguntungkan karena munculnya kasus-kasus tersebut 

menjadi preseden yang menyadarkan aktivitas bermedia khalayak dan 

membangunkan kesadaran yang memupuk ketahanan informasi.  
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Proses yang berlangsung secara konstan dan adaptasi publik atas 

situasi yang berkembang akhirnya menciptakan kebiasaan dan 

pengetahuan baru. Karena secara sosiologis, masyarakat tidak akan terlalu 

sulit untuk melakukan penyesuaian sebagaimana tuntutan yang muncul 

pada masa ini. Karena kesadaran dalam menghadapi kenyataan sudah 

muncul dan bahkan disemai pada era awal mulai berlakunya post-truth. 

Situasi-situasi yang tercipta seperti kebingungan menafsirkan realitas 

media, perubahan paradigma penyampaian berita, atau nilai-nilai 

informasi yang juga turut berubah merupakan pengalaman baru yang 

dipandang aneh namun harus segera melakukan adaptasi atas kenyataan 

yang terjadi. Namun era awal yang menyebabkan terjadinya kesulitan 

sudah mulai berlalu. Saat ini sudah tidak terlalu asing ketika mendapatkan 

situasi-situasi yang mengindikasikan di mana era post-truth ini tengah 

berproses pada bentuk situasi yang membingungkan.  

Situasi khas seperti arus informasi berjalan timpang dan nilai 

kebenarannya diterjemahkan sesuai dengan kepentingan para pemilik 

akun media sosial sudah menjadi biasa. Kontinuitas perubahan nilai 

kebenaran yang berlangsung dengan frekuensi kemunculannya yang 

sangat tinggi ini pada akhirnya dianggap bukan lagi sebuah kebaruan. 

Begitupun dengan hoaks, fitnah, atau kandungan berita lain yang bernilai 

subjektif tidak menjadi sesuatu yang aneh lagi, karena pada akhirnya 

publik sudah sudah mulai terbiasa hidup dalam situasi informasi yang 

mengarah pada bentuk kekacauan informasi. Bahkan di satu sisi karena 

seringnya mendapatkan informasi seperti itu kini masyarakat cenderung 

menikmati dan masuk ke dalam irama yang ditabuh para pembuat berita 

palsu. Karena inilah realitas dari media baru: menyebarkan informasi dari 

khalayak, kepada khalayak, dan untuk khalayak. 

Bukan tidak mungkin jika pada akhirnya karena fokus yang hanya 

tertuju pada media sosial makin melupakan peran dan posisi media 

mainstream. Padahal, sebagai pembawa informasi yang sahih, media 

mainstream masih dianggap penting, bukan saja sebagai rujukan 
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keragaman informasi yang bernilai tinggi melainkan sumber informasi 

paling kredibel. Beberapa peristiwa menunjukkan posisi dan pentingnya 

media mainstream, ialah ketika keyakinan publik berada pada titik 

terendah karena beranggapan bahwa sumber informasi dari media sosial 

bersifat ambigu dan bahkan menimbulkan penyesatan, pada akhirnya 

melakukan rujukan kepada informasi dari sumber yang kredibel. 

Kredibilitas masih milik media mainstream. Sehingga publik akan 

bertambah keyakinan tentang kenyataan peristiwa yang terjadi apabila 

mendapatkannya dari media mainstream.  

Bukti lain dari kredibelnya media mainstream dapat ditunjukkan pada 

situasi ketika publik ingin menjangkau pada khalayak yang sangat luas, 

atau dengan kata lain apabila anggota masyarakat baik kelompok, 

organisasi, atau lembaga, dan pemerintah ingin membuat sebuah 

pernyataan tentang sesuatu yang harus diketahui secara luas oleh seluruh 

khalayak maka akan mengundang pers untuk melakukan konferensi pers. 

Tentu saja, pers yang dimaksud adalah media massa baik konvensional 

maupun online yang tergolong ke dalam media mainstream. Dari 

beberapa kasus menunjukkan bahwa proses transformasi yang dilalui 

mengukuhkan kembali kekuasaan pengelolaan media. Hanya saja dalam 

lingkungan informasi yang kian meluas ini harus mampu berbagi dengan 

jenis-jenis media baru. 

Berdasarkan pada situasi tersebut maka dalam suasana post-truth ini 

kehadiran media mainstream tak bisa dinafikan dan masih sangat 

diperlukan. Bukan saja karena nilai dan kredibilitasnya dalam penyebaran 

informasi kepada khalayak umum, namun menjadi kebutuhan untuk 

mengimbangi gerak informasi yang dianggap tidak akurat dan tidak 

bertanggung jawab secara publik. Untuk menjaga otensitas dan 

kredibilitasnya, media mainstream tidak boleh asal mengambil sumber 

berita sebelum melihat dari berbagai aspek sebagaimana yang berlaku 

dalam kaidah etik jurnalistik. Oleh karena itu, yang dibutuhkan media 

mainstream menurut Mudjiyanto & Dunan (2020), harus memperketat 



 

Pendahuluan | 13 

lagi proses seleksi berita khususnya sumber-sumber informasi yang akurat 

sehingga media mainstream tidak menjadi agen penyebar hoaks. Intinya 

sumber informasi dari media mainstream harus terverifikasi validitasnya 

sebelum informasi itu dijadikan berita yang tersebar dan dikonsumsi 

publik. Ini karena konten dan nilai yang dipublikasikannya mengandung 

efek beraneka dan murni hasil konstruksi masing-masing individu. 

Sehingga tidak dapat dihindarkan apabila masih terdapat konten hoaks, 

fitnah, berita aneh, atau sejenisnya. 

Inilah gambaran suasana di era post-truth yang apabila diterjemahkan 

secara sederhana dapat diartikan sebagai era setelah kebenaran. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sebelumnya pernah terjadi sebuah masa 

yang mana kebenaran berlaku secara universal namun menemui titik akhir 

sehingga harus digantikan masa setelah kebenaran. Apalagi jika mengikuti 

proses pentahapan dengan mengikuti ritme waktu yang berjalan maka 

jauh sebelum era kebenaran berlaku juga sebuah masa mengenai pra atau 

era sebelum kebenaran. Dapat juga dikatakan bahwa saat ini merupakan 

periode akhir dari perjalanan waktu menuju pada fase paling akhir. Karena 

belum dapat dibayangkan ketika era post-truth berakhir, era apa lagi yang 

akan menggantikannya atau apakah tidak tergantikan sehingga menutup 

seluruh rangkaian yang terjadi dalam seluruh fase hidup dan kehidupan ini. 

Bukan tidak mungkin bahwa post-truth ini hanyalah sebuah era yang 

hanya berlaku pada satu aspek saja di antara seluruh aspek yang saling 

menunjang pada perjalanan hidup ini.  

Bahkan juga sebaliknya dari satu aspek ini kemudian mengubah orde 

sosial secara keseluruhan. Maka dari itu, untuk memperjelas situasi yang 

terjadi saat ini serta merangkai elemen-elemen yang terkait dengan 

kehadiran post-truth, baik menyangkut era normal sebelum post-truth 

terjadi sampai kenyataan yang dirasakan akan terungkapkan pada bab-bab 

selanjutnya dengan mengetengahkan berbagai situasi mengenai 

kebenaran pada dan sebelum era post-truth, dengan berbagai versi yang 

mendasarinya. Termasuk di dalamnya bahasan mengenai terbentuknya 
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sebuah era, fenomena yang mendasari hingga perubahan paradigmatik 

sampai post-truth berlaku dengan ciri-ciri yang sama di seluruh jaringan 

global. Namun semuanya menggunakan dalil media massa yang ditengarai 

menjadi sumber dan penyebab utama dari terciptanya situasi. Selain itu 

berkisar pada pergantian dan pemberlakuan era media massa hingga 

hakikat kebenaran yang berlaku sah dan diakui serta dipraktikan dengan 

bias nilai yang terjadi karenanya.  

Tentu saja di balik kebenaran yang telah berubah ke dalam banyak 

versi tersebut masih tersimpan kebenaran hakiki yang tidak menimbulkan 

keraguan sefikitpun, akan tetapi relatif sulit dan biasanya enggan untuk 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kebenaran dimaksud lebih 

bernilai ilahiah, pasti, dan tak berbatas waktu atau berlaku untuk segala 

zaman. Melalui kalam yang tercetak dalam kitab suci yang merupakan 

sumber utama kebenarannya adalah Tuhan Sang Pencipta Alam yang telah 

mewariskan dan menebarkannya ke dalam diri-diri manusia melalui akal 

dan pikiran. Akal mencari nilai kebenaran yang hakiki dan pikiran 

menyatakan nilai kebenaran. Hanya saja bagaimana manusia dapat 

menggunakan dua sumber rujukan kebenaran? Biasanya mengalami 

kesulitan karena harus berkejaran dengan hawa nafsu, sehingga tafsir 

kebenaran versi manusia akan bersifat nisbi, temporer, dan tidak dapat 

berlaku secara mutlak. Sebagaimana bentuk penafsiran maka akan sangat 

tergantung pada latar pendidikan, pengalaman, dan perspektif, dan 

banyak hal lain yang menggambarkan citra diri para penafsir. 

 

  



 

 

 

 
 

ERA POST TRUTH 

 
 

A. TERJADINYA SEBUAH ERA 

Pemahaman terhadap apa yang terjadi pada saat ini dapat diselidiki 

melalui berbagai faktor yang mendasarinya. Bahkan sesuatu yang terjadi 

dan kejadiannya berlangsung secara tetap akan dapat diketahui sebagai 

sebuah kenyataan yang mendorong terciptanya sebuah zaman. Demikian 

pula apabila merujuk fase terbentuknya sebuah era sebenarnya dapat 

diketahui bahwa yang berlaku saat ini merupakan kondisi yang pernah ada 

pada masa sebelumnya, atau setidaknya sudah terpikirkan pada era-era 

lalu. Akan tetapi, melalui berbagai elemen yang terserak dan kontrol yang 

sangat ketat untuk mengawasi proses yang sedang terjadi maka dipastikan 

mengarah pada terjadinya sebuah era.  

Proses permulaan yang berpotensi menjadi produk masal dapat 

merupakan desain yang sengaja diciptakan melalui berbagai segi yang 

memungkinkan semuanya dapat terjadi. Bahkan kejadiannya bisa melalui 

temuan-temuan yang berlangsung di ruang ilmiah dengan melalui 

pemikiran yang mengubah paradigma logis secara fundamenal. Hal ini 

sebagaimana yang ditunjukan pada terciptanya post-truth, era ini terjadi 

dan menjadi sebuah pola yang mendasari perubahan masyarakat yang 
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berakar pada bentuk tradisi baru. Karena ituasi yang terjadi pada saat ini 

bukan awal dari seluruh rangkaian yang sedang bergerak menuju titik 

akhir, akan tetapi, hanya sebuah fase dari dinamika hidup yang terus 

berjalan. Situasi saat ini merupakan sebuah proses perubahan yang 

sesungguhnya akan terus berlangsung dan secara meyakinkan berlaku 

saling bergantian. Fase hidup yang berlaku saat ini pada akhirnya akan 

menjadi usang digantikan fase berikut yang dikategorikan sebagai sebuah 

era baru. Bukan tidak mungkin jika digantikan fase yang pernah berlaku 

pada waktu sebelumnya dan merupakan hasil dan bentuk rekayasa hingga 

menumbuhkan nilai kebaruan. Sebab ini merupakan sebuah rotasi yang 

berputar mengelilingi seluruh lingkaran kehidupan.  

Dengan demikian jika mengukur waktu, maka post-truth pada 

realitasnya dapat dikatakan tidak benar-benar baru, akan tetapi 

merupakan peningkatan dan pengembangan dari penemuan sebelumnya 

atau yang selalu dilakukan setiap hari namun berkembang dalam dunia 

setelahnya. Karena post-truth dapat dimaknai sebagai bentuk operan dari 

dunia nyata ke dunia siber. Dengan kata lain, bentuk kebenaran yang 

ditransformasikan ke dalam bentuk media untuk selanjutnya meminta 

persetujuan secara masal agar menjadi kebenaran universal. Media 

merupakan basis paling hakiki dalam mengantarkan terjadi post-truth. 

Karena digunakan sebagai perantara dari kenyataan menuju ke ruang 

maya. Layaknya dunia nyata, ruang siber juga menggambarkan 

keseluruhan dari realitas utuh. Pilliang, (2012) menjelaskan, ruang siber 

atau (cyberspace) telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia (politik, 

sosial, ekonomi, kultural, spiritual, seksual) di “dunia nyata‟ ke dalam 
berbagai bentuk substitusi artifisialnya, sehingga apapun yang dapat 

dilakukan di dunia nyata kini dapat dilakukan dalam bentuk artifisialnya di 

dalam cyberspace. Cyberspace menciptakan sebuah kehidupan yang 

dibangun sebagian besar mungkin nanti seluruhnya oleh model kehidupan 

yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi 
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alam kini diambil alih oleh substitusi teknologisnya, yang disebut 

kehidupan artifisial (artificial life).  

Realitas yang mencerminkan dunia baru dalam dimensi media tentu 

menunjuk pada sebuah era yang mulai berlaku saat ini. Terutama pada 

bentuk transformasi dengan basis teknologi informasi. Era yang terbentuk 

merupakan sebuah dunia hiperrealitas. Yaitu sesuatu hal yang terlihat 

melebihi dari apa yang terjadi sesungguhnya. Menurut Baudrillard (Wijaya, 

2020), era hiperrealitas ditandai dengan lenyapnya petanda, dan 

metafisika representasi; runtuhnya ideologi, dan bangkrutnya realitas itu 

sendiri yang diambil alih oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi 

atau menjadi realitas pengganti realitas, pemujaan (fetish) obyek yang 

hilang bukan lagi obyek representasi, tetapi ekstasi penyangkalan dan 

pemusnahan ritualnya sendiri. Dunia hiperrealitas adalah dunia yang 

disarati oleh silih bergantinya reproduksi obyek-obyek yang simulacrum, 

obyek-obyek yang murni penampakan, yang tercabut dari realitas sosial 

masa lalunya, atau sama sekali tak mempunyai realitas sosial sebagai 

referensinya. Di dalam dunia seperti ini subyek sebagai konsumer digiring 

ke dalam pengalaman ruang hiperrealitas pengalaman silih bergantinya 

penampakan di dalam ruang, berbaur dan meleburnya realitas dengan 

fantasi, fiksi, halusinasi dan nostalgia, sehingga perbedaan antara satu 

sama lainnya sulit ditemukan. 

Maka sesuai dengan ciri diterapkannya metoda penafsiran pesan 

menjadi perlambang yang mengarahkan pada berlakunya sebuah era di 

masa depan. Bahkan atas kenyataan itu, terjadinya sebuah era memang 

dapat sudah padat diramalkan. Sehingga Ramalan mengenai era yang akan 

berlaku di masa yang akan datang ini dapat diketahui dari pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, atau budaya. Hal ini dapat dibuktikan dari 

berbagai penemuan dan inovasi serta kecenderungan yang mengarah 

pada situasi dengan desain yang dapat dimanifestasikan hingga 

membentuk sebuah abstraksi realitas. Rujukan ke masa depan juga salah 

satunya dapat diperoleh melalui kitab agama. Meski beberapa perspektif 
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kerap menafikan tentang apa yang tersurat dalam isi kitab-kitab tersebut, 

ini karena lebih dominannya pandangan terhadap dunia. Sehingga 

pandangannya cenderung hanya pada dunia dengan segala 

perkembangannya.  

Selain munculnya ramalan akan terjadinya sebuah masa, wujud 

sebuah era juga dapat dibentuk melalui desain yang mengarah pada cita 

ideal sebuah zaman. Era paling mutakhir adalah penerapan adaptasi 

kebiasaan baru (AKB) yang muncul bersamaan dengan pandemi virus 

corona (covid)-19. Berlakunya AKB ini sebagai sebuah era yang mengubah 

cara lama dengan menerapkan pola hidup dengan kebiasaan baru. Bahkan 

berhembus kencang berkenaan dengan sebuah rencana besar yang 

merupakan agenda para globalis yang merencanakan membentuk sebuah 

tatanan dunia baru atau yang dikenal dengan era dunia baru (new world 

order). Untuk mewujudkannya berbagai prasyarat penting dipersiapkan 

bahkan bukan tidak mungkin melakukan cara-cara destruktif apabila 

menemukan kendala yang menghambat perjalanan menuju perwujudan 

tatanan dunia baru ini.  

Desain ke masa depan untuk menciptakan sebuah tatanan dunia baru 

juga dapat direncanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka 

panjang untuk menciptakan tata hidup yang mengatur kondisi masa depan 

dunia. Kajian tentang masa depan dunia lengkap dengan kondisi yang akan 

terjadi telah banyak dilakukan. Bahkan berbagai disiplin ilmu berusaha 

merancang dan menciptakannya. Ilmu Komunikasi turut andil dalam 

meramalkan situasi dunia di masa depan. Melalui McLuhan (1960) dengan 

tema global village-nya telah meramalkan bahwa dunia akan menjadi 

sebuah desa besar (Fox & Woolf, 2018). Global village atau desa dunia 

menunjukkan bahwa komunikasi antar-manusia akan bergeser menjadi 

komunikasi massa (komunikasi bermedia). Komunikasi dengan 

menggunakan media massa akan memfasilitasi hubungan antara satu 

orang dengan orang lain di tempat yang terpisah sangat jauh dan terjalin 

dalam waktu yang sama. Dalam buku Understanding Media: The 
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Extensions of Man (1964) McLuhan mengenalkan konsep “desa global”, 
teori "medium adalah pesan", dan prediksinya tentang world wide web 

(www) atau internet. (https://tirto.id)  

Pada era ini, hubungan antara orang per orang sudah tidak berbatas. 

Teknologi telah memayungi seluruh ruang geografis hingga komunikasi 

dapat berlangsung dua arah atau bahkan lebih ke berbagai penjuru dan 

mencakup seluruh belahan dunia. Ramalan McLuhan ini dibuat ketika 

teknologi dan industri media elektronik seperti radio dan televisi 

mengalami perkembangan sangat pesat. Komunikasi dan informasi 

melalui perantaraan media elektronik telah menyambungkan dunia hingga 

mengalihkan realitas ke dalam medium. Keterhubungan antara satu desa 

dengan desa lain di berbagai belahan dunia kian tersambungkan di 

internet ini. Batas yang memisahkan menjadi kabur dan semua 

masyarakat dunia menyatu dalam ruang dan waktu yang sama. Kontak 

dan komunikasi berlangsung seketika dan kelebihan yang dimilikinya 

mampu merekam suasana riil yang sedang terjadi. Tekanan pada 

perkembangan era media berbasis internet ini lebih kepada efek yang 

memengaruhi masyarakat. Fungsi media dapat menyebar dan menjangkau 

pada berbagai hal hingga memberikan dampak luas dan mendalam dan 

menjangkau ruang batin masing-masing individu. Ini karena sifat dari 

media yang berupa sensasi. Sementara sensasi adalah sebuah kesan, atau 

menyadari terhadap suatu kesan yang ditimbulkan oleh syaraf pusat 

melalui media sensorik atau syaraf aferen, atau pada salah satu organ 

indera, sebuah rasa sadar penuh apakah sependapat atau tidak, yang 

disebabkan oleh adanya suatu stimulus. Sensasi adalah sesuatu yang 

khusus dari indera (Dania & Novziransyah, 2021).  

Interaksi yang terjadi antara khalayak dan media menjangkau relung 

batin yang menciptakan suasana-suasana tertentu dalam penerimaan 

terhadap informasi yang dibawa melalui sensasi tersebut. Suasana-

suasana ini juga pada akhirnya mendorong pada terciptanya perubahan. 

Pada wujudnya yang serentak dan tersebar dan diterima secara real time, 
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informasi dari media memberikan pengaruh pada proses perubahan 

berikutnya. Pada bentuk yang lebih luas, perubahan menyemai sebuah 

fase zaman atau era yang relatif baru. Ini menunjukkan telah menyatu 

relung pikir manusia dengan media. Bahkan Fiddler (2003) melalui tema 

mediamorfosisnya menggambarkan bahwa kita bisa melihat betapa 

kebudayaan dan kemanusiaan kita tengah berproses menuju bentuk-

bentuk masyarakat baru dengan poros utama media sebagai pusat 

keseluruhan aktivitas. Maka jika dipersoalkan apa agama masyarakat saat 

ini maka jawabannya adalah media. Belum pernah dalam peradaban 

masyarakat, media menempati posisi yang sedemikian krusial seperti saat 

ini. Belum pernah dalam babak-babak sejarah manusia, yang lekat dengan 

kecintaan terhadap kekuasaan, kendali dan kuasa atas kehidupan manusia 

diserahkan sepenuhnya pada media yang notabene entitas di luar individu 

itu sendiri. 

Perubahan telah menjungkirbalikan segalanya. Perubahan sebagai 

bentuk pengaruh media, menuntut kesiapan mental dan menciptakan 

pengetahuan pada situasi yang sedang terjadi. Pengalaman telah memberi 

pelajaran untuk bersikap sebaik-baiknya ketika fase hidup berjalan dan 

lebih meningkat. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam situasi saat 

ini dengan situasi sebelumnya juga bukan murni pengalaman baru, hanya 

sebuah proses yang bergerak dari titik awal menuju pada sebuah fase. 

Tiba di abad ini maka terbentuk sebuah era baru yang sama sekali berbeda 

dengan suasana sebelumnya. Ini merupakan salah satu efek inovasi 

teknologi komunikasi dan informasi yang mengubah peta performa dan 

cara penyajian realitas ke dalam dunia siber. Fenomena ini menjadi 

sebuah dunia baru sekaligus melahirkan dinamika sosial yang baru bagi 

masyarakat. Menurut Holmes (2005) adanya ledakan eksponensial dalam 

jejaring CIT (Communication and Information Technology) telah masuk 

pada tingkat menggeser orientasi sebagian orang untuk dapat mengubah 

perasaan tentang ‘other’ atas pihak lain. (Widiyanti & Herwandito, 2018). 
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Dari seluruh pernyataan yang menerangkan tentang peradaban dunia 

digital semunya sepakat bahwa era ini disebut post-truth. Selaras dengan 

Sugiarto yang menyebut, era post-truth dapat disebut sebagai pergeseran 

sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. 

Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. 

Media mainstream  yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran 

harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran 

dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Secara 

sederhana, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari 

pembenaran dari pada kebenaran (setkab.go.id). Ini karena post-truth 

berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif 

kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik 

emosi dan kepercayaan pribadi (Block, 2019). 

Dalam kaitan ini tentu saja yang dibenamkan pada memori publik 

adalah mengenai nilai-nilai kebenaran. Jika merujuk pada bentuk 

kebenaran sebelum era post-truh maka kebenaran yang ditanamkan 

melalui mekanisme eksternal mengacu pada nilai-nilai objektif dan fakta. 

Maksudnya, kebenaran harus berlandaskan pada fakta-fakta yang 

dihadirkan ke tengah publik dan pernyataan objektif yang menunjukkan 

kebenaran. Namun dalam suasana post-truth, nilai-nilai tersebut tidak 

terlalu diindahkan mengingat standar moral yang digunakan sangat 

berbeda. Nilai subjektif atau interpretasi lebih mendominasi dan 

didesakan sebagai standar baru dalam menghadirkan sebuah informasi. 

Tentu saja ini kebaruan dalam bentuk suasana ini secara tidak langsung 

mengubah paradigma berpikir publik dalam mencerna nilai-nilai 

kebenaran yang diinformasikan secara luas melalui berbagai saluran 

media. Seolah ada keterpaksaan dari orang yang menggunakan saluran 

informasi tersebut agar publik dapat mengakui kebenaran yang 

disampaikannya secara terbuka.  
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Kondisi ini jelas meruntuhkan dominasi media massa yang selama 

berabad-abad bertindak sebagai penafsir tunggal nilai kebenaran. 

Meskipun media dapat memasuki wilayah ini, namun tidak diperkenankan 

serupa dengan media baru (nonmainstream) mengingat standar nilai 

media massa akan senantiasa menapasi seluruh gerak operasionalisasinya. 

Tidak terkecuali pada jenis platform berbasis internet. Media massa hanya 

dapat mengimbangi melalui cara-cara tertentu namun tetap berlandaskan 

pada kaidah etik. Ini karena para aktivis media massa yang terdiri dari para 

jurnalis menjalankan sumpah setia menjadikan etika pers sebagai 

landasan bertindak dan berperilaku. Media mainstream sebagai bentuk 

transformasi digital tentu tidak akan berkinerja sebagaimana saat mereka 

hidup dalam era truth yang dinilai konvensional, atau dengan kata lain 

terjadi beberapa perubahan yang sangat sangat fundamental. Ini dapat 

ditunjukkan misalnya pada situasi di mana berita harus sampai dalam 

waktu sekejap atau real time. Tentu saja dari sisi kecepatan yang selama 

ini menjadi dogma yang mendasari kiprah keseharian para jurnalis, 

semakin nyata dan harus menjiwai aktivitas para pengelola media. Karena 

ini juga seusai dengan filosofi berita yang harus disebarkan dalam waktu 

cepat dan seketika namun tetap terjaga keakuratannya. 

Perubahan yang terjadi secara radikal yang awalnya media ditangani 

melalui organisasi berita dengan mekanisme baku namun kini harus 

beradaptasi dalam wujud jaringan online. Sementara di sisi lain, berita dan 

produsennya telah beralih hingga menjadi milik masing-masing individu. 

Meskipun sama-sama menggunakan platform internet, antara media 

mainstream dan media sosial saling bersinggungan dalam sebuah kanal 

informasi. Dengan kata lain, media kini menghadirkan dua entitas saling 

berlainan namun hidup secara berdampingan. Satu sama lain hidup dalam 

entitasnya secara inkusif dengan tidak berpretensi melakukan peniadaan 

dari satu entitas kepada entitas lainnya. Kenyataan tersebut dapat 

dijelaskan melalui gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Realitas media dalam jaringan online 

 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam era post-truth 

media terbagi menjadi dua entitas, yakni, media mainstream dan media 

baru atau media sosial. Masing-masing entitas memiliki rujukan nilai 

kebenarannya sendiri. Media baru atau media sosial menekankan pada 

unsur subjektif dalam mengonstruksi peristiwa yang diperolehnya, 

sedangkan media mainstream menganut paham objektivitas dalam 

mengonstruksi peristiwa. Kedua entitas media ini berada dalam lingkaran 

internet sebagai basis operasionalisasinya. 

Realitas ini tidak berarti bahwa tengah berlangsung kontestasi antara 

media mainstream yang diwakili website-website yang sudah sangat 

kredibel dan media sosial dalam memenangkan pengaruh ke memori 

publik. Akan tetapi merupakan bagian dari tugas sebagai pengelola 

informasi publik. Pengelola di sini bukan dalam posisi bertindak untuk 

mengarahkan dan mendesakkan kepentingan melainkan penyebaran 

informasi berkenaan dengan segala peristiwa dan kejadian. Media massa 

sebagaimana bentuknya, tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan 

misi memberikan dan mencerahkan pemikiran publik. Tidak berusaha 

meracuni memori dengan berbagai informasi sesat dan menyesatkan yang 
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pada akhirnya justru akan menghancurkan eksistensi dari media massa itu 

sendiri. Apapun yang menjadi bagian dari tugasnya harus dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Dalam suasana seperti ini, ketika berita-berita 

bertendensi menyesatkan beredar dan memenuhi seluruh kanal media, 

namun media massa memiliki mekanisme sendiri dalam mengatasi dan 

mengimbangi berita atau informasi yang sesat dan tak bertanggung jawab. 

Muncul berbagai bentuk pengelolaan yang menjadi mekanisme dalam 

menanamkan kebenaran. Seperti fact check atau fact checker misalnya, 

digunakan sebagai bagian yang menjelaskan tentang kebenaran dari 

informasi yang tersebar. Sebagaimana bentuknya, mekanisme fact check 

digunakan untuk menjelaskan dengan cara menelusuri berita-berita yang 

mengandung unsur kepalsuan atau kebohongan. Sumber terjadinya 

informasi palsu tersebut bisa berasal dari media sosial atau dari media 

online sendiri. Ini menjadi bagian yang harus ditelusuri, dengan kata lain, 

penelusuran dan pelurusan informasi ini tidak hanya berkenaan dengan 

konten atau kandungan beritanya akan tetapi juga menyangkut pada 

sumber dan jenis medianya. Sebab tidak dapat dihindarkan, media online 

yang berusaha membangun dirinya menjadi sebuah media kredible tidak 

luput dari kealpaan. Ini bisa terjadi misalnya, karena pengelolanya yang 

tidak berpengalaman dan tidak memiliki background pengetahuan 

mengenai media massa.  

Ada kewajiban dari media massa mainstream untuk senantiasa 

menciptakan atmosfir informasi yang sehat dan mencerahkan. 

Kemampuan yang dimiliki ini harus dapat digunakan sebagai bagian dalam 

upaya menciptakan situasi berpikir masyarakat yang mengarah pada 

bentuk kebenaran objektif. Dalam praktiknya tentu saja tidak harus 

menjatuhkan atau menghancurkan sistem operasi yang dijalankan media 

sosial, melainkan bagaimana mengimbangi agar suasana informasi yang 

sudah teracuni dengan informasi palsu, bohong, dan sejenisnya kembali 

sehat seperti sedia kala. Karena pada kenyataannya, berita atau informasi 
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yang disebarkan di luar nilai-nilai yang menyertainya secara tidak langsung 

akan memberi pengaruh langsung kepada publik.  

Ini sebagaimana salah satu prinsip komunikasi yang menyatakan 

bahwa komunikasi tidak bisa ditarik kembali (Mulyana, 2012). Secara 

sederhana dapat diterangkan bahwa ketika publik mendapatkan informasi, 

maka secara otomatis akan terpengaruh oleh kandungan nilai yang 

diterima dari informasi tersebut. Karena sifatnya, maka efek tersebut 

sudah menyentuh memori dan keyakinan publik. Konkretnya adalah ketika 

sebuah teks tertulis di media atau diucapkan melalui sarana audio visual 

dengan kandungan nilai bernada hinaan atau bohong maka tidak akan bisa 

dicabut kembali. Pesan tersebut sudah menancap pada memori khalayak, 

walaupun di waktu berikutnya terjadi pelurusan atau ralat atas pesan yang 

sudah tersebar tersebut. Kondisi ini juga terjadi dalam dimensi komunikasi 

lain seperti dalam komunikasi antar-personal. 

Proses penebaran pengaruh melalui pesan yang disampaikan dalam 

komunikasi tak lepas dari aspek psikologi masyarakat. Menurut Rakhmat 

(2018, secara inderawi mata akan melihat barisan gambar yang disebarkan 

melalui alat penyebar berita berbasis elektronik seperti televisi atau 

sensasi berupa teks yang tersusun rapi melalui kanal online. Panca indera 

akan serta merta memberikan respon sesuai dengan sensasi berupa 

rangsangan yang datang dan diterimanya, mengingat prinsip utama dalam 

penyebaran berita itulah pengaruh awal yang tercipta. Apabila setiap saat 

publik disuguhi berita-berita palsu atau bohong maka akan meracuni cara 

berpikir publik. Walau pada akhirnya akan memberikan kesadaran kepada 

publik untuk mengetahui kadar dan kandungan yang sebenarnya dari 

informasi yang diterima.  

Dengan kata lain, dalam suasana budaya era media baru dan pada 

saat berlakunya era post-truth, pesan yang tak terverifikasi nilai 

kebenarannya tertebar secara konsisten, akhirnya dipersepsi secara 

mental oleh publik hingga menggoyahkan kesadarannya. Dalam sistem 

informasi yang sehat, tentu saja munculnya keraguan terhadap nilai 
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informasi yang diterima akan mengundang keingintahuan publik mengenai 

nilai kebenaran informasinya. Misalnya, informasi atau berita tentang 

seorang tokoh popular yang tiba-tiba diberitakan meninggal dunia. Tentu 

saja, informasi ini tidak begitu saja dipercayai, sebelum publik 

mengonfirmasi atau melakukan cek dan ricek kepada berbagai sumber 

kredibel yang dianggap sangat dekat dengan tokoh dimaksud. Publik akan 

mencatat, maksud dan kepentingan yang ditebarkan kanal berita atau 

akun media jika beredar di jaringan media sosial. Namun kerancuan yang 

menyebabkan racun informasi yang mengukuhkan terbentuknya suasana 

post-truth karena landasan penyusunan naskahnya ditempuh dengan 

cara-cara tertentu. Menurut Hamad, ada tiga elemen pembentukan 

wacana post-truth, yaitu:  

1. Framing atau seleksi muatan wacana, baik dalam aspek masalah atau 

tema, situasi atau waktu, atribusi atau karakter, argumen atau alibi, 

alur cerita maupun risiko dan tanggung jawab. 

2. Signing atau pemilihan tanda (sign) dalam bentuk kata, istilah, gambar, 

simbol, frasa sloga, termasuk dalam urutan, ukuran, tipe, dan warna. 

Dalam wacana post truth, tanda bahasa lebih dari sebatas mewakili 

realitas, tetapi justru mengkonstruksi realitas  

3. Priming atau penonjolan, yaitu wacana itu sebisa mungkin sampai ke 

audien melalui langkah-langkah secara simultan; memperbesar 

peluang untuk diakses (opportunity to access/OTA), peluang untuk 

dibaca (opportunity to read/OTR), peluang untuk diingat (opportunity 

to memorize/OTM) dan peluang untuk dibagi (opportunity to 

share/OTS) (Salman et al., 2019) 

 

Pembentukan wacana dengan melibatkan tiga elemen ini sudah jauh 

berjalan dan seperti menjadi pemandangan biasa. Bahkan sebagaimana 

disebutkan sebelumnya, situasi informasi dengan gambaran seperti ini 

kian mengukuhkan suasana post-truth. Maka ketika pada waktu-waktu 
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berikutnya mendapatkan informasi yang serupa tidak lagi dipandang 

sebagai sebuah keanehan melainkan sebagai sebuah hal biasa.  

Kerancuan informasi dari racun yang ditebar kepada khalayak media, 

tanpa disadari justru akan membuat khalayak terliterasi dengan sendirinya. 

Dengan intensitas yang masif dan aktivitas interaksi antara khalayak 

dengan dengan media, maka dengan sendirinya membentuk pengetahuan 

khalayak terhadap media itu sendiri. Tanpa menafikan latar belakang 

intelektual, dapat dipastikan bahwa khalayak yang memiliki pemikiran 

yang sehat akan menolak semua informasi yang mengandung racun hoax 

dan fitnah. Maka bukan tidak mungkin seiring berjalannya waktu akan 

semakin mencerdaskan dan meningkatkan imunitas berpikir publik. 

Dengan demikian, post-truth dapat dikategorikan sebagai bagian dari 

perjalanan sejarah yang berproses menuju pada tujuan akhir dari kondisi 

yang akan tercipta. Meski telah mewarnai perjalanan yang membentuk 

sistem informasi, namun efek yang menggoyahkan nalar dan keyakinan 

khalayak terjadi pada saat-saat awal munculnya era ini. Karena dengan 

proses yang terjadi secara perlahan mampu meningkatkan sensitivitas 

publik terutama dalam mengendus dan mengungkap maksud dan tujuan 

desain penyusunan informasi. Dalam pemrosesan informasi media tak 

dapat dihindarkan keterlibatan lingkungan eksternal. Meskipun dalam diri 

media terdapat mekanisme internal namun pada akhirnya tidak dapat 

berjalan sendirian selain melibatkan khalayak. Suasana ini dapat 

digambarkan misalnya, ketika menemukan sebuah informasi dengan 

kecenderungan mengarah kepada sesuatu yang menyebabkan kekacauan 

dalam sistem informasi publik, maka secara internal media akan 

memproses dengan melakukan pelurusan agar suasana kembali normal. 

Tentu saja proses ini berjalan karena adanya pengaruh lingkungan 

eksternal media. Seperti munculnya berbagai respon negatif terhadap 

pemberitaan yang dianggap menyimpang.  
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Deskripsi yang menjelaskan perjalanan dalam era post-truth ini 

merupakan sebuah penghampiran dari perjalanan panjang dan fase akhir 

berlakunya era tak bisa ditentukan. Meskipun pada sisi lain, peradaban 

internet baru berjalan beberapa dekade namun telah mengubah 

segalanya, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana fase akhir peradaban 

internet, yang jelas pada tahap ini saja berdasarkan informasi yang 

disampaikan media masih terjadi penyempurnaan pembangunan dan 

pemerataan infrastruktur jaringan. Pada tahap sekarang tengah 

berlangsung peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan nirkabel melalui 

jaringan 5G. Artinya bahwa pada setiap tahap dengan kode tertentu akan 

terus berkembang dan meningkat mencapai pada situasi yang mungkin 

untuk dikembangkan lebih lanjut. Tentu saja, penemuan-penemuan saat 

ini sebagai basis pengembangan bagi inovasi selanjutnya. Apalagi yang 

mungkin bisa dikembangkan lebih jauh, maka akan mengarah pada 

semakin terbukanya pintu menuju misteri masa depan. Setelah post-truth 

era apa lagi yang akan berlaku atau mungkin akan kembali ke zaman truth 

setelah dimensi perkembangan zaman dengan basis teknologi berposisi 

untuk pro pada bentuk-bentuk kebenaran yang sebenarnya. Selain itu, 

dalam menghadapi era ini, bagaimana penerimaan dan kemampuan 

beradaptasi ke dalamnya.  

Sebagaimana persepsi tentang nilai guna tentang sesuatu akan 

menimbulkan dua hal yang berbeda. Walaupun di luar jangkauan 

pemahaman masyarakat awam, post-truth saat ini dipandang hanya 

menampilkan sisi buruk karena dampaknya yang fundamental yang dapat 

mengubah pandangan dan keyakinan masyarakat pada arah yang sengaja 

ingin diciptakan. Ini dapat dibuktikan dari pernyataan Fahruddin Faiz 

dalam Futuhal & Fuad, (2020), yang menjabarkan tujuh akar kelahiran 

post-truth, yaitu:  

1. Manusia suka pandangan baru, kebutuhan akan dukungan eksistensi 

pribadi seringkali membuat manusia mencari dukungan penguat bagi 

identitasnya meski bersifat basa-basi dengan cara palsu dan bohong.  
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2. Media, kebutuhan meningkatkan rating, klik like, penambahan 

follower dan profit membuat media cenderung kapitalis. Mem-blow 

up berita sensasional untuk menarik pembaca demi meraup laba.  

3. Komodifikasi, yaitu membisniskan segala sesuatu atau menjadikannya 

komoditas. Apapun latar belakang yang dimiliki digunakan untuk 

meningkatkan sisi finansial, status, posisi atau lainnya meskipun hal 

tersebut ditempuh dengan menebar kebohongan.  

4. Kemajuan teknologi tidak diiringi adaptasi dari masyarakat maupun 

pemerintah, pesatnya laju teknologi tidak diimbangi peningkatan 

kecerdasan sosial. Komentar-komentar negatif yang dilontarkan 

secara iseng justru ditanggapi dengan serius sehingga memicu gejolak.  

5. Pragmatisme yang berorientasi hasil jangka pendek, cara-cara instan 

untuk segera mencapai apa yang diinginkan menyebabkan 

pembenaran melakukan tindakan-tindakan curang, menyikut kanan 

kiri seakan menjadi hal yang lumrah supaya melejit di tingkatan 

teratas.  

6. Karakter masyarakat yang gampang kaget, Fahrudin Faiz 

mengistilahkan dengan masyarakat “epilepsi”, suka dengan hal-hal 

sensasional bombastis dan berebut menjadi penyebar informasi 

tercepat dalam komunitasnya. Seringkali tanpa dikaji, apapun berita 

sensasional langsung di-share padahal berita tersebut adalah 

kebohongan.  

7. Populisme dalam politik praktis berupa sekadar retorika, untuk 

mendapatkan simpati masyarakat banyak sekali janji-janji indah, 

gagasan-gagasan muluk yang digaungkan dengan dalil ‘demi rakyat’ 
atau ‘membela umat’, namun sebenarnya dibalik itu semua bertujuan 
untuk keuntungan dirinya sendiri, mengamankan posisi jabatannya, 

meningkatkan image pribadinya dan lain sebagainya. 
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Berdasar pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa kenyataan-

kenyataan yang terungkap di era post-truth membuktikan kuatnya nuansa 

keuntungan bagi diri sendiri. Media digunakan bukan lagi sebagai alat 

penyebaran informasi yang bertujuan bagi kepentingan umum, namun 

menegaskan sifat dan karakter media dalam bentuk baru yang lebih 

bersifat subjektif dan personal. Karena sifatnya ini maka lingkungan 

informasi semakin beragam dengan percampuran seluruh nilai yang 

ditebarkan melalui sifat-sifat dari medianya itu sendiri. Fenomena post 

truth beroperasi secara maksimal. Post-truth bersembunyi di dalam pesan 

pesan yang menyasar sisi emosi dan psikologis seseorang. Yang berbahaya 

adalah bila individu tidak kritis dan mengkonsumsi informasi bertema ini 

terus menerus. Individu akan kesulitan menentukan mana fakta yang 

benar dan salah, dan puncaknya dapat menyulut tindakan negatif di dunia 

nyata. Fenomena PT-EC bukanlah ilusi. (Amanullah & Dwisusilo, 2019). 

Pada bentuk media seperti apa keyakinan harus ditautkan, manakala 

media sosial yang dianggap sebagai pencetus berlakunya post-truth 

kenyataannya kini secara perlahan mulai mendapatkan tempat di tengah 

masyarakat. Metode pelaziman yang dilakukan para pemilik akun media 

sosial mulai membersitkan keyakinan pada kandungan nilai yang 

disebarkannya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kerap tidak 

memperhatikan rambu-rambu yang seharusnya diikuti. Masih belum 

menjadi nilai umum yang disepakati ketika pengungkapan dan 

penayangan video atau foto hasil liputannya tidak mengindahkan kaidah 

yang dipersyaratkan. Sehingga masih banyak bermunculan foto-foto atau 

video yang mengandung sadisme atau kekerasan, pornografi dan segala 

jenis nilai yang menentang kesepakatan normatif sebagaimana tertuang 

dalam peraturan.  

Di Indonesia aturan tentang itu sudah menjadi kesepakatan yang 

diatur melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa 

wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan 

cabul. Penafsiran bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui 
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sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta 

yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara 

sengaja dengan niat buruk, sadis ditafsirkan kejam dan tidak mengenal 

belas kasihan, dan cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis 

dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk 

membangkitkan nafsu birahi. Ini adalah rambu-rambu yang menjadi 

aturan dalam menyusun dan menyebarkan berita agar ekosistem 

informasi berada dalam kebenaran secara umum.  

 

B. BUDAYA POST-TRUTH  
Kebiasaan baru dalam relasi bermedia telah berubah menjadi sebuah 

bentuk kebudayaan. Pada saat layanan informasi hanya berasal dari satu 

sumber media massa konvensional maka pola kebiasaan mengonsumsi 

melalui media ini telah menjadi sebuah peradaban. Begitupun ketika 

terjadi perubahan pada wujud media akhirnya mengarah pada sebuah 

bentuk budaya baru. Apabila dikaitkan dengan realitas yang terjadi saat ini 

maka dapat dikatakan bahwa zaman telah berada dalam budaya 

konvergensi yang semuanya dioperasikan dalam bentuk digital dengan 

basis internet, mengingat semuanya telah berubah ke dalam sebuah 

kebudayaan, Nasrullah (2016) mengatakan, internet merupakan ruang di 

mana budaya yang terjadi itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. 

Media sosial juga dapat dilihat sebagai medium tempat budaya siber 

berada dan melalui media sosial juga dapat diketahui artefak budaya siber 

itu berkembang.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa era Ini 

merupakan sebuah keniscayaan yang datang dan tidak bisa ditolak. 

Gelombang kedatangannya berjalan konstan dan berproses memasuki 

struktur dan sistem sosial. Sebagai bentuk kebudayaan baru, tentu saja 

menyebabkan berbagai konsekuensi seperti perubahan yang menyangkut 

pada berbagai aspek kehidupan dan perubahan cara pandang. Menurut 

Peter & Samovar (2003), budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. 
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Maka, apapun sikap dan perilaku manusia baik yang menerima ataupun 

menolak sesuatu yang datang kemudian adalah cara yang ditempuhnya 

dalam menghadapi realitas. Pengertian budaya yang disampaikan Peter & 

Samovar mencakup segalanya. Dari kegiatan berpikir, merasa, 

memercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. 

Karena itu budaya adalah konsep yang membangkitkan minat. Secara 

formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan 

ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh 

sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu 

dan kelompok.  

Jika dikaitkan dengan post-truth yang kemudian disebut dengan 

sebuah era maka dapat disebut sebagai produk akhir dari penyatuan 

seluruh elemen budaya. Meskipun penisbatannya menjadi sebuah era 

yang hanya merupakan klaim dari kalangan tertentu saja, namun 

realitasnya sudah berlaku sebagaimana yang ditunjukkan pada 

penggunaan teknologi, kebiasaan, ciri, dan karakter masyarakat dalam 

memperlakukan dan menggunakan media. Sejauh ini proses menuju 

terbentuknya sebuah masyarakat dengan bentuk kebudayaan baru sudah 

terwujud. Bahkan menurut Fukuyama, keuntungan atau manfaat yang 

timbul dari perubahan-perubahan teknologi, sehingga masyarakat menjadi 

suatu “masyarakat-informasi” (information society) (Ohoitimur, n.d.)  

Penghantaran pada tema budaya ini berkenaan dengan pemahaman 

mengenai proses terciptanya sebuah kebudayaan masyarakat bersamaan 

dengan lahirnya sebuah era baru, era yang membawa kerumitan dan 

membutuhkan pemahaman agar pada capaian wujud kebudayaannya 

dapat dipisahkan pada apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan 

bagaimana pula kebudayaan berproses hingga mencapai pada tingkat 

yang lebih tinggi atau peradaban. Karena budaya bukan peradaban, 

namun peradaban merupakan pencapaian tertinggi dari kebudayaan.  
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Pemahaman terhadap budaya tidak sama dengan kebudayaan. Karena 

budaya merupakan proses dan kebudayaan adalah hasil akhirnya. Ini 

sebagaimana dikatakan Koentjaraningrat bahwa budaya adalah daya dan 

budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kebudayaan adalah 

hasil cipta rasa, dan karsa. Di samping pengertian kebudayaan muncul juga 

tentang peradaban. Sebagaimana sebuah objek studi, maka banyak 

bermunculan pengertian dan batasannya. Namun peradaban dapat 

dibedakan dari budaya, oleh karena kompleksitas dalam organisasi sosial 

dan beragam kegiatan ekonomi serta budaya. Oleh karena itu, 

kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang menjadi atau it 

becomes; sedangkan peradaban merupakan sesuatu yang telah selesai 

atau it has been (Craig et al., 2007; dan Rainer, 2017) dalam (Subandowo, 

2017). Sedangkan lebih mudah lagi Koentjaraningrat menjelaskan 

peradaban sebagai istilah yang menyebut suatu kebudayaan yang 

mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, 

dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks. 

Sehingga menjadi penting untuk menjelaskan secara lengkap mengenai 

perlunya memahami terciptanya sebuah era yang disebut post-truth agar 

dapat membawa pada sebuah kebijaksanaan yang perlu untuk memahami 

pada situasi yang sebenarnya.  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, post-truth memiliki ciri-ciri yang 

berbeda dengan kebudayaan sebelumnya. Ciri-ciri post-truth seperti fitnah 

menyebar, ungkapan bernada tendensius yang bernuansakan hate speech, 

berita palsu, berita aneh, atau hoaks bertebaran dan mengotori ekosistem 

informasi, atau pertengkaran antara seorang warga net dengan netizen 

lain menjadi pemandangan yang biasa. Namun karena selalu dipraktikkan 

akhirnya menjadi pengondisian dalam kognisi publik hingga menjadi 

kebiasaan dan cara yang hidup dalam zaman post-truth. Cara hidup di sini 

bukan berarti masyarakat secara umum sebagai produsen dari konten-

konten yang tidak penting, melainkan pada kebiasaan dalam 

mengonsumsi informasi yang diterima dan dicernanya dari seluruh saluran 
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media. Produksi konten yang dianggap senapas dengan jiwa post-truth 

hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang akibat dari 

kesanggupannya berkomplot dengan kekuatan tertentu, memiliki 

keberanian untuk menjadi aktor penyebar informasi yang menyesatkan.  

Ini juga berarti bahwa industri media sosial membuka peluang usaha 

baru bagi kalangan tertentu untuk menjadi pendengung (buzzer) atau 

influencer. Terlepas dari pandangan positif atau negatif atas fenomena 

kemunculannya, yang jelas menjadi sebuah output dari kebudayaan media 

sosial. Alasan menekankan pada media sosial, karena dua profesi baru ini 

muncul dalam diri media sosial itu sendiri. Menurut Saraswati (2018), 

dalam ranah media sosial, buzzer tidak hanya bertugas untuk mengunggah 

cuitan saja namun menjalankan kampanye kepada follower. Buzzer 

dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi karena kemampuannya 

untuk menjangkau dan mendistribusikan konten kepada berbagai 

pengguna media sosial (Sugiono, 2020).  

Tingkat konsumsi media sosial yang sangat tinggi menjadikan netizen 

sebagai warga negara media sosial, menjadi pasar dalam mempromosikan 

ide-ide yang disampaikan para buzzer. Ini juga menunjukkan bahwa 

kehadiran profesi itu menunjukkan telah terjadinya perubahan pada profil 

pembaca, khususnya dalam budaya membaca. Kebiasaan yang 

membudaya ini tidak bisa dinafikan karena gelombang perubahan yang 

menjadikan media sosial sebagai satu-satunya alat paling penting dalam 

memasuki dunia sosial.  

Perubahan gaya membaca khalayak dapat ditunjukkan dari 

favoritisme baru dalam menyukai konten informasi yang berasal dari 

platform online daripada jenis media lainnya. Apabila merunut pada segi 

perkembangannya, budaya membaca masyarakat asalnya lebih 

menggunakan media cetak berbahan kertas dan meningkat pada jenis 

media yang telah terkonvergensi dalam satu platform. Semua bentuk 

media telah bertransformasi ke dalam saluran berbasis online. Selanjutnya 
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karena merupakan sebuah keniscayaan perkembangan teknologi, maka 

budaya pun mengikutinya. 

Media online dalam bentuk fisiknya merupakan produk hasil budaya. 

Sedangkan sikap dan perbuatan yang dilakukan para pemilik akun media 

dapat disebut sebagai sebuah kebudayaan. Terjadi pemisahan yang tegas 

antara produk dan kebudayaan. Begitupun suasana yang berlangsung 

dapat berubah menjadi sebuah kebudayaan post-truth, sebab pada 

kenyataannya, situasi yang dihadapi dan dialami sehari-hari merupakan 

sebuah kebiasaan yang menjadi cara masyarakat hidup dalam era ini. 

Terjadi banyak perubahan signifikan, bagaimana kebiasaan dan cara 

pandang lama akhirnya berubah dan bagaimana masyarakat beradaptasi 

dengan sistem dan adab kebiasaan baru. Bahkan karena budaya juga 

merupakan pengetahuan, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa post-

truth telah menjelma menjadi sebuah kebudayaan.  

Dapat dibayangkan seperti apa wujud masyarakat yang akan 

terbentuk, sampai saat ini bukti-bukti mengenai gejala keanehan telah 

bermunculan, terutama berkenaan dengan nilai-nilai yang telah tertanam 

sangat kuat dalam dimensi hubungan masyarakat. Sedikit demi sedikit 

penafsiran mengenai nilai tersebut telah ditafsir ulang untuk menjelaskan 

pada situasi sebenarnya yang menjelaskan budaya post-truth ini.  

Kebiasaan yang dilazimkan tidak akan berlaku jauh dari apa yang 

menjadi esensinya. Seperti tak mungkin dapat dicegah perbuatan fitnah 

berubah menjadi budaya. Penafsiran kebenaran yang lebih bernuansakan 

pada subjektivitas akan mengemuka dan mengalahkan pada bentuk 

penafsiran yang berlaku umum. Maksudnya, kesepakatan untuk 

menyatakan bahwa sesuatu sebagai benar akan tereduksi dengan tafsir 

individualistik. Hal-hal di luar kesepakatan dan menentang kenyataan nilai 

subjektivitas maka akan dianggap sebagai sebuah penentangan, karena 

sesungguhnya era ini tengah berproses menuju pada sebuah peradaban 

post-truth. 
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Tentu saja dengan pemahaman pada kata post-truth itu sendiri 

memunculkan interpretasi bahwa zaman memasuki peradaban pasca-

kebenaran. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap yang dimaksudkan 

dengan pasca-kebenaran ini selain sebagai bentuk kebiasaan baru. Yang 

apabila dirunut jauh terjadinya sebuah perubahan pada tata cara 

bermedia. Termasuk juga kebiasaan mengenai cara bagaimana sebuah 

pesan diarahkan agar mengubah persepsi khalayak seketika itu juga. Itu 

semua didesain dengan menggunakan bahasa. Sebagai elemen yang 

mendirikan sebuah kebudayaan, bahasa diperlakukan sebagaimana 

penggunanya. Apabila diperhatikan, bahasa-bahasa yang notabene 

menjadi daya tarik utama media diarahkan agar sesuai dengan situasi dan 

kondisi aktual. Ini dapat dipahami karena bahasa yang digunakan untuk 

masing-masing media bisa sangat berbeda. Namun dalam konteks media, 

bahasa yang digunakan tetap yang berciri bahasa jurnalistik. Menurut 

Hohenberg, tujuan semua penulisan karya jurnalistik adalah 

menyampaikan informasi, opini, dan ide kepada pembaca secara umum. 

Lalu informasi itu harus disampaikan dengan teliti, ringkas, jelas, mudah 

dimengerti, dan menarik. 

Dengan demikian bahasa jurnalistik memiliki kekhasan dan dibuat 

harus dengan gaya menarik untuk membedakan dengan bahasa-bahasa 

yang digunakan di lingkungan lainnya. Namun yang pasti di luar 

kandungan khas bahasa jurnalistik yang kemudian berkembang menjadi 

bahasa jurnalistik online, masih menjadi bagian dari budaya. 

Koentjaraningrat (2009) menafsirkan dari pernyataan Kluckhon bahwa 

bahasa adalah salah satu unsur budaya. Karena kebudayaan sebuah 

masyarakat salah satunya dapat dikenali dari bahasa yang digunakan. 

Bahasa juga sebagai landasan moral dan kaidah yang menjadi dasar dari 

hubungan sosial. Manakala kondisi sosial masyarakat berkembang, maka 

bahasa pun akan turut berubah sesuai dengan situasi zaman. 

Berhubungan dengan perkembangan media massa, maka bahasa pun akan 

juga turut berkembang.  



 

 Era Post Truth | 37 

Perkembangan yang mengakibatkan perubahan terjadi secara holistik. 

Terjadi tidak hanya terjadi pada diri khalayak, melainkan pada tubuh 

media itu sendiri. Media baru dengan segala kecanggihan teknologinya 

dapat menghancurkan struktur dan kultur media masa konvensional. 

Kehancuran dimaksud bukan berarti melenyapkan kultur yang sudah 

terbentuk dalam kurun waktu lama, namun merupakan sebuah 

transformasi budaya yang mengeaskan berlakunya sebuah era. Ini dapat 

dipahami jika kita memperoleh informasi berkenaan dengan mekanisme 

internal dalam diri media massa yang begitu sangat kompleks. Budaya 

yang sangat lekat dalam postur media massa tiba-tiba harus berubah 

untuk kemudian mengikuti alur yang cepat, ringkas, dan tersebar. Segala 

jenis tuntutan ini pada akhirnya diikuti dan pada proses yang terus 

menggelinding.  

Media massa telah berubah, baik dalam objek formalnya maupun pola 

kebiasaan pengonsumsiannya. Inilah era post-truth, era ketika budaya 

bermedia telah mengubah wujud hubungan sosial kemasyarakatan. 

Kekerabatan dan persaudaraan yang sempat terputus kembali terjalin, 

atau juga sebaliknya memutuskan jalinan kekerabatan dan persaudaraan.  

 

C. ADAPTASI BUDAYA POST-TRUTH  

Kontak sosial dalam era kebudayaan internet merupakan sebuah 

pengalaman yang relatif baru. Ukuran kebaruan yang dirujuk bukan pada 

kedatangan awal internet, namun kerelatifan yang dimaksud karena 

proses adaptasi dan penggunaannya berlangsung sangat masif serta nyaris 

merata ke segenap penjuru dalam waktu yang konstan. Saat ini, internet 

telah memediasi semua aktivitas manusia. Internet bukan lagi sesuatu 

yang asing dan memerlukan proses adaptasi lagi. Bahkan sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Realitasnya, 

seluruh ruang kegiatan kini hampir semuanya berbasiskan internet atau 

setidak-tidaknya internet menjadi pendukung yang sangat menunjang bagi 

berbagai aktivitas.  
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Internet kini telah mengisi ruang batin manusia. Tidak dapat 

dibayangkan apabila manusia hidup tanpa internet. Nyaris mati gaya 

karena ketiadaan internet dapat mematikan aktivitas rutin. Salah satu 

alasannya karena setiap waktu manusia-internet dalam jalinan hubungan 

yang menyatu dengan dunia luar dirinya. Karena internet telah berubah 

menjadi infrastruktur sosial artifisial yang dapat dimaknai sebagai semiosis 

yang memunculkan penanda dan pertanda melalui pencitraan terhadap 

berbagai data teks dan visual yang ditampilkannya. Termasuk perguliran di 

antara berbagai informasi. Padahal jika mengingat pada jenis dan 

bentuknya terkesan sangat sederhana. Begitupun dengan mekanisme 

yang dijalankannya tidak memerlukan proses yang rumit, selama alat yang 

digunakan kompatibel dengan jaringan yang semakin luas, internet dapat 

digunakan. Kesederhanaan ini sebagaimana pengertiannya yang 

disampaikan Tom Kelleher (2007). Menurutnya, internet sebagai suatu 

sistem jaringan yang mampu menghubungkan berbagai perangkat 

teknologi seperti komputer, kabel, dan nirkabel secara global sehingga 

data berupa gambar, teks, video, maupun audio dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat global sebagai bagian dari pertukaran informasi 

(Faidlatul Habibah & Irwansyah, 2021) 

Berdasarkan masa awal kedatangannya, muncul anggapan bahwa 

internet dimaknai sebagai produk teknologi yang hanya dapat digunakan 

secara parsial. Maksudnya, hanya bidang-bidang tertentu saja yang 

membutuhkan dukungan internet sebagai penunjang bagi aktivitas 

kehidupan. Terutama kegiatan yang berhubungan dengan hiburan 

(entertaintment), media, dan komunikasi. Namun pada kenyataannya 

internet telah merevolusi segalanya. Bisnis, pemerintahan, pendidikan, 

dan sebagainya telah mentransformasikan dirinya ke dalam jaringan 

internet. Bahkan jika dibandingkan dengan jenis media lain, tingkat 

adaptasi internet berlangsung sangat cepat. Menurut Haryati (2008) 

seraya mengutip The Emerging Digital Economy (1998), dalam tempo 4 

tahun internet mencapai angka 50 juta pengguna, sedangkan media lain 
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seperti televisi membutuhkan waktu 13 tahun, komputer 16 tahun, radio 

38 tahun, dan telepon 74 tahun dalam mencapai angka pengguna yang 

sama. Kecepatan adaptasi terhadap internet ini salah satunya karena 

percepatan pemerataan infrastruktur jaringan. Selain itu, karena fasilitas 

yang memudahkan bagi akses para penggunaannya. 

Melalui berbagai keunggulannya, proses adaptasi berlangsung cepat 

dan menentukan kepada setiap orang memilih strategi adaptif cenderung 

memiliki kesadaran yang tinggi terhadap harapan dan tuntutan dari 

lingkungannya, sehingga siap untuk mengubah perilaku. Gudykunts dan 

Kim (2003) menyatakan bahwa motivasi setiap orang untuk beradaptasi 

berbeda-beda. Kemampuan individu untuk berkomunikasi sesuai dengan 

norma-norma dan nilai-nilai budaya yang baru tergantung pada proses 

penyesuaian diri atau adaptasi mereka. Walaupun demikian, setiap orang 

harus menghadapi tantangan beradaptasi agar dapat bermanfaat bagi 

lingkungan barunya. Lebih lanjut Gudykunts dan Kim (2003) menegaskan 

bahwa setiap individu harus menjalani proses adaptasi di kala bertemu 

ataupun berinteraksi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda 

dengannya.(Utami, 2015). 

Proses adaptasi yang berjalan mulus mengubah internet menjadi 

kebudayaan. Terbukti bahwa saat ini pola hidup dan kebiasaan 

masyarakat hampir semuanya telah berbasiskan internet. Bahkan karena 

keperkasaannya telah mensubstitusi peran yang dijalankan manusia. 

Melalui teknologi artificial intelegent-nya, internet mampu menghadirkan 

apapun yang dibutuhkan manusia. Menjadi guru hingga teman diskusi 

yang mencerdaskan, atau menjadi apapun yang menjadi harapan manusia 

dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Akan tetapi bagaimanapun sebuah 

produk teknologi selain menimbulkan pengaruh baik juga memberikan 

dampak negatif. Salah satu pengaruh yang nyata adalah terjadinya 

ketergantungan. Dependency Theory mendefinisikan bahwa 

ketergantungan berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan atau 

pencapaian tujuan dengan bergantung pada sumber daya lain, dalam hal 
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ini media sosial. Media tersebut dianggap oleh mereka sebagai satu-

satunya cara untuk memenuhi kebutuhan. Seolah-olah manusia tidak bisa 

hidup tanpa bantuannya. Sehingga masyarakat mencari kepuasan dalam 

teknologi dan menerima perintah dari teknologi. Keberadaannya dianggap 

sebagai kekuatan sosial yang dominan. (Soliha, 2015) 

Efek ketergantungan manusia terhadap internet atau kepada sesuatu 

barang ciptaan yang dianggap baru lebih karena nilai manfaatnya. Artinya 

internet memberikan manfaat dalam mengisi relung pikir dan ruang batin 

manusia. Pada bentuk lain, tingkat ketergantungan ini telah menyebabkan 

kecanduan (adiksi). Menurut Rakhmat (2018), adiksi internet bila dan 

hanya bila penggunaannya telah menimbulkan berbagai masalah fisik, 

merusak otak, psikologis, dan interpersonal. Jelas bahwa ini akan terjadi 

manakala penggunaannya di luar batas kewajaran. Sebab segala sesuatu 

yang melebihi dari kapasitas ruang kemampuannya akan berakibat lain.  

Berbagai kasus adiksi internet memang marak terjadi ketika masih 

dianggap sebagai sesuatu yang baru. Banyak penelitian yang menjelaskan 

penggunaan internet, terutama di kalangan remaja, dengan dampaknya 

yang sangat signifikan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan alasan remaja 

yang mengalami kecanduan internet dikarenakan ia tidak memperoleh 

kepuasan diri ketika melakukan hubungan sosial secara langsung atau face 

to face maka dari itu individu tersebut harus bergantung pada komunikasi 

online untuk memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi secara sosial. 

Ketika online, individu merasa bergairah, senang, bebas, serta merasa 

dibutuhkan dan didukung, sebaliknya ketika off line individu merasa 

kesepian, cemas, tidak terpuaskan, bahkan frustrasi (Neto dan Barros, 

2000). Individu yang mengalami kegelisahan dalam berinteraksi secara 

sosial melihat interaksi secara online menjadi suatu cara yang aman untuk 

berinteraksi dibandingkan harus bertatap muka (Ybarra, Alexander & 

Mitchell, 2005; Mesch, 2012).(Hakim & Raj, 2017). 
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Banyak bermunculan kasus penggunaan internet ini memang menjadi 

sebuah fase perjalanan internet yang kini berubah menjadi sebuah 

kebudayaan. Persoalan yang muncul bukan saja menyangkut pada proses 

adaptasi, akan tetapi terjadi juga pada respon yang berlebihan dalam 

menerima sesuatu hal yang baru. Karena sesuatu yang baru tersebut 

memiliki arah dan kecenderungannya sendiri dan harus diinformasikan 

agar menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat. Dalam hal lain 

terutama pada sisi yang sangat strategis adalah bagaimana pengetahuan 

perkembangan internet ini dapat mengubah paradigma masyarakat 

beserta ruang lingkupnya yang kini hidup dan berada dalam era post-truth. 

Gejala yang muncul bersamaan dengan era post-truth ini tidak selamanya 

menghasilkan dampak negatif, karena keburukan yang lebih menonjol 

berkenaan dengan adaptasi dan adopsi teknologi. 

Post-truth yang didahului terjadinya disrupsi teknologi memang 

membutuhkan penyesuaian yang tepat agar hasil-hasil dari disrupsi ini 

dapat memberikan manfaat. Sebagaimana definisinya yang disampaikan 

Millar, Lockett, Ladd (2017), disrupsi teknologi sebagai teknologi yang 

secara potensial dapat menciptakan disrupsi inovasi pada produk, layanan, 

ataupun proses bisnis di setiap level, seperti struktur industri, segmentasi 

industri dan sistem sosial (perubahan hubungan sosial). Perubahan yang 

diakibatkan disrupsi teknologi, maka perubahan tersebut mengakibatkan 

produk, layanan, atau proses sebelumnya, menjadi tidak efektif lagi, 

misalnya sebuah produk tidak diciptakan lagi (discontinuity), atau 

teknologi yang sudah tidak digunakan atau disediakan lagi. Terdapat lima 

hal yang mempengaruhi terjadinya disrupsi, yaitu: (a) biaya, artinya 

teknologi atau proses yang baru muncul bisa memberi nilai lebih murah 

dibanding sebelumnya; (b) kualitas, artinya kualitas teknologi atau proses 

baru lebih kompetitif dari sebelumnya; (c) pelanggan, artinya preferensi 

pelanggan tertarik pada produk atau proses yang baru; (d) regulasi, artinya 

regulasi lama tidak cocok lagi dengan teknologi atau proses baru; (e) 

sumber-sumber, artinya sumber-sumber yang sebelumnya penting tidak 
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tersedia lagi dengan berbagai alasan, dari keterbatasan pada sumber alam 

maupun pemblokadean sumber-sumber perdagangan (Mardina et al., 

2019) 

Maka jelas bahwa era ini merupakan wujud dari perubahan radikal 

yang berlangsung secara cepat. Oleh karena itu harus melalui pengenalan 

dan proses adopsi yang tepat terutama dalam memahaminya sehingga 

tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan. Perubahan-perubahan ini 

tentu saja harus dimaknai secara tepat agar manfaat yang terdapat di 

dalamnya dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal. Sebab apabila melihat 

pada realitas saat ini, fase-fase perubahan ini sudah relatif jauh 

berlangsung. Walaupun belum merata secara keseluruhan, namun era ini 

merupakan keniscayaan yang terjadi dan harus diikuti dengan melibatkan 

diri dalam dinamika perkembangannya. Di dalamnya dibutuhkan 

pengenalan tentang situasi dan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, 

pengenalan terhadap berbagai segi dari perubahan yang mendasar ini 

sangat penting untuk mengantar pada kelancaran proses adaptasi 

terhadap budaya baru. Dalam hal ini McQuail (2010:141) dalam Rosana, 

(2010) menjelaskan, perubahan-perubahan penting yang berhubungan 

dengan situasi yang berkembang terutama dengan munculnya media baru, 

yaitu: 

1. Digitalisasi dan konvergensi semua aspek dari media  

2. Interaktifitas dan konektifitas jejaring yang meningkat. 

3. Mobilitas dan delokalisasi pengiriman dan penerimaan (pesan) 

4. Adaptasi publikasi dan peran-peran khalayak. 

5. Munculnya beragam bentuk baru dari media “gateway’, yaitu pintu 

masuk untuk mengakses informasi pada web atau untuk mengakses 

web itu sendiri. 

6. Fragmentasi dan kaburnya “institusi media”  
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Berdasarkan ciri-ciri perubahan tersebut dapat digambarkan tentang 

sebuah kenyataan yang sama sekali berbeda dengan situasi sebelumnya 

atau kenyataan yang tidak pernah terbayangkan pada waktu-waktu yang 

lalu. Kini, semuanya sudah terjadi dan berlangsung sesuai dengan adaptasi 

masyarakat terhadap inovasi teknologi. Hanya tinggal bagaimana 

masyarakat memiliki kecerdasan informasi agar dapat menuntun pada 

perilaku bermedia yang benar. Media baru sebagai hasil dari inovasi akan 

mengalami difusi yang harus dikomunikasikan agar dapat dipahami dan 

menjadi bagian yang dapat memperkembangkan sisi kehidupan 

masyarakat. Menurut Rogers, diffusion is the process by which an 

innovation is communicated through certain channels over time among 

the members of a social system. It is a special type of communication, in 

that the messages are. concerned with new ideas. Communication is a 

process in which participants create and share information with one 

another in order to reach a mutual understanding. This definition implies 

that communi- cation is a process of convergence (or divergence) as two or 

more in- dividuals exchange information in order to move toward each 

other (or apart) in the meanings that they ascribe to certain events. Difusi 

adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-

saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota suatu sistem 

sosial. Ini adalah jenis komunikasi khusus, di mana pesannya. berkaitan 

dengan ide-ide baru. Komunikasi adalah suatu proses di mana para 

partisipan menciptakan dan berbagi informasi satu sama lain untuk 

mencapai saling pengertian. Definisi ini menyiratkan bahwa komunikasi 

adalah proses konvergensi (atau divergensi) sebagai dua atau lebih 

individu bertukar informasi untuk bergerak menuju satu sama lain (atau 

terpisah) dalam arti yang mereka anggap berasal dari peristiwa tertentu 

(Rogers et al., 2019) 
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FENOMENA POST TRUTH 

 
 

A. PERMULAAN 
Secara etimologis, post-truth berasal dari Bahasa Inggris. Akar kata 

post yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pasca atau 

setelah dan truth adalah benar. Jika disatuartikan maka akan 

membuahkan pemaknaan terhadap kata post-truth sebagai pasca-

kebenaran atau setelah kebenaran. Dalam Oxford Dictionary disebutkan 

post artinya after (setelah) sebagaimana dijelaskan dalam kosakata post-

mortem yang diartikan sebagai review of an event after it has happened, 

dan truth artinya quality or state of being true (kualitas atau dalam 

keadaan benar atau kebenaran (Manser,1996). Truth merupakan kata 

benda dari kata sifat true (Ulya, 2018). Dengan demikian padanannya 

adalah kebenaran dan benar.  

Dari pengertian ini akan menimbulkan pertanyaan lain, terutama 

mengenai kebenaran yang seolah terfragmentasi dalam fase dan masa-

masa tertentu. Pengertian lainnya yang kemungkinan muncul berkenaan 

dengan sebuah era yang pernah berlaku yang dapat disebut sebagai era 

kebenaran (truth). Meski sebenarnya tidak ada statement yang 

menyatakan bahwa berlakunya sebuah era melalui deklarasi yang 
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menjelaskan tentang berlaku secara sah era kebenaran ini. Post-truth lebih 

dimaknai sebagai sebuah fenomena atau sesuatu yang muncul bersamaan 

dengan perubahan tafsir mengenai kebenaran yang dibawa media. Posisi 

media dalam perubahan sosial begitu penting, karena menurut McLuhan 

& Fiore, “media pada setiap zamannya menjadi esensi masyarakat” hal ini 
menunjukkan bahwasanya masyarakat dan media selalu berkaitan dan 

media menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat, sadar 

atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif 

maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat (Yuliza, 2013). 

Terkait dengan hal itu, media dengan perubahannya bisa menjadi 

fenomena yang membawa kultur baru sesuai dengan dimensi 

perubahannya.  

Pengertian fenomena sendiri menurut kbbi.kemendikbud.go.id, 

adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat 

diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); gejala: 

gerhana adalah salah satu alam, n. sesuatu yang luar biasa; keajaiban: 

sementara masyarakat tidak percaya akan adanya pemimpin yang 

berwibawa, tokoh itu merupakan tersendiri, n fakta; kenyataan: peristiwa 

itu merupakan sejarah yang tidak dapat diabaikan. Dari sifatnya yang 

dapat disaksikan dengan pancaindera maka fenomena post-truth 

merupakan sebuah gejala yang dapat diterangkan secara ilmiah. 

Fenomena bisa dalam bentuk apapun, termasuk dalam media massa. 

Untuk memahami mengenai fenomena para filsuf mengembangkan aliran 

filsafatnya yang selanjutnya hasil penelaahannya itu dikenal dengan nama 

fenomenologi. Tokoh utamanya adalah Edmund Husserl (1859-1838) yang 

menjadikan aliran ini menjadi paling berpengaruh di abad 20.  

Fenomenologi berpandangan dunia yang kita huni merupakan ciptaan 

dari kesadaran-kesadaran yang ada di dalam kepala individu masing-

masing. Proses bagaimana manusia membangun dunianya adalah melalui 

proses pemaknaan yang berawal dari arus pengalaman. Fenomenologi 

menempatkan peran individu sebagai pemberi makna, dan dari proses 



 

 Fenomena Post Truth | 47 

pemaknaan oleh individu inilah yang kemudian menghasilkan tindakan 

yang didasari oleh pengalaman sehari-hari yang bersifat internasional. 

Individu kemudian memilih sesuatu yang “harus” dilakukan berdasarkan 

makna tentang sesuatu, dan mempertimbangkan pula makna objektif 

(masyarakat) tentang sesuatu tersebut (Supriadi, 2015) 

Tekanan yang kuat pada sisi individu menjadikan sebuah gejala sangat 

penting untuk dikenali. Sisi kesadaran dan pengalaman sebagai bagian 

yang dapat meningkatkan pemahaman secara internasional yang 

menjelaskan tentang sebuah fenomena, akhirnya akan memberikan arah 

yang jelas mengenai situasi yang sedang terjadi. Pada fenomena post-truth, 

kesadaran tumbuh untuk mengakui tentang sebuah era yang sedang 

berlangsung menjadi kenyataan yang akhirnya menjadi pengalaman baru 

bagi setiap individu dalam memahami fenomena tersebut. Karena 

fenomena merupakan sesuatu yang dinamis. 

Menurut Husserl, suatu fenomena tidaklah sebagai sesuatu yang statis, 

tetapi dinamis. Fenomena itu memiliki sejarah. Sejarah berkaitan dengan 

riwayat individual manusia, juga manusia secara keseluruhan. Kesadaran 

kita mengalami perkembangan; sejarah kita selalu hadir dalam cara kita 

menghadapi realitas. Setiap fenomena mengandung muatan sejarah. 

Suatu fenomena tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki kaitan dengan 

peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pengalaman merupakan sesuatu yang 

bersifat objektif, terpisahkan dari individu. Seseorang, sebagai subjek 

pengamat, memiliki relasi dengan sesuatu di dunia ini. Ia dipengaruhi oleh 

dunia dan pada gilirannya ia pun memaknai dunia itu. Dunia yang kita 

alami merupakan hasil ciptaan kesadaran kita. Fenomenologi memang 

mengakui adanya realitas eksternal sebagai hal yang benar-benar ada, 

tetapi hal itu hanya bisa dipahami melalui kesadaran yang kita miliki 

(Hasbiansyah, 2008). 

Memahami fenomena sangat penting karena akan membawa pada 

sebuah pemahaman mengenai akan datangnya sebuah era yang akan 

mengganti era sebelumnya. Ini sebagaimana post-truth yang merupakan 
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sebuah fenomena kebenaran yang berdinamika. Apalagi jika merujuk tafsir 

kebenaran yang berlaku sebelum era post-truth dimaknai sebagai sebuah 

keniscayaan, bernilai mutlak, dan tidak berlaku relatif, serta tidak ada 

kebenaran awal dan kebenaran setelahnya. Rujukan nilai kebenarannya 

pasti dan merupakan sesuatu yang secara empiris dapat dibuktikan. 

Korelasi yang kuat menunjukkan hubungan antara pikiran dan kenyataan 

juga dapat dinyatakan sebagai bentuk kebenaran, walaupun terdapat nilai 

kebenaran hakiki yang hanya dapat dibuktikan melalui perjalanan ruhiah 

seseorang dengan kenyataan objektif.  

Akan tetapi, di luar semua persepsi tersebut, kebenaran berdasarkan 

versi pasca-kebenaran bersumber pada nilai kebenaran subjektif. Meski 

harus disadari bahwa kebenaran ini hanya merupakan bentuk penafsiran 

manusia yang berlaku relatif, namun jika secara kontinu disebarkan maka 

akan membentuk pemaknaan lain yakni sebagai sebuah kebenaran yang 

dianggap sebagai kebenaran. Meski dalam praktiknya nilai kebenarannya 

beroposisi terhadap kebohongan. Louis Alvin Day (2006-78) dalam (Mufid, 

2009) mengatakan bahwa lawan dari kebenaran adalah bohong (lying), 

penipuan (deception), dan ketidakjujuran (dishonesty). Deception adalah 

pesan komunikasi yang disengaja agar orang lain mendapatkan 

pemahaman yang salah, atau agar mereka meyakini apa yang kita sendiri 

sendiri tidak yakin akannya. Deception dengan demikian dihasilkan tidak 

hanya dari ucapan, tapi juga perilaku, gerak, tubuh, hingga senyum. 

Bahkan pada kondisi tertentu menahan informasi merupakan bagian dari 

deception. Lying merupakan subkategori dari deception dan meliputi 

komunikasi tentang informasi yang salah di mana komunikator sendiri 

mengetahui bahwa informasi tersebut adalah salah. Pada kategori terakhir 

(dishonesty) banyak dilakukan praktisi media, walaupun dalam banyak 

kasus mereka menyadarinya.  

Dengan menggunakan standar sosial, maka kebenaran-kebenaran 

yang muncul di era ini sebuah fase pada pembentukan masyarakat post-

truth, meskipun belaku mutlak namun berdasarkan kurun waktu. 
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Kebenaran mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi 

dan kondisi sosial dan berdasarkan pada penafsiran pihak tertentu saja. Ini 

merupakan wujud kebenaran relatif dalam realitas di era post-truth. Ada 

kebenaran yang berlaku pada masa lalu dan kebenaran baru yang berlaku 

pada situasi terkini. Maka kemunculan post-truth seolah sebagai sebuah 

antitesa dari kebenaran. Hadir dan menghuni ruang-ruang publik hampir 

bersamaan dengan rezim-rezim lain yang menggunakan istilah yang sama. 

Entah bersamaan atau berselisih waktu, di samping kata post-truth, 

muncul istilah yang menggunakan kata post-post lain seperti post-

modernism, post-positivist, post-structuralis, post-colonial, dan post-post 

lain. Munculnya rezim post ini kian memastikan bahwa era ini adalah 

kelanjutan dari era-era sebelumnya yang telah terjadi pada masa sebelum 

ini. Bahkan mungkin juga untuk menunjukkan bahwa di milenium kedua 

ini kode zaman harus menggunakan rumus post. Hal ini seperti ingin 

menegaskan bahwa di milenium sebelumnya zaman memasuki fase 

modern, fase kolonial, dan fase-fase yang hingga kini telah berganti 

dengan suasana setelahnya. 

Fenomena post-truth dapat diawali dari apa yang dinyatakan Lee 

McIntyre (2018). Dia menjelaskan, pada tahun 2005, Stephen Colbert 

menciptakan istilah "kebenaran" yang didefinisikan sebagai diyakinkan 

oleh apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak perlu didukung 

oleh fakta. Perluasan dan penyebaran era post-truth didukung melalui 

penggunaan bahasa Inggris yang mendunia. Tentu sangat memudahkan 

proses internasionalisasi yang pada akhirnya menumbuhkan kesepakatan 

umum yang mengafirmasi terjadinya era ini. Bahasa-bahasa lain semisal 

Jerman dan Spanyol memiliki padanan kata yang sama yang menjelaskan 

mengenai kata post-truth. Lebih lanjut Block (2019) mengatakan, kata 

post-truth memiliki padanan pada bahasa-bahasa lain. Perhimpunan 

Bahasa Jerman telah melakukan hal yang sama sejak tahun 1971. Kata itu 

adalah 'postfaktisch' (pasca-faktual), yang terlihat tidak berbeda dengan 

post-truth, meskipun kita bisa berdebat berjam-jam tentang perbedaan 
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antara 'faktisch' dalam bahasa Jerman dan 'factual' dalam bahasa Inggris, 

dan selanjutnya, antara 'fakta' dan 'kebenaran'. Kemunculan istilah ini juga 

diyakini muncul pada fase sebelumnya. Ini diakui Kopalkas yang 

menyatakan bahwa istilah 'pasca-kebenaran' sebenarnya sudah ada sejak 

lama: sudah pada tahun 2004. 

Untuk memastikan berlakunya era post-truth maka dibuat skenario 

sebagai sebuah realitas hingga menjadi sebuah bentuk kesadaran kolektif. 

Setahap berikutnya berlaku menjadi sebuah era atau zaman dalam lintas 

perjalanan sejarah. Penggunaan kata post-truth memang tidak secara tiba-

tiba. Diawali pada fase ketika terjadinya sebuah praktik manipulasi 

kebenaran secara besar-besaran. Peristiwa-peristiwa yang menyertai 

kemunculan era post-truth ini seperti manipulasi fakta yang dilakukan 

mantan presiden Amerika Serikat George Bush atas tuduhan dimiliknya 

senjata pemusnah massal Irak hingga berbuntut terjadinya serbuan 

pasukan Amerika ke Irak. Selanjutnya, keluarnya Inggris Raya dari Uni 

Eropa, dan kemenangan presiden Trump dalam pemilihan presiden. (Lee 

Mc Intyre, 2018). Peristiwa-peristiwa ini memiliki hubungan tegas yang 

menunjukkan bahwa di balik itu semua ada alasan pembenar bagi pihak 

yang tengah mengaduk-aduk opini publik untuk menyalurkan hasrat 

kekuasaannya dengan memanipulasi kebenaran melalui teknik tertentu. 

Praktik post-truth juga dapat dilakukan dengan mengetengahkan 

kebohongan. Karena bohong maka tidak ada fakta yang mendasarinya. 

Namun di era ini, kebohongan dapat meluncur deras ke seluruh jaringan 

media. Para pengguna media sadar bahwa yang diperlukan adalah 

munculnya penafsiran terhadap kebenaran yang bersumber dari perasaan 

atau emosi. Menurut J A Liorente, fenomena seperti ini menandakan 

bahwa iklim sosial politik mengabaikan objektivitas dan rasionalitas 

dengan membiarkan emosi/hasrat memihak pada keyakinan meski fakta 

memperlihatkan hal yang berbeda. Yang terjadi dengan era ini adalah 

keyakinan pribadi lebih dikedepankan daripada logika dan fakta dalam 

ruang publik (Wera, 2020) 
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Secara umum, semua bersepakat bahwa saat ini telah secara resmi 

memasuki era post-truth, era di mana kebenaran mendapatkan tafsir baru 

sesuai dengan keinginan orang untuk melakukan penafsiran. Post-truth 

juga diartikan sebagai sebuah era di mana orang lebih mencari 

pembenaran daripada kebenaran. Hanya saja terjadi pemisahan yang 

tegas untuk menjelaskan mana yang memang benar-benar benar dan 

mana yang tidak benar. Pada era post-truth ini semuanya muncul dan 

menjadi sebuah tafsir baru. Keyes (2004) mendefinisikannya sebagai 

kaburnya batas antara kebohongan dan pengungkapan kebenaran, dan 

juga fakta dan fiksi. Fakta tidak lagi dipelintir, ditafsirkan ulang, atau 

dihilangkan begitu saja mereka dibuat dan disajikan secara ad hoc hanya 

karena sesuai dengan cerita tertentu atau agenda yang lebih luas. Lagi 

pula, di era di mana tidak ada lagi institusi (atau kelas institusi) yang 

memonopoli berita, laporan peristiwa, tren, atau fenomena apa pun akan 

memiliki akun tandingannya, 'menggarisbawahi bagaimana realitas sosial 

direpresentasikan. Sebagai kumpulan yang terus berkembang dari 

pencampuran beragam akun' (Döveling et al. 2018: 3) (Kalpokas, 2018).  

Jika dicermati maka pernyataan tersebut semakin meneguhkan bahwa 

berlakunya era post-truth hanyalah sebuah efek yang muncul sebagai 

konsekuensi dari perubahan. Efek ini menciptakan sebuah suasana baru 

yang tentu saja sangat berbeda dengan suasana sebelum ini. Bahkan 

dapat juga dipahami bahwa kemunculan post-truth ini sekadar usaha 

untuk menunjukkan perbedaan, yang mana perbedaan tersebut sebagai 

bagian dari sebuah usaha untuk memisahkan dengan penamaan. Karena 

dalam realitasnya bahwa setiap era harus memiliki nama dan menjelaskan 

makna dari penamaan tersebut. Tidak sebagaimana periode waktu 

sebelumnya yang berjalan begitu saja.  

Era ini juga memunculkan sebuah situasi di mana informasi yang benar 

dan bernilai objektif terkalahkan oleh informasi palsu. Menyedihkannya, 

informasi sejenis ini justru sangat dipercaya. Kondisi makin diperparah 

ketika informasi dibuat dalam bentuk pesan yang bisa menyentuh emosi 
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dan dilesakkan secara berulang-ulang. Di sini kebenaran akhirnya menjadi 

bias, terdistorsi dan relatif, sehingga sulit dibedakan mana benar-mana 

salah, mana fakta mana fiksi, dan mana jujur mana penipuan. Kebenaran 

ditetapkan atas dasar kekuatan dalam mempertahankan klaim subyektif 

ketimbang ditentukan atas dasar hasil proses diskursif yang rasional. 

Fenomena inilah yang akhir-akhir ini disebut sebagai fenomena post truth. 

Merebaknya fenomena post-truth salah satunya karena prilaku pengguna 

media sosial yang kadangkala cenderung egois, yaitu hanya memproduksi 

atau mengkonsumsi informasi yang memenuhi preferensinya saja. 

Terlebih di era ketika individu dibanjiri informasi tetapi hanya memiliki 

minim waktu untuk menelaahnya. Individu akan memilih informasi yang 

dapat diketahui isinya secara instan dan bisa memenuhi selera hatinya. 

Informasi verbal yang bentuknya monoton apalagi mengandung hal-hal 

yang dibenci akan ditinggalkan (Amanullah & Dwisusilo, 2019) 

Post-truth lebih menjelaskan pada hakikat yang terjadi. Kontributor 

utama terbentuknya era ini adalah pikiran sebagai bagian yang 

memperkembangkan teknologi komunikasi dan informasi. Pikiran yang 

juga membimbing pada perubahan media. Perubahan yang memberi 

kesempatan pengelolaan media secara institusional dan secara personal 

hingga menyebabkan media menampilkan dua wajah. Di satu sisi 

menampilkan wajah ramah dengan berita-berita yang konstruktif dan 

wajah lain adalah tampilan tentang keburukan. Bahkan dengan teknik 

framing, media memiliki kuasa untuk menjadikan seseorang sebagai 

apapun yang diinginkan. Seseorang bisa dijadikan sebagai pahlawan atau 

sebaliknya sebagai penjahat. Kekuasaan yang melekat pada media ini 

sangat tergantung pada individu atau organisasi di balik pengelolanya. 

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat 

lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak 

ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang 

akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. 
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Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang 

ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang 

terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur, 2015). 

Lebih jauh dari itu, gaya dan cara pemberitaan telah berada dalam 

genggaman kelompok ideologi kapitalis ketika media massa jatuh ke 

tangan mereka. Maka wajah kuasa yang ditampilkan adalah kejayaan-

kejayaan kaum kapitalis dan kelompoknya dalam persaingannya dengan 

penganut ideologi lain. Akan tetapi akan terjadi sebaliknya, jika media 

berada dalam penguasaan dan kekuasaan ideologi tertentu, tentu saja 

akan menampilkan pikiran-pikiran dari penganut ideologi tertentu 

tersebut. Maka dengan demikian bahwa media adalah pikiran, pikiran 

yang dimanifestasikan dalam wujud opini yang tersebar ke sejauh rentang 

penyebarannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Mc Luhan dan Innis dalam 

Littlejhon dan Foss ( 2009:411), media merupakan perpanjangan pikiran 

manusia. Jadi media yang menonjol dalam penggunaan membiaskan masa 

historis apapun. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa produk 

media merupakan hasil pikiran dari para pengelolanya yang 

dikomunikasikan kepada khalayak yang banyak. Berlaku untuk seluruhnya, 

artinya apapun jenis medianya, baik yang berkategori konvensional 

maupun baru. 

 

B. INFLUENCER DAN BUZZER 
Kini, berlembar-lembar penjelasan melalui media komunikasi 

mengenai kedatangan post-truth dan didukung penyebaran masif yang 

menjelaskan tentang era ini tidak lantas menyebabkan masyarakat 

menjadi tahu tentang situasi yang sedang terjadi ini. Pengetahuan tentang 

post-truth masih tersimpan dalam laci memori sekelompok orang atau 

pihak-pihak tertentu saja, terutama para aktivis media dan pemerhati 

situasi berkenaan dengan perkembangan digitalisasi teknologi komunikasi. 

Sementara masyarakat tetap dalam kondisi awam dan hanya menerima 

kenyataan terjadinya perubahan, tanpa tahu bahwa situasi ini telah 
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beralih ke era setelah kebenaran. Bahkan mungkin juga jika ditelisik lebih 

jauh tidak mengetahui bahwa ada era sebelum era post-truth ini. 

Kemungkinan lain, bisa saja tidak akan memedulikan adanya kelompok-

kelompok tertentu di balik media baru yang berperan sebagai desainer 

informasi. Kemungkinan yang dapat dipahami adalah suasana informasi 

tidak menentu. Tiba-tiba suasana gaduh, namun dalam waktu berikutnya 

menjadi tenang, gaduh, dan tenang lagi. Kegaduhan bukan tanpa sebab 

atau tidak begitu saja terjadi melainkan sebagai bentuk desain. Sehingga 

ada tarik ulur yang sengaja dibuat sebagai bagian untuk membuat 

kacaunya suasana.  

Dalam catatan perjalanan terjadinya kegaduhan di jagat maya hingga 

berujud pada suasana post-truth di Indonesia dapat dilacak ketika 

kontestasi pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 lalu. Kontestasi yang 

mempertemukan dua pasang kandidat ini mengurai suasana hingga 

membelah masyarakat menjadi dua kelompok besar. Salah satu sumber 

penyebab terbelahnya masyarakat ini karena peran opinion leader, 

influencer, atau para buzzer (pendengung) dari dua kubu yang saling 

berhadap-hadapan. Para buzzer masing-masing tergabung dalam pasukan 

siber untuk melakukan pertempuran opini di arena maya. Sudah barang 

tentu pada momen krusial ini berbagai konten yang teridentifikasi sebagai 

hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian bermunculan. Meski tidak dapat 

dihindarkan penggunaan fakta, akan tetapi hanya dijadikan sebagai 

pelengkap yang mendukung pada pembentukan opini.  

Desain utama lebih pada bagaimana menghadirkan narasi yang tertuju 

pada pembentukan keyakinan publik. Tanpa memperhitungkan terjadinya 

efek konfrontasi atau konflik yang akan terjadi. Yang jelas, pesan harus 

tersampaikan dan sedapat mungkin membanjiri seluruh kanal media. 

Berbagai tujuan dapat diwujudkan, apabila hanya untuk mencapai pada 

posisi popular tidak menjadi masalah apabila pribadi yang tengah 

dikontsruksikan memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat rendah. 

Karena semua itu bertujuan agar bagaimana informasi yang dibuat dapat 
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diterima dan memberi pengaruh yang kuat dan mengatrol person yang 

berada di posisi bawah dalam ranking kontestasi. Di sinilah peran buzzer 

agar setiap konten yang dibuatnya dapat memperkuat basis ketahanan 

informasi dari pihak yang merekrutnya. 

Peran buzzer dalam membangun persepsi publik saat kampanye 

politik telah menjadi sorotan dunia. Bradshaw & Howard (2019) telah 

merilis hasil penelitiannya mengenai penggunaan buzzer di berbagai 

negara. Penggunaan buzzer dalam konteks berpolitik sudah hampir 

dilakukan pada seluruh belahan dunia. Sebanyak 89% dari 70 negara yang 

menjadi subjek penelitiannya menggunakan buzzer untuk menyerang 

lawan politiknya. Di Indonesia sendiri, buzzer digunakan oleh politisi dan 

partai politik dalam membangun opini dan dukungan publik terhadap 

suatu calon pemimpin. Kecenderungan buzzer Indonesia adalah 

membangun topik menggunakan akun-akun palsu yang dikendalikan baik 

oleh manusia maupun robot dalam jumlah besar untuk menciptakan 

konten yang bersifat minsinformasi dan disinformasi. Masifnya pesan yang 

diproduksi oleh buzzer menyebabkan topik pembicaraannya akan menjadi 

trending topic di media sosial (Sugiono, 2020). 

Praktik pendengungan dengan menggunakan para buzzer sebenarnya 

terjadi juga di ruang-ruang lain seperti sektor ekonomi atau bisnis. Namun 

di sektor ini tidak membuat heboh jika dibandingkan dengan praktik para 

buzzer di ranah politik. Kehebohan dipicu karena konten-konten yang 

disebarkannya memiliki kontroversi sangat tinggi. Bahkan tidak tanggung-

tanggung mengemas konten yang menyerang seseorang. Dengan 

demikian, politik dipandang sebagai bagian paling rawan dan 

memungkinkan penggunaan para buzzer. Ini karena politik identik dengan 

kekuasaan, dan kekuasaan harus direbut atau dipertahankan. Sementara 

dalam era ini, kekuasaan politik salah satunya dapat diperoleh melalui 

pertarungan di tataran opini. Peter Merki (Budiardjo, 2008) mengatakan, 

bahwa politik dalam wajahnya yang buruk adalah perebutan kekuasaan 

untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Meskipun Merki tidak hanya 
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memandangnya dari sifat yang buruk dari politik akan tetapi 

mengungkapkan sifat baiknya seperti, ada sifat baik dari politik yakni: 

politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu 

tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. 

Kekuasaan politik dalam bentuk formal kenegaraan memiliki elemen 

yang sangat lengkap dan mengatur hajat hidup seluruh warga bangsa. 

Termasuk mengenai alokasi anggaran yang digunakan bagi tujuan-tujuan 

tertentu yang dianggap penting dalam suasana politik saat ini. Misalnya, 

penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan untuk belanja para influencer atau buzzer. Ini sebagaimana 

temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas belanja pemerintah 

terhadap para influencer atau buzzer dengan jumlah anggaran yang cukup 

Rp90,45 miliar. Jasa influencer atau buzzer ini baik secara individu atau 

kelompok, tujuannya untuk membangun opini publik terkait kebijakan 

pemerintah. Temuan ini sebagaimana diterangkan dalam gambar berikut: 

 
 Sumber: internet, 26/11/2021 

Gambar 3.1 Dua media menampilkan berita pengungkapan  

penggunaan influencer atau buzzer oleh pemerintah 
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Gambar tersebut menjelaskan pengungkapan praktik penggunaan 

anggaran (APBN) untuk para influencer atau buzzer yang direkrut 

pemerintah. Menurut peneliti ICW Egi Primayogha, temuan ICW ini 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada 14 hingga 18 Agustus 2020 lalu. 

Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE). Menurut ICW total anggaran belanja pemerintah 

pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar 

untuk 40 paket pengadaan, Kamis (20/8). Berdasarkan temuan tersebut 

menunjukkan betapa besar peran buzzer, influencer, atau opinion leaders 

dalam memainkan opini publik agar citra pemerintah tidak jatuh di mata 

rakyat. 

Di luar persoalan tentang benar tidaknya pengalokasian anggaran 

negara digunakan untuk menyewa jasa para influencer dan buzzer, serta 

kemungkinan terjadinya praktik maladministrasi keuangan negara, tulisan 

ini tidak mengungkapkan hasil temuan tersebut, namun hanya berusaha 

menekankan pada kemunculan para profesional media yang digolongkan 

dalam sebuah fenomena yang datang bersamaan dengan peradaban 

media sosial. Berdasarkan latar kemunculannya, para buzzer pada awalnya 

digunakan untuk membantu mempromosikan suatu produk tertentu dari 

sebuah perusahaan dengan atau tanpa imbalan. Dengan kata lain, mereka 

tidak muncul begitu saja dan langsung masuk ke ranah politik. Identifikasi 

atas penggunaan buzzer atau influencer di ranah politik diawali sejak 

tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, 

jasa buzzer mulai dilirik oleh aktor- aktor politik. Dilansir dari 

Kumparan.com, profesi buzzer memiliki dua kategori yakni, buzzer yang 

dilakukan secara sukarela dan buzzer sesuai permintaan. Biasanya buzzer 

sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk 

memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres (KumparanNews, 2018). 

Terdapat dua kategori buzzer politik di media sosial yakni buzzer politik 

yang terlibat secara sukarela dan buzzer politik yang terlibat secara 

profesional. Proses keterlibatan menjadi buzzer politik profesional di 



 

58 | Media, Kebenaran, dan Post-Truth 

media sosial diawali dengan adanya open recruitment. Sedangkan proses 

keterlibatan seorang sukarelawan buzzer politik tidak diawali dengan open 

recruitment, melainkan buzzer-buzzer relawan tersebut telah terlebih 

dahulu membuat konten di media sosial (Felicia & Loisa, 2019). 

Kehadiran buzzer politik dalam sebuah kontestasi tak lebih dari 

seorang atau kelompok pendengung. Maksudnya mereka bergerak dalam 

sebuah sistem pemilihan umum yang legitimate. Semua proses 

penyelenggaraannya sudah teratur. Baik dari tata cara bersaing, 

kampanye, profil calon penguasa, sampai periode waktu kekuasaan. 

Semuanya diupayakan untuk mengatur agar proses perebutan kekuasaan 

ini berjalan damai, aman, dan lancar dan sesuai dengan norma serta 

peraturan. Secara elegan masing-masing kandidat berusaha untuk patuh 

terhadap aturan. Standar normatif yang menjadi syarat dalam kontestasi 

pun terpenuhi. Akan tetapi dalam wujud kontestasi, apalagi untuk 

memenangkan kekuasaan, tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara 

biasa. Karena saat dalam masa persaingan berbagai perkiraan tentang 

siapa yang akan menjadi pemenang dalam kontestasi biasanya sudah 

dapat diramalkan. Ini bukan saja untuk kontestasi di level lokal 

kedaerahan, bahkan di tingkat perebutan pucuk kekuasaan pemerintahan 

pun sudah diperkirakan kemenangan kepada salah satu nama calon yang 

mengikuti persaingan. 

Menghadapi situasi persaingan yang sangat ketat dan keras, tentu saja 

memerlukan upaya ekstra yang dapat digunakan sebagai suplemen bagi 

penunjang kemenangan. Apalagi sudah dapat diperhitungkan secara 

matematis tingkat perolehan dukungan kepada salah satu calon, maka jika 

dianggap masih belum mencukupi jumlah perkiraan dukungan yang akan 

diperoleh, tentu saja harus dengan upaya efektif dengan memperluas 

cakupan penyebaran kepada para calon pemilih yang tersebar di berbagai 

pelosok negeri, dengan harapan dapat lebih mempopulerkan profil 

kandidat yang akan dipersaingkan. Popularitas memang menjadi salah 

satu syarat utama dalam politik, di samping syarat lain yang juga sangat 
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menentukan. Oleh sebab itu, untuk membangun dan memenuhi syarat 

popularitas ini harus lebih dekat dan lekat dengan masyarakat yang 

tersebar dan memiliki hak pilih. Maka pilihan satu-satunya adalah dengan 

memanfaatkan jasa para influencer atau buzzer. Pemanfaatannya tidak 

juga dengan cara-cara biasa, namun harus menunjukkan penguatan pada 

sisi lain yang mendukung pada gerbang kemenangan sang kandidat. Cara 

ini dipandang biasa sebab post-truth memungkinkan semuanya terjadi. 

Praktik yang sama namun dengan cara yang agak berbeda ditunjukkan 

saat kontestasi politik di Amerika Serikat. Kontestasi yang 

mempertemukan dua kandidat calon presiden masing-masing Donald 

Trump dan Hillary Clinton (Sabato, Kondik dan Skelley 2017). Trump dapat 

dijadikan eksemplar utama dalam mengidentifikasi fenomena pasca-

kebenaran. Trump mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat 

kontroversial, di mana ia melabeli berita yang diproduksi oleh media-

media yang terverifikasi di Amerika Serikat sebagai fake news atau berita 

palsu. Repudiasi dan sikap skeptisme Trump terhadap media yang 

mainstream di Amerika tersebut menjadi salah satu gejala pasca-

kebenaran. Trump menduga media-media mainstream tidak fair dan ingin 

menjatuhkan kredibilitasnya dalam pilpres di AS, sehingga Trump dengan 

segala legitimasinya bersikap antipati terhadap pers di Amerika (Kellner 

2018) dalam (Kurniawan, 2018). 

Gaya dan cara politik Trump terhadap media menjadi perhatian dan 

tidak berhenti sampai di Amerika saja melainkan menular ke berbagai 

belahan dunia. Tak terkecuali di Indonesia yang pada tahun politik terjadi 

kontestasi yang mempertemukan antara dua kandidat presiden incumbent, 

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin melawan Prabowo Subianto dan Sandiaga 
Uno. Berbagai praktik media dilakukan untuk memperbesar basis 

dukungan. Tentu saja dengan melibatkan para influencer dan buzzer yang 

secara sistematis melakukan penyebaran berbagai konten di media. 

Akibatnya, lingkungan informasi penuh dengan konten yang mengandung 

unsur-unsur yang di luar dari standar etis-normatif. 
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Praktik bersifat konspiratif ini mendapat padanannya, atau tidak 

hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara lain, pengungkapan yang sama 

telah dipublikasikan dan menyebar ke seluruh jaringan media dunia. 

Apabila ditelusuri, penggunaan pihak ketiga ini sebagai agen konspirasinya 

karena ada kekuasaan yang dipersaingkan. Kekuasaan tersebut dapat 

bersifat ekonomi, bisnis, politik, atau sektor lain yang memiliki dimensi-

dimensi untuk bertahan dan menang. Pihak penggenggam kuasa tentu 

saja ingin mempermanenkan kekuasaannya. Apabila kekuasaannya 

berbatas waktu bersamaan dengan periodisitas yang membatasi 

sebagaimana dalam persaingan politik, maka tentu saja akan berusaha 

agar pelaksanaan kekuasaannya dapat terus berlanjut dan tidak dianggap 

gagal. Padahal dalam dimensi kekuasaan tentu saja dalam 

melaksanakannya tidak akan dapat memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan semua orang yang dipimpinnya.  

Namun yang jelas, ketika masih berkuasa dan menyisakan waktu bagi 

kekuasaannya, tentu saja harus berusaha membuat kemasan opini-opini 

yang mengarah pada bentuk keberhasilan. Perkara masyarakat sudah 

memahami desain informasi yang bersifat kolutif dan manipulatif ini, 

namun dengan pengerahan opini yang masif serta menghasilkan isu-isu 

yang hanya menguntungkan pihak kuasa, setidaknya akan memberikan 

harapan akan terjadinya perbaikan. Tidak menjadi soal apabila tidak 

terealisasi mengenai harapan perbaikan tersebut, yang jelas bahwa wujud 

harapan berhasil hanya mengenai benak publik saja. Hal ini mengingat 

posisi media yang sangat penting dan menjadi satu kesatuan nafas 

masyarakat. 

Kekuasaan konspiratif dapat dianggap liar mengingat partner yang 

dijadikan kompatriotnya terdiri dari orang per orang atau sekelompok 

orang yang berhimpun dalam sebuah kelompok tertentu yang sifatnya 

non-formal. Walaupun dalam praktiknya bekerja dalam senyap, namun 

kecenderungannya mengarah pada kepentingan yang diperjuangkan. 

Dengan kata lain, meski berusaha menutupi diri serapat mungkin, akan 
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tetapi tidak bisa mengelak ketika bukti dari narasi-narasi yang dikemasnya 

menunjukkan pada siapa dirinya bekerja. Sifat dari kontennya dapat 

berupa promosi atau propaganda yang nyata-nyata 

Dalam posisi yang seperti itu, ini merupakan gambaran nyata 

bagaimana media sosial dapat menjadi gambaran mengenai segi 

kepemimpinan seseorang. Bahkan menjadi dasar pilihan bagi masyarakat 

dalam menentukan dan memilih calon pemimpin politik di masa yang akan 

datang. Hanya dengan melihat pada postingan-postingan yang 

dilakukannya dan dengan jumlah para penyuka dan pendukungnya. 

Meskipun sebenarnya jumlah penyuka dan pengikut media sosial dapat 

direkayasa melalui sebuah teknik tertentu. Hanya yang jelas akan 

membedakan mana calon pemimpin yang berdasarkan hasil rekayasa dan 

mana yang alami yang konon muncul secara sukarela dari para 

pendukungnya. Dengan sifatnya yang transparan maka semuanya dapat 

terungkap. Dengan kata lain, pada saat mana upaya untuk mendapat 

dukungan dilakukan melalui teknik tertentu seperti buzzer atau boosting 

atau tanpa teknik sama sekali. Ini menunjukkan betapa media masih 

sangat berpengaruh dalam membentuk dan mengarahkan sikap 

masyarakat terhadap sebuah pilihan tertentu. Dengan menggunakan 

sarana kampanye, maka dukungan akan diperoleh. Sama persis kondisinya 

dengan ketika media masih dalam situasi yang konvensional. Mengingat 

fungsinya yang sangat tinggi dalam memengaruhi opini masyarakat, maka 

digunakan sebagai alat untuk mengkampanyekan tentang pribadi 

seseorang yang berhasrat mengikuti kontestasi politik atau kampanye 

mengenai sebuah cara dan kebiasaan baru. 

Perbedaannya adalah pada tingkat keeratan dan kontak media dengan 

masyarakat. Melalui media saat ini, respon dapat dinyatakan secara 

terbuka dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan karakteristik pemberi 

komentar. Lain halnya pada saat media konvensional menjadi satu-

satunya saluran yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. Secara 

tertutup selalu menyembunyikan atau tidak pernah memublikasikan 
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berapa jumlah respon melalui surat pembaca misalnya berkenaan dengan 

rencana menetapkan seseorang menjadi calon pemimpin. Atau juga dapat 

diketahui misalnya, dengan membuka kanal komentar dengan 

menggunakan sarana SMS (Short Massage Service) misalnya, meskipun 

dapat diketahui namun cenderung dapat dimanipulasi oleh para pengelola 

media. Hanya yang jelas, meskipun berbeda platform namun masih dapat 

dijadikan sarana atau alat untuk menaikan popularitas seseorang. 

Sehingga pada setiap kontestasi selalu menjadi bagian yang harus 

dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan. Inilah karena sifatnya yang 

subjektif maka media itu sendiri menjadi alat perseorangan atau kelompok 

yang sangat efektif untuk menempuh suasana persaingan. 

Walaupun bertindak secara tidak sah dan dapat diidentifikasi sebagai 

kegiatan yang membahayakan demokrasi, namun era ini juga melahirkan 

sebuah komunitas yang bertugas memelihara, menjaga, dan 

mengamankan para cukong yang bergerak di berbagai bidang termasuk 

kekuasaan. Anak kandung dari era post-truth ini berupa komunitas buzzer 

yang mengarahkan aktivitasnya untuk menyerang pihak-pihak yang 

menjadi lawan dari para cukong dan pemilik kuasa yang memeliharanya. 

Dengan kata lain, langkah yang dilakukannya adalah mengkonter isu-isu 

yang dihembuskan para pengkritik atau lawan yang berhadap-hadapan 

dengan para cukong atau penguasa.  

Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuat isu-isu naratif yang 

tujuannya hanya menguntungkan pihak yang membayarnya. Buzzer 

berubah menjadi sebuah profesi. Karena jasanya, mendapatkan bayaran 

besar dan tidak berdasarkan standar penggajian sebagaimana profesi 

lainnya. Sementara dalam gerak dan langkahnya telah melintas batas dan 

hebatnya lagi hukum mendadak tumpul kala mengidentifikasi gerombolan 

buzzer yang terafiliasi kepada pemerintah atau kelompok kepentingan 

tertentu. Sehingga dengan sangat leluasa melakukan serangan kepada 

pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Akan tetapi, tulisan ini tidak 

bermaksud mengupas tuntas buzzer dan kelompoknya serta sistem 
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kerjanya yang secara terang-terangan mengabdikan dirinya kepada 

sebuah kekuatan tertentu demi anggaran besar yang disediakan, 

melainkan sebagai bentuk penghampiran sesaat yang menjelaskan 

mengenai atmosfir informasi yang sudah sangat kalang kabut dan 

tercemari pikiran-pikiran destruktif.  

  

C. HOAX DAN KEBOHONGAN  
Apapun yang terjadi dalam era post-truth selalu menampilkan wajah 

buruk. Pandangan ini muncul bersamaan dengan situasi riil yang sedang 

terjadi di ranah media berjaringan online. Berbagai praktik tercela yang 

menunjukkan sisi negatif tumbuh subur dan tersemai di dalamnya. 

Karenanya, situasi ini kian mengukuhkan jiwa dari sebuah era yang 

mengubah haluan hidup secara mendasar. Pandangan negatif ini seolah 

menjadi wajah yang dibawa karena tidak ada lagi kebenaran selain 

kebenaran setelahnya yang berbentuk seperti saat ini. Padahal jika 

suasana ini ditautkan pada kemajuan teknologi komunikasi, teknologi 

selalu memiliki dua sisi yang ditawarkan dan sangat tergantung dari 

penggunanya. Apabila digunakan bagi tujuan-tujuan yang baik maka akan 

menunjang dan memperlancar pada kegiatan tersebut, begitu juga 

sebaliknya jika digunakan untuk tujuan negatif tentu akan memberikan 

dampak yang kurang baik.  

Namun era post-truth memang berbeda dengan era truth menurut 

paham yang datang kemudian. Tujuan kurang baik dapat dibuat melalui 

selubung yang diarahkan sebagai sebuah kebenaran. Nyatanya, kebenaran 

tidak berdasarkan fakta dan fakta pun tidak lagi penting. Kebenaran 

tergantung pada persepsi orang yang melihatnya. Jika dianggap sebangun 

dengan pemikirannya, walaupun bersifat sumir maka akan dipandang 

sebagai sebuah kebenaran. Ini sebagaimana yang dinyatakan Menteri 

Propaganda Nazi Jerman (1933-1945), Joseph Goebbels: “Kebohongan 
yang diceritakan satu kali, akan tetap menjadi kebohongan. Tetapi 

kebohongan yang diceritakan ribuan kali, akan menjadi kebenaran (Arif 
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Wicaksono, sulsel.fajar.co.id). Ironis, teori kebohongan yang bergulir pada 

era lalu ini berhasil mengelabui khalayak, padahal pada saat itu media 

massa masih menjadi rujukan utama kebenaran.  

Lolosnya opini penuh kebohongan ini terjadi karena dalam sistem 

pemerintahan fasis bercorak diktator media berada dalam kontrol 

penguasa. Opini yang dibangun harus sesuai dan sebangun dengan 

kepentingan pemerintah. Apalagi saat itu suasana dalam keadaan perang, 

maka media diarahkan untuk membangun semangat warga negara untuk 

mempertahankan negaranya. Menyusupnya kebohongan melalui saluran 

media -yang pada saat itu tengah menggali nilai truth sebagai landasan 

kebenaran informasi- membuktikan bahwa media sangat rentan dan 

sangat tergantung pada sistem pers yang berlaku. Arah dan kebijakannya 

ditentukan berdasarkan situasi yang terjadi. Berbeda halnya dengan 

situasi saat ini, ketika media berada dalam khasanah baru terbebas dari 

penguasaan kelompok dan golongan. Kebohongan bukan lagi sebagai 

upaya penyusupan dan pengelabuan melainkan kesengajaan yang dibuat 

secara terus terang. Karena itulah situasi ini dapat dikatakan melebihi dari 

nilai kebenaran atau post-truth. 

Tautan zaman yang berkenaan dengan post-truth ini dalam pandangan 

Ken Willber, dikaitkan dengan nihilisme, narsisme, skeptisisme, dan post- 

modernisme, yang pada prinsipnya menolak kebenaran universal. Realitas 

dan kebenaran hanyalah persepsi atau terikat pada perspektif dan 

interpretasi individu. Juga, tidak ada kerangka moral dan kebajikan 

universal sebagai acuan bersama. Asumsi-asumsi filosofis itu menjadi 

dasar pijak operasi post-truth, baik dalam bentuk fake-news (berita 

bohong) maupun hoaks (berita fakta yang dipelintir) (Lusi, 

2019).(Suharyanto, 2019). 

Kebohongan post-truth yang diibaratkan sebagai ibu kandung dengan 

anak bernama hoax ini tumbuh berkembang dan menghampiri seluruh 

pikiran manusia. Apabila kata hoax diartikan sebagai bentuk kebohongan, 

maka tidak ada tempat baginya untuk hidup dalam sistem media rasional 
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yang terverifikasi nilai dan kandungan beritanya. Karena media dalam era 

truth hanya melayani informasi yang berbasis kebenaran. Hal ini bukan 

saja guna memelihara agar sistem berpikir publik berada dalam suasana 

logis, melainkan juga pada performa dan citra dari media itu sendiri. 

Apabila bertentangan dengan khalayak, sudah barang tentu akan 

ditinggalkan hingga akhirnya menemui titik akhir. Namun kondisi itu tidak 

berlaku dalam sistem media baru yang justru sangat mengadopsi dan 

mewadahi konten bohong. Dengan persebaran konten bohong yang 

mewabah dan berekses meracuni pikiran masyarakat, namun 

menyerahkan pada mekanisme internal khalayak dalam merespon segala 

hal berkenaan dengan konten-konten tersebut. 

Media baru tidak berhenti sampai titik kekacauan lingkungan 

informasi, melainkan terus melakukan penyebaran yang masif dan 

memproduksi konten secara berulang-ulang. Dengan cara yang demikian, 

akhirnya mampu meyakinkan masyarakat hingga mengajak untuk masuk 

dalam irama yang sedang dimainkannya. Dengan kata lain, hoax tidak lagi 

dipandang sebagai berita yang aneh dan bohong, namun warna dalam 

torehan sejarah post-truth. Karena hoax menjadi ciri zaman yang jika 

hilang atau tidak ada lagi dalam jaringan media maka hilang juga arti post-

truth ini. 

Dalam kamus Oxford (2017) hoax diartikan sebagai suatu bentuk 

penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa 

bahaya. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi 

palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax 

artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. 

Dalam bukunya berjudul “Sins Against Science, The Scientific Media 

Hoaxes of Poe, Twain, and Others” Walsh (2006) menulis bahwa istilah 
hoax sudah ada sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di Inggris. 

Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan 

palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk 

mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan 
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atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu. Tujuan hoax adalah 

sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya hoax itu 

sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan 

langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet 

lainnya (Juditha, 2018) 

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa hoax berkisar 

tentang berita yang berlangsung dalam saluran media. Karena media 

bersifat terbuka dan menjangkau khalayak yang banyak maka akan 

mengganggu sistem kekebalan informasi publik. Meskipun jika melihat 

pada sifatnya, dalam percakapan di ruang nyata bentuk-bentuk berita 

yang mengandung kepalsuan, bohong, atau menipu sekalipun biasanya 

mewarnai situasi komunikasi dalam lingkup sosial. Perbedaannya adalah 

jika dalam komunikasi langsung tidak menyebabkan masalah karena 

pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi satu sama lain saling 

memahami, sementara jika disebarkan melalui jaringan media maka akan 

menyebabkan masalah.  

Bentuk perwujudan dari dunia nyata ke dunia maya persis 

sebagaimana dikatakan Baudrillard sebagai hiperealitas untuk 

menjelaskan perekayasaan (dalam pengertian distorsi) makna di dalam 

media. Hiperealitas komunikasi, media dan makna menciptakan satu 

kondisi, di mana kesemuanya dianggap lebih nyata daripada kenyataan, 

dan kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran. Isu lebih 

dipercaya ketimbang informasi, rumor dianggap lebih benar ketimbang 

kebenaran. Kita tidak dapat lagi membedakan antara kebenaran dan 

kepalsuan, antara isu dan realitas. Berkembangnya hiperealitas 

komunikasi dan media tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang 

telah berkembang mencapai teknologi simulasi (Azwar, M. 2014).  

Realitas telah berubah menjadi sekedar citra (image) untuk kemudian 

bertransformasi menjadi hiperealitas setelah melalui empat pentahapan. 

Pertama, citra mencerminkan realitas. Ini citra yang paling ideal. Namun 

kemudian citra yang hadir malah membelokkan dan menutupi realitas. 
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Terakhir, citra yang lahir tidak berhubungan sama sekali dengan realitas. 

Inilah apa yang disebut dengan hiperealitas. Dalam kehidupan sehari-hari 

hiperealitas ini berupa desas-desus, rumor hingga gosip. Kini hiperealitas 

itu lebih canggih dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi. sehingga lahirlah hoax (Setiawan, harianbirawa.co.id). 

Alasan-alasan yang mendasari sehingga hoax tersebar luas di jaringan 

media sosial, karena alasan berikut (Kaila, 2021): 

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki 

cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan 

kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal 

yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum 

yang lucu dan penuh fantasi. 

2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. 

Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website 

dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari 

perhatian publik. 

3. Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan hoaks) demi 

untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan 

oknum. (Kasus Saracen). Sebagai pengungkapan berkenaan dengan 

penggunaan jasa keahlian orang-orang tertentu untuk memberikan 

pengaruh kepada khalayak mengindikasikan terjadinya konspirasi 

antara pemilik modal dengan profesional media. Pengungkapan yang 

menjurus pada kasus kriminal ini menjadi urusan pidana karena 

bermuatan konten yang mengarah pada tuduhan-tuduhan yang tidak 

berdasar serta mengandung unsur fitnah keji. Bahkan pengungkapan 

yang menjurus pada bentuk pidana ini karena pengaruh yang 

ditimbulkannya dapat menyebabkan perpecahan atau disharmoni 

dalam berbangsa dan bernegara.  

4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan 

salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita 
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yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana 

sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai  

 

Dengan demikian jelas bahwa kemunculan hoax berkenaan dengan 

perilaku khalayak dalam memperlakukan media. Selain untuk lucu-lucuan 

melalui humor atau joke-joke, sampai mengundang khalayak untuk 

memberikan komentar atau like-nya, perilaku bermedia yang 

menyebabkan hoax ini karena munculnya tindakan misinformasi, 

disinformasi, dan malinformasi. Menurut UNESCO dalam publikasinya 

berjudul “Journalism, Fake News and Disinformation” yang dirilis tahun 
2018 membagi hoax menjadi 3 (tiga) kategori:  

1. Misinformasi  

Adalah informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, namun 

orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut 

sahih dan dapat dipercaya. Sejatinya tidak ada tujuan buruk bagi 

mereka yang menyebarkan konten misinformasi, selain sekedar untuk 

“mengingatkan” atau “berjaga-jaga”. 
2. Disinformasi  

Adalah informasi yang juga tidak benar namun memang direkayasa 

(fabricated) sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat 

membohongi masyarakat, sengaja ingin mempengaruhi opini publik 

dan lantas mendapatkan keuntungan tertentu darinya. 

3. Malinformasi  

Adalah informasi yang memang memiliki cukup unsur kebenaran, baik 

berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta obyektif. Namun 

penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan 

yang merugikan bagi pihak lain atau kondisi tertentu, ketimbang 

berorientasi pada kepentingan publik. Beberapa bentuk pelecehan 

(verbal), ujaran kebencian dan diskriminasi, serta penyebaran 

informasi hasil pelanggaran privasi dan data pribadi adalah ragam 

bentuk malinformasi (kominfo.go.id). 
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Untuk lebih jelasnya kategori yang termasuk ke dalam hoax dapat 

disederhanakan dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kategori hoax 

 

Kategori hoax yang terjadi dalam ranah media dan terjadi secara 

global. Ini yang menunjukkan kepedulian Unesco, terutama dalam 

menyadarkan publik terhadap hoax menunjukkan bahwa situasi ini 

merupakan fenomena dunia. Maksudnya bukan hanya persoalan lokal 

keindonesiaan saja melainkan problem global yang harus dihadapi secara 

bersama. Globalisasi hoax yang melintas batas negara terjadi karena dunia 

telah disatukan dalam jaringan desa dunia (global village)-nya versi 

McLuhan. Meski masing-masing negara memiliki bahasanya sendiri-sendiri, 

namun identifikasi atas berita-berita hoax yang menyembur dari belahan 

dunia dapat terdeteksi. Terjadinya karena sifat media itu sendiri yang 

memungkinkan praktik tersebut dapat dilakukan. Selain itu juga karena 

jenis media baru inilah yang kini menjadi bagian dalam semua kegiatan 

promosi atau alat kampanye bagi para politisi yang secara periodik 

bersaing memperebutkan kekuasaan.  
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Derakhshan dan Wardle (2017) menjelaskan bahwa hoax berupa fake 

news bahkan mulai digunakan oleh para politisi di berbagai belahan dunia 

untuk menggambarkan berita resmi yang tidak mereka setujui. 

Penggunaan istilah Fake News yang begitu luas dan bahkan melebar, 

mendorong Wardle (2017) untuk membuat alternatif istilah menjadi 7 tipe 

konten misinformasi dan disinformasi, antara lain: satir atau parodi (satire 

or parody), konten yang menyesatkan (misleading content), konten tiruan 

(imposter content), konten palsu (fabricated content), koneksi yang salah 

(false connection), konten yang salah konteks (false context), dan konten 

yang dimanipulasi (manipulated content). Meski demikian, istilah Fake 

News masih tetap lebih sering dipakai oleh masyarakat awam (Silalahi & 

Sevilla, 2020).  

Keuntungan yang diperoleh para politisi dalam menyebarkan 

pengaruh akan lebih fokus dengan arah pesan langsung yang menyasar 

kepada semua aspek dari khalayak. Tidak hanya pada pengaruh 

kognitifnya saja, melainkan dapat mendorong pada tindakan-tindakan 

yang sesuai sebagaimana tuntutan dalam media. Apalagi dalam konteks 

media konvergensi, di mana telah beralih bentuk pengonstruksian makna 

sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan para komunikatornya. Tidak 

ada lagi penjadwalan yang ketat sebagaimana agenda yang dimiliki media 

mainstream dan tidak ada editing atas naskah yang akan disebarkannya 

kepada khalayak. Begitu juga tidak membutuhkan saran profesional para 

jurnalis mengenai bagaimana sebaiknya tampilan visual dan teks yang 

sesuai sebagai bentuk pengaruh yang akan dimunculkannya. Hanya 

dengan kekhasan individu masing-masing politisi, maka pengonstruksian 

segala bentuk pengaruh dapat ditebarkan dengan kandungan yang 

nilainya sesuai dengan karakter dirinya.  
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Berdasarkan identifikasi atas saluran media sosial menemukan jenis 

hoax yang banyak dijumpai di media sosial di antaranya adalah:  

1. Hoax Proper, 

yakni berita bohong yang sengaja dibuat untuk menipu masyarakat, 

menyerang individu atau kelompok tertentu yang tidak sejalan.  

2. Click Bait,  

yaitu membuat judul berita yang heboh dan bombastis yang sekiranya 

menarik perhatian pembaca. Padahal isi beritanya seringkali tidak 

sesuai dengan judul yang ditulis. Sifat kebanyakan pengguna media 

sosial dengan minat baca rendah, dimanfaatkan oleh pembuat click 

bait untuk memviralkan berita bohong yang dikemas dengan judul 

bombastis tersebut. Karena dengan minat baca rendah kebanyakan 

pengguna media sosial akan langsung membuat kesimpulan pribadi 

hanya dari judul berita, tanpa membaca serta memahami isi berita 

yang sebenarnya.  

3. Berita lama yang diangkat kembali 

Hoax seakan tidak pernah mati karena seringnya berita-berita lama 

yang diangkat kembali dengan penambahan bumbu hoax sehingga 

menumbuhkan kesan bahwa ada kasus baru yang merupakan 

rangkaian kejadian dari kasus lama yang belum terselesaikan. (Futuhal 

& Fuad, 2020). 

 

Ketiga jenis hoax ini merupakan bagian utama yang digunakan untuk 

membangun opini khalayak. Masing-masing dapat digunakan sebagai 

melalui tangan-tangan profesional yang mengonstruksi salah satu calon 

yang didukungnya sebagai orang yang paling unggul dari lawannya. Desain 

yang dibuat dengan manipulasi nilai kebenaran yang diarahkan untuk 

memperkuat basis pemikiran masyarakat. Bahkan dapat dilakukan 

sebaliknya, apabila desain berita diarahkan untuk mendegradasi atau 

menghancurkan lawan politik atau bisnis, maka tidak terkecuali 

kebohongan pun dilancarkan dan seolah legal mengingat suasana sudah 
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berada dalam era post-truth. Menurut Mair (2017, post-truth terjadi di 

mana kebohongan diproduksi sebagai bagian dari taktik politik. 

Kebohongan tersebut tidak hanya sebagai sesuatu yang mudah 

dipatahkan argumentasinya, akan tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga 

seolah-olah menjadi fakta alternatif yang dapat diterima oleh publik. 

Dalam era post truth, kebohongan tersebut bisa diterima oleh publik 

bukan karena keterbatasan informasi, akan tetapi karena membanjirnya 

informasi (information overload). Terjadinya banjir informasi dipicu oleh 

kemajuan teknologi informasi, satu sisi karena masyarakat bisa 

memproduksi informasi untuk disebarkan ke internet dan tidak semua 

valid. Di sisi yang lain, pengguna internet menerima informasi yang 

beragam dari berbagai sumber baik dari media mainstream yang dikenal 

luas maupun situs-situs yang pengelolanya anonim. Berbagai informasi ini, 

diterima masyarakat dengan perantaraan share di medsos seperti 

facebook dan lain-lain (Latief, 2019). 

Akhirnya, Keyes menggambarkan kebohongan dengan pernyataan 

berikut:  

Even though there have always been liars, lies have usually been told 

with hesitation, a dash of anxiety, a bit of guilt, a little shame, at least 

some sheepishness. Now, clever people that we are, we have come up 

with rationales for tampering with truth so we can dissemble guilt-free. 

I call it post-truth. We live in a post-truth era. (Meskipun selalu ada 

pembohong, kebohongan biasanya dikatakan dengan ragu-ragu, 

sedikit kecemasan, sedikit rasa bersalah, sedikit rasa malu, setidaknya 

beberapa rasa malu. Sekarang, orang-orang pintar seperti kita, kita 

telah menemukan alasan untuk merusak kebenaran sehingga kita 

dapat menyembunyikan tanpa rasa bersalah. Saya menyebutnya 

pasca-kebenaran. Kita hidup di era pasca-kebenaran.(Keyes, 2011). 
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D. OPINI POST-TRUTH 

Era post-truth salah satunya dapat dikenali dari opini yang terbentuk. 

Opini yang bergerak liar dan susah dikendalikan namun tumbuh subur di 

taman sanubari khalayak. Sumber terjadinya karena kesengajaan yang 

dibuat dan disebarkan merata di seluruh jaringan media. Tidak berhitung 

pada dampak buruk yang akan terjadi, sebab tafsir kebenaran sudah 

melenceng jauh dari titik awal keberangkatan tentang kebenaran. Semua 

tafsir kebenaran berubah, dan hanya pribadi-pribadi anggota khalayak saja 

yang berkesempatan menafsirkan sesuatu sebagai kebenaran. Bukan lagi 

pada lembaga atau institusi yang ditunjuk memiliki otoritas yang dapat 

memperkarakan tentang nilai-nilai ketidakbenaran. 

Post-truth sudah jauh berjalan, sebagaimana opini yang terus 

beroperasi setiap hari menyasar sisi emosi khalayak. Hati pun tersentuh 

hingga membentuk sebuah keyakinan kebenaran. Keleluasaan mencipta 

nilai-nilai dimungkinkan karena dorongan berubahnya platform 

komunikasi manusia. Percakapan tidak lagi berlangsung di ruang nyata 

namun termanifestasikan dalam ruang maya. Semuanya tumpah dengan 

berbagai opini tentang keseronokan dan tak lupa kebobrokan. Padahal, 

opini akan tetap menjadi opini jika tidak bersifat publik. Atau opini tidak 

terejawantahkan dalam jaringan media sosial. Sebab tidak ada gagasan 

pribadi yang berubah menjadi pendapat umum (opini publik) tanpa 

melalui proses publikasi (Muhtadi, 2016). 

Berbagai akibat yang terjadi setelah mencerap realitas opini yang 

tersebar disebabkan interaksi. Publik mencerna nilai-nilai umum melalui 

opini dan kemudian terpengaruh. Pemaknaan terhadap simbol yang 

dinyatakan secara terbuka memberi dampak langsung pada sikap dan 

perilaku. Pengaruh tertebar sebagai efek atas desain informasi yang 

khusus diciptakan yang tujuannya hanya untuk mempengaruhi. Simbol-

simbol yang tertera sebagai konsekuensi penanganan secara optimal agar 

sensasi yang dikandungnya mengarahkan pada bentuk opini yang dapat 

menyita perhatian publik. Pada titik inilah opini publik tersusun dari 
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rangkaian pendapat perseorangan. Sebab bagi Nimmo (2011), opini publik 

adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal yang 

mempengaruhi atau menarik minat komunitas.  

Pemaknaan yang dibuat media atas realitas diawali dari pendapat 

pribadi orang yang bergulir secara masif dan menyentuh benak massa 

hingga menjadi pengetahuan umum. Alur yang terjadi dalam 

pembentukan opini publik berlangsung dalam lintasan yang sangat sempit 

ke dalam ruang yang sangat luas. Keterhubungan antara elemen-elemen 

tersebut terjadi karena pemanfaatan secara maksimal mengenai peran 

media. Sebagai penyebar informasi, segala hal berkenaan dengan publik 

menyebar dan sampai di relung memori. Dari sejumlah opini yang 

bermunculan tidak semuanya berpotensi menjadi wacana yang layak 

diperbincangkan. Walau sebenarnya, memiliki kelayakan. Opini publik 

tidak merupakan jumlah opini-opini dari tiap orang, tetapi integrasi 

pendapat yang ada pada masyarakat. Menurut Bogardus pengintegrasian 

pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan pada masyarakat disebut 

opini publik (Sastroputro, 1987: 53). Dalam pembicaraan sehari-hari istilah 

opini publik sering digunakan menunjuk kepada pendapat-pendapat 

kolektif dari sejumlah besar orang. Pendapat kolektif ini bukan berarti 

pendapat itu sebagai jumlahan pendapat pribadi-pribadi, kolektif dalam 

pengertian opini publik karena kekaburan dalam penggunaan istilah publik 

pada umumnya  

Akan tetapi semua menjadi terang benderang. Apalagi jika mengenai 

penyusunan tentang hal-hal yang sangat krusial. Walaupun sumir dan 

masih berupa isu, akan tetapi Isu-isu tersebut diarahkan agar menjadi 

perhatian dari publik yang tersebar. Melalui teknik tertentu, sebuah 

peristiwa yang tak memiliki nilai etika sekalipun dapat tersebar dan 

sampai di ruang emosi publik. Tanpa validasi nilai kebenarannya, 

keyakinan tertuju dan menyatakan sebagai sebuah kenyataan. Reaksi 

spontan akan muncul ketika menemukan narasi yang bertentangan 

dengan logika. Atau juga pernyataan kesepakatan karena terkonfirmasi 
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sebagai sebuah kebenaran. Respon berupa tindakan ini terdorong makna 

yang terdapat di dalamnya. Menurut Nimmo (2011), hubungan antara 

makna dan tindakan itu berbentuk lingkaran, yang tiap orang yang 

beropini tidak tahu bagi siapa yang berbicara lebih dahulu, sebab mereka 

semua bertindak atau mengutarakan satu sama lain mengenai masalah 

yang aktual dan menarik perhatian, berdasarkan makna yang diberikannya 

dan berdasarkan hubungan di antara mereka.  

Secara etimologis, opini publik berasal dari bahasa Inggris: public 

opinion. Opini adalah pendapat dari seseorang mengenai sesuatu yang 

menarik perhatian atau minatnya. Publik dalam hal ini adalah kumpulan 

manusia atau orang, yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu hal 

tertentu. Hal atau pokok permasalahan dalam pengertian tersebut itu bisa 

konkret dan bisa juga abstrak, bergantung kepada tertariknya seseorang. 

Setiap orang memiliki pendapat terhadap gejala yang muncul. Ada yang 

hanya menyatakan secara diam-diam dan menyimpan dalam relung 

memorinya, ada pula yang dinyatakan secara terbuka. Emory S. Bogardus 

(Soemirat, n.d.) menyatakan bahwa Opini publik adalah hasil 

pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam 

masyarakat demokratis. Pengintegrasian dalam pengertian di sini berarti 

hasil suatu pembicaraan, perdebatan, diskusi atau pertukaran pikiran di 

antara orang-orang yang berada dalam kelompok itu. Ini berarti bagi 

Bogardus, opini publik adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengintegrasian pendapat, jadi bukan merupakan jumlah 

pendapat individu-individu yang dikumpulkan. 

2. Pengintegrasian yang dimaksud adalah sebagai hasil diskusi tukar 

pikiran sesama anggota kelompok publik. 

3. Berlangsung pada suatu masyarakat yang demokratis 

 

Pendapat-pendapat ini bisa berbeda tergantung pada perspektif orang 

yang menyatakannya. Bisa mengenai persetujuan atau bukan atau juga 

dapat berupa perbedaan. Karena berdasarkan pada terbentuknya opini 
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publik jika ada gejala atau tanda-tanda adanya pendapat umum bila 

terdapat umpan balik, reaksi, liputan media massa, tindakan yang 

mencerminkan pandangan orang banyak terhadap suatu isu atau peristiwa 

baik yang dikemukakan oleh seseorang maupun oleh lembaga atau 

organisasi (Cangara, 2014). 

Secara umum dan di berbagai ruang baik media konvensional ataupun 

baru, opini publik membentuk sebuah pengaruh. Hanya saja apabila 

dibandingkan maka terdapat perbedaannya. Dengan kata lain pada sifat 

medianya yang terlembagakan atau personal. Media terlembagakan pada 

masanya sebagai sumber terpeliharanya opini publik. Terciptanya opini 

bukan saja atas dasar pendapat dari masyarakat, melainkan juga dapat 

muncul dari sisi medianya sendiri. Ini berkenaan dengan efektivitas dari 

medianya. Sebab tidak semua media menjadi sarana efektif mengemas 

opini, karena media tersebut jauh dari pengetahuan publik atau tidak 

terkenal. Walau menyebar opini namun jika tidak tersebar, maka tidak 

akan menimbulkan opini yang diharapkan. Meskipun jika merujuk pada 

alasan terbentuknya opini publik, dapat dipercayai sebagai gejala umum. 

Bernard Hennessy (Muhtadi, 2016), menjelaskan ada lima faktor penting 

yang menyebabkan terbentuknya opini publik, antara lain: 

1. Adanya Isu 

Secara sederhana opini publik dapat diilustrasikan semacam 

konsensus yang terbentuk dalam suatu arus perbincangan tentang 

suatu isu. Dalam rumusan yang berbeda, opini publik kerapkali disebut 

sebagai suatu generalisasi yang menggambarkan adanya semacam 

sikap kolektif atau kesadaran publik. Sedangkan yang dimaksud 

dengan isu dalam konteks yang sedang kita bicarakan adalah suatu 

persoalan kekinian yang sedang diperbincangkan dalam situasi 

ketidaksepakatan. Karena itu dalam suatu isu terdapat elemen-elemen 

yang mendorong munculnya kontroversi pendapat. 
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2. Adanya Publik 

Adanya kelompok dengan jelas dan tertarik dengan isu tersebut. 

Menurut John Dewey (The Public and Its Problem), dalam suatu sistem 

sosial terdapat banyak publik yang masing-masing terdiri atas individu-

individu yang secara bersama-sama dipengaruhi oleh suatu aksi dan 

gagasan. Dengan demikian, menurut Dewey, setiap misi dapat 

memunculkan publiknya masing-masing. 

3. Adanya kompleksitas pilihan dalam publik 

Kompleksitas tersebut merujuk ada totalitas opini yang berkaitan 

dengan isu yang menjadi perhatian seluruh anggota suatu publik. Pada 

setiap isu, perhatian publik akan dibagi menjadi dua atau lebih 

pandangan yang berbeda. Banyaknya pandangan pada setiap isu akan 

sangat bergantung pada sikap setiap anggota publik, pengalaman 

sebelumnya, dan kompleksitas isu tersebut. Artinya muatan isu yang 

relatif sederhana tidak akan melahirkan pandangan yang sangat 

beragam. 

4. Pernyataan opini 

Pandangan yang dapat membentuk opini publik adalah pandangan 

yang dinyatakan secara terbuka. Terdapat banyak cara yang dapat 

digunakan untuk menyatakan opini, tertapi bahasa, baik yang 

dinyatakan secara lisan maupun tertulis, merupakan bentuk yang 

paling umum digunakan untuk menyatakan suatu opini. Pernyataan 

dimaksud juga menyaratkan keterbukaan sehingga mengundang 

banyak respons. Karena itu pada tahap menyatakan opini secara 

terbuka, media massa merupakan alat yang relatif paling efektif juga 

efisien. 

5. Banyaknya individu yang terlibat 

Faktor terakhir yang ikut menentukan proses pembentukan opini 

publik adalah banyaknya publik yang tertarik dengan isu. Terdapat 

beberapa norma yang digunakan: a. besarnya publik tidak selalu 

ditentukan oleh jumlah mayoritas yang terlibat dalam perbincangan 
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tentang isu, b. publik yang terlibat tidak harus yang memiliki gagasan 

awal atau mereka yang melahirkan isu, c. signifikansi publik 

ditentukan oleh efektivitas komunikasi yang berlangsung dalam proses 

pembentukan opini sampai pada pertimbangan dalam penetapan 

bahwa suatu opini telah menjadi opini publik. 

 

Faktor-faktor tersebut terbentuk pada ruang media konvensional, 

meski pada bentuk media baru juga berpotensi terjadi. Hanya saja sebagai 

bentuk perbedaan dari sisi medianya, ada perbedaannya yang terjadi 

dalam jenis media tersebut. Media baru hidup dalam rentang kekinian 

dengan penguasaan secara individual, sehingga opini-opini yang terbentuk 

lebih beragam lagi, namun kemungkinan untuk menjadi opini publik 

sangat kecil karena konten atau sosok pembuatnya sangat berpengaruh 

dalam penciptaan opini. Di sisi lain, peluang menjadi opini publik dapat 

terjadi jika menggunakan berbagai teknik manipulasi yang menyebabkan 

konten menjadi viral dan dimaknai secara persepsional oleh publik.  

 

E. PROPAGANDA POST-TRUTH 

Secara semiosis, post-truth mencerminkan terjadinya kekacauan 

ekosistem informasi. Peristiwa yang ditunjukkan terjadi pada dekonstruksi 

nilai yang tidak lagi simetris sesuai dengan pemahaman umum. Akan 

tetapi, nilai telah dipersepsi secara personal dalam ruang subjektif 

berdasarkan kehendak individu untuk mengonstruksikannya. Sehingga 

fakta tidak lagi menjadi prasyarat utama pembentukan opini dan 

keyakinan terbentuk berdasarkan pada kemampuan masing-masing 

individu dalam memahami konten media. Bahkan dengan perkembangan 

teknologi media komunikasi, dalam era post-truth ini, perhatian khalayak 

diarahkan pada kehendak para desainer berita. Ini terjadi manakala publik 

tengah mencari informasi yang sesuai dengan minat dan kehendaknya, 

kemudian diserobot dengan menghadirkan informasi-informasi yang 

merupakan hasil ciptaan mereka.  
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Kemampuan para desainer berita untuk mengacaukan ruang informasi 

publik dimungkinkan karena terbukanya sistem media. Tidak ada sekat 

yang memisahkan antara dirinya dengan masyarakat dan masyarakat 

justru sebagai dirinya. Pada akhirnya sangat sulit untuk memperoleh 

sumber informasi terpercaya dan sulit untuk memercayai sumber 

informasi. Karena semua sudah bercampur dan menjadi satu kesatuan 

sebagai gambaran realitas. Seperti sebagai sebuah arus besar dari 

perubahan yang terjadi, dalam praktiknya hampir semua jaringan media 

memanfaatkan momen perubahan ini. Yaitu, momen pendekonstruksian 

nilai yang menyebabkan terbukanya berbagai praktik propaganda. Bahkan 

propaganda telah menjadi cara yang digunakan untuk menyemarakkan 

lingkungan informasi. Melalui cara ini, pesan dikemas sedemikian rupa 

yang tujuannya semata untuk mempengaruhi persepsi khalayak. Meskipun 

pesan tidak memiliki rujukan faktual, namun dianggap sah dan bisa 

disebarkan karena tujuan utamanya hanya mempengaruhi.  

Propaganda merupakan aktivitas komunikasi. Tujuannya adalah 

memanipulasi ruang batin khalayak. Praktik propaganda kian subur di 

ladang yang terhampar luas bernama post-tuth. Di di sini, pesan yang 

berseliweran di seluruh jaringan media hanya ditujukan untuk 

memperoleh pengaruh secara persuasif dengan menyasar emosi dan 

keyakinan khalayak. Propaganda dalam suasana post-truth kian 

bertambah masif dengan mudahnya menguasai media. Sebagai alat media 

digunakan untuk membentuk opini yang sangat efektif untuk menebar 

segala nilai bagi kepentingan individu atau kelompok. 

Dalam pandangan Lasswell (Heryanto, 2013), propaganda semata 

merujuk pada kontrol opini, dengan simbol-simbol penting, atau berbicara 

lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, 

atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Ia juga memberi definisi 

propaganda sebagai teknik memengaruhi tindakan manusia dengan 

memanipulasi representasi (penyajian). Representasi bisa berbentuk lisan, 

tulisan, gambar, atau musik. Inti dari kegiatan propaganda adalah persuasi, 
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yang mengutamakan ‘kemenangan’ dengan mengabaikan kebenaran, 
moral, dan etika. Atas dasar itulah banyak kalangan menilai bahwa 

propaganda sebagai kegiatan komunikasi yang berbahaya bagi 

kemanusiaan dan demokrasi (Arifin, 2010: 233). Propaganda dianggap 

mengabaikan kebenaran, moral dan etika karena sumber informasi yang 

menjadi pesan dalam komunikasi kerap tidak jelas dan cenderung samar-

samar, penyampaian pesan yang tidak terikat waktu sehingga dilakukan 

kapan saja bahkan bisa setiap saat, sifat gagasan atau informasi yang 

disampaikan amat tertutup dan bahkan dianggap sudah mutlak benar, 

dengan tujuan bersifat umum dan ditunjukkan untuk mengubah sistem 

kepercayaan, tidak menekankan kesukarelaan dan melibatkan paksaan/ 

koersif, tanpa aturan etis, demi kepentingan kelompok atau golongannya 

secara sepihak (Malik, 2017) 

Merujuk pada pengertian tersebut dapat dikatakan propaganda 

sengaja menebar efek yang digunakan untuk mempengaruhi ruang batin 

khalayak. Pesan yang dibuat dicerna dan masuk ke dalam relung batin 

khalayak hingga menjadi sebuah kenyataan tentang kebenaran. Mengenai 

kebenaran ini tentu saja bukan benar sebagaimana yang dipercayai 

melainkan kebenaran yang dipaksakan agar muncul sebagai kesepakatan. 

Setelah terjadi kesepakatan, baik yang berupa konfirmasi tentang 

kandungan nilainya maupun pernyataan secara senyap yang disetujui 

melalui pernyataan secara batiniah, selanjutnya muncul pengaruh yang 

membentuk sikap dan perilaku khalayak.  

Secara praktis, aksi propaganda mendapat momentumnya dengan 

kehadiran media baru, dalam hal ini media sosial. Dari sifatnya yang sosial 

dan kepemilikannya yang personal membuka peluang bagi tumbuh 

suburnya propaganda. Berbagai konten propaganda tertebar dan 

berproses dalam menumbuhkan pengaruh. Khalayak dapat 

mengidentifikasi dari sifatnya yang menimbulkan pertentangan pada 

logika. Menemukan kondisi tersebut, khalayak tidak tinggal diam, karena 
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sifat media sosial yang transparan, dapat mengungkap pernyataan tentang 

ketidaksetujuan dari konten propaganda melalui komentar atau opini.  

Bukan peristiwa aneh lagi ketika ruang media sosial terjadi saling 

serang opini di antara dua pihak yang berseteru. Di satu sisi sebagai 

penyebar konten yang menganggap bahwa pesan yang disemburkannya 

harus memiliki pengaruh nyata kepada khalayak, namun mendapat 

tentangan dari pihak lain yang mencium gelagat yang tidak benar dengan 

penyebaran konten tersebut. Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ, 

kemudian melawan serangan yang diterimanya dalam bentuk serangan 

lain. Sehingga lingkungan informasi menjadi kacau (chaos). Sesungguhnya 

bahwa bentuk permusuhan tersebut berkenaan dengan nilai yang dianut 

salah satu kelompok berbeda atau tidak sama dengan nilai kelompok lain. 

Karena ada dorongan untuk mempromosikan nilai tersebut akhirnya 

menggunakan media sebagai sarana penyebarluasannya. Meskipun 

sebenarnya pesan yang disampaikan bernilai positif seperti misalnya 

mempromosikan keberhasilan yang dicapai sebuah rezim tertentu, namun 

tidak luput dari bidikan dari pihak lain yang bisa saja menyatakan atau 

tidak menyatakan dirinya sebagai oposisi. Yang jelas dalam suasana 

perang kebenaran (post-truth) ketika ketidaksetujuan terhadap pesan 

yang diterima, maka akan mendapat penentangan langsung dengan 

komentar yang jika menggunakan ukuran etika komunikasi, tidak 

memenuhi syarat etis. Namun begitulah suasana di era post-truth, sebuah 

nilai kebenaran akan berkontroversi dengan nilai kebenaran lainnya. Nilai 

mana yang benar akan sangat tergantung pada kemampuan menggunakan 

teknik propaganda.  

Jika merujuk pada penggunaannya, propaganda terjadi bersamaan 

dengan terbentuknya masyarakat. Maksudnya, pada peristiwa jauh 

sebelum era peradaban media atau dengan kata lain terjadi dalam 

lingkungan nyata. Bahkan pada awalnya propaganda diarahkan untuk 

tujuan-tujuan baik. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, terjadi 

manipulasi yang diarahkan bagi kepentingan dirinya. Ketika digunakan 
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untuk kepentingan lain semisal ekonomi, propaganda diarahkan untuk 

menjelaskan segi-segi keunggulan saja agar dapat meningkatkan citra 

ekonomi sebuah negara atau perusahaan. Begitu juga dalam politik, 

terjadi manipulasi kepentingan yang semuanya diarahkan untuk 

membentuk dan mengarahkan opini kepada kinerja politik sebuah partai 

atau lembaga-lembaga politik lain. Propaganda dalam dua contoh tersebut 

atau dalam ekonomi dan politik, terjadi jika ada sebuah persaingan. 

Berbagai pihak yang tengah berkompetisi tentu berkeinginan 

memenangkannya, sehingga dengan teknik propaganda seolah hanya 

pihak yang sedang melakukan propaganda saja yang lebih unggul dan 

berhak memenangkannya. 

Jozep Goebbels (Shoelhi, 2012), menyatakan, propaganda merupakan 

seni persuasif untuk membujuk dan menegaskan kepada pihak lain bahwa 

apa saja yang dikatakan adalah benar. Esensi propaganda adalah upaya 

memenangkan dukungan vital, tulus, dan luas dari masyarakat atas 

sebuah gagasan sehingga pada akhirnya target propaganda menyerap 

gagasan itu secara terang-terangan dan tidak pernah bisa melepaskan diri 

darinya. Propaganda merupakan sarana komunikasi massa untuk 

mencapai tujuan. Tercapainya tujuan tercermin dari perubahan sikap, 

pendapat, dan tindakan orang banyak yang menjadi target propaganda 

sesuai dengan yang dikehendaki propagandis. Agar bisa mencapai tujuan 

propaganda harus mencerminkan apa yang diinginkan. Propaganda harus 

menunjukkan tujuan yang kokoh dan jelas dalam benak yang menjadi 

targetnya. Nilai moralnya ditentukan oleh tujuan yang dicari. Sebagai 

sebuah seni, propaganda tidak bisa dibatasi batasan nilai yang dianut 

masyarakat. Sementara menurut Jacque Ellul (Nimmo, 2011), propaganda 

sebagai komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi 

yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-

tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan 

secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam 

suatu organisasi.  
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Pada konteks saat ini, praktik seperti itu banyak tersebar dalam 

seluruh ruang media. Bahkan jika hanya menekankan hanya pada sisi 

pengaruh saja sudah dijalankan media, karena media adalah pengaruh 

sesuai dengan fungsinya. Maka ketika bermaksud untuk menebarkan 

pengaruh sudah barang tentu akan memberikan pengaruh nyata. Yang 

dapat mencegah khalayak tidak terpengaruh adalah kesadaran, 

pengetahuan, dan informasi yang dimilikinya yang berkenaan dengan isu 

atau konten yang sengaja dibuat sebagai ‘peluru’ yang dilesakan sebagai 
materi propaganda. Seberat apapun kandungan nilai yang dimuat dalam 

pesan propaganda, tidak akan menggoyahkan pendirian khalayak. 

Begitupun jika propaganda dilakukan secara berulang-ulang, kemungkinan 

akan dijadikan sebagai informasi sampah yang kemudian dimasukkan ke 

dalam tong. Kondisi masyarakat yang sudah mencapai pada taraf 

pendidikan tinggi tidak akan begitu percaya pada desain yang dikemas 

untuk menebar pengaruh. Seperti ketika khalayak mendapat pesan 

propaganda berupa iklan-iklan komersial, tentu saja tidak akan begitu saja 

percaya, karena selain pesan dianggap tidak logis, juga memuat konten 

yang melebihi dari keadaan normal. 

Propaganda jika dilihat secara sederhana hanya merupakan sebuah 

aktivitas persuasi dengan teknik bujukan yang menggunakan berbagai cara 

agar rasionalitas publik terarah dan terpengaruh pada pesan yang 

disebarkannya. Hanya saja berkenaan dengan keyakinan dan pemikiran 

tentu saja akan menjadi sulit. Keterpengaruhan berkenaan dengan aspek 

psikologis yang kemudian mendorong dan mengarahkan pada 

kesanggupan dan tindakan khalayak sasaran. Akan tetapi, terdorong atau 

tidaknya khalayak akan sangat tergantung pada kemampuan dalam 

memahami informasi dari sejumlah pesan yang diterimanya melalui 

berbagai saluran media. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai propaganda sebagai cara yang digunakan oleh kelompok 

kepentingan tertentu dan sekaligus menjadi pengetahuan khalayak, 

Cangara (2014) menjelaskan ada tiga tipe atau bentuk propaganda: 
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1. Propaganda Putih 

Propaganda yang menyebarkan informasi ideologi dengan menyebut 

sumbernya 

2. Propaganda Kelabu 

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok yang tidak jelas, biasanya 

ditujukan untuk mengacaukan pikiran orang lain, seperti adu domba, 

intrik, dan gosip 

3. Propaganda Hitam 

Propaganda yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan 

moral lawan. Tidak mengenal etika dan cenderung berpikir sepihak.  

 

Semua tipe propaganda menggunakan komunikasi sebagai landasan 

utama pembuatannya sedangkan bahasa sebagai alatnya. Proses yang 

dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagaimana penyusunan sebuah 

berita media untuk disebarkan sebagai secara umum sebagai konsumsi 

khalayak. Teks yang dituangkan pada platform media menekankan pada 

sebuah kecenderungan tertentu. Pada akhirnya dapat teridentifikasi ketika 

menyentuh pada muatan-muatan tertentu yang mengarah pada tujuan. 

Sesuai dengan warna yang menjadi pertanda dari tipe propaganda bisa 

menjadi unsur penguat yang menjelaskan arah serta kecenderungannya. 

Desain yang dibentuk dengan praktik penyebaran melalui berbagai teknik 

yang dikenal dengan nama-nama sebagai berikut: 

1. Name Calling 

Propaganda dengan memberikan sebuah ide atau label yang buruk. 

Tujuannya adalah agar orang menolak dan menyangsikan ide tertentu 

tanpa mengoreksi/memeriksanya terlebih dahulu. Salah satu ciri yang 

melekat pada teknik ini adalah propagandis menggunakan sebutan-

sebutan yang buruk pada lawan yang dituju. Ini dimaksudkan untuk 

menjatuhkan atau menurunkan derajat seseorang atau sekelompok 

tertentu. Sebutan “jahanam”, ‘biang kerok”, “provokator”, “PKI”, “GPK” 
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menjadi ciri khas yang melekat pada teknik ini. Teknik ini sering 

digunakan dalam propaganda lisan. 

2. Glittering Generalities 

Mengasosiasikan sesuatu dengan suatu kata bijak yang digunakan 

untuk membuat kita menerima dan menyetujui itu tanpa 

memeriksanya terlebih dahulu. Teknik propaganda ini digunakan 

untuk menonjolkan propagandis dengan mengidentifikasi dirinya 

dengan segala apa yang serba luhur dan agung. Propagandis berusaha 

menyanjung dirinya mewakili sesuatu yang luhur dan agung. 

Ungkapan kata-kata “demi keadilan dan kebenaran” menjadi salah 
satu ciri dari teknik propaganda ini.  

3. Transfer  

Meliputi kekuasaan, sanksi dan pengaruh sesuatu yang lebih dihormati 

serta dipuja dari hal lain agar membuat sesuatu lebih bisa diterima. 

Teknik propaganda transfer bisa digunakan dengan memakai 

pengaruh seseorang atau tokoh yang paling dikagumi dan berwibawa 

dalam lingkungan tertentu. Propagandis dalam hal ini mempunyai 

maksud komunikan terpengaruh secara psikologis terhadap apa yang 

sedang dipropagandakan.  

4. Testimoni 

Bersisi perkataan manusia yang dihormati atau dibenci bahwa ide atau 

program/produk adalah baik dan buruk. Propaganda ini sering 

digunakan dalam kegiatan komersial meskipun juga bisa digunakan 

untuk kegiatan politik. Dalam teknik ini digunakan nama seseorang 

terkemuka yang mempunyai otoritas dan prestise sosial tinggi di 

dalam menyodorkan dan meyakinkan sesuatu hal dengan jalan 

menyatakan bahwa hal tersebut didukung oleh orang-orang 

terkemuka tadi.  
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5. Plain Folk 

Propaganda dengan menggunakan cara memberi identifikasi terhadap 

suatu ide. Teknik ini mengidentikkan yang dipropagandakan milik atau 

mengabdi pada komunikan. Misalnya dengan kata-kata milik rakyat 

atau dari rakyat. 

6. Card Staking 

Meliputi seleksi dan kegunaan fakta atau kepalsuan, ilustrasi atau 

kebingungan dan masuk akal atau tidak masuk akal suatu persyaratan 

agar memberikan kemungkinan terburuk atau terbaik untuk suatu 

gagasan, program, manusia, dan barang. Teknik propaganda hanya 

menonjolkan hal-hal atau segi yang baiknya saja, sehingga publik 

hanya melihat satu sisi saja.  

7. Bandwagon Tehnique 

Teknik ini dilakukan dengan menggembar-gemborkan sukses yang 

dicapai seseorang, suatu lembaga atau suatu organisasi. Dalam bidang 

ekonomi, teknik propaganda ini digunakan untuk menarik minat 

pembeli akan suatu produk tertentu yang laku keras di pasaran.  

8. Reputable Mounthpiece 

Teknik yang digunakan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan kenyataan. Teknik ini biasanya digunakan oleh 

seseorang yang menyanjung pemimpin, akan tetapi tidak tulus.  

9. Using All Forms of Persuations 

Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, 

himbauan, dan iming-iming. Teknik propaganda ini sering digunakan 

dalam kampanye Pemilu (Nurudin, 2002). 

 

Inilah teknik yang digunakan para propagandis untuk mempengaruhi 

khalayak. Pengaruh merupakan efek awal yang pada akhirnya akan 

mendorong pada tindakan lebih lanjut, terutama berkenaan dengan 

kemungkinan untuk melakukan tindakan sesuai dengan persuasi retoris 

atau sebaliknya menolak secara tegas dengan cara mengabaikannya. 



 

 Fenomena Post Truth | 87 

Hanya yang jelas pada efek awal sudah terbentuk pada tindakan 

selanjutnya sangat tergantung pada interpretasi khalayak. Dengan 

semakin intens khalayak berinteraksi dengan media sebenarnya dapat 

membentuk persepsi terhadap seluruh pesan yang diterimanya. 

Pengidentifikasian terhadap konten yang bermuatan ketidakbenaran akan 

menjadi deteksi awal untuk menjatuhkan kepercayaan pada pesan yang 

diterimanya. Terlebih pada suasana post-truth dengan masifnya konten 

berunsur propaganda menjadi pengalaman yang secara tidak langsung 

dapat menguatkan mental khalayak. Akan tetapi, propaganda terus 

mencari jalannya sendiri. Manakala isu-isu usang dianggap tidak lagi 

mampu menebarkan pengaruh yang menghipnotis pikiran dan emosi, 

maka akan mencari cara tersendiri untuk sedapat mungkin mengubah 

keyakinan dan pendirian khalayak.  

Kondisi objektif khalayak meskipun berada dalam taraf pengetahuan 

cukup tinggi dan keadaan keyakinan sudah sangat kuat, bukan menjadi 

penghalang untuk menebarkan dogma atau sesuatu yang sedang 

dipropagandakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari masifnya konten-konten 

bermuatan agama, misalnya, walaupun khalayak sudah memiliki 

fundamental keyakinan agama yang sangat kuat namun karena terus-

terusan diterpa konten-konten tersebut, akhirnya dapat terpengaruh. 

Pada beberapa kasus, misalnya, beberapa di antaranya mengganti 

keyakinan agamanya ke agama yang baru sebagai hasil dari respon atas 

pengaruh yang diterimanya. Namun pada sisi lain dapat juga makin 

memperkuat keyakinan para pemeluk agama karena lebih menerpakan 

diri pada konten-konten yang bersifat membangun dan memberikan 

pengetahuan lengkap mengenai sifat keagaamaan yang yang dianutnya. 

Pengaruh yang terjadi dapat bersifat positif namun juga negatif. 

Bagaimanapun sangat tergantung pada diri khalayak terutama dalam 

memhami konten yang diterimanya. Apabila terjadi penguatan pada basis 

keyakinan yang merupakan pengaruh dapat dimaknai sebagai pengaruh 

positif namun jika mengubah secara signifikan basis keyakinan yang 
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selama ini dimiliknya. Keyakinan yang dinyatakan di sini bukan hanya 

menyangkut pada keyakinan agama melainkan juga keyakinan terhadap 

pandangannya dalam memahami dunia dengan realitas yang terjadi di 

sekitar aktivtas kehidupannya. 

 

F. DEMOKRATISASI DI ERA POST-TRUTH 

Era post-truth salah satunya ditandai dengan meluapnya informasi. 

Sumber penyebabnya adalah “suara” dan bunyi yang melimpah ruah di 
seluruh kanal media. Suara-suara yang terdengar nyaring hingga 

mengguncang jagat maya dari yang bernada sumbang hingga enak 

didengar tertuang dalam media berupa teks, gambar, dan video. Suara 

dan bunyi-bunyian yang menjejak pada kebenaran subjektif bercampur 

dengan suara kebenaran yang terverifikasi sebagai hasil konstruksi realitas 

faktual. Tidak ada sumbatan yang menghambat penyampaian arus 

informasi. Alirannya lancar mengalun dan tiba di tangan-tangan 

masyarakat yang memiliki akun media sosial serta aktif menggunakannya. 

Manakala mendapati kenyataan sosial yang bengkok serta fenomena 

politik yang tak menentu, kemudian mengopinikannya sesuai 

pengetahuan dan latar belakangnya. Semuanya terlibat, dari publik yang 

bergelar tinggi hingga lulusan sekolah dasar sekalipun dapat dengan 

leluasa membuat pernyataan yang berkenaan dengan diri dan situasi yang 

dihadapinya. Melalui media sosial, berbagai perasaan tumpah dan 

terungkap dengan segudang nilai yang dibawanya.  

Suara seluruh lapisan masyarakat sampai level terbawah turut 

terekam sempurna dengan segala konten keluguan dan kepolosannya. 

Rakyat ibarat mendapatkan ruang aspirasi baru dan menuangkan hak 

menyatakan pendapat tentang apa saja sesuai dengan apa yang ingin 

disampaikannya, tanpa tahu bahwa keterlibatannya dalam pembicaraan di 

saluran online sebenarnya merupakan bagian dari partisipasi politik. 

Terwadahinya seluruh aspirasi walau tidak jelas ditujukan kepada siapa, 

namun curahan hati yang dikemukakannya tak luput dari perhatian 
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khalayak, apalagi jika bermuatan unsur perlakuan ketidakadilan, konten 

yang dibuat sendiri atau melalui perantaraan orang lain- kemungkinan 

menjadi viral dan menjadi hits di trending topic. Jika diterima pihak 

penguasa, maka berpotensi untuk ditindaklanjuti untuk mencari duduk 

masalah yang sebenarnya.  

Beginilah gaya dan cara media baru dengan segala efek yang 

ditimbulkannya. Bukan saja mampu mengubah situasi sosial yang terekam 

secara eksis, dapat juga menyentuh pada kinerja aparatur pemerintahan, 

dan pada pengaruh lebih jauh lagi dapat mengubah hingga mengganti 

struktur kepemimpinan nasional. Terutama dalam sistem kehidupan poltik 

sebuah negara yang menerapkan asas liberal sebagai wujud penerapan 

demokratisasi. Media dan segala isinya mendapat jaminan konstitusional 

dan ditempatkan dalam struktur yang lebih tinggi dengan menjadi 

penyangga utama sistem demokrasi. Atribut yang disandangnya cukup 

terhormat dengan menempati salah satu pilar bersama dengan lembaga 

lain seperti eksekutif, legisltaif, dan yudikatif. Dalam suasana kehidupan 

media yang sangat liberal ruang-ruang kritis menjadi semakin terbuka dan 

dapat menyentuh lembaga pemerintahan. Jika menemukan sesuatu yang 

dianggap inkonstitusional, media berusaha beropini untuk meluruskan 

kembali agar suasana kehidupan kenegaraan kembali ke dalam konstitusi, 

namun jika sulit mengembalikan ke dalam ruang konstitusi tak menutup 

kemungkinan mewacanakan pergantian kepemimpinan. 

 Kekuatan media sosial dengan wacana dan opini yang dibuatnya 

dapat dibuktikan dalam pilpres Amerika tahun 2008 lalu, studi proyek 

Excellence in Journalisme, Pew Research Center, seperti dikemukakan 

Direktur Project for Excellence in Journalisme, Amy Mitchell, 

menyikumpulkan bahwa kampanye pilpres Obama telah membuat sejarah, 

bukan hanya karena Barrack Obama orang Amerika keturunan Afrika 

pertama yang terpilih sebagai presiden, melainkan juga kandidat presiden 

pertama yang secara efektif memanfaatkan media sosial sebagai strategi 

kampanye utama (Ya'cob Billiocta, 2014) (Budiyono, 2016). Model 
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penggunaan media sosial oleh Obama akhirnya dipraktikkan di negara lain. 

Bahkan media sosial dianggap sukses mengantarkan calon presiden 

ataupun perdana menteri dalam kontestasi.  

Kejadian agak berbeda namun masih berkenaan dengan penggunaan 

media sosial ialah ketika peran dan fungsi media sosial telah menggugah 

kesadaran pada seluruh elemen politik, maka pada era ini setiap 

kontestasi yang dijalani selalu melibatkan peran media sosial. Para 

kontestan melengkapi dirinya dengan membentuk tim media sosial hanya 

untuk melakukan ‘peperangan’ wacana terhadap lawan-lawannya. Pada 

akhirnya media sosial digunakan bukan lagi sekadar sebagai arena 

mempromosikan profil kandidat, melainkan sebagai senjata ampuh 

dengan peluru berupa konten-konten grafik, gerak, dan tekst hingga tak 

luput memuat kandungan hoax. Dalam perang wacana tersebut media 

sosial digunakan mendahului waktu pelaksanaan kontestasi. Waktu 

menuju ke hari pemilihan yang relatif sangat lama dimanfaatkan dengan 

tebaran konten-konten yang tak bisa dihindarkan menyebabkan saling 

serang di antara tim media masing-masing kubu. Tanpa disadari kondisi ini 

menyebabkan dunia maya menjadi overheat, dan kemudian panasnya 

menjalar ke pribadi masing-masing konstituen dan para pendukung para 

kandidat. Situasi ini yang menegaskan berlakunya era post-truth.  

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sangat efektif sebagai 

instrumen pemenanganan dalam kompetisi politik. Meskipun secara 

akademis terjadi kontroversi berkenaan dengan efektivitasnya sebagai 

instrumen yang berkontribusi memenangkan kontestasi, namun 

realitasnya media sosial telah menjadi saluran demokrasi rakyat dan selalu 

ada dalam setiap kontestasi. Melalui aplikasi seperti facebook, twitter, 

Instagram, youtube, whatapps, dan sejenisnya rakyat memberikan 

kontribusi pemikiran dan tindakannya hingga terlibat hajat demokrasi. 

Dalam alam demokrasi, sirkulasi informasi berlangsung baik. Bagian yang 

memperkembangkannya adalah media sosial. Bahkan informasi menjadi 

hak setiap warga negara. Kebebasan informasi (freedom of information) 
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dan kebebasan akses informasi (freedom of access to information) 

merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dari era globalisasi. 

Bahkan lebih jauh kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi 

manusia (human rights) yang dijamin oleh undang-undang. Artinya bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan 

dengan cara apapun. Namun, pada kenyataannya kebebasan informasi 

tersebut tidak dapat diaktualisasikan secara total dalam kehidupan kita 

sehari-hari karena memang tidak ada kebebasan yang tidak dibarengi 

dengan batasan-batasan tertentu. Tidak ada kebebasan yang tidak dibatasi 

oleh kepentingan-kepentingan tertentu. (Fahmi, 2011). Di era ini di mana 

media telah menjadi landasan hubungan antara satu dengan orang lainnya, 

jarak bukan lagi masalah. Informasi yang tersebar dalam media juga 

bahkan telah menghilangkan status sosial, sehingga antara politisi dan 

konstituen dapat melangsungkan komunikasi secara personal dalam 

rangka membangun loyalitas dan perluasan serta penyebaran paham 

politik. 

Model komunikasi dengan mediasi instrumen aplikasi dalam 

pembangunan demokrasi membuka peluang kepada institusi politik untuk 

melipatgandakan dukungan. Fasilitas yang terdapat di dalamnya dapat 

dikuantifikasikan menjadi keunggulan bagi partai politik atau institusi 

lainnya. Menurut Andrew Chadwick (2006) ada tiga poin penggunaan 

media sosial mempengaruhi lanskap partai politik. Pertama, media sosial 

akan meningkatkan kompetisi partai. Dalam banyak kasus, partai-partai 

kecil yang memiliki sumber daya terbatas, tidak memiliki pengaruh, 

khususnya dalam pemilihan umum. Namun dengan internet sebagai 

media yang murah dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi 

komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan partai-partai besar 

yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial memungkinkan partai 

politik kecil menjangkau pendukung potensial serupa dengan partai besar. 

Kedua, media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan 

partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses lebih untuk 
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menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun kandidat yang di 

dukungnya. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat 

mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat 

untuk memobilisasi mereka misalnya pada saat kampanye. Kemudian yang 

ketiga, sebagai adaptasi kelembagaan. Arti adaptasi kelembagaan yaitu 

adanya pergeseran bentuk aktivitas politik offline ke online. Partai politik 

maupun kandidat dapat memanfaatkan media sosial dengan kampanye 

yang sama seperti dalam politik offline. Melalui media sosial partai politik 

maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif (surya, 

2019).  

Perdaban media sosial dalam konteks demokrasi, menurut David 

(2004) dalam Sasmita (2011) dipandang mengembalikan suasana 

demokrasi ala Athena. Keberadaan media dan teknologi dinilai sebagai 

pembaharuan atas “demokrasi langsung ala Athena.” Demokrasi Athena 

memerlukan satu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan 

kewarganegaraan: pengabdian kepada negara kota republik dan 

ketundukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan 

kebaikan bersama. Ranah publik dan privat terjalin berkelindan. Rakyat 

(demos) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, sebab 

konsep kewarganegaraan Athena menuntut keikutsertaan mereka dalam 

fungsi-fungsi ini, dengan berpartisipasi langsung dalam masalah-masalah 

negara. Jika dikaitkan dengan keberadaan teknologi informasi dan 

komunikasi maka perwujudan konsep kewarganegaaran sebagaimana 

yang dipersyaratkan demokrasi langsung ala Athena tampaknya akan 

tercipta dengan lebih baik. Melalui media teknologi yang tersedia warga 

negara akan dengan sangat mudah terlibat dan melibatkan diri dalam 

segala aspek yang menyangkut perikehidupan bersama. 

Simbol-simbol yang terdapat dalam media sosial baik berupa teks atau 

tanda lainnya diarahkan sebagai komunikasi. Semuanya mengarah pada 

bentuk pembicaraan yang berlangsung antara komunikator politik dengan 

komunikannya. Sebab pada dasarnya bahwa politik adalah pembicaraan 
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(Nimmo, 2011). Dengan instrument apapun, pembicaraan harus mampu 

dipahami dan pesan secara efektif diterima dengan satu sama lain 

memiliki kesamaan makna terhadap lambang yang dibicarakan tersebut. 

Dalam konteks media kini, proses pembicaraan dapat dimediasi melalui 

perantaraan media. Sebagaimana yang terjadi selama kasus pandemi 

Covid-19 ini, media benar-benar menjadi pengganti komunikasi di dalam 

ruang-ruang formal. Media menjadi fasilitas utama dan bahkan menjadi 

realitas absah ketika sebuah persoalan dalam memutuskan suatu perkara 

kebijakan politik. Hasil dari pembicaraannya harus disebarkan ke seluruh 

tempat yang termasuk ke dalam yurisdiksi atau batas sebuah negara. 

Sehingga agar menjangkau titik terjauh, media dapat digunakan sebagai 

sarana sosialisasi yang efektif, terlebih lagi media sosial yang 

penggunaannya berada dalam genggaman setiap warga negara.  

Pilihan penggunaan media karena nilai dasar media berfungsi sebagai 

alat penyebaran pengaruh. Begitu juga dengan politik yang juga 

merupakan pengaruh. Dalam perspektif politik Norman Barry menyebut, 

pengaruh politik sebagai suatu tipe kekuasaan yang jika seorang 

dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan 

terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka 

tidak merupakan motivasi yang mendorongnya (Budiardjo, 2008). 

Sedangkan dalam perspektif lain pengaruhnya dapat diartikan sebagai 

perubahan yang muncul dari diri seseorang ketika seseorang menerima 

informasi dari seorang lainnya. Kata seorang lainnya ini dalam ilmu 

komunikasi dapat berupa orang karena berkomunikasi dalam konteks 

interpersonal atau juga bisa bersumber dari media massa, apabila dalam 

konteks komunikasi massa. 

Inheren dalam diri media menjadi fasilitas membangun kesadaran 

kolektif dalam menggugah partisipasi dan demokrasi rakyat. Apalagi jika 

demokrasi diartikan sebagai sebuah format pemerintahan di mana tiap-

tiap warga negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang 

mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya 
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akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga negara. 

Pengertian dari demokrasi sendiri juga bisa diartikan sebagai sebuah 

bentuk kekuasaan tertinggi yang terdapat di tangan rakyat (surya, 2019). 

Hal ini selaras dengan keberadaan media sendiri yang kini telah berada 

dalam genggaman rakyat. Sehingga rakyat berdaulat menentukan warna 

dari media itu sendiri. Bisa berkontribusi menyehatkan sistem informasi 

publik, namun sebaliknya dapat membuat suasana informasi menjadi 

carut marut karena perbedaan paham politik. 

Situasi informasi seperti ini pernah terjadi saat terjadinya prahara 

yang mengguncang dunia informasi oleh sebaran konten negatif 

pascaperhelatan politik 2019 lalu. Meski kontestasi usai, dua kubu yang 

bertikai masih menebar aroma permusuhan. Tertangkap melalui media, 

bagaimana masing-masing kubu, menurut versi kaum milenial, belum mau 

move-on. Padahal mayoritas masyarakat sudah mulai menerima dan 

melupakan hasil dari kontestasi tersebut dengan memfokuskan pada 

kesibukannya masing-masing. Suasana tidak akan kembali normal jika 

tidak ada intervensi dari para opinion leader. Karena kehadiran mereka 

dapat meredakan ketegangan dan seiring berjalannya waktu berangsur 

menurun untuk kemudian suasana informasi kembali normal. Secara 

perseptual dapat dinyatakan bahwa pertengkaran wacana di antara dua 

kubu merupakan efek dari penggunaan media sosial. Seolah tanpa batas, 

setiap orang dengan kecenderungan kepada salah satu pihak dapat 

mengonstruksi konten sesuai dengan background-nya masing-masing. 

Dalam pandangan publik, kegemparan di saluran media sosial 

merupakan pengalaman baru atau belum pernah terjadi sebelumnya. 

Terjadi saling susul menyusul atau dengan kata lain, ketika suasana politik 

sudah mereda, maka muncul wajah lain yang dipicu situasi sosial, ekonomi, 

dan sebagainya. Realitas yang tergambar ini dapat dipahami karena 

suasana berada dalam era post-turth. Banyak faktor peletup akibat 

demokratisasi media yang digunakan tidak secara mestinya. Seperti 

munculnya sumber berita, yang diidentifikasi sebagai pejabat publik atau 
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tokoh negara, yang sangat aktif bermedia sosial kerap membuat sensasi 

untuk mendapat perhatian dari masyarakat. Bisa karena berisi konten 

yang menyatakan pendapat tentang sesuatu atau konten yang bernilai 

subjektivitas kemudian menyebabkan kehebohan di dunia maya. Sebab 

karakteristik dunia maya menyebabkan terbentuknya dua komunitas yang 

saling berhadap-hadapan. Selain memunculkan para likers atau penyuka 

namun juga tak bisa dihindarkan terbentuknya komunitas haters atau 

pembenci.  

Sifat kontroversial para newsmaker dalam tindak-tanduknya yang di 

luar batas kewajaran. Apabila para newsmaker berada dalam lingkaran 

kekuasaan pemerintah yang dibatasi protokoler namun tidak 

mengindahkannya maka akan mendapat liputan yang luas dari media. Hal 

yang sama terjadi dengan ucapannya. Apabila statement yang diucapkan 

keluar dari pakem kedinasan tentu saja akan menyebabkan ekosistem 

berita menjadi kacau. Kontroversi perilaku dan ucapannya pejabar publik 

ini sudut pandang media menjadi nilai sangat menarik. Media memandang 

apabila pejabat negara yang dikategorikan sebagai newsmaker hanya 

bertindak lurus sesuai aturan, maka dianggap tidak memiliki nilai berita 

yang menarik. Konstruksi makna peristiwa dilakukan juga sesuai sudut 

pandang pelaku media. Dalam suasana seperti ini kegaduhan telah terjadi, 

apalagi jika ditambah dengan opini-opini pribadi yang bertebaran di 

jaringan media sosial. Atas dasar ini maka gonjang-ganjing di jalur media 

memang sengaja diciptakan.  

Beberapa kasus telah membuktikan bagaimana sebuah kelompok 

tertentu membuat desain kemenangan bagi calon yang diusungnya tanpa 

melihat dan memperhitungkan dampaknya. Sehingga dengan cara ini, 

demokrasi dalam media sosial kerap dibajak untuk mengarahkan, 

menghentikan atau menjatuhkan sebuah rezim. Ini sebagaimana yang 

terjadi dengan bertumbangannya pemerintahan di negara-negara Afrika 

Utara, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya. Peristiwa yang dikenal sebagai 

Arab Spring ini ditenggarai menjadi awal kebangkitan Gerakan Masyarakat 
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Timur Tengah dalam menuntut adanya perubahan tatanan pemerintahan 

yang dinilai sudah tidak layak (Taufik, 2018). Kebangkitan rakyat yang 

dipicu media sosial tidak semata-mata muncul jika bukan karena konten 

yang dikonstruksi untuk menyasar perasaan dan emosi masyarakat. 

Pendekatan konten yang digunakan tentu berbeda dengan gaya 

pemberitaan yang menjadi standar dalam media mainstream, sehingga 

gaya dan cara ini menegaskan sebagai ciri post-truth. 

Hal ini tentu saja berkenaan dengan luasan dampak yang 

diciptakannya. Dampak yang terjadi menyebar luas berbagai ke negara. 

Sebagaimana disebutkan bahwa desain yang menyusupkan kandungan 

post-truth tidak hanya belaku di luar area formal, maka dalam dimensi 

pergerakan sosial akan berkembang dan menginspirasi warga negara lain 

untuk melakukan perbuatan yang sama. Post-truth merupakan sebuah era 

atau zaman yang memungkinkan terjadinya berbagai hoaks yang 

dikembangkan para petualang yang khusus mengarah pada pencarian 

rente. Inilah yang terjadi. Momen dan peristiwa tertentu yang digunakan 

para partisan penggiring opini tidak menjadikan masyarakat terpengaruh 

pada jebakan yang dibuatnya.  

Penggunaan dan penguasaan media sebagai alatlah yang menjadi 

fokus dari penjelasan mengenai praktik politik di era post-truth ini. 

Sebagaimana disampaikan bahwa media ditempatkan menjadi bagian 

yang paling penting, bukan saja sebagai alat refresentasi untuk 

menghadirkan sosok kandidat ke tengah masyarakat, namun juga narasi 

yang berkenaan dengan praktik meluaskan basis dukungan. Post-truth 

yang dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap fakta, maka akan 

bersesuaian dengan konteks situasi yang sedang berkembang. Terutama 

apabila merujuk pada penyampaian cara dan model informasi yang 

bersifat subjektif dan diterima khalayak. Perubahan pemaknaan ini tentu 

saja terkait juga dengan paradigma baru dalam relung pemikiran publik. 

Kesempatan ini menunjukkan bahwa makin terbuka peluang untuk 

menebarkan pengaruh seluas-luasnya kepada masyarakat.  
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Suasana post-truth juga terasakan pada peristiwa akhir-akhir ini ketika 

dunia dilanda pandemi Covid-19. Di masa ini berbagai berita hoax tersebar 

berbarengan sebaran opini-opini sesat mengenai virus yang masih dalam 

penyelidikan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan telah mengidentifikasi 1.971 

hoax terkait Covid-19 pada 5.065 unggahan di media sosial sejak Januari 

2020. "Total hoax Covid-19 yang telah teridentifikasi sebanyak 1.971 isu 

pada 5.065 unggahan di media sosial," ujar Juru Bicara Kemkominfo Dedy 

Permadi dalam acara virtual, Kamis (4/11/2021). Media sosial Facebook 

menjadi platform terbanyak persebaran hoax dengan 4.368 sebaran, 

dibanding platform lainnya seperti Instagram, YouTube, atau Tik Tok. 

Kemkominfo telah memutus akses terhadap 4.936 unggahan dan 

menindaklanjuti 129 unggahan lainnya (beritasatu.com).  

Dari banyaknya jumlah berita hoax tersebut menunjukkan betapa 

mudahnya menyebarkan berita yang tidak benar. Pemakluman akan 

sampai ketika mengingat bahwa kejadian ini karena saat ini berada di era 

post-truth. ini menjadi semakin mengkhawatirkan pasca teknologi internet 

berkembang sangat pesat seperti sekarang ini. Asumsi pribadi yang sangat 

mungkin salah bisa tersebar begitu cepat dan juga merepresentasikan 

asumsi kolektif publik. Dampaknya, temuan-temuan ilmiah akan diabaikan. 

Dalam konteks ini penggunaan medsos sebagai kanal komunikasi 

masyarakat modern harus digunakan sangat bijak, utamanya saat tengah 

terjadi pandemi seperti sekarang ini. Di sisi konsumen informasi, publik 

mungkin memang tidak dapat menghentikan narasi-narasi bermuatan 

post-truth yang tersebar, namun mereka dapat melakukan verifikasi untuk 

menemukan kebenaran yang hakiki. Di masa pandemi ini, memercayai 

berita yang berdasarkan temuan-temuan saintifik yang dikeluarkan oleh 

orang berkompetensi sama artinya dengan menyelamatkan dunia. 

Masing-masing pihak harus bahu membahu agar dunia lekas keluar dari 

virus yang mematikan ini. Mengambil keuntungan pribadi di tengah-
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tengah wabah sama artinya dengan membunuh diri dan orang terkasih 

secara perlahan. (Prabowo, 2020). 

Dunia terus berproses. Seiring dengan kemajuan dan penemuan 

teknologi, interaksi antarwarga bangsa yang difasilitasi media berjalan 

mengikuti ritme waktu yang berjalan. Tak dapat dihindarkan terjadinya 

pertukaran informasi di antara sesama pihak yang terlibat hingga dapat 

mengubah kebiasaan yang selama ini menjadi basis adat dan tradisinya. 

Perubahannya bisa ke arah positif atau negatif, hal ini sangat tergantung 

pada konten dan pembicaraan yang dipertukarkan serta pengaruh yang 

dimunculkannya. Dalam kajian akademik, ada upaya untuk memberikan 

ketahanan informasi dan menciptakan daya tahan terhadap informasi, 

salah satunya melalui literasi media. Literasi menjadi basis utama untuk 

membentengi masyarakat dari segala hal buruk yang dapat terjadi. Literasi 

yang secara harfiah diartikan kemampuan membaca dan menulis 

(Iriantara: 2017), apabila diaplikasikan untuk memahami berita dan sistem 

media, akan memberikan panduan kepada masyarakat. Terutama dalam 

menelusuri kebenaran berita yang sampai kepadanya. Dengan 

kemampuan membaca, masyarakat akan tahu arah dan kecenderungan 

berita. Manakala menemukan berita yang kurang akurat, masyarakat akan 

mengabaikannya. Hal yang sama akan meragukan nilai informasi apabila 

mengandung unsur yang mengarah pada kecenderungan tertentu, 

sebagaimana produk para desainer berita yang menggunakan teknik 

propaganda dalam penyiarannya. Begitupun dengan memahami sistem 

penyelenggaraan media tidak akan mudah terpengaruh ke dalam opini 

yang sedang dibangunnya.  

 

G. MEDIA AUDIO VISUAL  

Kehadiran media baru menambah semarak saluran dunia maya. 

Unsur-unsur yang melekat di dalamnya menjadi satu kesatuan yang 

merangkai pada arti sesungguhnya dari platform yang kini menjadi 

favoritisme dan habituasi warga dunia. Media sosial yang telah 
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bermetamorfosis menjadi sarana komunikasi massa memiliki daya tarik 

yang mengikat dan menyita perhatian khalayak. Hampir setiap waktu 

dalam putaran hari trafik aktivitas bermedia menjadi sangat tinggi. 

Terlebih trafik percakapan di media mencapai puncaknya pada saat 

pemberlakuan karantina di berbagai negara akibat wabah virus corona. 

Dari data Tech Crunch sebagaimana dikutip voi.id, Rabu, 9 Maret 2022, 

lembaga riset Kantar ini mengungkapkan banyaknya aktivitas pengguna 

media sosial selama beraktivitas di rumah.  

Setidaknya ada peningkatan lebih dari 25.000 pengguna baru aplikasi 

pesan instan WhatsApp dalam beberapa pekan terakhir. Anak perusahaan 

Facebook ini secara keseluruhan mengalami peningkatan trafik WhatApp 

sebanyak 40 persen dan trafik tertingginya terjadi di Spanyol. Secara 

global, kenaikan trafik penggunaan WhatsApp melonjak ke angka 51 

persen di sejumlah negara yang mulai memberlakukan kebijakan karantina 

wilayah. Terlebih saat ini, banyak pengguna Facebook yang memanfaatkan 

layanan Messenger untuk berkirim pesan suara maupun video (audio 

visual). Hal serupa dialami Instagram selama dua pekan terakhir yang 

mengalami kenaikan trafik. Dalam laporan Klear, 6,1 kali unggahan story 

dalam satu hari yang dilakukan pengguna Instagram. Bahkan tagar-tagar 

baru untuk menambah ragam aktivitas dari unggahan Instagram juga ikut 

meningkat sebanyak 21 persen. “Pertumbuhan penggunaan saat wabah 

COVID-19 belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh industri, dan kami 

mengalami rekor baru dalam penggunaan hampir setiap hari," kutip voi.id 

dari laporan Klear.  

Platform media sosial yang berada di bawah Facebook ini menjadi 

satu-satunya alternatif warganet untuk saling berinteraksi antara satu dan 

lainnya. Saling memberikan informasi dan mengabarkan mengenai situasi 

yang terjadi pada diri dan lingkungannya. Keluasan media sosial dengan 

menghadirkan konten-konten yang menarik menjadi sarana yang 

menghibur. Fungsi hiburan yang terdapat di dalamnya berhasil membawa 

masyarakat pada situasi yang dapat meningkatkan derajat keintiman 

https://voi.id/teknologi/4227/%20https:/techcrunch.com/2020/03/26/report-whatsapp-has-seen-a-40-increase-in-usage-due-to-covid-19-pandemic/
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dalam relasi yang dibangunnya. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan 

makna sosial yang diadop dalam jenis media ini tidak sebatas 

menunjukkan hubungan kekerabatan di antara berbagai peserta 

komunikasi yang terjalin di ruang media. Penggabungan dua makna antara 

media dan sosial telah menghasilkan produk dan tradisi baru karena 

masing-masing menjejak pada makna yang tertentu. Media dalam 

maknanya sebagai saluran digunakan untuk mengekplorasi segala hal 

berkenaan dengan aspek sosial masyarakat. 

Model eksplorasi yang dilakukannya tidak sekadar penjelasan yang 

dituangkan dalam bentuk teks atau naskah, melainkan dalam jenis sarana 

video, yang dalam penggunanan berikutnya dianggap sangat efektif. Untuk 

mengoperasikan fitur video tidak membutuhkan keterampilan khusus, 

karena vendor aplikasi telah mendesain sedemikian rupa agar dapat 

digunakan secara langsung oleh para amatir. Kemampuan para pemilik 

gadget kian sempurna karena fitur editing atas hasil rekaman yang akan 

dituangkan dalam betuk video dapat dijalankan secara sederhana tanpa 

tuntutan kemampuan dan keahlian dari para penggunanya. Kelebihan 

yang ditawarkannya menjadi sebuah alternatif yang membuka peluang 

bagi tumbuhnya sarana industri hiburan dan peluang bagi munculnya para 

broadcaster yang menggunakan sarana aplikasi semisal youtube.  

Produk media audio visual yang dalam wujudnya berupa video 

merupakan fasilitas tersendiri. Kemungkinan menjadi bagian terpisah dari 

platform media sosial yang sudah telebih dahulu eksis. Ragam yang 

dikembangkan para provider menambah panjang daftar media yang bisa 

digunakan sebagai sarana informasi publik, seperti aplikasi video tiktok, 

likee, reel, Instagram, dan lainnya. Sama halnya dengan media sosial lain, 

aplikasi video ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membuat dan 

menyebarkan berita atau informasi. Sebagaimana layaknya media televisi, 

aplikasi video sosial ini dapat menjadi peluang bagi tebaran-tebaran 

konten yang bisa dilakukan secara real time.  
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Setiap platform media sosial akan terus berusaha mengembangkan 

fitur dan layanannya, maka menuntut tim kreatif atau content creator 

cepat beradaptasi pada kebaharuan yang terjadi di berbagai platform 

media sosial. Pembaruan sendiri merupakan upaya perbaikan agar 

tampilan yang dihasilkannya dapat memuaskan para pengguna. Apalagi 

kelebihan yang dimiliki media sosial karena konten langsung dibuat 

pengguna (users generated content). Pengguna di sini tentu bukan terdiri 

dari para ahli atau profesional yang sehari-hari bergelut dengan profesinya. 

Mereka adalah para amaatir yang tidak membutuhkan peralatan canggih 

yang menunjang terciptanya produk yang berkualitas. Dengan kata lain, 

penggunanya adalah para amatir yang menggunakan teknologi yang sudah 

disederhanakan agar saat dioperasikan dan dapat dilakukan secara praktis. 

Sehingga kemampuan menjalankan aplikasi video ini dapat dilakukan siapa 

saja terutama yang memiliki alat atau sarana yang memadai. Teknologi 

yang disematkan pada gadget atau alat komunikasi lain ini telah memadai 

dan menjadikan setiap pemiliknya menjadi ahli dalam mendesain sebuah 

peristiwa yang dituangkan ke dalam rekaman dalam berbagai angle yang 

berunsurkan audio dan visual atau video dan dengan cerita yang dibuat 

menyerupai realitas peristiwa sebenarnya.  

Tren penggunaan video ini menyebabkan persaingan antar-produsen 

pengembang aplikasi. Satu sama lain saling bersaing menghadirkan sistem 

perekaman yang praktis namun dengan hasil yang baik. Hadirnya teknologi 

dengan desain praktis dan ekonomis namun memiliki kualitas yang 

mendekati perangkkat teknologi yang sebenarnya ini tentu sangat 

menguntungkan masyarakat. Penggunaannya akan memberikan sensasi 

yang memuaskan, karena dapat mendokumentasikan realitas utuh dan 

merekam berbagai kegiatan yang dituangkan dalam format video. Dalam 

satu kurun waktu tertentu, ribuan bahkan jutaan konten video amatir 

tersebar luas dalam media sosial. Tentu dengan beragam konten yang 

teidiri dari berbagai hal, dari jenis video dokumentasi pribadi, perjalanan, 



 

102 | Media, Kebenaran, dan Post-Truth 

life style, dan bahkan konten yang sengaja dibuat untuk mendapatkan 

keuntungan finansial.  

Ragam konten yang tersebar dari para pemilik akun media sosial yang 

berbeda dari sisi pengonstruksian sampai pada tujuannya makin 

menambah jumlah informasi yang bertebaran. Meskipun kebanyakan 

konten merupakan karya individual namun dimanifestasikan sebagai hasil 

dari pengamatan yang terjadi di ruang nyata. Sehingga nilai kebenarannya 

dapat dipertanggungjawabkan, walaupun dalam penayangannya tidak 

menempuh kaidah yang dipersayaratkan, Karena merupakan produk 

amatir dan ditujukan tidak untuk menjadi pesaing dari media mainstream 

yang secara kontinyu bertugas melayani informasi publik.  

Meskipun dalam ruang media ditemukan banyak karya berita yang 

diproduksi kelompok masyarakat tertentu menyebabkan kebingungan 

pada khalayak. Konkretnya, banyak amatir yang membuat kanal berita di 

saluran media sosial seperti youtube tapi dengan penafsiran sendiri 

dengan tanpa mempertimbangkan etika dan dampak dari berita yang 

disebarkannya. Banyak ditemukan akun youtube yang menspesialisaikan 

karyanya pada persoalan yang khsusu seperti pada persoalan berita 

politiik, berita ekonomi, bahkan sampai pada persoalan berita-berita gosip. 

Tentu saja perspektif yang digunakannya sesuai dengan kapasitas dan latar 

belakang dari pemilik akun. Karenanya tidak tertutup kemungkinan 

terjadinya kecenderungan berpihak dan memihak pada salah satu pihak 

yang tengah berperkara, misalnya. Sudut pandang yang digunakan akan 

mengacaukan sistem informasi yang telah terbangun dengan baik, karena 

keyakinan kebenaran yang diperoleh dari media mainstream terbentuk 

dalam relung memori khalayak, tiba-tiba meragukan karena mendapat 

informasi yang sama dari media sosial namun dengan sudut pandang yang 

sangat berbeda dengan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan 

timbul dari kesalahan pengonstruksian yang lebih menekankan pada 

keberpihakan. 
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Kasus lain dapat ditunjukan pada konten yang dibuat pengguna akun 

media sosial yang dapat mengacaukan pemikiran khalayak yang berisikan 

tentang fenomena-fenomena tidak logis seperti mengungkap persoalan-

persoalan yang di luar nalar seperti persoalan gaib. Hebatnya, kamera 

dapat menangkap secara utuh makhluk metafisik yang menghuni dimensi 

lain dan bahkan dapat berkomunikasi secara lancar. Tidak terkecuali juga 

banyak tersebar konten video yang tanpa saringan mengandung unsur 

kekerasan, brutal, dan sadism, seta yang mengandung nilai pornografi. Ini 

semua adalah realitas media yang diproduksi secara amatir yang 

disebarkan dalam ruang sosial yang sudah ditransformasikan. Bahkan tidak 

bisa dicegah karena secara bersamaan telah menciptakan peradaban 

komunikasi digital. Dalam proses ketika medium yang digunakan telah 

dimiiki orang, selanjutnya digitalisasi menuntut tersedianya perangkat 

yang menghubungkan antara orang dengan objek yang ditujunya. Jenis 

penghubung yang menyatukan kepentingan tersebut tentu saja berupa 

media yang berbasiskan teknolog tinggi yang dapat menyasar pada 

berbagai segi yang terdapat dalam objek sasaran. Tanpa teknologi tidak 

akan sampai penjelasan yang menjejak pada pada keluasan dimensi sosial 

yang ditelusuri sebagai pengetahuan yang menudukung pada aktivitas 

kehidupan manusia. Teknologi media yang dapat mengubah cara dan gaya 

berpikir masyarakat. Menurut McLuhan (Baran & Davis, 2011), teknologi 

media termasuk dalam perluasan alat indera (sense extension theory). 

Teknologi secara tidak terhindarkan menyebabkan perubahan tertentu 

dalam cara orang berpikir, dalam cara masyarakat dibangun, dan dalam 

bentuk budaya yang diciptakan. 

Untuk memahami media, Luhan juga membuat klasifikasi atau 

penggolongan media menjadi media panas dan media dingin. Masing-

masing sifat dari media ini memiliki konsekuensi tersendiri bagi 

khalayaknya. Dalam peradaban media audio visual yang kini melibatkan 

indvidu secara perorangan, dapat digolongkan ke dalam media dingin 

(cool media). Sifat dari media dingin ini memungkinkan daya serap atas 
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informasi tidak menuntut imajinasi yang terlalu mendalam. Dalam media 

dingin, audience menjadi penonton pasif karena daya imajinasinya telah 

diwakili oleh visualisasi yang disajikan dalam media. Contohnya adalah 

televisi. Untuk menyaksikan berita perampokan sebuah toko yang 

tertangkap kamera CCTV khalayak tidak perlu mengimajinasikan karena 

dapat menyaksikan kejadian asli pada rekaman video yang ditayangkan. 

Radio juga dapat dikatakan media dingin  ketika memainkan musik 

pengiring pada siaran, serta flm di bioskop juga dapat diakatakan sebagai 

media dingin. 

Berdasarkan penggolongan yang dibuat McLuhan terhadap media, 

terutama produksi konten video yang kini banyak dikerjakan oang secara 

individual mendapat tempat yang luas dan menjadi kebiasaan (habit) 

dalam sistem komunikasi massa di era post-truth. Bahkan nyata jelas 

bahwa konstruksi kebenaran telah menjadi bagian yang disebarkan secara 

individual dengan penggunaan media dari sistem yang tersebar secara luas 

ke seluruh khalayak. Media audio visual kini hampir menggeser bentuk 

penyampaian komunikasi massa melalui cara lainnya. Kemudahan dan 

kegunaannya memberikan manfaat bagi manusia dalam memenuhi salah 

satu aspek kebutuhannya. Dalam diri manusia muncul kebutuhan-

kebutuhan psikis dan sosial, maka media jenis ini menjadi saluran dalam 

pemenuhannya. Operasionalisasi media audio visual (video) ini juga 

sebagai wujud dalam menjalankan fungsinya sebagai media hiburan 

(entertaintmen). Sehingga banyak konten yang dibuat dan ditujukan 

hanya sebagai sarana hiburan. Kategori jenis hiburan ini dikonstruksikan 

dalam bentuk penafsiran yang mengarah pada konten-konten berisikan 

komedi, parodi, atau jenis kelucuan-kelucuan lain. Meskipun esensi 

hiburan ini tidak semata berupa konten yang hanya memancing gelak 

tawa atau senyuman yang mengembang dari pihak yang mencernanya, 

akan tetapi termasuk juga kisah atau cerita inspiratif mengenai tokoh-

tokoh yang berhasil dalam menjalani profesinya, seni, musik atau 

berkenaan dengan persaingan yang terjadi dalam dunia olahraga. Dengan 
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kata lain, semua jenis konten yang mampu membangkitkan emosi positif 

dan memberikan efek menyenangkan yang menjangkau sisi psikologis 

khalayak. Media dalam eksistensinya mampu menjalankan semua fungsi 

yang melekat di dalamnya. Hal ini dapat ditunjukan saat proses merancang 

sebuah konten dengan mempertimbangkan segala hal termasuk tujuan 

dan efek yang akan ditimbulkan.  

Berkenaan dengan itu Baran & Davis (2010) mengatakan, 

keterampilan media menawarkan argumen yang sangat meyakinkan 

mengenai cara komunikasi massa mempengaruhi individu dan memainkan 

peran penting dalam dunia sosial. Saat ini kita hidup dalam era ketika kita 

ditantang oleh kebangkitan media baru yang sangat kuat yang begitu jelas 

mengubah cara kita bertahan hidup dan berhubungan dengan orang lain. 

Kami telah mengembangkan strategi dan metode riset baru yang 

memberikan masyarakat ukuran lebih baik mengenai pengaruh media, 

dan yang telah mengidentifikasi sejumlah konteks ketika media dapat 

memiliki pengaruh sangat kuat.  
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MEDIA DI ERA POST-TRUTH 

 
 

A. RUNTUHNYA PENAFSIR TUNGGAL 
Persepsi awam menunjuk pada penafsir utama yang merumuskan 

tema kebenaran sekaligus sebagai satu-satunya institusi yang sah sebagai 

pembawa nilai kebenaran adalah media massa. Meski sebenarnya media 

massa tidak pernah mengklaim bahwa dirinya sebagai satu-satunya 

sebagai pembentuk kebenaran. Tidak juga media mengatasnamakan diri 

sebagai bagian yang membangun dan memelihara era kebenaran (truth). 

Aktivitas yang dijalankan media hanya dengan menghadirkan fakta dengan 

rancangan objektifs serta menautkan segala bentuk pengonstruksiannya 

pada fakta dan peristiwa yang terjadi. Ini merupakan wajah ideologi media 

ketika terpatri dalam sanubari seluruh pihak yang terlibat dalam 

pengelolaannya. Ideologi yang mengakar pada jurnalisme ini merupakan 

akar profesionalisme yang harus senantiasa menapasi seluruh gerak media 

massa. Media yang dapat berdiri kukuh dengan menegakkan 

kedaulatannya yang utuh. Karena jurnalisme sendiri adalah mengenai 

kebenaran, kebenaran yang merupakan tujuan bermedia. Ini senapas 

dengan pendapat Kovach & Rosientiel (2003) yang menyebut bahwa 

tujuan utama jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran sehingga 
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orang-orang akan mempunyai informasi yang mereka butuhkan untuk 

berdaulat.  

Tujuan merupakan titik akhir dari proses yang berlangsung. Oleh 

sebab itu, sebelum mencapai pada tujuan tentang kebenaran maka proses 

yang dilaksanakan hanya mengonstruksikan pada unsur-unsur yang 

mencipta pada kebenaran. Keterikatan pada kebenaran hanya pada 

mekanisme yang ditempuhnya, mengingat kesadaran tentang peran dan 

fungsinya yang sangat vital dalam membentuk keyakinan publik. 

Mekanisme internal yang ditetapkan juga merupakan hasil dari penafsiran 

atas penyelenggaraan kebenaran. Sebagai konsekuensinya hanya harus 

menyampaikan risalah mengenai kebenaran yang tentu saja sesuai dengan 

versinya sendiri. Sebagaimana dikatakan McNamara dalam (Sobur, 2015), 

media massa tidak pernah dan tidak akan lebih banyak memberikan 

kebenaran atau kenyataan apa adanya, namun lebih banyak menjanjikan 

fiksi. Media massa tidak menunggu peristiwa lalu mengejar, memahami 

kebenarannya dan memberitakannya kepada publik dan kerap 

mendahului bahkan kerap menciptakan peristiwa untuk menafsirkan dan 

mengarahkan terbentuknya kebenaran. 

Maka dari itu, jauh sebelum kebenaran menjadi keyakinan kebenaran 

yang berlaku secara universal, berabad-abad lamanya para founders 

(pendiri) institusi media massa mencari dan memformulasikan wujud dan 

bentuk kebenaran yang khas milik media. Perjalanan panjang berabad-

abad lamanya dalam mencari bentuk kebenaran yang disepakati secara 

universal berlaku sangat lama. Bahkan diperkirakan akan berlaku selama-

lamanya jika media baru tidak pernah datang. Akan tetapi, jikapun datang 

hanya sebagai partner bagi layanan informasi-informasi yang 

terkategorisasi. Atau dengan kata lain, tidak menggeser takhta yang 

selama ini menjadi tempat bagi media konvensional bersimaharaja dalam 

merumuskan kebenaran yang menjadi nilai penting bagi masyarakat. Jika 

bertujuan hanya untuk mempertahankan nilai-nilai konvensional dengan 
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menafikan perkembangan teknologi komunikasi tentu akan 

berkonsekuensi lebih lanjut.  

Kedatangan era media baru dengan segala dalil kebenarannya tidak 

bisa dicegah. Gelombang yang datang kemudian membawa perubahan 

yang bermuara pada terciptanya era post-truth. Kondisi ini telah 

meruntuhkan pandangan dan keyakinan yang selama ini hidup. Sejalan 

dengan respon positif yang diberikan publik terhadap kehadirannya, 

memudahkan proses pentransferan yang dimilikinya. Gegap gempita 

penyambutan publik pada media baru ini salah satunya karena merasa 

muak terhadap kecenderungan media massa konvensional yang telah 

berkomplot dengan kekuasaan kapitalistik. Dalam sistem media kapitalis, 

posisi publik yang hanya ditempatkan sebagai objek dari transaksi bisnis. 

Hubungan publik dan media tak lebih sebagai konsumen dan produsen. 

Dalam transaksi bisnis, maka konsumen dengan populasi terbesar akan 

mendapat perhatian dan layanan terbaik. Pendeknya media hanya 

berfokus pada selera konsumen terbesar. Selera konsumen minoritas, 

cenderung diabaikan (Syahputra, 2013) (M.Yoedtadi, 2021). 

Maka dengan demikian, panduan untuk menerjemahkan mengenai 

pergantian zaman hingga berlakunya era post-truth ini akan mudah 

apabila merujuk pada media massa. Post-truth yang berkisar tentang 

perubahan penafsiran kebenaran lebih dipandang sebagai sebuah 

pergeseran nilai. Pergeserannya sangat elementer karena menyangkut 

pada keyakinan kebenaran yang selama ini dianggap sebagai kebenaran. 

Hal ini juga menunjukkan terjadinya keruntuhan kekuasaan penafsir 

tunggal. Beberapa waktu lamanya, media massa konvensional dianggap 

sebagai pemilik utama penafsiran tersebut atau semula penguasaan 

kebenaran berada di tangan media massa, namun kini media massa 

konvensional tidak memiliki landasan signifikansinya untuk menyatakan 

kebenaran walaupun masih tetap menggunakannya sebagai standar baku 

penegakan kebenaran. Hal ini terjadi karena menurunnya peran yang 

dijalankannya seiring rendahnya penetrasi ke segenap memori khalayak.  
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Penurunan peran media konvensional karena inovasi teknologi 

komunikasi yang telah merevolusi dan mengubah landskap media hingga 

berakibat berubahnya dominasi penafsiran tunggal tersebut. Dengan 

semakin merebak banyaknya para penafsir melalui corong media baru 

pada akhirnya mengubah persepsi dan preferensi masyarakat terhadap 

informasi. Secara meyakinkan, kini terjadi pergeseran minat masyarakat 

pada media massa. Melalui proses yang berkesinambungan, cara dan 

kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi pun turut berubah. 

Sehingga media massa konvensional kini mulai ditinggalkan dan tidak lagi 

referensi utama informasi publik. Ragam saluran media online berbasis 

internet telah memperkaya saluran informasi hingga menghilangkan 

media massa dari memori khalayak. Menakjubkannya, adopsi teknologi 

yang terjadi berlangsung dalam waktu cepat. Meskipun satu sama lain 

bukan pesaing dan tidak saling mengancam, namun pada akhirnya akan 

menjadikan alternatif pilihan bagi masyarakat. Dengan demikian, peran 

media massa sebagai aktor penafsir tunggal kebenaran kian memudar. 

Sebagai gantinya makna kebenaran pun terbagi-bagi. Meski sampai saat 

ini tetap bahwa kebenaran menjadi landasan ideologis media massa 

sebelum lonceng kematian yang memvonis kematian media massa belum 

berbunyi.  

Kenyataannya, beberapa media massa cetak meski terseok-seok tapi 

masih berusaha untuk survive. Begitu pula dengan media televisi masih 

tetap bersiaran dan di antaranya juga stasiun radio yang masih 

memperdengarkan programnya ke khalayak. Media dengan platform ini 

masih belum mentransformasikannya kedalam media konvergens. Di 

tengah kondisi yang sangat berat, dalam penyampaian informasinya tetap 

melandaskan pada nilai-nilai kebenaran. Karena mekanisme yang 

dijalankannya masih tetap mengacu pada konsep umum sesuai dengan 

sistem media massa. Terlalu mahal harganya meninggalkan nilai 

kebenaran sebagai basis utama informasi media massa, karena akan 

menghilangkan identitas yang membungkus hakikat yang sebenarnya. 



 

 Media di Era Post-Truth | 111 

Apalagi, kebenaran yang dimilikinya merupakan karya utama dari para 

pencari kebenaran. Bahkan jauh sebelum era post-truth, berabad-abad 

lamanya para tokoh dan dan pencetus media massa mencari bentuk 

kebenaran yang koheren dengan situasi dan dinamika sosial.  

Kebenaran yang dinyatakan dalam susunan berita yang akan 

disebarkan kepada masyarakat disertai dengan tanggung jawab penuh. 

Benar berdasarkan sudut pandang media bukan hanya tafsiran semata, 

melainkan ada dalam wujudnya. Ini mengingat dampak yang akan terjadi 

apabila berita yang disampaikan media massa tidak berlandaskan pada 

fakta dan data yang sahih. Efek yang dapat muncul sangat besar, karena 

peran media dapat berfungsi ganda; di satu sisi menyatukan elemen yang 

terpisah atau sebaliknya memiliki kuasa menceraikan kesatuan yang sudah 

terbangun. Apabila tidak berpegangan pada nilai-nilai kebenaran tersebut 

maka kekacauan akan menjadi warna kental yang mengacaukan 

lingkungan informasi. Konsekuensi lain apabila media terjebak pada 

praktik penyebaran ketidakbenaran maka akan dianggap sebagai delik 

pers.  

Letak sifat patut dipidananya delik pers adalah pada isinya yang 

mengandung sifat melawan hukum dan dipublikasikan. Sifat melawan 

hukum, karena isi berita dari barang cetakan itu menyerang kepentingan 

hukum yang dilindungi. Ketika isi yang mengandung sifat celaan 

dipublikasikan, maka terjadilah tindak pidana pers. Jadi letak patut 

dipidananya (strafbaarheid) tindak pidana pers ialah terletak pada isinya 

yang bersifat melawan hukum dan dipublikasikannya isi tersebut (Otorita, 

2016). Pernyataan ini menjelaskan bahwa media beserta unsur 

pengelolanya tidak berada dalam posisi bebas, akan tetapi beroperasi di 

atas landasan hukum.  

Menyadari adanya batas-batas yuridis, pada masanya nilai kebenaran 

media dianggap sahih karena landasan penafsirannya menggunakan nilai-

nilai etis dan acuan normatif yang berlaku universal berdasar nilai-nilai 

kemanusiaan. Salah satu nilai rujukannya adalah fakta. Dengan 



 

112 | Media, Kebenaran, dan Post-Truth 

pengungkapan terhadap fakta yang disusun dari satuan situasi yang 

bernilai objektif. Sebelum tersebar informasi diseminasi melalui verifikasi. 

Peran yang dijalankannya ini memungkinkan terciptanya persepsi 

masyarakat pada media massa sebagai aktor yang mengarahkan pada 

terbentuknya persepsi mengenai kebenaran. Peran yang dimainkannya 

dapat berjalan mengingat posisinya dipandang sebagai penyampai risalah 

dengan membawa misi penting bagi terciptanya situasi dan orde sosial 

yang diharapkan. Meskipun media massa tidak dapat berjalan sendirian 

dan menggunakan penafsirannya untuk mengubah apa yang menjadi 

tujuannya. Perubahan dilandasi dengan kenyataan objektif yang terjadi 

dalam masyarakat. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, media berubah karena 

struktur dan sistem sosial masyarakat tengah mengalami perubahan. 

Proses interaksi antara media massa dan masyarakat terjadi karena media 

berada di dalam masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Dengan 

statusnya yang seperti ini, media lebih berperan sebagai pembentuk nilai-

nilai kebenaran yang mengacu pada landasan faktual dan objektivitas. 

Berdasarkan pada mekanisme pencarian kebenaran, media massa 

menempuh berbagai proses yang tidak ringan. Nilai-nilai yang ditebarkan 

kepada khalayak luas ditempuh melalui prosedur ketat dengan 

penyeleksian yang sangat kompetitif. Penentuan kebenaran bermula dari 

isu yang selanjutnya diverifikasi melalui sarana cek dan ricek. Jika hanya 

sebuah isu, media massa tidak akan berani mengungkapkan dan 

menyebarkannya. Meskipun beredar di luas kalangan masyarakat. Bahkan 

untuk mencegah agar tidak terlalu jauh menyebar dan membentuk 

keyakinan masyarakat, media dapat berfungsi dengan memainkan peran 

konfirmatif. Maksudnya, kebenaran tentang sebuah isu akan menjadi 

benar setelah terverifikasi melalui konfirmasi yang ditempuh media massa. 

Di luar itu atau dengan kata lain jika tidak mengindahkan nilai-nilai 

tersebut maka akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan berpotensi 

penghinaan terhadap logika kemanusiaan.  
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Pada praktiknya, nilai objektivitas diutamakan sehingga menjadi dasar 

dari pembentuk segi mengenai kebenaran seluruh informasi yang 

disebarkannya. Dengan dua nilai tersebut, media massa membangun 

dirinya dan mengomunikasikan kepada khalayaknya. Pada setiap informasi 

yang dihadirkannya ke tengah khalayak tidak bercampur dengan nilai-nilai 

lain selain fakta. Sebagai bentuk pemurnian terhadap nilai-nilai yang 

dibawanya media massa menciptakan kaidah etis. Tidak terhindarkan pula 

mengenai bentuk-bentuk penafsiran terhadap sebuah fenomena yang 

menjadi bahan perdebatan. Walaupun pada akhirnya metode interpretasi 

sebagai bahan berita dimungkinkan atau diperbolehkan digunakan oleh 

media massa. 

Ini merupakan rangkaian dari proses ketika media ingin menegakkan 

kebenaran. Maka sebagai hasil pencarian, media massa yang merupakan 

sebuah kajian keilmuan membangun metodologinya untuk menjelaskan 

posisi ontologisnya dan mengembangkan lebih jauh melalui metoda 

epistemologi. Berdasarkan situasi yang terjadi landasan penafsiran 

kebenaran versi media massa pada filsafat positivisme yang berkembang 

pada abad ke-20. Sampai saat ini, menurut (Bungin, 2008) positivisme 

memiliki pengaruh yang amat kuat terhadap berbagai disiplin ilmu. 

Pengaruh tersebut karena klaim-klaim yang dikenakan oleh positivisme 

terhadap ilmu pengetahuan. Klaim kesatuan ilmu. Ilmu-ilmu manusia dan 

ilmu-ilmu alam berada di bawah payung paradigma yang sama, yaitu 

paradigma positivistik. Klaim kesatuan bahasa. Bahasa yang perlu 

dimurnikan dari konsep-konsep metafisik dengan mengajukan parameter 

verifikasi. Klaim kesatuan metode. Metode verifikasi bersifat universal, 

berlaku baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu manusia.  

Pengaruh paham positivisme ini mendapat tantangan dari post-

positivisme. Dengan semakin masifnya pemahaman terhadap filsafat post-

modernisme berdampak pada perubahan paradigma penafsiran 

kebenaran. Notabene adalah dasar berpijak media massa. Pengaruh 

perubahan metode penafsiran kebenaran ini meruntuhkan bangunan yang 
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berdiri kokoh selama berabad-abad. Kekuasaan media massa konvensional 

sebagai aktor tunggal tunggal tinggal menjadi kenangan dan catatan 

sejarah yang menunjukkan bahwa pada saat sebelum ini pernah berlaku 

sebuah metode penafsiran yang berlaku. Meskipun bentuk penafsirannya 

sering tidak disadari bahwa realitas yang disampaikan media massa 

berbeda dari realitas yang sesungguhnya. Lewat teks berita yang didengar 

dan dibacanya, publik digiring untuk memahami realitas yang telah 

dibingkai oleh media massa. Pemahamannya terhadap realitas tergantung 

pada realitas pola media massa. Publik telah terperangkap oleh pola 

konstruksi media massa. Sadar akan betapa kekuasaan media massa 

mengonstruksi realitas, bahwa media massa ternyata tidak hanya 

menginformasikan sesuatu tetapi juga memaknakan sesuatu lewat berita-

berita yang disuguhkan kepada khalayak (pembaca atau pendengar) 

(Muslich, 2008) 

Sebelum kemunculan penafsir baru, para penafsir realitas media atau 

awak media mulai mengalami kegundahan. Tepatnya ketika media massa 

memasuki era industrialisasi. Tafsir kebenaran mengalami perubahan. 

Pada awalnya kebenaran harus bersinergi dengan nalar publik, dalam 

situasi industrialisasi kebenaran harus koheren dengan para pemegang 

saham perusahaan. Suasana ini semakin membelenggu ketika tangan-

tangan investor masuk dan mengubah kultur dan struktur kebenaran yang 

sudah terlembagakan. Kebenaran yang sebelumnya bernilai universal 

mulai diarahkan untuk mengarah pada kebenaran dengan arti khusus. 

Kebenaran yang terutama untuk membenarkan para patron yang memiliki 

kontribusi menyangga bangunan operasionalisasi media.  

Rangkaian keruntuhan aktor penafsir kebenaran mulai jelas manakala 

media memasuki era konglomerasi. Para bandar besar yang berlabel 

konglomerat melihat media sebagai alat efektif untuk mengumpulkan dan 

memupuk modal sebanyak-banyaknya. peranan media massa memiliki 

kemampuan sebagai alat ideologi karena mampu menarik dan 

mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, 
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mempengaruhi sikap, memberikan status dan mendefinisikan legitimasi 

serta mendefinisikan realitas (Hajad, 2018). Untuk menciptakan 

keteraturan, nilai-nilai yang disebarkannya harus sesuai dengan suara dan 

kepentingan mereka. Kapital besar yang ditanamkan sebagai akar 

kontinuitas operasional media harus berkorespondensi dengan hasil yang 

diperoleh. Paham berbasiskan ideologi pers perlahan tergantikan nilai-nilai 

kapitalisme.  

Dampak nyata dengan globalisasi media adalah salah satunya sistem 

kepemilikan global yang menjadi tren industri media massa modern. 

Kekuatan modal asing mampu berpenetrasi dalam struktur media lokal 

atau nasional yang pada akhirnya berpengaruh pada masalah transmisi 

kebudayaan global ke tingkat yang lebih rendah dalam hal ini nasional dan 

lokal. Ancaman media global tidak berhenti pada masalah sosial politik 

saja tapi justru masuk secara pelan dan hegemonik dalam nilai-nilai 

budaya masyarakat. Keuntungan imperialisme ekonomi tidak berhenti tapi 

berlanjut pada apa yang sering disebut dengan imperialisme kebudayaan. 

Kedua, ideologi korporat. Ideologi korporat dalam media massa 

kontemporer adalah akumulasi modal atau akumulasi keuntungan. 

Konsekuensi logis dari kapitalisme media adalah selain pengembangan 

pasar dan kapasitas teknologi juga melibatkan perluasan dan peningkatan 

volume kapital atau modal melalui diversifikasi barang atau jasa media 

massa modern (K. Hasan & Satria, 2009). 

Paham kapitalisme telah membudaya dan sengaja dilembagakan para 

agen di dalam negeri. Ketika bisnis menjadi tujuan, maka nilai-nilainya 

harus menjadi fundamental gerak operasionalisasi. Nilai-nilai inipun harus 

dimiliki dan terpatri pada seluruh pengelola media. Sebab jika melanggar 

pada aturan yang berlaku secara internal media, masa hidup para 

personalnya mendekati fase akhir. Bahkan tidak mungkin dipaksa untuk 

mengundurkan diri jika tidak mengeluarkan pemecatan. Hubungan 

industrial yang menyerap nilai-nilai kemanusiaan, tidak berlaku lagi. Demi 

tegaknya kapitalisme setiap penghambat harus dicabut dan tidak ada lagi 
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yang merintangi jalannya kejayaan kapitalisme. Tidak peduli bahwa 

hambatan muncul dari kaukus profesionalis media, karena yang lebih 

utama adalah mendahulukan keuntungan daripada kepentingan umum. 

Terjadi proses internalisasi nilai yang mengarah pada kenyataan bahwa 

performa media telah berubah, ideologi pers yang menjadi dasar hidup 

dan tumbuhnya media tergantikan ideologi pemupukan kapital. Sehingga 

dianggap berlawan ketika idealisme yang dibawa masih tetap diterapkan. 

Keruntuhan lain terjadi pada peran gate keeper (penjaga gawang). 

Awalnya bertugas menyeleksi dan memfilter nilai agar mampu 

menegakkan ideologi media, namun kemudian harus bersepakat dengan 

nilai kapital. Para gate keeper yang merupakan pintu masuk kepada media 

telah terintervensi kekuasaan kapital. Perubahan peran ini, menurut 

Herman & Chomsky (1988), karena adanya konspirasi para elite yang 

melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Media menjadi alat 

kepentingan politik, ekonomi, dan kultur kalangan eksklusif. Para gate 

keeper menjadi pion politisi dan industriawan untuk mencari keuntungan. 

Dengan kata lain atas nama kepentingan bangsa, para pejabat mengatur 

pemberitaan sesuai keinginan mereka. Adapun atas nama pertumbuhan 

ekonomi, para pebisnis atau pedagang melakukan hal yang sama sesuai 

kepentingan ekonomi mereka (Yoedtadi, 2021). 

Ini merupakan gambaran perubahan mekanisme internal media ketika 

memasuki fase industrialisasi berkode 3.0. Suasananya menjadi sangat 

berbeda manakala terjadi peningkatan industrialisasi ke fase yang lebih 

tinggi. Tidak ada lagi filter yang menyaring nilai kebenaran objektif. 

Dengan kata lain, benteng pertahanan kebenaran jebol hingga 

menyebabkan banjir nilai-nilai ke dalam banyak versi. Media baru berbasis 

internet telah berperan meruntuhkannya. Teknologi internet memberi 

peluang kepada khalayak menjadi produsen konten (publisher) dengan 

konsep user generated content (UGC). UGC adalah terminologi untuk 

menunjukkan keleluasaan khalayak memproduksi, merekayasa dan 

mendistribusikan kontennya (Kaplan & Hainlein, 2010).(Yoedtadi, 2021) 
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Inilah awal peralihan penafsiran kebenaran yang mulai berpihak 

kepada individu. Keberpihakan yang pada akhirnya memberikan 

kebebasan kepada khalayak dalam memahami setiap informasi yang 

diterimanya. Tidak menjadi soal apakah perubahan bermedia lebih 

ditujukan untuk menyasar pada aspek emosi atau keyakinan khalayak atau 

pada aspek perilakunya. Sebab pada kenyataannya situasi ini sudah terjadi 

dan menjadi bagian dalam pembentukan budaya post-truth. 

Bahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada periode ini atau sebelum 

benar-benar berlakunya post-truth, media massa telah mengubah 

perannya sebagaimana PR (public relation) para pemilik kapital besar. 

Tafsir kebenaran pada periode ini ditautkan pada kepentingan 

menyelamatkan dan mengamankan bisnis-bisnis para kapitalis yang 

menggurita menjadi bentuk konglomerasi. Periode persengkoloan media 

dengan kapitalisme ini membuahkan tafsir baru tren perubahan media 

menuju paham ekonomi media. Menurut pengertiannya, ekonomi media 

adalah gabungan dua kajian: kajian media dengan perspektif komunikasi 

dan kajian media dengan perspektif ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, 

ekonomi media tidak lain adalah penggunaan peralatan analisis ekonomi 

(economic tools of analysis) pada perusahaan media. Kalau dalam kajian 

media dengan perspektif komunikasi terdapat 3 dimensi (1) produksi, (2) 

content, dan (3) audience, maka dalam kajian ekonomi, terdapat 3 dimensi, 

yakni (1) dimensi structure, (2) dimensi conduct atau kebijakan, dan (3) 

dimensi performance. 4.Sedang pada tingkat pengelolaan perusahaan 

media, studi ekonomi media memiliki 3 dimensi : (1) dimensi revenue, (2) 

dimensi cost, dan (3) dimensi profit. (B. Hasan, 2006). 

Perubahan tafsir hingga menjadi wujud ekonomi media, merupakan 

bentuk dari pergaulan dan interaksinya dengan semua dimensi 

perkembangan yang terjadi. Rujukan kebenaran media berkelindan 

dengan situasi mutakhir dan berelasi dengan beragam aspek yang 

memiliki pengaruh kuat pada eksistensi media massa. Keterikatan dan 

kedekatan hubungan media dengan Kalangan kapitalis karena media telah 
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bermutasi dan memasuki sistem ekonomi global. Menurut M Chatib Basri 

dan Dana Iswara, berbicara tentang media di Indonesia adalah berbicara 

tentang dua hal; yaitu sebuah institusi kapitalis dan masyarakat kelas 

menengah sebagai konsumen utamanya. Media kapitalis menunjukkan 

bahwa sebuah media massa baik cetak maupun elektronik (internet tidak 

termasuk) diciptakan untuk menjadi alat pencetak keuntungan bagi 

pemilik modal. Bahwa berita sebagai suatu komoditi yang sangat bisa 

dijual tampaknya sudah lama disadari di Indonesia, sehingga pergeseran 

ideologi di dalam industri pers dari pers politik di zaman Orde Lama 

menjadi pers komersial pada periode 1970-1980 merupakan hal yang 

wajar. Ahli media, seperti Burrel Headley (1994) yang membela pers 

kapitalis mengatakan bahwa berita adalah komoditi yang dijual dan media 

massa merupakan usaha untuk menjual informasi (Alfani, 1384). 

Media dalam dekapan kapitalisme berakibat pada perubahan pada 

tataran ideologi. Ini sebagaimana teori hegemoni media yang lebih 

menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan 

dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan diri melalui kepatuhan para kelas pekerja. Sehingga, 

upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. 

Pergeseran perhatian dari faktor ke faktor ideologi terkait erat dengan 

kelanjutan hidup kapitalisme. Pergeseran ini dinilai William telah 

mengangkat derajat media massa setara dengan alat ideologi negara 

lainnya.(K. Hasan & Satria, 2009). Jika sudah menyentuh pada landasan 

ideologis, maka pemaknaan terhadap nilai-nilai kebenaran lebih dikuasai 

para pengelola media kapitalis yang bergerak dalam lingkup global.  

Landasan ideologi kebenaran yang bertolak dari pernyataan bahwa 

media merupakan pikiran, maka naskah yang tersebar melalui berbagai 

saluran informasi merupakan hasil dari pikiran para pembuat teks dan 

narasi dalam wacana. Tingkat objektivitas dan kandungan nilai yang 

terdapat di dalamnya merupakan konstruksi atas realitas yang dilakukan 

individu atau kelompok di balik penguasaan media. Kemudian diwujudkan 
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dalam bentuk pikiran tertulis yang mengantarkan pada arah pemahaman 

tertentu. Maka inilah esensi yang tersurat muncul dari penguasaan 

kelompok-kelompok terhadap media. Kerap tak bisa dihindarkan 

kekuasaan kelompok kepentingan tertentu memiliki agenda terselubung 

untuk menguasai opini publik, maka dengan sedirinya media menjadi tiran. 

Perkembangan yang mengarah pada narasi yang menjelaskan pada bentuk 

yang paling nyata hingga suasana khas era post-truth tidak bisa 

dihindarkan. Di luar semua dampak yang ditimbulkan, berbagai komponen 

penyangga pembentuk post-truth dapat digunakan untuk kepentingan 

tertentu. Pada era ini, tujuan yang ingin dicapai harus mengikuti alur yang 

berkembang sehingga dapat membuktikan bahwa pelakunya bersinergi 

dengan situasi. Dengan kata lain tidak bertentangan dan menentang 

zaman melainkan mengikuti selera sebagaimana zaman menuntunnya. 

Jika menolak maka bukan dapat tegak berdiri di atas eksistensinya, 

melainkan tergilas roda zaman yang terus berputar. 

 

B. MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENAFSIR BARU 
Perubahan sistem operasionalisasi media berdampak sangat 

mendasar. Salah satu yang terdampak adalah struktur industri media 

massa konvensional. Kondisinya kini mulai terpinggirkan dan hampir 

ditinggalkan. Sistem operasionalisasi media baru berupa produk aplikasi 

digital mulai menggantikan peran yang selama ini dijalankan media massa 

konvensional. Pada awalnya, media massa konvensional sebagai rujukan 

utama informasi publik tersaingi ragam media yang memberi kemudahan 

pada setiap orang untuk membuat dan berbagi informasi. Runtuhnya 

pilar-pilar etik media berakibat luas. Di antaranya menciptakan 

ketidakjelasan peran media massa yang sesungguhnya berkontribusi pada 

pencipta peradaban. Faktor penyebab paling utama runtuhnya struktur 

dan kultur media massa karena era disrupsi yang tak bisa ditolak 

kehadirannya. Disrupsi menghancurkan struktur bangunan media, namun 
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sekaligus mereformasi sistem dan memaksa media mentransformasikan 

dirinya ke dalam jaringan online.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disrupsi berarti hal 

tercerabut dari akarnya. Era disrupsi yang diantarkan perkembangan 

industrialisasi fase 4.0, di dalamnya membawa perubahan radikal. Media 

massa terimbas dan tercerabut sampai ke akarnya. Media massa dengan 

salah satu fungsinya sebagaimana disebut Domincik dalam Elvinaro dkk 

(2007:14) untuk memberikan pengawasan, penafsiran, keterkaitan, 

penyebaran nilai, dan hiburan mengalami bias peran. Pada akhirnya, 

terancam tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada peran 

sebagai penyampai informasi, menyebabkan perubahan yang mendasar. 

Media massa dengan kultur panjang dalam menangani dan mengelola 

informasi hilang seketika. Saluran media kini berisi berita-berita dan 

informasi dari tangan amatir. Dengan ragam informasinya, gencar mengisi 

ruang-ruang media baru seperti whatapps, facebook, instagram, youtube, 

dan aplikasi media sosial lain.  

Keberpihakan media baru yang berkonsep UGC (user generate conten) 

secara meyakinkan mendapat tempat di hati publik. Kedudukan media-

media yang digolongkan dalam ranah media baru ini bahkan menggeser 

kedudukan media mainstream yang terverifikasi nilai informasinya. Akibat 

lain dari era disrupsi ini salah satu mekanisme yang ditempuh media 

dengan menyelenggarakan cek dan ricek terhadap informasi tidak lagi 

menjadi acuan. Akibatnya, publik dipaksa untuk meyakini setiap informasi 

yang diterima tanpa verifikasi faktual atas nilai-nilai kebenarannya. Terjadi 

pergeseran nilai-nilai informasi. Bersamaan dengan itu pula organisasi 

pengelola pesan berita turut menyesuaikan sesuai perubahan. Perubahan-

perubahan ini di satu sisi menguntungkan karena kecepatan informasi 

yang diterima dapat secara real time, di sisi lainnya merugikan karena 

konstruksi atas peristiwa yang dihadirkan tanpa mengindahkan kaidah etik. 

Pada konteks yang lebih luas lagi, akan memberikan dampak besar ketika 
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organisasi pesan yang dikelola secara liar dengan tujuan menggiring opini 

agar sesuai dengan kehendak pengelolanya. 

Para produsen media terutama pemilik akun-akun media sosial 

memahami karakteristik masyarakat dalam mencerna informasi. Dalam 

jurnalistik terdapat rumus yang menyebutkan bad news is good news, 

maka media akan segera mengetengahkan berita yang buruk dengan 

harapan masyarakat akan dengan cepat mencerna Iberia buruk dan 

menjadikannya sebagai isu hangat untuk disebarluaskan. Namun berbeda 

halnya dengan informasi yang baik, biasanya masyarakat tidak terlalu 

merespon untuk memahami lebih jauh esensi yang terdapat di dalamnya. 

Informasi atau berita sangat tergantung pada orang atau pribadi di balik 

pengelolanya. Apabila pengelola terafiliasi pada sebuah kelompok 

kekuatan tertentu, maka wajah medianya akan berpihak pada kelompok 

tersebut. Begitupun jika dikelola pribadi yang tidak kompeten maka akan 

menyebabkan kekaburan pada konten informasi atau beritanya. Kondisi 

seperti itu kian diperparah dengan masuknya nilai-nilai subjektif para 

pengelola media untuk mendesain berita dengan tujuan menciptakan 

situasi tertentu. Pada akhirnya menyebabkan suasana chaos pada 

lingkungan yang menjadi tujuan akhir dari informasi.  

Nilai-nilai objektif tergantikan nilai subjektif yang mendasari tafsir 

realitas media sosial. Sudah berlangsung dalam waktu beberapa lama ini. 

Saat ini, ketika zaman berada di era post-truth, fakta sebagai landasan 

kebenaran yang sesungguhnya merupakan ruh yang menghidup dinamika 

media massa konvensional digantikan sentimen yang dibangun media 

sosial. Begitupun objektivitas sebagai bentuk sejenis dari tafsir kebenaran, 

runtuh oleh pendekatan emosional yang lebih menekankan pada bentuk 

penyampaian informasi yang bernilai subjektif. Dominasi kebenaran milik 

media mainstream kini terpenetrasi. Media massa konvensional meski 

masih mampu bertahan dengan cara mentransformasikan dirinya dalam 

bentuk online, pada awalnya mengalami fase transisi dalam upaya mencari 

bentuk yang tepat. Tafsir yang dijalankan atas realitas masih tetap 
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berlandaskan pada nilai-nilai hakiki (fakta). Dengan kata lain, 

penyampaiannya merupakan proses penyesuaian pada sisi platformnya 

saja, sedangkan pada basis nilai yang digunakan masih tetap menganut 

pada prinsip-prinsip lama.  

Tampak masih terlihat pada jenis media hasil transformasi. Secara 

beriringan antara media transformasi yang disangga para profesional 

media, dengan media sosial yang notabene dikuasai masyarakat. Tentu 

saja tafsir yang digunakan untuk menjelaskan realitas lebih 

mengedepankan unsur subjektivitas. Padahal apabila menggunakan 

ukuran normatif, penggunaan nilai ini sangat dihindari media mainstream. 

Pada situasi seperti ini, media dalam konteks sosial digunakan sebagai 

bentuk penumpahan aktualisasi diri dan narcisme individual. Manakala 

terjadi masifikasi kepemilikannya, sebaran dan tebaran informasi menjadi 

sangat beragam dengan berbagai konten yang penuh dengan situasi yang 

menjelaskan tentang superiotas diri. Kaidah etis yang merupakan norma 

hidup bagi media massa digantikan peluang untuk menjadikan informasi 

yang disampaikan akun media sosial untuk mendapatkan hits dari 

khalayak pengikutnya.  

Akan tetapi ini tidak bisa dituduhkan sebagai sebuah bentuk kesalahan. 

Kehadiran media sosial pada awalnya memang tidak diarahkan sebagai 

bentuk perlawanan terhadap media mainstream. Tidak juga lahir atas 

bentuk kekecewaan terhadap sajian informasi yang disampaikan media 

mainstream. Media baru pada awalnya ditujukan sebagai sarana 

komunikasi yang melibatkan dua orang (komunikasi interpersonal), dan 

dalam perkembangan selanjutnya dapat menjadi sarana konferensi atau 

ruang rapat diskusi yang melibatkan anggota dengan jumlah puluhan 

sampai ratusan orang. Dalam ruang-ruang tertentu, media sosial memiliki 

ruang penafsirannya sendiri. Meski bernilai khas akan tetapi dapat 

dipahami manakala merujuk pada maksud dari pengonstruksian realitas 

yang dihadirkan melalui sarana media sosial. Karena sebenarnya bahwa 

kebenaran tidak tunggal bersama dengan kebenaran objektif terdapat 
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kebenaran subjektif. Menurut Martono dan Dhalhar (Shodiq, 2018, p. 27), 

kebenaran objektif adalah kenyataan yang benar-benar terjadi da telah 

diyakini semua orang sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran objektif atau 

dapat juga disebut kebenaran empiris bersifat pasti dan tidak dapat 

dipungkiri lagi, sedangkan kebenaran subjektif adalah kebenaran yang 

hanya diakui sebagai kebenaran oleh sebagian manusia saja.  

Berdasarkan kenyataannya, subjektivitas yang selalu dihindari dalam 

menyatakan setiap kebenaran jika dilakukan secara terus menerus maka 

akan menjadi kebenaran yang bersifat objektif. Artinya, subjektivitas yang 

diyakini secara terus menerus lambat laun akan menjadi objektif atau 

dengan kata lain realitas subjektif akan menjadi kenyataan objektif. Tafsir 

yang dipertentangkan ini menyangkut pada penerjemahan yang bersifat 

individual dengan yang bersifat massa. Dengan kata lain, tafsir yang 

dilakukan orang secara individu akan bermakna lain jika dihadapkan pada 

hasil yang melibatkan orang banyak. Walaupun makna banyak ini berawal 

dari seseorang yang kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk yang 

objektif. 

Realitas ini terjadi dengan media sosial. Dari ratusan juta pengguna 

internet dan pemilik akun media sosial dipastikan terdapat sejumlah 

pemilik akun yang memiliki kredibilitas tinggi. Para tokoh masyarakat dan 

agamawan tak luput dari penggunaan media sosial sebagai bagian dari 

misi pencerahan terhadap umat dengan menyampaikan risalah kebenaran. 

Nilai kebenaran yang dibawanya mutlak karena mendasarkan pada ajaran 

agama yang sublime. Kehadirannya dalam channel youtube misalnya, tidak 

mengundang kegaduhan malah mendapat jumlah followers yang sangat 

banyak. Akan terjadi kegaduhan apabila diduga menyinggung ajaran 

agama dan keyakinan lain dan penganut ajaran agama yang disinggungnya 

merasa terganggu oleh pandangan kebenaran yang disampaikan sangat 

agamawan.  
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Atas dasar kenyataan tersebut, maka yang menjadi problem yang 

disebabkan media sosial terletak pada penggunanya. Apabila dijadikan 

sebagai sarana menebar kebaikan, maka akan menjadikan iklim informasi 

menjadi baik, sebaliknya apabila digunakan bagi tujuan-tujuan yang buruk 

tentu saja akan menyebabkan suasana menjadi mencekam. Suasana 

informasi yang seperti sebenarnya tidak menjadi sebuah kenyataan baru, 

karena bersamaan dengan semakin masifnya penggunaan media sosial 

hadirnya dua suasana seperti ini sudah merupakan kebiasaan. Tidak lagi 

harus dimaknai secara berlebihan apalagi menuduh sebagai sumber 

kekacauan. Antara kebenaran dan ketidakbenaran, objektivitas dan 

subjektivitas, fakta dan khayalan berdampingan tanpa konfrontasi. Di 

dalam suasana informasi yang menjangkau pada speltrum yang sangat 

luas dengan jumlah konten yang sangat banyak, pada akhirnya berlaku 

sikap bahwa; orang akan mendengar apa yang ingin didengarkannya dan 

orang akan melihat apa yang ingin dilihatnya.  

Sikap ini bukan sebuah tindakan apatis, melainkan sebagai upaya 

menyeleksi sejumlah informasi yang diterimanya dari berbagai jenis 

aplikasi media. Menurut Leon Festinger (Rakhmat, 2018), melalui teori 

disonansi kognitif menjelaskan, individu berusaha menghindari perasaan 

tidak senang dan ketidakpastian dengan memilih informasi yang 

cenderung memperkokoh keyakinannya, sembari menolak informasi yang 

bertentangan dengan kepercayaan yang diyakininya. Ini merupakan proses 

penyeleksian yang sesuai dengan sikap dan sifat orang dalam interaksinya 

dengan media. Bahkan dalam media rumpun baru seperti media sosial, 

orang akan berusaha membuat informasi yang sesuai dengan perasaan 

dan situasi emosionalnya dan membagikan informasi yang dianggapnya 

dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya di tengah publik media. 

Begitu sangat subjektifnya nilai yang disebarkan, akan tetapi merupakan 

sebuah realitas riil yang berlaku secara sah dan terakomodasi secara tepat. 

Situasi ini menjadi gambaran yang khas dan terjadi dalam keseharian. 

Sehingga telah terkondisikan situasi ketika masyarakat sudah berubah 
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pandangan dalam berpikirnya untuk memahami realitas informasi yang 

diterima. Pendekatan emosional sudah menjadi bagian integral dari 

refresentasi media sosial.  

Makna sosial yang menjadi penanda dari kata media menegaskan 

pada peran dan fungsinya. Salah satu kemampuan memahami sifat media 

sosial yang apabila merujuk pada platformnya, memiliki sifat sosial, karena 

itu tentu saja relasi yang tercipta di antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

hubungan antara satu dengan yang lain ini berlangsung dalam ranah yang 

irasional dan dalam situasi yang bersifat informal. Dari sifatnya yang 

seperti ini, maka arah dan tujuan dari penerimaan informasi lebih kepada 

perasaan atau emosi dan keyakinan. Target yang dituju dengan 

mengarahkan pada perasaan dan keyakinan Ini sesungguhnya merupakan 

esensi post-truth atau pada apa yang terjadi dan berlakunya perbedaan 

dengan era kebenaran. Bila pemahaman kebenaran sebelumnya 

berdasarkan risalah yang dihembuskan media massa tapi kini tidak lagi. 

Fakta dan objektivitas yang semula dijadikan sumber kebenaran telah 

tergantikan. Fakta bukan lagi kebenaran, objektivitas pun tidak menjadi 

rujukan utama. Semuanya tergantikan ke dalam emosi dan keyakinan.  

Ukuran keberhasilan dalam menciptakan pengaruh bukan pada benar 

atau salah, melainkan sentuhan pada aspek keyakinan. Ketika emosi 

menjadi awal terjadinya penafsiran dan manakala keyakinan bagian dari 

fokus perubahan. Situasi ini dapat dijelaskan ketika diketengahkan tema 

baru yang sampai saat ini masih belum terlalu popular dalam pemahaman 

awam, bahwa pros-truth adalah perubahan makna kebenaran yang 

dihembuskan media. Pada awalnya, media menggunakan basis kebenaran 

berdasarkan fakta, namun di era post-truth yang ditandai hadirnya jenis 

media baru mampu menciptakan makna-makna kebenaran yang sifatnya 

khas.  

Sejalan dengan itu, masifnya penggunaan media komunikasi sosial ini 

telah menggantikan sistem komunikasi antar-pribadi. Berbagai manfaat 

positif diperoleh untuk memperkembangkan hubungan sosial lebih jauh. 
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Sebab pada hakikatnya bahwa media sosial merupakan produk teknologi, 

maka baik dan buruknya sangat tergantung pada penggunanya. Hanya 

yang pasti bahwa kehadirannya merupakan sebuah keniscayaan, maka 

tidak bisa mengelak dan harus melaluinya dengan mengalami proses 

perubahan yang mengurai pada pembentukan sebuah zaman.  

Dari ini semua maka media komunikasi dan informasi terpecah 

menjadi dua kutub yang masing-masing saling terpisah. Meskipun satu 

sama lain sudah meningkatkan dirinya sesuai dengan peran dan posisinya, 

maka tidak jarang media sosial menjadi sumber utama informasi publik. 

Namun banyak pula yang belum memiliki kredibilitas publik. Sebagaimana 

bagian dari sebuah sistem informasi yang dapat meningkatkan dirinya, 

maka berpengaruh dalam meningkatkan lingkungan informasi.  

Unsur-unsur yang melandasi operasionalisasi media sosial hingga 

menjadi ciri dan karakteristik yang melekat di tubuh media sosial akhirnya 

menciptakan tafsir yang memiliki kekhasan berbeda dengan media massa 

umumnya. Menurut Feri (2015) karakteristik yang dijumpai pada media 

sosial yaitu: 

a. Transparansi, adalah keterbukaan informasi karena konten media 

sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik untuk sekelompok orang  

b. Dialog dan Komunikasi, ketika ada sebuah komunikasi maka akan 

terjalin hubungan dan komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur. 

Misalnya media sosial seperti facebook, para penggunanya bisa saling 

berkomunikasi lewat chat inbox maupun saling memberi komentar 

pada foto yang terpasang di akun facebook yang muncul di timeline 

penggunanya.  

c. Jejaring Relasi, hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang 

terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka 

menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan. Komunitas 

jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan memengaruhi 

audiensinya.  
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d. Multi Opini, setiap orang yang menggunakan media sosial dengan 

mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya misalnya 

dalam instagram. Seseorang yang menggunakan instagram dapat 

memberi komentar pada foto yang diupload oleh teman sesama 

instagram.  

 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat dipahami tafsir 

kebenaran media sosial berbeda dengan media konvensional. Unsur-unsur 

seperti transparansi, dialog dan komunikasi, jejaring dan multiopini, tidak 

terdapat dalam media konvensional. Bentuk tafsir yang diciptakannya 

tentu saja menyebabkan kebingungan. Masyarakat yang sudah sekian 

lamanya dilayani kebenaran tunggal media massa, tiba-tiba harus berubah 

dan muncul kebenaran lainnya dalam jagat media. Akan tetapi jika ditarik 

ke waktu-waktu ke belakang kebingungan dan penyesuaian terjadi pada 

fase-fase awal, tepatnya ketika media sosial mulai menjadi dan 

menggantikan sistem komunikasi sosial. Maka atas kenyataan tersebut 

suasana yang tergolong baru pada akhirnya menjadi biasa. Berbagai segi 

dari kebaruan yang dimunculkan seperti keanehan-keanehan, konten yang 

tendensius, fitnah atau hoax sekalipun tidak lagi menjadi sesuatu yang 

baru. Kebiasaan baru yang mulai lekang dimakan waktu akhirnya tidak lagi 

sebagai sesuatu yang menggemparkan jagat maya. Namun merupakan 

sebuah proses menuju pada kebiasaan yang tidak akan menyebabkan apa-

apa.  

Media sosial bermetaformosis menjadi ruang terbuka bagi masyarakat 

untuk menjatuhkan pilihan bagi dirinya agar menjadi pilihan. Ini dapat 

digambarkan bagaimana keberhasilan para youtubers dalam memperoleh 

pendapatan yang setara dengan manajer di perusahaan global. Dengan 

konten yang sederhana sekalipun namun memiliki jumlah likers atau 

subscribers yang sangat banyak dan dianggap memenuhi standar yang 

dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan secara kontinu. Media sosial 

lainnya seperti tiktok, Instagram, facebook, likee, dan banyak lagi sebagai 



 

128 | Media, Kebenaran, dan Post-Truth 

alat penyampai kebenaran individu memberikan tawaran menggiurkan 

untuk masuk dan menjelajah ke kedalamannya. Begitu juga dengan 

tawaran lain dengan jumlah penyuka dan pelanggan dalam jumlah sekian 

ribu, maka akan mendapat bayaran atau endorse dari perusahaan.  

Kepuasan bermedia sosial tidak semata berharap pada keuntungan 

finansial, melainkan juga kepuasan karena mendapat penyuka yang 

berjumlah ratusan ribu, misalnya. Ini bisa diketahui ketika seseorang 

memosting sesuatu kemudian mendapat jumlah penyuka yang cukup 

banyak maka akan menunjukkan kualitas dan kapasitas dirinya. Sebaliknya, 

jika setiap kali melakukan posting namun tidak mendapat sambutan dari 

khalayak dalam bentuk like, subscribe, atau share, juga akan menunjukkan 

tempat yang menunjukkan siapa dirinya. Dengan kata lain, jumlah 

penyuka atau pengikut terhadap akun seseorang menjadi indikator yang 

menunjukkan tingkat kepopuleran dan ketokohan dari seseorang. Medsos 

kini telah menjadi replika dari “ruang publik” di dunia nyata. Melalui kuasa 
teknologi informasi, komunikasi melalui medsos lebih cair, egaliter, dan 

tak terbatas ruang-waktu. Medsos juga lebih efisien dan murah, karena 

apa yang disampaikan; ujaran, verbal dan visual dapat disimpan, 

direproduksi berulang kali dengan jumlah yang tak terbatas dan 

tersampaikan secara instan. Namun, medsos juga menyimpan paradox. 

Medsos berpotensi menjadi “ladang” subur bagi membiaknya informasi, 
ujaran, pernyataan, verbal, visual, gambar gerak yang sifatnya palsu, 

manipulatif (hoax/fakenews), sesat nalar (logical fallacy), berbau 

kebencian (hate speech), dan kekerasan (bullying). Ironisnya informasi 

macam inilah yang akhir-akhir ini turut andil besar dalam membentuk 

opini publik. (jurnalperempuan.org, Sabtu 27 Agustus 2021, pukul 20.33) 

Masifikasi informasi media mengubah tatanan kebiasaan individu. 

Media sosial yang tersemat dalam gadget yang dibawa dalam genggaman, 

seolah menjadi pengawas yang mengintai sikap dan perilaku semua orang. 

Tidak ada batasan prosedural untuk menampilkan realitas yang tertangkap. 

Kejadian apapun dengan kandungan nilai yang beragam tampil mengisi 
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ruang-ruang media. Van Dijk dalam Nasrullah (2016) menjelakan media 

sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi 

pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 

berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium 

(fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial. 

Pemaknaan yang tepat mengenai media ini masih dipandang 

menyulitkan bagi pemahaman masyarakat awam. Meskipun realitas 

secara jelas tampil di hadapannya namun tidak mengundang 

keingintahuannya lebih dalam. Masyarakat tidak akan terlalu fanatik 

mengikuti perkembangan media sosial, karena lebih menggunakan media 

sebagai sarana bagi pencapaian tujuannya. Untuk bersenang-senang, 

menjalin hubungan lebih luas dengan masyarakat di luar lingkungan 

geografisnya, atau juga sebagai sarana untuk berbisnis. Dengan kata lain, 

sangat tergantung pada apa yang dibutuhkan masyarakat ketika 

menggunakan media. Yang diketahuinya bahwa nilai kemanfaatan media 

sosial dapat menunjukkan eksistensi dirinya. Meski dalam praktiknya tidak 

bisa dihindarkan ketika terjadi proses pengkonstruksian yang khas milik 

individu atau dengan kata lain tidak mengikuti kaidah umum 

pembentukan suasana informasi yang sehat dan terjamin, maka akan 

menimbulkan keragaman nilai-nilai. Tidak bisa dikatakan bahwa 

kebenaran ke dalam banyak anggapan ini merupakan kebenaran universal, 

melainkan kebenaran substitutif yang mewakili teks pernyataan yang 

tertuang dalam media. Pada kenyataannya, antara yang benar sesuai 

dengan kaidah normatif dengan kebenaran versi individu kini bertebaran 

dan menjadi konsumsi keseharian informasi.  

Peristiwa kebohongan berunsur dramatik kerap kali terjadi dan 

dipahami sebagai teknik pengacauan. Khalayak sudah sangat paham untuk 

tidak lagi mudah percaya, namun akan melakukan cek dan ricek mengenai 

kebenarannya kepada sumber-sumber yang layak dipercaya. Selain 

merujuk pada media mainstream, tidak juga dapat dihindarkan 
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menggunakan sarana media sosial dengan menghubungi pihak yang 

terkait dengan sumber peristiwa tersebut. Dengan demikian tafsir 

kebenaran media sosial melalui tahap lanjutan, maksudnya ketika 

mendapatkan informasi awal yang mengandung unsur meragukan, 

kemudian mericek kepada sumber yang langsung berkaitan dengan 

peristiwa tersebut. Lain halnya dengan tafsir kebenaran media 

mainstream yang menempuh berbagai upaya untuk menyatakan suatu 

kebenaran melalui mekanisme jurnalistik hingga nilai kebenarannya 

terverifikasi. 

 

C. PERUBAHAN TAFSIR MEDIA 

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa media massa 

konvensional masih menjadi rujukan dalam menegakkan kebenaran, 

kemudian apa yang tertulis dalam media maka itu merupakan laporan 

mengenai kebenaran. Basis kebenaran yang digunakannya adalah fakta. 

Posisi dari fakta ini kemudian menjadi sebuah pondasi dalam upaya 

penyebaran kebenaran. Sistematika yang menjadi metode dalam 

pencarian nilai kebenaran ini selanjutnya diinternalisasikan sebagai 

pandangan yang dianut para pengelola media. Karenanya, tidak ada berita 

yang tanpa fakta atau dengan kata lain fakta harus senantiasa mendasari 

setiap konstruksi yang dilakukan. Walaupun fakta yang disampaikan 

kepada khalayak berupa pendapat pribadi seseorang, namun masih dalam 

pandangan yang benar karena merupakan fakta itu sendiri..  

Penekanan pada fakta merupakan pijakan yang digunakan media 

sebagai landasan dalam pengelolaan informasi publik. Fakta memiliki nilai 

rujukan yang bersifat objektif dan riil. Sehingga menjadi sebuah kewajiban 

yang perlu karena media adalah refresentasi dari kenyataan atas 

publiknya. Kenyataan yang disematkan pada corak institusi yang harus 

hadir dan bergerak dalam ranah publik. Oleh karenanya keberadaan media 

seharusnya tidak lepas dari kepentingan publiknya itu sendiri. Segala 

kepentingan di luar publiknya terutama yang dominan dapat mendistorsi 
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proses komunikasi sehingga teralienasi dari kepentingannya sendiri dan 

terciptalah kesadaran palsu. (Maryani, 2010). Maka terkonfirmasi dengan 

jelas bahwa media harus mengutamakan kepentingan publik. 

Menyandarkan diri pada nilai kebenaran yang disepakati, dihayati, dan 

diyakini agar pada praktiknya tidak bertentangan dengan logika publik.  

Banyak kejadian berkenaan dengan media yang pada satu saat 

tertentu mengetengahkan peristiwa yang tidak merujuk pada fakta. Bukan 

saja berdampak luas pada sistem berpikir publik melainkan dapat 

menciptakan kekacauan karena informasi tak berlandaskan fakta ibarat 

menebar racun kepalsuan yang langsung disuntikan pada asapek kognisi 

khalayak. Konstruksi berpikir yang sudah dibangun sejak masa pengenalan 

terhadap lambang-lambang komunikasi rusak dan digantikan dengan 

pemaknaan yang sama sekali berbeda. Padahal media memiliki peran yang 

sangat luhur dalam interaksinya dengan publik yakni dengan menyandang 

tugas dan fungsi edukasi atau mendidik. Fungsi ini dapat dimaknai bahwa 

media berperan sebagai guru yang bertugas mendidik masyarakat agar 

memiliki pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu. Akan tetapi, 

dalam teknis penyampaian informasinya tidak diarahkan dengan cara-cara 

yang menggurui. Karena walaupun berfungsi sebagai pendidik tidak 

berarti memilki anggapan bahwa khalayak tidak memiliki kesanggupan 

apa-apa dalam mengenal dan memahami realitas konkret yang terdapat 

dalam lingkungannya. 

Penerangan menuju jalan terang dilakukan melalui mekanisme logis 

yang dapat memelihara kesehatan berpikir khalayak. Sebagai bentuk logis 

dari cara penyampaian yang benar tentu saja tidak mencederai nilai-nilai 

faktual dengan upaya memanipulasi kenyataan bagi keuntungan media itu 

sendiri. Fakta sangat berharga walaupun pengungkapannya baru sedikit 

dan masih harus memerlukan pendalaman lebih lanjut agar terjadi 

pemahaman yang sempurna terhadap fakta tersebut. Sehingga sangat 

mahal harganya jika dinafikan sebagai kenyataan yang terjadi dan 

digunakan untuk mengacaukan sistem berpikir. Maka dengan demikian, 
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media hanya harus merujuk pada kenyataan dan melepaskan diri godaan 

untuk berbuat dengan memanipulasi fakta. Tuntunan dalam memahami 

fakta harus berdasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan 

khayalan yang hanya merupakan fantasi atas realitas yang tercipta. 

Melainkan pada tuntutan untuk hanya bersandar pada kenyataan yang 

terjadi dan benar-benar teralami. Begitulah media dengan sifat 

mainstreamnya memiliki standar nilai yang digunakan, dengan hanya 

mengetengahkan fakta atas peristiwa yang benar-benar ada.  

Keterkaitan hanya pada fakta dan peristiwa yang terjadi ini jika diurai 

lebih jauh berpadanan pada landasan aliran filsafat positivisme. Aliran 

filsafat ini menurut Bungin (2006), mendominasi wacana ilmu 

pengetahuan pada awal abad 20-an dengan menetapkan kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi oleh ilmu-ilmu manusia maupun alam untuk disebut 

sebagai ilmu pengetahuan yang benar. Kriteria-kriteria adalah 

eksplanatoris dan prediktif. Demi terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, 

semua ilmu harus memiliki pandangan dunia positivistik sebagai berikut: 

pertama, objektif. Teori-teori tentang semesta haruslah bebas nilai. Kedua, 

fenomenalisme, ilmu pengetahuan hanya membicarakan tentang semesta 

yang teramati. Substansi metafisis yang diadakan berada di belakang 

gejala-gejala yang tampak disingkirkan. Ketiga, reduksionisme. Semesta 

direduski menjadi fakta-fakta keras yang dapat diamati. Keempat, 

naturalisme. Alam semesta adalah objek-objek yang bergerak secara 

mekanis seperti bekerjanya jam. 

Aliran positivisme merupakan paham yang berakar pada empirisme. 

Tesis positivisme adalah: bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan 

yang valid, dan fakta- fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi obyek 

pengetahuan. Dengan demikian positivisme menolak keberadaan segala 

kekuatan atau subyek di belakang fakta, menolak segala penggunaan 

metode diluar yang digunakan untuk menelaah fakta (Nugroho, 2016). 

Keterkaitan filsafat positivisme sejalan dengan landasan yang digunakan 

media massa mainstream. Hal ini senapas dengan aliran jurnalisme yang 
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dikembangkan melalui cabang-cabang ilmu tertentu yang pada saat 

perkembangan ilmu jurnalistik suasana keilmuan berada dalam paham 

positivistik. Landasan teoritis yang menjadi basis pengembangan ilmu 

jurnalistik seperti ekonomi dengan tokohnya Karl Bucher dan Sosiologi 

dengan mencatatkan nama Max Weber. Muhtadi (2016) menjelaskan, 

peningkatan kualitas jurnalistik sebagai sebuah ilmu dipengaruhi kiprah 

para ilmuwan yang terus mencoba menyistematisasi ilmu jurnalistik 

melalui penelitian-penelitian dengan meminjam teori-teori dari ilmu-ilmu 

yang berdekatan seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Hal ini 

dapat dilihat misalnya, pada perkembangan teori komunikasi massa 

kontemporer. Teori pertemuan media dengan audiens, yang juga 

menimbulkan berbagai asumsi komunikasi, pada dasarnya dikembangkan 

dengan meminjam teori-teori yang sudah lama mapan dan digunakan 

dalam disiplin ilmu yang berbeda. Teori peluru yang mengasumsikan 

begitu tidak berdayanya audiens ketika diberondong degan pesan-pesan 

komunikasi dari media massa, dikembangkan dengan meminjam dalil-dalil 

yang biasa diapakai dalam ilmu fisika. 

Asumsi teoritis yang mengaitkan landasan filosofis media dengan 

paham positivisme semakin nyata, karena dimensi perkembangan media 

tidak dapat dilepaskan pada suasana ketika aliran ini bekembang sangat 

pesat dan melingkupi seluruh norma keilmuan. Selanjutnya karena 

dikembangkan sebagai satu-satunya metode pencarian kebenaran maka 

menjadi cara yang paling tepat dalam upaya menegakkan dan 

menyebarkan nilai kebenaran. Melenceng atau tidak menggunakan aturan 

ini maka akan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang keluar dari 

kerangka metodologis yang telah tersistematisasikan. Dengan kata lain, 

rujukan utama harus pada kenyataan objektif. Sehingga dalam 

operasionalisasinya, media harus melandaskan diri pada peristiwa untuk 

dijadikan rujukan dalam menafsirkan kebenaran dan hanya kebenaran 

faktual saja yang menjadi sarana dalam meneguhkan kepercayaan publik. 

Sebab dalam realitasnya publik selalu akan dihadapkan pada persoalan 
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fakta-fakta ini ketika mencerna sebuah berita yang sampai kepadanya 

hingga akan mempertanyakan kemudian tentang nilai kebenaran yang 

berada di dalamnya. Keraguan akan selalu muncul dan nilai kepercayaan 

pada media akan meluntur apabila dalam penyampaian beritanya selalu 

disertai dengan kebohongan dan kepalsuan atau dengan sengaja tidak 

menyampaikan fakta yang terjadi karena alasan tertentu, seperti kronisme, 

jika kejadian tersebut sangat negatif dan menimpa pihak-pihak yang 

terkait dengan media. Padahal nilai utama media pada kepercayaan atau 

pada penyerahan keyakinan publik kepada media untuk untuk digunakan 

dengan sebenar-benarnya. Sehingga media menjadi sangat leluasa dan 

memiliki kebebasan yang besar dalam menafsirkan nilai-nilai kebenaran. 

Media ada sebagai basis penguatan informasi yang menjadi tempat 

pertama munculnya kepercayaan publik. Karena menyangkut pada aspek 

kognitif, maka media harus dibangun berdasarkan pada unsur untuk 

memperkuat kepercayaan yang dibangun pada memori khalayak. Dengan 

ruang lingkupnya yang sangat luas, maka semua aspek yang menjadi dasar 

layanana informasi harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kepercayaan 

tersebut. Tak terkecuali misalnya menyangkut aspek bisnis, di mana bisnis 

media merupakan landasan kepercayaan sehingga harus meletakkan 

pondasi pada kepentingan publik. Pers yang kredibel akan menjamin 

loyalitas audiensnya. Untuk membangun dan menjaga kredibilitas pers 

dituntut mampu secara teguh menjalankan tugas profesinya yakni 

menyampaikan kebenaran hanya demi kepentingan publik. Sehingga 

dengan demiian, pers harus senantiasa menjaga sikap independensinya 

dalam melakukan kerja intelektual dan mengacu pada kepentingan publik.  

Kepercayaan atau trust adalah suatu harapan positif terhadap orang 

lain yang diyakini seseorang tidak akan melakukan tindakan untuk mencari 

keuntungan semata. (Robin, 2003) Trust terbentuk karena adanya 

hubungan antara trustee dan trustor. Di mana trustor adalah pihak yang 

dipercaya, sementara trustee adalah pihak yang memutuskan untuk 

percaya kepada trustor (Blöbaum, 2016) dalam Widarini (2021). Sekali 
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kepercayaan hilang, maka akan membekas dan menjadi sikap yang 

terbentuk dan publik menafsirkannya mengenai kiprah dari media. 

Hilangnya kepercayaan pada media salah satunya karena media telah 

melakukan pergeseran dalam menafsirkan kebenaran yang hakikatnya 

merupakan inti dari kepercayaan publik. Namun realitas ini sudah terjadi 

dan ditampakkan melalui kinerja media sosial yang lebih mengutamakan 

pada sisi eksistensialitas individu. Penafsiran-penafsiran pribadi dengan 

bumbu yang dibubuhkan pada teks dan narasi yang disampaikan 

kadangkala bersinggungan dan menentang kenyataan yang sebenarnya. 

Landasan filosofis media pun bergeser dari objektivitas ke subjektivitas. 

Akibat pergeseran inipun memberikan kesempatan pada pemaknaan 

subjektivitas dalam relung kebenaran publik. Artinya publik tidak lagi anti 

terhadap nilai subjektivitas bahkan bersamaan dengan berjalannya era 

post-truth ini malah semakin akrab atau berusaha mengakrabinya.  

Tafsir berdasarkan kebenaran subjektif ini kian mendapat ruang 

bersamaan dengan berkembangnya paham post-modernisme. 

Kemunculan post-modernisme memberikan saluran besar bagi munculnya 

tafsir-tafsir subjektif yang berbeda dari pandangan sebelumnya. Apabila 

sesuatu dikatakan benar ketika sesuai dengan konsensus atau aturan yang 

berlaku di dunia modern, yaitu rasional dan objektif, salah seorang filosof 

Soren Kierkegaard berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat subjektif 

(Ghazali & Effendi, 2009: 314). Truth is subjectivity, artinya bahwa 

pendapat tentang kebenaran subjektif itu menekankan pentingnya 

pengalaman yang dialami oleh seorang individu yang dianggapnya relatif 

(Setiawan & Sudrajat, 2018).  

Pandangan ini dimanifestasikan dalam tafsir media sosial yang 

merupakan wujud dari media baru yang bersifat personal dengan rujukan 

berdasarkan nilai subjektif. Media sosial yang telah menjadi entitas 

informasi sebenarnya tidak hanya memuat informasi yang salah dan 

bernilai emosional saja, namun juga memiliki kemampuan menampilkan 

nilai-nilai kebenaran faktual. Dengan aplikasi chatting yang memediasi 
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proses komunikasi dua orang atau lebih dapat mengandung kebenaran 

faktual. Bahkan kemampuannya sangat besar ketimbang media 

mainstream, terutama dalam melakukan penetrasi terhadap sumber-

sumber kekuasaan. Percakapan di ruang-ruang khusus dengan tingkat 

informasi terklasifikasi rahasia dapat beredar di seluruh jaringan media.  

Pada awalnya khalayak awam akan sangat bingung memahami 

informasi tersebut, tapi apabila ditelusuri sampai ke sumber-sumber 

penyebarnya yang teridentifikasi merupakan sumber di lingkar dengan 

kekuasaan, maka berita tersebut dapat dinyatakan benar, meski 

sebenarnya dianggap sebagai perbuatan membocorkan rahasia negara. 

Peristiwa atas kejadian ini tentu saja menampar penguasa. Untuk 

memperjelas masalah, biasanya penguasa melakukan klarifikasi melalui 

forum press conference atau memuat klarifikasi melalui kanal khusus milik 

penguasa yang disebarkan seluruh jaringan. Di luar dari semua nilai 

informasi yang terkandung di dalamnya, namun keunggulan media sosial 

dapat membuka selubung yang menutup wajah kekuasaan. 

Konsekuensinya, perlu kehati-hatian agar tidak salah bertindak apalagi 

keliru dalam mengambil kebijakan.  

Media sosial sejak kemunculannya mengarahkan dunia ke sana atau 

pada penguatan pemaknaan terhadap era post-truth. Dengan banyaknya 

saluran pelontar subjektivitas akhirnya akan membentuk kenyataan 

objektif. Pada gilirannya juga bahwa konstruksi realitas juga kini bukan 

milik media mainstream. Media sosial memiliki kemampuan yang sama. 

Berita-berita yang disebarkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang 

khas. Dalam perkembangannya kedua entitas informasi ini saling berelasi 

dan menciptakan hubungan yang komplementer. Media mainstream 

membutuhkan informasi awal berkenaan dengan peristiwa yang terjadi. 

Selanjutnya melakukan langkah-langkah prosedural untuk menjelaskan 

peristiwa yang diambilnya dari media sosial. Sebaliknya, media sosial juga 

membutuhkan informasi akurat dan terpercaya yang diperolehnya dari 

media mainstream, sehingga satu sama lain saling berinteraksi dan tidak 
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saling mematikan. Yang menjadi masalah adalah mengenai preferensi 

publik dalam menentukan sumber informasi. Sebab kehadiran media baru 

telah mengubah kultur, cara, dan kebiasaan masyarakat dalam 

mengonsumsi informasi. Dapat dipastikan kini khalayak lebih memilih 

informasi mengenai apapun bersumberkan dari media berbasis internet. 

Ada berbagai alasan yang mendasarinya, selain gratis, up-date, dan dapat 

berselancar ke berbagai belahan dunia. Singkat dalam pernyataan, bahwa 

media baru dapat memenuh ekspektasi khalayak. Betapa tidak, sekat yang 

memisahkan media dengan masyarakat hilang, peran para jurnalis untuk 

melontarkan popularitas seseorang ke orbit tertingginya menurun, dan 

kegusaran publik pada kebenaran atas konstruksi para jurnalis dapat 

terklarifikasi. 

Posisi masyarakat berupa kumpulan manusia, dapat merekonstruksi 

ulang peristiwa dengan tafsir nilai kebenarannya sendiri. Masyarakat atau 

khalayak media lebih berdaya dan mempunyai daya upaya sendiri. Sesuai 

pandangan Michel Foucault (1926-1984), filsuf Post-modernisme, yang 

melihat bahwa dunia ‘wacana’ merupakan dunia yang bisa dimasuki 

manusia, yang di dalamnya sudah terstruktur relasi kekuasaan tertentu. 

Dan juga di dalamnya bahasa mereproduksi dirinya sendiri dalam memori, 

imajinasi dan perhatian. Di sini wacanalah yang berdaulat. Manusia 

(Subyek) tidak punya kekuatan apa-apa dalam dunia wacana ini. Ini berarti 

manusia postmodern terserap dalam dunia discourse. Senada dengan 

Foucault, Baudrillard juga punya pandangan sama bahwa manusia 

posmodernis itu telah terserap dalam dunia obyek. Manusia telah 

dibentuk oleh obyek. Meskipun dikatakan bahwa manusia bisa 

memproduksi obyek, tapi kebanyakan manusia hanya sebagai konsumen 

obyek-obyek tersebut. Manusia terserap dalam logika obyek, yang di 

dalamnya terdapat irama pergantian bentuk, gaya dan citra. Obyek kini 

menjadi pusat dunia, kebalikan dari apa yang dikatakan Descartes, bahwa 

Subyek (cogito) menjadi pusat dunia. Bahkan Subyek tersebut ‘mendekati 
kematiannya’ dalam formasi wacana (Anwarudin, 2014). 
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Berkenaan dengan pendapat ini, dapat disaksikan bahwa 

kemerdekaan yang dimiliki manusia dalam menafsirkan dan menebarkan 

realitas kebenaran media sangat leluasa. Tidak ada monopoli subjek yang 

berwujud pada institusi atau orang “kuat” mendiktekan kehendaknya 
kepada orang per orang agar memiliki persepsi yang linear sesuai 

pandangannya. Dalam konteks situasi, tidak ada lagi dominasi yang 

menjurus pada kekuasaan oligarki pada bentuk-bentuk penafsiran. 

Semuanya telah berubah, demokratisasi telah terjadi, dan kemerdekaan 

individu atas sebuah penafsiran merupakan kenyataan yang tidak dapat 

dimanipulasi. Segala bentuk “penjajahan” atas pikiran harus disudahi. Era 
perubahan yang telah berjalan beberapa dekade ini harus disikapi secara 

bijak agar dapat memberikan tatanan yang baik bagi tumbuhnya jiwa-jiwa 

merdeka dan berkembang sesuai dengan garis-garis besar 

kemanusiaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan melalui gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Landasan filosofis perubahan tafsir media 
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Gambar tersebut menjelaskan terjadinya perubahan landasan filosofis 

media dari aliran positivisme ke post-modernisme. Aliran-aliran ini 

memiliki ciri yang sangat jelas berkenaan dengan wujud, sifat, dan kinerja 

media. Masing-masing dari ciri ini memberikan pengaruh signifikan pada 

bentuk-bentuk penafsiran mengenai kebenaran yang merupakan hahikat 

media. Kebenaran yang awalnya hidup dan dirujuk berdasarkan pada 

situasi objektif berubah ke dalam bentuk yang subjektif. Bahkan 

subjektivitas tidak bisa dinafikan bahkan dapat dianggap termasuk ke 

dalam nilai kebenaran. Sehingga pada wujudnya kini, kebenaran tidak 

hanya dihampiri melalui kenyataan objektif namun dapat bersumber dari 

opini pribadi yang nyata-nyata dapat diklasifikasikan subjektianf. Dalam 

perkembangannya kini, masing-masing sumber kebenaran saling 

melengkapi dan bersamaan dalam menyalurkan informasi. 

Terjadinya perubahan yang sangat mendasar ini tak terelakkan 

memasuki ruang mental perseorangan (internal state) yang pada akhirnya 

mengubah situasi di wilayah eksternal individual. Dalam konteks 

kehidupan bermedia, maka era penafsiran kebenaran terhadap media 

massa pun turut terdegradasi dan tersaingi munculnya penafsiran baru 

yang masif dan sangat relatif nilai kenenarannya. Akan tetapi merupakan 

sebuah realitas yang terjadi dan berkembang karena pada kenyataannya 

pola penafsiran yang menekankan pada landasan subjektifitas ini secara 

perlahan menggeser posisi dan peran media lama. Bahkan apabila diamati 

secara seksama, perubahan sistem penyampaian informasi yang dilakukan 

media transformasi yang berakar dari media konvensional juga 

beradaptasi terhadap perkembangan.  

Konkretnya, media mainstream yang berubah ke dalam platform 

online mengikuti selera zaman dengan lebih menekankan pada situasi 

informasi individual. Artinya, walaupun dalam operiasonalisasinya tetap 

berpatokan pada nilai-nilai etis namun berusaha mengadopsi nilai-nilai 

baru. Situasi perubahan ini tentu saja menuntut perubahan pada paradigm 

dan landasan teoritik. Dalam pandangan McQuail, permasalahan utama 
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dalam teori tentang media baru, yang berbeda dengan teori tentang 

media (lama) yang ada selama ini, berkutat pada tiga hal: 

- Pertama, power and inequality. 

Sangat sulit untuk menempatkan media baru dalam hubungannya 

dengan kepemilikan dan kekuasaan di mana isi dan arus informasi 

dikontrol.  

- Kedua, social integration dan identik. 

Media baru dianggap sebagai kekuatan untuk melakukan disintegrasi 

terhadap kohesivitas sosial yang ada di dalam masyarakat karena 

dianggap terlalu individualistik dan bisa menembus batas ruang dan 

waktu sekaligus budaya.  

- Ketiga, social Change. 

Media baru dianggap agen perubahan sosial sekaligus agen perubahan 

ekonomi yang terencana di mana tidak adanya kontrol pesan baik dari 

pemberi maupun penerima pesan sangat mungkin terjadi (Kurmia, 

2005).  

 

D. KREDIBILITAS MEDIA  

Media dalam posisinya seperti saat ini menimbulkan keraguan pada 

publiknya. Keraguan yang terjadi bukan semata pada persoalan siapa di 

balik pengelola serta arah yang ditujunya, namun lebih berkenaan dengan 

nilai kebenaran berita atau informasi yang dipalingkan dari kebenaran 

dengan pola yang tersamar. Persepsi awam yang mengarah pada media 

sebagai rujukan yang sahih, tercemari nilai-nilai kebohongan yang 

frekuensi kemunculannya sangat tinggi. Pada satu saat bahkan 

kebohongan mendominasi kebenaran faktual, dan di saat lainnya 

menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap kredibilitas media. 

Kredibiitas sebagai nilai eksistensial jatuh dan tidak lagi menjadi pakaian 

yang membungkus image dan reputasi media. Keraguan publik yang 

berubah menjadi ketidakpercayaan ini terjadi sebagai konsekuensi dari 



 

 Media di Era Post-Truth | 141 

performa media yang berubah secara drastis dan nyaris berkompromi 

dengan kebiasan-kebiasan baru yang jauh dari standar etis. 

Namun perubahan ini bukan keinginan, tidak juga diharapkan 

terjadinya karena dapat menghilangkan peran dan posisi media. Hanya 

merupakan efek dari perkembangan teknologi komunikasi yang berhasil 

menghancurkan batas-batas profesionalisme media. Pembatas yang 

menegaskan langkah prosedural dalam merangkai nilai kebenaran tidak 

ada lagi dan tergantikan kehendak bebas para amatir untuk turut 

mewarnai perjalanan media. Peradaban baru dalam sistem komunikasi 

massa telah mewadahi kepentingan individu. Secara bersama-sama para 

amatir berdampingan dengan profesional menyelengarakan layanan 

informasi kepada publiknya. Perbedaan penanganan berita antara tangan 

amatir dan profesional menjadikan suasana informasi menjadi semakin 

riuh. Respon cepat publik karena mendapat saluran dalam mengeksplorasi 

diri tertumpahkan dalam bingkai etalase virtual yang satu sama lain saling 

berebut pujian dari warga dunia maya.  

Banjir informasi tak terbendung. Realitasnya, konten dari tangan-

tangan amatir lebih mendominasi mengingat jumlah pemilik akun media 

lebih banyak daripada institusi media. Begitupun jumlah saluran 

penyampaian informasi sangat timpang di antara website atau portal 

berita dengan seluruh aplkasi media sosial. Ketimpangan juga terjadi pada 

teknologi yang megoperasionalkan sistem media. Website atau portal 

media bermesinkan teknologi generasi pertama atau 1.0, sedangkan 

media baru sudah memperkembangkan teknologi ke tahap 5.0. Lebih 

timpang lagi adalah jumlah tangan amatir yang lebih banyak ketimbang 

para profesional media. 

Perbedaan jumlah dan teknologi yang digunakan dalam sistem 

penyelenggaraan media baru pada akhirnya berakibat pada kredibilitas. 

Menurut Dewan Pers, secara kebahasaan, kredibilitas media artinya media 

yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (media trust). 

Secara esensial, media kredibel adalah media yang senantiasa 
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mengedepankan tanggung jawab dan akuntabilitas (responsibility 

dan accountability).  Secara jurnalistik,  media trust biasanya dibangun 

atas dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti 

mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (the 

best practices of democratic media), dan ketaatan pada hukum. 

(dewanpers.or.id). 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, kredibiitas dapat 

menumbuhkan kepercayaan yang melibatkan pandangan internal dan 

eksternal khalayak media. Dalam aspek internal, kredibilitas dibangun 

dengan menjalankan semua standar moral dan etika jurnalistik, bersikap 

independen dan berorientasi pada kepentingan umum, sedangkan pada 

aspek eksternal merupakan respon yang muncul dari khalayak setelah 

mengamati, mendalami, dan berinteraksi seliuruh aspek dari media hingga 

memunculkan kepercayaan. Dalam perspektif psikologi, kepercayaan 

berada dalam dimensi kognitif manusia. Seperti dinyatakan Hohler, et, al 

dalam Rakhmat (2018), kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor 

sosiopiskologis. Kepercayaan di sini tidak ada hubungannya dengan hal-hal 

gaib tetapi hanya keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar 

bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi. Kepercayaan memberikan 

perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan, memberikan 

dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan sikap terhadap objek 

sikap. Dengan demikian kepercayaan bukan kredibiitas akan tetapi dalam 

persepsi kognitif khalayak kredibilitas mengandung unsur kepercayaan. 

Pentingnya kredibilitas karena posisi media sangat strategis dalam 

memperkembangkan masyarakatnya. Dalam situasi ketika media telah 

memiliki reputasi yang kredibel maka masyarakat akan menjatuhkan 

pilihan kepada media sebagai satu-satunya rujukan terpercaya untuk 

segala hal yang dibutuhkan. Bahkan Gerbner (Littlejhon & Foss, 2008) 

menempatkan media sangat penting karena memiliki kemampuan untuk 

menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah, memberikan referensi 

umum, dan memindahkan perhatian dan kekuasaan. Banyak lagi peran 
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pentingnya media dalam kaitannya dengan masyarakat, akan tetapi 

semuanya akan kembali pada kredibilitas. Menurut Rakhmat (2018), 

kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikate tentang sifat-sifat 

komunikator. Dalam defisni ini terkandung dua hal: 1. Kredibilitas adalah 

persepsi komunikate, jadi tidak inheren dalam diri komunikator, 2. 

Kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator. Kredibilitas adalah 

masalah persepsi, kredibilitas berubah bergantung pada pelaku 

(komunikatate), topik yang dibahas, dan situasi. Rakhmat melanjutkan, 

kredibilitas dapat berubah dan diubah dapat terjadi dan dijadikan. 

Pandangan tentang kredibilitas dapat dibuktikan pada kondisi media 

seperti saat ini. Artinya, kredibilitas akan senantiasa terjaga apabila media 

masih menjalankan standar sebagaimana yang ditetapkan dalam kode etik 

jurnalistik dan menjalankan etika serta moral yang terjaga. Namun 

kredibilitas secara otomatis hilang manakala media sudah tak mampu 

mempertahankan hakikat dirinya dalam memelihara kebenaran nilai 

berita. Dalam proposisi yang kedua dan lebih bernada pesimis, 

kekhawatiran itu akhirnya terjadi. Media dalam sistemnya yang baru 

dianggap tidak mampu mempertahankan kredibilitasnya. Meskipun 

sebenarnya tidak dapat menggenaralisir pandangan yang sama terhadap 

semua akun media sosial. Pandangan khalayak terhadap media baru lebih 

tertuju pada bentuk penyajian informasi yang disampaikan melalui aplikasi 

di media sosial. Tidak terlalu memperdulikan upaya memelihara nilai 

kebenaran yang tengah dilakukan media karena sebagai wujud 

memelihara dan penciptaan kredibilitas.  

Bahkan dalam banyak kesempatan melupakan kehadiran media 

penyampai informasi yang kredibel, karena lebih memokuskan perhatian 

pada penggunan media baru yang telah menyediakan dan memberikan 

segalanya. Bahkan kecendrungannya menjadi satu-satunya sumber 

referensi yang menggeser kedudukan media konvensional. Kebiasaan yang 

masif dalam penggunaan media baru berlaku secara alami dalam 

penyeleksian konten berita. Memori khayalak maya sebagai pengguna 
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media akan menemui titik jenuh jika terus-terusan dibombardir konten-

konten berunsurkan hoax. Di dalam masyarakat dipastikan terdapat 

mekanisme pertahanan informasi yang secara responsif melakukan upaya 

yang tepat dalam memilih dan memilah informasi. 

Oleh karena itu, perlu menguji mengenai krebilitas media baru, dalam 

hal ini, media sosial dengan segala format pemberitaan yang berbeda 

sama sekali dengan bangunan kredibilitas yang sudah tertanam lama 

dalam memori khalayak. Selain itu, sifat sosial yang terdapat di dalamnya 

diangap sangat jauh dari nilai kredibel. Akan tetapi, sebuah penelitian 

menunjukkan hasil mencengangkan, ternyata media sosial memiliki 

kredibilitas yang cukup tinggi ketimbang media mainstream. 

Hasil penelitian yang dikemukakan Adeyanju (2015) dalam TRA 

Pangaribuan (2017) mengungkap penelitian yang ditujukan kepada 100 

responden dari kelompok praktisi jurnalis, staf akademik dari Plateau State 

University dan para pembaca di stan (booth) vendor surat kabar, 

menemukan 39% responden setuju bahwa berita yang ada di media sosial 

lebih kredibel dibandingkan berita di televisi dan surat kabar. Alasan yang 

dikemukakan karena mediia sosial menyediakan ruang bagi khalayak 

untuk mengemukakan pendapat mereka pada isu yang telah 

disebarluaskan oleh media mainstream di mana yang terakhir mungkin 

tidak menyediakan atau membawa masyarakat ke sudut pandang masalah 

tersebut. Media sosial memberi ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi 

secara mendalam atas suatu isu dan dapat melakukan verifikasi keaslian 

berita melalui ruang diskusi tersebut. Bagi mereka, memverifikasi berita 

dan sumber memang sulit di media sosial. Berita tersebut tidak melewati 

mekanisme penyaringan institusional dan sebagian besar masyarakat yang 

memposting berita di media sosial tidak dilatih untuk tujuan tersebut. 

Salah satu pengamatan menarik dari responden adalah bahwa semua 

responden yang tidak setuju dengan kredibilitas berita media sosial tidak 

melek komputer dan tidak menggunakan ponsel untuk kegiatan media 

sosial seperti mengobrol di Facebook meski ponselnya memiliki fasilitas. 
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Penelitian yang sama dilakukan Abdulla dkk (2002) mengenai 

kredibilitas berita surat kabar, televisi, dan berita online. Hasil penelitian 

menyebutkan fokus dimensi kredibilitas untuk surat kabar adalah pada 

berimbang (balance), jujur (honesty), dan tepat waktu (timely). Faktor 

berimbang didominasi oleh keberimbangan, pemberitaan yang utuh, 

objektivitas, keadilan, dan ketepatan. Kejujuran (honesty) merupakan 

komponen kedua, yang terbentuk dari ketidakjujuran (dishonest) dan 

dapat dipercaya (trustworthy). Faktor ketiga yaitu kemutakhiran 

(currency), yang terbangun dari unsur kebaruan (up-to-date), mutakhir 

(current), dan tepat waktu (timely). Analisis faktor kredibilitas berita 

televisi menekankan pada keadilan dan kemutakhiran, dengan keadilan 

sebagai faktor yang dominan. Selain itu, skala pengukuran lainnya adalah 

keberimbangan, dapat dipercaya, tepat, dan objektif, dan sisanya adalah 

memberitakan secara utuh, bias, dan tidak jujur.  

Faktor kedua sama dengan faktor kemutakhiran pada kredibilitas surat 

kabar. Unsur yang paling kuat adalah mutakhir, namun kebaruan dan 

tepat waktu juga termasuk kuat. Faktor ini berkaitan dengan kredibilitas 

berita televisi yang menunjukkan bahwa kredibilitas lebih bersifat 

individual daripada berorientasi pada kelembagaan, sebagaimana yang 

dikemukakan Newhagen dan Nass (1987). Kredibilitas media online 

memiliki tiga dimensi utama, yaitu dapat dipercaya (trustworthiness), 

kemutakhiran (currency), dan bias (bias). Trustworthy merupakan unsur 

yang paling tinggi, diikuti dengan tepercaya dan akurat. Unsur lainnya 

yang membentuk dimensi trustworthiness adalah memberitakan secara 

utuh, berimbang, dan adil. Faktor kedua yaitu kemutakhiran, sama halnya 

dengan faktor pada berita surat kabar dan televisi. Bias dan objektif 

menunjukkan perbedaan persepsi pengguna berita online dibandingkan 

dengan berita surat kabar dan televisi (TRA Pangaribuan, 2017).  

Berbeda halnya dengan penelitian tersebut, pandangan negatif media 

sosial masih muncul, karena peristiwa tertentu dalam media sosial yang 

memuat konten berita hoax dari pengguna akun berasal dari akun anonim. 
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Terbentuknya pandangan kurang baik terhadap media sosial ini wajar 

mengingat kenyataan menunjukkan bahwa berbagai berita hoax 

tersembur dan bersumber dari jenis media ini. Khalayak kemudian 

melakukan generalisasi terhadap semua media sosial sebagai pembuat 

konten yang tidak benar. Padahal jika dicermati lebih jauh lagi maka akan 

ditemukan banyaknya akun-akun yang dimiliki para profesional yang 

terdiri orang-orang kredibel sehingga dalam penyebaran kontennya jauh 

dari suasana runyam. Mereka bisa terdiri dari para tokoh nasional, 

pemimpin agama, atau pemilik akun yang memiliki latar belakang 

intelektualitas tinggi tentu. Meski satu dua kali ditemukan perbuatam 

kutrang baik dalam bermedia sosial, namun dapat dipastikan tidak akan 

berbuat gegabah dengan mengonstruksi realitas dari sudut pandang yang 

salah hingga menyebabkan terdegradasi image dirinya. Krediblitas mereka 

sangat dipertaruhkan, reputasinya pun sangat terjaga. Memelihara agar 

media sosial miliknya tidak tercemari konten-konten sesat dengan 

sekaligus menjaga agar lingkungan informasi tetap terkendali dan 

stabilitas lingkungan informasi tetap terjaga.  

 

 



 

 

 

 
 

KEBENARAN MEDIA 

 
 

A. LANDASAN NILAI 
Layanan informasi dalam jagat maya menunjukkan terjadinya 

perubahan mendasar yang menyentuh proses pengonstruksian mengenai 

nilai kebenaran. Dunia maya yang diwakili media berbasis internet atau 

dalam jenis media sosial, telah menunjukkan diri sebagai bentuk nyata 

gambaran hasil revolusi teknologi yang mengakibatkan terjadinya 

keruntuhan dominasi kebenaran sepihak. Dengan kata lain, kebenaran 

bukan lagi dominasi para pengelola media, kebenaran berada dalam 

relung berpikr publik untuk menyatakan kesepakatan atas kebenaran yang 

diperolehnya melalui berbagai kanal media yang tersebar dan menyebar di 

ranah online. 

Para penguasa media sosial, dalam hal ini, para personal pemilik akun, 

membanjiri kanal dan ruang-ruang media untuk menunjukkan 

kesanmggupannya dalam menyampaikan mengenai apa yang dianggap 

sebagai kebenaran. Landasan yang digunakannya untuk menyatakan 

kebenarannya bermacam-macam. Sangat tergantung pada apa yang 

sedang dirasakan dan dianggap perlu untuk disebarkan. Pada wujudnya, 

dapat berupa rujukan yang berdimensi sempit dan hanya berdasarkan 
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pada peran dan nilai individualitas makna diri seseorang, bahkan sampai 

yang lebih luas dan menjangkau pada kebenaran mutlak berlandaskan 

nilai-nilai agama. Perubahan lain berdimensi radikal pada pemaknaan 

kebenaran di media dalam jaringan ini tidak lagi berkenaan dengan 

peristiwa atau pada fakta-fakta yang dihadirkan, akan tetapi juga memuat 

kebenaran berbasiskan pendapat-pendapat pribadi dan opini-opini 

bernilai subjektif. Dalam peradaban media baru, semua itu sah untuk 

disebarkan selama tidak bertentangan dengan nilai diri individu lain. Itu 

semua merupakan realitas kebenaran yang menjadi identitas dari para 

pengonstruksinya. Dengan kata lain, orang yang membuat konten di 

media sosial dapat mengklaim bahwa yang dibuatnya merupakan 

kebenaran dan maka tidak bisa disanggah.  

Berbeda halnya dengan persepsi khalayak yang bisa saja mempersepsi 

bahwa konten-konten yang diterima dari media sosial merupakan 

ketidakbenaran (untruth), maka berlaku kebenaran relatif yang hanya bisa 

dinyatakan sebagai sebuah kebenaran apabila orang yang memandangnya 

memiliki kenyataan empiris yang dapat menunjuk pada sebuah konten 

sebagai sebagai sebuah kebenaran. Begitupun kebenaran versi media, 

akan dipandang sebagai kebenaran relatif karena rujukannya kepada 

sesuatu yang berdinamika. Maksudnya, benar dapat dikatakan sebuah 

kebenaran pada masanya, sedangkan pada masa berikutnya kebenaran 

dimaksud dipandang bukan lagi sebagai kebenaran. 

Secara spesifik memang sulit untuk membahas mengenai kebenaran. 

Terlalu banyak rujukan yang bisa digunakan sehingga jika menunjuk pada 

sebuah aliran filsafat tertentu maka akan berhadapan dengan kebenaran 

dari aliran filsafat lain. Kebenaran atas rujukan sebuah aliran tertentu 

pada akhirnya bernilai nisbi. Seperti pandangan filsafat Nietsche yang 

seolah menggugat nilai-nilai kebenaran yang diperoleh dari ruang 

akademis berkenaan dengan tafsir kebenaran aliran modernisme. 

Menurutnya, kebenaran’ tak lagi berpusat pada ‘Individu’ melainkan 
membuncah, menyebar ke segala entitas. Kebenaran itu bukan didapat 
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dari proses sistematisasi premis-premis logika atau dialektika, melainkan 

apa yang baik untuk dipercaya mengenai deskripsi-deskripsi kita tentang 

realitas, karena sudah sepantasnya kita tidak lagi menjadikan hidup untuk 

ilmu, melainkan ilmu untuk hidup (Anwarudin, 2014). Pernyataan 

setengah menggugat tesis kebenaran yang berlaku di ruang-ruang 

akademis ini seolah mengubah pandangan tentang makna kebenarannya. 

Meski begitu tidak tidak lantas mengubah makna yang sudah terbentuk 

dan menjadi ciri dari sebuah aliran filsafat tertentu. 

Begitupun dengan filsafat penafsiran (hermeneutika) dari dua filsuf 

besar Thomas S Khun dan Karl R Popper. Kuhn sebagai reduksionis, 

mereduksi kebenaran ontologis ke dalam wilayah kebenaran 

fenomenologis. Kebenaran ontologis sama sekali luput dari konteks 

pemahaman tentang kemajuan ilmiah, karena satu-satunya bentuk 

kebenaran adalah kebenaran fenomenologis (kebenaran ilmiah). Tidak 

terdapat pemahaman tentang entitas kebenaran metailmiah, yang berdiri 

sendiri (independent) atau terlepas dari realitas historis kemajuan ilmiah. 

Sementara Popper mengembangkan hermeneutika yang bercorak 

ontologis, dalam rangka memahami kebenaran “absolut” sebagai tujuan 
ultima dari kemajuan ilmiah yang berlangsung melalui proses falsifikasi 

teori ilmiah secara terus-menerus dan berkesinambungan (Wibisono S, 

2015). Belum lagi aliran filsafat lain yang memiliki landasan yang logis 

dalam menafsirkan kebenaran. 

Ini sebagaimana kebenaran yang berdasarkan tafsir yang dikemukakan 

teori dialektika dari George Hegel sebagai penganut mazhab idealisme. 

Memahami eksistensi manusia yang memiliki keterbatasan dalam 

menafsirkan kebenaran, maka manusia harus menggunakan pikiran dalam 

mencari dan menemukan mengenai kebenaran tersebut. Pikiran yang 

melatari pencarian kebenaran dalam diri manusia itu merupakan sebuah 

proses yang berlangsung secara internal dalam diri manusia itu, dan itu 

dinamakan dengan dialektika. Dengan kata lain penemuan di tahap 

pertama akan dilanjutkan dengan penemuan kebenaran selanjutnya, dan 
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itupun merupakan proses yang berulang hingga mencapai pada wujud 

ideal dari kebenaran tersebut.  

Lebih jelas lagi Hegel (Budiardjo, 2008) menyatakan bahwa 

pancaindera manusia terbatas kemampuannya dalam usaha menangkap 

kebenaran. Dengan demikian apa yang dianggap oleh manusia sebagai 

kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. 

Kebenaran keseluruhannya hanya dapat ditangkap oleh pikiran manusia 

melalui proses dialektika (proses dari tesis, melalui antithesis menuju ke 

sintesis, kemudian mulai lagi dari permulaan dan begitu seterusnya) 

sampai kebenaran yang sempurna tertangkap. Sekali kebenaran yang 

menyeluruh itu yang dinamakannya ide mutlak (absolute idea) tertangkap 

sekaligus gerakan dialektis berakhir. Dalam proses dialektika, Hegel 

mengatakan proses ini dilandasi dua gagasan, pertama, gagasan bahwa 

semua berkembang dan terus menerus berubah, kedua, gagasan bahwa 

semua mempunyai hubungan satu sama lain.  

Dalam penjelasan ini, misalnya konsep A yang dianggap sebagai 

kebenaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang benar, akan 

tetapi juga unsur-unsur tidak benar. Agar pikiran manusia menangkap 

konsep yang lebih dekat kepada kebenaran yang sempurna maka konsep 

A harus dihadapkan dengan konsep B. Konsep B adalah kebalikan dari 

konsep A sekalipun telah lahir dari konsep A sendiri. Dari hasil konfrontasi 

antara konsep A dan konsep B timbullah konsep C yang dinamakan sintesis 

dan merupakan hasil dari pergumulan antara (konsep A) dan antithesis 

(konsep B). Proses dari tesis, antithesis, dan sintesis dinamakan gerak yang 

berdasarkan hukum dialektik. Karena semua terus bergerak dan berubah, 

sintesis lambat laun berubah menjadi tesis dan proses dialektik mulai dari 

permulaan. Setiap kali sintesis baru tertangkap pikiran manusia, ia berada 

pada taraf lebih tinggi dan lebih lengkap unsur kebenarannya. Proses ini 

berlangsung terus dalam pikiran manusia sampai pada suatu ketika 

tercapai sintesis yang paling tinggi dan paling sempurna unsur 
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kebenarannya, yaitu, pikiran manusia telah berhasil menangkap 

kebenaran seluruhnya, Hegel menamakan ini sebagai Ide Mutlak.  

Proses kebenaran versi Hegel tersebut dapat berarti bahwa makna 

kebenaran selain dipahami sebagai proses dialektika yang terus berulang 

secara terus menerus hingga mencapai pada makna sesungguhnya, namun 

ini merupakan sebuah bergerak dinamis dan berkolerasi seiring dengan 

kemajuan akal dan pikiran manusia. Penjelasan kebenaran tentang 

sesuatu akan mengarah pada objek tertentu hingga pada satu fase 

penemuan kebenaran akan dianggap sebagai kebenaran nisbi, karena 

akan terus berulang hingga mencapai pada fase kebenaran ke derajat yang 

paling objektif. Meskipun nilai kebenaran yang diakuinya melalui 

pemahaman subjektif, namun dengan luas lingkup yang merentang pada 

setiap manusia, pada akhirnya benar akan menjadi sebuah kenyataan yang 

pada akhirnya akan diakui secara universal.  

Landasan filosofis mengenai kebenaran menjadi acuan dalam 

memahami berbagai gejala yang muncul. Filsafat tidak hanya menganalisis 

fakta-fakta yang terjadi yang menerangkan pada gejala tersebut, 

melainkan melakukan penyelidikan lebih jauh hingga menemukan pada 

dasar atau hakikat tentang segala gejala. Dalam konteks tentang 

kebenaran yang berelasi dengan penjelasan dalam tema ini berkenaan 

dengan tafsir yang dinyatakan dalam media massa. Meski memiliki 

keterkaitan secara relatif, namun perubahan yang terjadi sebagaimana 

dalam situasinya seperti saat ini, filsafat yang mendasari penafsiran 

kebenaran pun mengalami perubahan. Maksudnya jika pada awalnya lebih 

menekankan pada aspek filsafat positivistik namun kini berubah kearah 

post-positivistik dengan kentalnya tafsir-tafsir dari filsafat post-

modernisme. Dalam pandangan media, pengubah yang menjadi faktor 

penentu dari berubahnya tafsir kebenaran media bukan sebagai desain 

yang diawali dengan analisis filosofis dan mengubah landasan yang 

digunakannya. Akan tetapi sebagai gejala teknologi yang pada akhirnya 
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mengubah segala hal berkenaan dengan penggunaan dan efek yang 

muncul dari media. 

Berkenaan dengan itu, maka makna tafsir kebenaran yang tersaji 

dalam buku ini tidak menekankan pada perkembangan teori kebenaran 

ilmiah hingga menjangkau pada rupa perspektif dari yang bersifat praktis 

pragmatis hingga idealis, namun kebenaran yang berdasarkan versi media. 

Pemahaman mengenai media yang menjangkau pada realitas yang terjadi 

di balik fenomena yang muncul dalam media itu sendiri. Termasuk di 

dalamnya landasan-landasan konseptual dan teoritik serta ideologis dalam 

berbagai bingkai atau perspektif yang juga dapat menerangkan mengenai 

eksistensi dinamis media. Dalam perspektif media konvensional dan media 

baru. Untuk landasan kebenaran media konvensional McQuail (2011), 

mengatakan bahwa konsep paling inti dari teori media yang berkaitan 

dengan kualitas informasi adalah objektivitas, terutama jika berhubungan 

dengan informasi berita. 

Objektivitas adalah bentuk tertentu dari praktik media dan juga 

merupakan sikap tertentu dari tugas pengumpulan, pengolahan dan 

penyebaran informasi. Ciri utamanya adalah penerapan posisi 

keterlepasan dan netralitas terhadap obyek peliputan. Kedua, terdapat 

upaya untuk menghindari keterlibatan; tidak berpihak dalam perselisihan 

atau menunjukkan bias. Ketiga, objektivitas membutuhkan keterikatan 

yang kuat terhadap akurasi dan jenis kebenaran media yang lain (seperti 

relevansi dan keutuhan), sedangkan teori media baru dikatakan media 

yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter 

fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun 

secara publik. 

Dari pengertian tersebut menunjukkan bagaimana pengertian 

kebenaran menurut berbagai versi. Media konvensional memiliki dasar 

rujukan yang sudah pasti, sedangkan media baru yang di antaranya berupa 

media sosial merujuk pada nilai diri yang harus diungkapkan ke seluruh 

jaringan media. Dalam media baru, tidak ada otoritas yang bisa melarang 
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pemenuhan konstruksi individu pada keinginan mengisi ruang sosial maya 

dengan pernyataan pribadi. Larangan hanya berlaku apabila kebenaran 

subjektif tersebut dianggap mengganggu atau menyerang ruang subjektif 

dari publik lainnya. Selama bernilai normatif dan hanya bentuk 

pengungkapan pribadi maka nilai-nilai publik saja yang bisa mengarahkan 

pandangan pada dasar pengonstruksian makna tersebut. Ini karena kata 

sosial yang melekat pada jenis media baru tersebut memungkinkan 

semuanya itu terjadi. Media sosial sebagai dasar pengungkapan personal 

sebagai manifestasi perpindahan ruang obrolan ke dalam bentuk media.  

Bingkai yang dibuat berdasarkan pemenuhan selera pribadi 

bermunculan tanpa dapat dicegah. Berbagai pikiran yang mengarah pada 

pemahaman sosial mengenai situasi yang dihadapi dapat dikatakan benar 

manakala mendapat pemahaman yang sama dari pengikutnya. Dengan 

kata lain, konstruksi nilai kebenaran tidak lagi berbasis pada teori lama 

yang menekankan pada pernyataan bahwa kebenaran adalah terjadinya 

kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan dan kenyataan yang satu 

dengan kenyataan lain benar-benar sesuai. Koreksi atas nilai lama yang 

diteorisasi melalui pemikir-pemikir modernisme kini tertantang untuk 

membuktikan dirinya. Dalam suasana ketika post-truth terjadi, hakikat 

kebenaran yang disampaikan media turut terdegradasi. Hal yang sama 

juga terjadi pada dogma kebenaran yang dianut media selama ratusan 

tahun harus turut bertransformasi dan menyesuaikan dengan tren yang 

berlaku saat ini. 

Sebagai sebuah arus zaman yang datang, perubahan yang sedang 

berproses menuju pada sebuah titik tertentu tidak hanya terjadi pada 

media, pada aspek ilmu pengetahuan pun terjadi. Metode rasionalitas 

objektif yang sangat menekankan pemahaman terhadap ilmu 

pengetahuan sebagai nilai-nilai yang harus diyakini mengalami disorientasi. 

Paham yang dikemukakan para penganut aliran positivistik ini kini harus 

berbagi tempat dengan aliran baru yang lebih menekankan pada kualitas 

pengembangan ilmu. Objektivitas yang semula mendapatkan tempat di 
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ruang-ruang berpikir publik, dalam perjalanannya memunculkan keraguan 

nilai kebenarannya karena menafikan subjektivitas yang sesungguhnya 

juga menjadi sumber acuan utama dari objektivitas. Danardono (2019) 

menggambarkan, sejak tahun 1950-an para filsuf telah meragukan 

objektivitas dan kebenaran obyektif (kebenaran yang menyatakan diri di 

luar kehendak subyek). Kebenaran tak seperti yang digambarkan oleh 

Rene Descartes atau Georg Hegel sebagai kesesuaian antara pikiran dan 

hal yang dipikirkan. Itu sebabnya Michel Foucault—pemikir 

postmodernisme Prancis (1926-1984) menganggap “‘Truth’ is to be 
understood as a system of ordered procedures for the production, 

regulation, distribution, circulation and operation of 

statements”.(Kebenaran adalah sebuah sistem prosedural untuk 

menghasilkan, mengatur, mendistribusikan, mensirkulasikan dan 

menjalankan pernyataan-pernyataan). 

Subjektivitas dengan seperangkat nilainya mulai mendapatkan tempat. 

Sementara nilai sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap 

tinggi atau sesuatu yang dianggap penting. Namun karena gencarnya 

kaum post-modernisme menyebarkan pikiran tentang paham kebenaran 

versi mereka ini kini mulai memasuki ruang-ruang ilmu pengetahuan. 

Dengan cara ini, muncul pengakuan formal tentang makna subjektif ini 

yang bisa dijadikan sebagai partner dalam melihat realitas. Subjektivitas 

lebih ditekankan dan disistematisasikan sebagai sebuah metode yang nilai 

ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam 

menetapkan nilai kebenaran lebih menitikberatkan pada kualitas-kualitas 

yang terdapat pada objek pengetahuan itu sendiri. Sebab tidak lagi bisa 

menjawab dahaga keingintahuan bahwa kualitas hubungan antarmanusia 

dalam dunia sosial diperoleh hanya berdasarkan pada angka-angka 

kuantitatif. Di dalam penelaahan kuantitatif terdapat di dalamnya kualitas 

hubungan yang menjalinkan dinamika dunia sosial. Maka inilah esensi dari 

kualitas personal yang bermakna subjektif. 
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Gambaran riil yang dapat menjelaskan mengenai peristiwa ini 

diperoleh dalam praktik komunikasi. Sebagai kebiasaan yang bertanggung 

jawab mengembangkan sisi kepribadian manusia, komunikasi juga 

dijadikan sebagai disiplin ilmiah yang memiliki ragam metode yang 

berdimensi subjektif. Pada tataran keilmuan, upaya menelusuri makna 

kebenaran komunikasi melalui berbagai teori penting yang menjelaskan 

fenomenanya. Sedangkan pada peristiwanya, komunikasi yang melibatkan 

dua atau lebih orang hakikatnya merupakan medan pertarungan 

kebenaran. Terlibatnya dua pihak antara komunikator dan komunikan 

hakikatnya sebagai pemberian pengaruh mengenai kebenaran. 

Komunikator menyampaikan pernyataan kepada komunikan yang 

sesungguhnya pernyataan tersebut mengandung nilai kebenaran. Nilai 

kebenaran yang dikandungnya secara umum dapat dikatakan bersifat 

subjektif. Selanjutnya subjektivitas terungkap sebagai sebuah kebenaran. 

Dapat ditelusuri melalui aliran filsafat post-modernisme. Aliran ini 

menjelaskan bahwa selama ini sesuatu yang dikatakan benar ketika sesuai 

dengan konsensus atau aturan yang berlaku di dunia modern, yaitu 

rasional dan objektif. Akan tetapi menurut Kierkegaard dalam Ghazali & 

Efendi (2009) bahwa kebenaran itu bersifat subjektif. Truth is subjectivity, 

artinya bahwa pendapat tentang kebenaran subjektif itu menekankan 

pentingnya pengalaman yang dialami oleh seorang individu yang 

dianggapnya relatif (Setiawan & Sudrajat, 2018). 

Bersamaan dengan kemunculan mazhab baru penafsiran kebenaran 

pada akhirnya menimbulkan dualism yang sama-sama berada dalam posisi 

seimbang. Maksudnya, aliran objektivisme tidak bisa lagi mengklaim 

bahwa kebenaran objektiflah yang paling benar, begitupun paham 

subjektivisme dapat membanggakan diri sebagai perumus kebenaran. 

Dalam praktik bermedia juga sama. Kebenaran sebagai penyalur informasi 

personal mulai mendapatkan tempat. Bahkan tidak urung perhatian yang 

lebih pada media sosial berakibat minimnya membaca melalui kanal-kanal 

media konvensional yang sesungguhnya mengklaim sebagai pembawa 
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kebenaran informasi. Akan tetapi dengan perubahan gaya membaca 

publik yang seperti ini serta melakukan rujukan informasi melalui media 

sosial menyebabkan berkurangnya kemampuan media massa 

konvensional sebagai rujukan informasi publik. Bahkan dapat diketahui 

bahwa jenis media cetak mulai mengalami kematian, sedangkan media 

elektronik kini berada di ujung tanduk.  

Kenyataan pergeseran kepada nilai subjektivitas dalam kanal media 

terlihat dari frekuensi pengambilan berita-berita media mainstream 

bersumberkan media sosial. Ketika mendapatkan sebuah tayangan viral di 

media sosial, seperti tidak mau ketinggalan media mainstream berusaha 

untuk memberitakan dan memviralkannya kembali. Bahkan dalam 

beberapa kasus, media mainstream mengambil sumber rujukan berita dari 

akun-akun selebritas atau tokoh-tokoh publik yang dipandang aktif dalam 

bermedia sosial. Dalam mekanisme pelaporan berita, cara dan gaya 

mengambil rujukan berita dari pemilik akun para pesohor ini memotong 

jalur peliputan. Apabila sebelumnya, setiap berita yang diperoleh para 

jurnalis harus bernilai dan mengandung kelayakan setelah melakukan cek 

dan ricek, kini tidak lagi. Begitupun mekanisme cover both side juga nyaris 

tidak lagi digunakan. Sesungguhnya dari kenyataan ini menunjukkan 

bahwa dalam tubuh media sendiri tengah berlaku perubahan bentuk-

bentuk penyampaian nilai kebenaran yang selama ini ditempuhnya 

melalui karya original para wartawan.  

Objektivitas yang selama ini sebagai bentuk rujukan media sebenarnya 

juga menimbulkan keragu-raguan, maksudnya kebenaran objektifyang 

disampaikan media berkenaan dengan nilai-nilai yang disebarkannya. Para 

ahli sendiri tidak yakin bahwa mekanisme yang ditempuh media telah 

melalui proses yang mengarah pada kebenaran otentik. Berita yang 

diperoleh wartawan di lapangan kemudian masuk ke meja redaksi dan 

mendapatkan sentuhan tangan redaktur, kemudian ditelaah penanggung 

jawab redaksi, menunjukkan subjektivitas personal memang terlibat. 

Keterkaitan objektivitas hanya pada kebenaran atas peristiwa. Walau cara 
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penayangannya sudah melalui proses editing dan kesesuaian dengan nilai-

nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Meski demikian, pandangan nilai 

objektivitas telah terbentuk. Sehingga keabsahan klaim sebagai pembawa 

nilai objektivitas menutup ruang perdebatan. Dengan kata lain tidak ada 

pihak yang mempersoalkan klaim media sebagai pembawa nilai kebenaran 

bersendikan objektivitas. 

Di balik itu semua terdapat penggiringan wacana kearah apa yang 

diinginkan media. Menurut Peter D. Moss (1999) wacana media massa 

merupakan konstruk kultural yang dihasilkan oleh ideologi. Karena itu, 

berita dalam media massa menggunakan frame atau kerangka tertentu 

untuk memahami realitas sosial. Lewat narasinya, media massa 

menawarkan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia: siapa 

pahlawan dan siapa penjahat, apa yang baik dan apa yang buruk bagi 

rakyat, apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan seorang elit, 

pemimpin, atau penguasa; tindakan apa yang disebut perjuangan, 

pemberontakan, terorisme, pengkhianat; isu apa yang relevan atau tidak; 

solusi apa yang harus diambil dan ditinggalkan. Bagi Moss, ideologi 

merupakan seperangkat asumsi budaya yang menjadi normalitas alami 

dan tidak pernah dipersoalkan lagi. Pandangan itu sejalan dengan 

hipotesis Sapir-Whorf yang dikenal dalam linguistik bahwa bahasa itu tidak 

sekadar deskriptif, yaitu sebagai sarana untuk melukiskan suatu fenomena 

atau lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi cara kita melihat 

lingkungan. Implikasinya, bahasa juga dapat digunakan untuk memberikan 

aksentuasi tertentu terhadap suatu peristiwa atau tindakan, misalnya 

dengan jalan menekankan, mempertajam, memperlembut, 

mengagungkan, melecehkan, membelokkan, atau mengaburkan peristiwa 

atau tindakan (Muslich, 2008). 

Dari penyataan tersebut dapat dikatakan bahwa realitas media bukan 

realitas sesungguhnya, melainkan realitas semua atau bentukan. 

Berkenaan dengan realitas bentukan maka ada desain yang merancang 

menuju kepada sebuah bentuk yang ingin dicapainya. Berhasil tidaknya 
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media menggiring pendapat publik, akan sangat tergantung pada kesiapan 

khalayak. Namun yang jelas bahwa media itu sendiri adalah pengaruh. 

Simbol yang dimunculkan melalui berbagai platform merupakan insight 

yang mengarahkan pada persepsi khalayak. Pengaruh semakin banyak dan 

ragam efek yang diciptakannya sangat bervariasi jika merunut pada era 

yang sekarang sedang berlangsung, era post truth. Di era ini bukan hanya 

tafsir kebenaran yang mengalami perubahan mendasar, namun realitas 

yang diciptakannya pun turut berubah. Berdasarkan pandangan yang 

sudah dinyatakan sebelumnya, maka di era ini lebih banyak realitas 

subjektif yang bertebaran dan bersaing untuk mendapatkan perhatian dari 

khalayak.  

Benar atau tidaknya kandungan nilai yang disebarkan media pada 

akhirnya akan berarti sangat relatif. Maksudnya, perspektif yang 

mengantarai pemahaman mengenai nilai kebenaran dengan objek 

material dari apa yang diberitakan media. Hal ini juga sangat tergantung 

pada status dan konten yang disampaikan media. Apabila media berdiri di 

atas landasan-landasan profesionalisme, maka setiap upaya untuk 

menebar kebenaran dapat dinyatakan kebenarannya dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Meskipun desain yang dibuatnya sesuai dengan 

tujuan, karakter dan ideologi media itu sendiri. Lantas dengan media sosial 

yang lebih menekankan pada aspek subjektif, tentu saja kebenaran yang 

hanya diakui secara personal dan dapat disebarkan untuk mendapatkan 

penafsiran kebenaran yang berhubungan dengan nilai dan persepsi dari 

khalayak. 

 

B. BIAS MEDIA 

Dalam pemahaman publik, kebenaran yang disampaikan media 

bersifat sangat relatif. Kebenaran yang berlaku pada waktu dan ruang 

tertentu berdasarkan pada objek yang menyertainya dan bersifat sangat 

dinamis. Tafsir-tafsir yang digunakan terhadap fakta akan sangat 

menentukan pada tampilan berikutnya. Dengan kata lain, apabila media 
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berdiri di satu sisi tertentu dalam memandang realitas, maka akan 

menampilkan sisi yang diwakilinya dengan mengabaikan sisi-sisi lainnya. 

Kecenderungan menempatkan diri pada satu sisi dari jumlah sisi yang 

banyak kemudian menegaskannya sebagai sebuah tafsir yang 

dikemukakan maka akan memberikan nilai yang sangat berbeda. 

Maksudnya, ketika kebenaran merupakan refresentasi dari semua sisi 

yang menjelaskan keseluruhan fakta, maka informasi yang dikemas hanya 

menggunakan satu sisi saja akan dianggap sebagai sebuah kebenaran 

semu atau kebenaran yang tidak mewakili keseluruhannya. Kebenaran 

media juga merupakan ciptaan yang mengarah pada sebuah arah tertentu. 

Sedangkan arah ini dapat dianggap sebagai sebuah kenyataan dan dapat 

juga disandingkan kepada pembelaan atau keberpihakan.  

Menjadi media yang berpihak tidak begitu saja terjadi, namun lebih 

disebabkan pengaruh sebagai akibat hubungan dengan berbagai aspek 

lain yang memberikan perubahan pada bentuk penafsiran mengenai 

kebenaran media. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebelum 

kebenaran ditetapkan, tradisi yang berakar pada kredibitas media 

menyaratkan ditempuhnya pertimbangan atas berbagai hal yang 

berkenaan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Apabila memaksakan 

harus mengungkap kenyataan sebenarnya maka akan berpengaruh 

langsung pada diri media. Dampak paling nyata adalah kontinuitas atau 

eksistensinya terancam. Karena itu, petingnya pertimbangan lebih dahulu 

karena kenyataan tentang kebenaran adalah klaim yang dibuat oleh pihak 

yang mendasarkan perbuatannya pada kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan kepada publik. Dalam wujudnya maka ada pihak yang 

memerintah dan ada yang diperintah. Maka yang memerintah 

mendesakkan kebenaran versi dirinya dan persetujuan harus diperoleh 

dari seluruh pihak yang diperintah sehingga kemudian menjadi bentuk 

nilai universal yang berarti kebenarannya. 
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Media berada dalam posisi ini ketika harus menyatakan kebenaran 

dan tidak terkecuali berlaku pada jenis media baru. Luapan emosi dan 

perasaan yang menunjukkan sifat personal harus beriringan dengan 

kepentingan yang tengah dijalankan. Karena apabila bertentangan bukan 

tidak mungkin akan dianggap sebagai sebuah bentuk disinformasi atau 

kebohongan yang akhirnya mengundang organ kekuasaan untuk segera 

melakukan counter terhadap opini yang berkembang. Akan tetapi disadari 

bahwa keperkasaan media baru tidak bisa dibantah, sebagai bentuk 

kompensasinya adalah terjadi pembatasan terhadap ruang-ruang 

pengungkapan kebenaran. Apabila mengungkap kebenaran kritis yang 

tidak menyentuh kebijakan dan personalisasi rezim, maka dianggap 

sebagai sebuah upaya pengungkapan yang benar. Akan tetapi jika 

kekritisannya digunakan untuk menakar kinerja rezim kekuasaan tentu 

berakibat fatal. Inilah wajah media pada situasi politik yang dijalankan 

rezim penguasa dengan praktik refresif. Tidak boleh ada beda tafsir dalam 

mengonstruksi realitas dan media dibuat seragam untuk bertindak 

layaknya corong yang menyampaikan kebenaran versi rezim. 

Pada sisi lainnya, kenyataan kebenaran dapat disebabkan kinerja 

media itu sendiri. Media yang seharusnya berorientasi pada kepentingan 

umum -yang merupakan hakikat idealismenya- tapi kemudian luluh karena 

kepentingan lain yang lebih utama, seperti bisnis misalnya. 

Pengarusutamaan pada satu segi dari realitas yang luas hingga 

mengorbankan kenyataan kebenaran karena pertimbangan ini 

menyebabkan bias nilai. Pertimbangan bisnis yang lebih mengemuka ini 

pada akhirnya akan menunjukkan keberpihakan. Bukan tidak mungkin 

apabila menekankan keberpihakan hanya pada masyarakat tidak akan 

mendapatkan apa-apa, sementara jika lebih mengutamakan bisnis akan 

memberikan manfaat yang besar. Pilihannya sangat rasional antara 

mendapat nilai besar berupa materi berlimpah atau dukungan dari segi 

khalayak yang tak bernilai dari sisi materi. Dilema media ketika 

berhadapan dengan berbagai kepentingan akan lebih menentukan pada 
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nilai utama yang lebih meningkatkan pada performa media itu sendiri. 

Nilai-nilai ini hanya dapat diperoleh dengan menyandarkan pada sesuatu 

yang memberikan dukungan pada keberlanjutan media, sehingga nilai-

nilai berita yang disampaikannya menjadi bias.  

Banyak fakor yang menjadi penyebab. Apabila penjelasan sebelumnya 

menekankan sumber terjadinya bias karena kekuasaan manajemen media 

yang lebih dominan menentukan arah dan pilihan nilai yang akan 

disebarkan kepada masyarakat terdapat faktor lain juga yang menjadikan 

bias nilai berita karena keterampilan dan keahlian dari redaksi yang tidak 

memadai. Menurut McNamara dalam Sobur (2015), bias nilai terjadi 

karena berbagai alasan. Kadang-kadang terjadi dengan sengaja karena 

wartawan atau editor memproyeksikan pandangan pribadi mereka dalam 

cerita -atau pandangan yang telah ditunjukan kepada mereka. Ini terjadi 

karena sistem –tuntutan media yang menghimpit akan kecepatan dan rasa 

haus yang tidak pernah terpuaskan teradap berita pada batas waktu yang 

sedikit. Kadang-kadang terjadi karena standar pelatihan dan pendidikan 

yang kurang memadai di antara reporter, meskipun ini secara mantap 

sedang diatasi dengan semakin lama semakin banyak wartawan yang 

memiliki kualifikasi universitas. Bias juga terjadi secara tidak sengaja. 

Terjadi melalui kesalahan di bawah tekanan batas waktu, informasi salah 

yang disampaikan kepada reporter dan kesalahan manusia. 

Peristiwa tejadinya bias berdasarkan versi ini lebih menekankan pada 

kekurangcakapan pihak redaksi sebuah media. Meskipun secara umum 

berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya bias. Dengan kata lain 

dapat terjadi pada pada lingkungan internal media maupun kondisi 

eksternal media. Hanya yang jelas bahwa klaim terjadinya bias tidak hanya 

ditunjukan pada salah sebuah organisasi media saja, melainkan terjadi 

pada setiap media. Ini sebagaimana dikatakan Al-Zastrouw yang 

mengatakan bahwa bias memiliki derajat. Setidaknya bias media 

dipengaruhi tiga hal: kapasitas dan kualitas pengelola media, kuatnya 
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kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial, serta taraf 

kekritisan dari masyarakat.  

Pandangan mengenai bias media terjadi pada media yang terkategori 

mainstream, apabila dikomparasikan dengan kenyataan media dalam 

konteks saat ini maka akan sangat jelas terlihat pada kecenderungan dan 

keberpihakannya. Dalam pandangan Innis (dalam Baran& Davis, 2010), 

kekuasaan yang terpusat dan bentuk-bentuk teknologi komunikasi akan 

membuat sentralisasi semakin tidak terelakan. Oleh karena bias ini, orang 

dan sumber di wilayah yang jauh yang disebut periferi secara pasti 

dieksploitasi untuk melayani kepentingan elite di pusat. Pernyataan Innis 

ini dapat diilustrasikan pada bentuk kekuasaan terpusat yang 

ditransformasikan ke dalam media komunikasi dengan tujuan 

menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah. 

Pada wujud konkretnya, praktik atau cara seperti ini digunakan pada saat 

sebelum kemunculan media transformasi dalam bentuk baru. Media 

konvensional relatif bebas dalam menentukan sikap tanpa dihantui 

perasaan bersalah. Nilai-nilai bias tidak menjadi halangan untuk 

disebarkan untuk mengisi relung berpikir khalayak, karena tidak ada 

pembanding yang dapat membedakan derajat nilai berita.  

Media di masa sebelum lahirnya era transformasi sangat leluasa 

menentukan apapun yang ingin disampaikan. Fakta keberpihakan kepada 

kepentingan umum atau pada kepentingan masyarakat dibuat seolah-olah 

benar. Karena hanya seolah-olah maka derajat pembelaan kepada 

kepentingan umum dibiaskan dengan selubung yang membingkai fakta 

dan peristiwa. Selubung yang menghalangi proses pengonstruksian berita 

sangat kokoh, kuat, dan tidak mampu ditembus khalayak. Akan tetapi 

semua itu berakhir, era kekuasaan media konvensional telah berganti 

dengan lenyapnya selubung yang menghalangi. Keterbukaan atau 

transparansi telah menapasi gerak media baru untuk memberikan nilai 

kejujuran dalam setiap pengonstruksian beritanya. Bahkan bukan 

merupakan asumsi bahwa media yang masih berlindung di balik selubung 
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akan terlindas oleh ketersuteranngan yang menjadi sumber pemberitaan 

saat ini. Dalam praktiknya, hampir tidak ada lagi bias nilai yang 

dikemukakan media sebagai bentuk kamuflase dari keberpihakan yang 

dilakukannya. Namun jikapun terjadi maka akan langsung berhadapan 

dengan khalayak (netizen) yang bersikap sangat kritis dengan memberikan 

tanggapan atau komentar yang mengarah pada cara dan perbuatan media. 

Sehingga mudah diketahui arah dan nilai-nilai yang dibuat.  

Nilai riil yang berdasarkan fakta atau cara yang sengaja dibiaskan 

untuk menutupi keberpihakan akhirnya terungkap secara terang. Pola 

pengungkapan mengenai terjadinya konspirasi yang dibiaskan pada 

awalnya dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Publik yang terbiasa 

disuguhi drama-drama persekongkolan yang dibuat dalam bentuk yang 

terselubung tiba-tiba berubah. Pola pemberitaan yang dibuat pada era 

media berada dalam kekuasaan para kapitalis, berbelok arah dengan 

nuansa keterusterangannya yang terkesan sangat telanjang.  

Kebiasaan membiaskan nilai-nilai berita tak dapat dicegah mengingat 

kekuasaan yang dimiliki media cenderung absolut, memiliki kemampuan 

dalam menafsirkan realitas, dan kesanggupan untuk mengalihkan 

perhatian publik pada sesuatu yang diyakini. Salah satu hal yang utama 

dalam peran membentuk opini publik, media dapat mengarahkan pada 

tujuan-tujuan tertentu yang dikemas dengan cara yang samar. Sehingga 

apapun yang disampaikan seolah menjadi agenda penting yang harus 

diikuti seluruh khalayak. Apalagi dengan menggunakan teknik tertentu 

berupa propaganda, yang menurut Block (2019), propaganda istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan informasi yang bias, menyesatkan, tidak 

akurat, atau salah (ide, doktrin, tuduhan, tuduhan, rumor, opini, gambar, 

dan sebagainya) yang dengan sengaja disebarkan oleh orang, organisasi, 

dan institusi yang memegang kekuasaan dengan maksud untuk 

mempromosikan tujuan tertentu. menyebabkan, atau mempengaruhi 

opini publik, atau merusak lawan politik.  
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Dengan demikian jelas jika pola penggunaan teknik pengelabuan 

informasi dengan cara sebagaimana dijelaskan tersebut dapat 

menyebabkan meningkatknya tensi kekacauan dalam lingkungan media 

apabila cara-cara yang dilakukannya tidak disertai dengan kontrol yang 

ketat untuk menghentikan laju aksi otoritarianisme yang pernah berlaku 

pada diri media. Salah satu instrumen yang dapat dijadikan sarana kontrol 

adalah kemampuan khalayak. Sebab dalam dalam suasana ketika 

kecerdasan dan kekritisan khalayak sudah berada dalam taraf yang realtif 

tinggi maka media tidak akan bisa dengan mudah menggiring opini 

khalayak pada sebuah tujuan tertentu. Kecenderungan melakukan upaya-

upaya pembiasan terhadap nilai-nilai jurnalistik akan segera dapat 

diketahui. Dengan demikian, dalam kondisi khalayak yang berdaya secara 

media dapat menjadi posisi tawar dalam berinteraksi dengan media. Tidak 

terkecuali juga akan berlaku sangat efektif dalam masa post-truth ini, 

karena secara tidak langsung khalayak dapat dengan mudah mendeteksi 

nilai-nilai yang dihembuskan media. Kandungan nilai yang berkadar hoax 

atau fake news dan dengan segala kecenderungan negatifnya tidak akan 

berpengaruh secara langsung pada diri khalayak, karena sejak awal sudah 

dapat mengendus kenyataan kebenaran yang sekaligus dapat dijadikan 

sebagai pembanding atas informasi yang diterimanya. Hal ini sangat 

penting karena tidak lagi diterapkan metode cek dan ricek sebagai pintu 

masuk media dalam melakukan seleksi atas nilai-nilaiyang akan 

ditebarkannya kepada segenap khalayak media.  

  

C. MAKNA KEBENARAN 

Kebenaran merupakan nilai yang memiliki makna. Pemaknaan 

terhadap nilai dilakukan dengan cara memberikan bobot terhadap objek 

yang mewakili nilai tersebut. Segenap komponen memokuskan perhatian 

pada objek tersebut dan memberikan pernyataan yang menunjukkan 

tanda persetujuan. Kenyataan kebenaran yang kini menjadi kontroversi 

dalam masa post-truth tidak mudah teridentfikasi karena kebenaran 
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disamarkan dengan ketidakbenaran. Maka dalam bentuk informasi, makna 

kebenaran ini akan langsung bersinggunggan dengan manusia yang 

menginterpretasikannya. Keterkaitan langsung antara interpretasi dengan 

makna menyebabkan muncunya kesimpulan mengenai makna kebenaran. 

Sebagai langkah memahami kebenaran versi manusia, De Vito dalam 

Sobur (2015) memberikan pandangannya. Sebagai langkah awal, De Vito 

menjelaskan datangnya makna dengan mengajukan pertanyaan: dari 

mana datangnya makna? Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak 

terletak pada kata-kata melainkan pada manusia. Manusia menggunakan 

kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita komunikasikan.Tetapi, 

kata-kata ini tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan makna 

yang kita maksudkan. Demikian pula, makna yang didaptkan pendengar 

dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita 

komunikaskan. Komunikasi adalah proses yang kita gunakan untuk 

memproduksi, di benak pendengar apa yang ada dalam benak kita. 

Reproduksi adalah proses parsial dan selalu bisa salah.  

Makna adalah konsep abstrak. Kebenaran memaknai tentang naskah 

yang disampaikan media berkolerasi dengan pengetahuan yang memadai. 

Pengetahuan ini bukan saja bagian yang harus dimiliki para pengelola 

media melainkan juga khalayak yang menjadi sasaran dari persebaran 

informasi. Makna kebenaran yang dimaksudkan adalah lebih kepada apa 

yang dikonstruksi media berkolerasi dengan kenyataan sesungguhnya. 

Karena rujukan dari kebenaran yang bermakna ini adalah nilai faktual dan 

objektivitas. Meskipun kenyataannya terdapat pemaknaan nilai kebenaran 

lain seperti subjektifitas dan imajinasi yang kini telah mendapat tempat 

dalam sistem penyelenggaraan media baru namun fakta masih menjadi 

andalan dalam menyatakan kebenaran yang disampaikan media. Dengan 

kata lain, meski media telah bertransformasi namun fakta dan objektifitas 

masih menjadi landasan dalam penyampaian nilai kebenaran. Begitu juga 

dalam media sosial yang sangat subjektif, menghadirkan fakta menjadi 

dasar dari nilai rujukan informasi yang disampaikannya, karena jika tidak 
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berdasarkan pada kenyataan faktual maka akan dianggap sebagai sebuah 

karangan pribadi. 

Bagaimanapun perbedaan nilai dengan landasan objektiftas dan 

subjektivitas ini merupakan perkembangan situasi yang terjadi. Keduanya 

sama-sama berlandakan pada pengetahuan dasar mengenai makna dari 

apa yang ingin disampaikannya. Tuntutan paling mendasar adalah adanya 

kesamaan pemahaman antara produsen dan konsumen dalam memaknai 

makna. Sehingga tidak menimbulkan tanya dan melenceng dari prinsip 

komunikasi yang mengharuskan setiap makna dapat dipahami seketika itu 

juga atau tidak menimbulkan pertanyaan lain dari salah satu pihak dalam 

memahami makna. Sehingga makna baik dalam basis subjektif maupun 

objektif tetap memiliki rujukan yang mewakilinya. Bahkan basis-basis ini 

dapat diklaim sebagai kebenaran. Dengan kata lain, yang menggunakan 

landasan subjektivitas tetap menganggap rujukan nilainya merupakan 

sebuah kebenaran, tentu juga dengan landasan objektiftas akan sama-

sama menganggap sebagai sebuah kebenaran. 

Dualisme kebenaran dalam pengetahuan bisa terjadi karena masing-

masing pihak memiliki latar akademik yang menguatkan basis 

pemikirannya. Sifat kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan pada 

pemahaman manusia, sehingga dapat berkontroversi. Kebenaran objektif 

pada dasarnya berdinamika, selanjutnya kebenaran subjektivitas memiliki 

dasar bahwa segala bentuk objektivitas berawal dari subjek. Ini dapat 

terungkap dalam metodologi ilmu pengetahuan yang pada akhirnya 

memunculkan pandangan subjektivisme sebagai dasar dalam penelaahan 

mengenai sebuah fenomena. Kenyataan yang saling bertentangan ini, 

pada akhirnya dapat diakhiri dengan masing-masing mengakui klaim 

kebenaran yang sebenarnya bisa saling komplementer. 

Sementara dalam dunia nyata, kebenaran objektif menjadi panduan 

dalam menyatakan kebenaran, mengingat terjadinya kesepakatan yang 

bulat mengenai konsep atau fenomena tertentu. Misalnya munculnya 

matahari menandakan siang. Atas kenyataan tersebut maka Semua 
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sepakat bahwa matahari muncul di siang hari, karena di luar siang bukan 

matahari lagi yang menaungi semesta ini, melainkan bulan dan bintang. 

Nilai kebenaran objektif ini tak terbantahkan karena berdasarkan pada 

kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Maka rumus yang 

diperlakukan adalah kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan 

kondisi objektif yang dihadapi.  

Bersamaan dengan kesepakatan atas nilai objektivitas ini pun terdapat 

di dalamnya subjektivitas yang menunjukkan kebenaran berdasarkan 

pernyataan individu. Misalnya, di hari siang dengan matahari 

memancarkan sinarnya namun cuacanya terasa dingin. Penilaian atas 

situasi ini terasakan aneh dan di luar kesepakatan umum namun memiliki 

rujukan yang tepat apabila cuaca dingin yang dirasakannya karena dia 

tengah mengalami sakit. Dengan demikian, penilaian atas fenomena tidak 

semata berasal dari pikiran melainkan juga dari perasaan yang muncul dari 

seorang individu. Namun yang pasti bahwa kebenaran yang diharapkan 

terjadi adalah yang mampu memberikan panduan ketika manusia 

membutuhkan informasi mengenai gejala yang muncul.  

Nilai kebenaran itupun harus memberikan keyakinan yang kuat 

kepada seluruh manusia agar tidak ragu dalam menilai dan memahami 

fenomena dan realitas sosial. Dapat dibayangkan ketika situasi pandemi 

covid-19 yang terasa sangat asing, berbagai asumsi mengenai kebenaran 

tentang virus bermunculan. Penilaian-penilaian tersebut lebih berupa 

prediksi yang dimunculkan sebagai bagian yang meneguhkan pada 

keyakinan publik atau juga dapat bersumber dari pengetahuan 

alakadarnya yang hanya berbasiskan pada pengalaman perseorangan. 

Pengalaman tentu saja sangat subjektif dan pemahaman atas apa yang 

terjadi tidak bisa dijadikan rujukan yang dikenakan pada seluruh entitas 

hidup dalam kehidupan ini. Kebenaran adalah pemahaman sempurna atas 

sesuatu. Kebenaran dapat diungkapkan secara tertulis atau lisan, 

kebenaran tidak dapat didefinisikan, sebaliknya hanya bisa dialami dan 

dibuktikan. Thoreau menyatakan bahwa semua persepsi kebenaran 
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adalah deteksi dari sebuah analogi. Hofrton (2003) menyebut bahwa 

pertukaran antara kebenaran dan persepsi adalah topik yang mengemuka 

sejak masa filsuf, yakni antara lainnya adalah Plato dan Aristotles. 

Kebenaran menurut Horton adalah makna abstrak dari ketidakinginan 

atau consensus fakta (maharani, 2009).  

Fakta kebenaran memang bersifat subjektif. Maksudnya ada 

pengakuan dari masing-masing individu untuk mengatakan benar ketika 

pengalaman menuntunnya pada persetujuan untuk menyatakan 

kebenarannya. Akan tetapi ada berbagai teori yang dikembangkan filsafat 

yang sudah berlaku lama dan diyakini nilai-nilainya sampai saat ini, Teori 

tersebut seperti dikutip dari Syam (1988) dan Surya, (1984) dalam 

Martono & Shodiq (2018) adalah: 

1. Teori Korespondensi (The correspondency theory of truth) 

Kebenaran dalam teori ini apabila suatu pernyataan dikatakan sebagai 

sebuah kebenaran jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh 

suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Kebenaran 

menurut teori ini hanyalah perbandingan antara realitas objek 

(informasi, fakta, peristiwa, pendapat) dengan apa yang ditangkap 

subjek (ide, kesan). Jika ide atau kesan yang dihayati subjek sesuai 

dengan kenyataan, realita, objek maka sesuatu itu dapat dikatakan 

benar. 

2. Teori Konsistensi (The consistency theory of truth) 

Teori ini merupakan suatu upaya pengujian (tes) atas arti kebenaran. 

Hasil tes atau eksperimen (penelitian) dianggap reliabel (benar) jika 

hasil penyelidikan menghasilkan data yang sama apabila penyelidikan 

tersebut dilalukan berulang kali. Teori ini dipandang sebagai teori 

ilmiah yang sering dilakukan di dalam penelitian, khususnya untuk 

menguji apakah hasil sebuah penelitian benar (sah, valid) atau tidak.  

3. Teori Koherensi (coherency theory of truth) 

Teori ini berhubungan dengan teori konsistensi. Teori koherensi 

menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan 
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tersebut koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan lain 

yang sudah ada dan dianggap benar. Teori ini menyatakan bahwa 

pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap 

fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju 

pernyataan tersebut. 

4. Teori Pragmatisme (pragmatic theory of truth) 

Pragmatisme menguji kebenaran dalam praktik yang dikenal para 

pendidik sebagai metode project atau metode problem solving dalam 

pengajaran. Suatu gagasan atau pernyataan tersebut dapat dikatakan 

sebagai sebuah kebenaran hanya jika mereka berguna untuk 

memecahkan sebuah masalah. Artinya sesuatu itu benar jika mampu 

mengembalikan keadaan manusia dalam keseimbangan atau keadaan 

tanpa persoalan dan kesulitan. Itu disebabkan tujuan utama 

pragmatisme adalah agar manusia selalu berada dalam keseimbangan.  

5. Teori Kebenaran Religius (the religious theory of truth) 

Kebenaran tidak cukup hanya diikuti dengan menggunakan akal atau 

rasio atau bahkan dari kemauan individu. Kebenaran harus bersifat 

objektif, universal, dan berlaku bagi seluruh umat manusia karena 

kebenaran ini secara ontologies dan aksiologis bersumber dari Tuhan 

yang disampaikan melalui wahyu. Teori ini menggunakan wahyu 

sebagai yang bersumber dari Tuhan sebagai sumber kebenaran. 

Sesuatu dianggap benar bila sesuai atau koheren dengan ajaran 

agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. 

 

Berdasarkan teori tersebut, sejak dulu kala para filsuf telah 

mensistematisasikan kebenaran berdasarkan filsafat. Ini membuktikan 

bahwa filsafat digunakan sebagai pendekatan dan metode untuk 

menelaah dan bentuk pencarian nilai kebenaran objektif mengenai segala 

sesuatu. Ini tentu berbeda dengan pola pencarian kebenaran yang 

dilakukan kaum muslimin yang memiliki referensi utama bersumberkan 

Alquranul karim dan sunah Rasullullah. Dua sumber utama ini sebagai 
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rujukan kebenaran utama yang dinyatakan terjamin kandungan 

kebenarannya dan tidak mengandung kebatilan yang disusupi dengan 

penafsiran keliru terhadap makna kebenarannya. Sumber utama 

kebenaran ini karena merujuk pada kebenaran Ilahiah yang sangat sublime. 

Akan tetapi tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan secara syar’i 
setiap bentuk perilaku yang terlihat maupun tidak terlihat. Nilai kebenaran 

yang berlaku dalam konteks sosiologis lebih menekankan pada 

pemahaman positivis yang benar menurut versi umum dengan rujukan 

undang-undang, peraturan, atau sejenisnya. Pendekatan logis terhadap 

kebenaran dapat disampaikan dengan menetapkan lima teori yang 

masing-masing memiliki alasannya sendiri untuk dikatakan bahwa teori 

yang satu dapat berwujud kebenaran karena terjadi persesuaian antara 

pernyataan tentang kenyataan sama dengan kenyataan sebenarnya. Tidak 

berkontroversi melainkan memunculkan kesadaran atas kenyataan yang 

terjadi. Persetujuan dan kesetujuan atas kebenaran tersebut tidak harus 

dinyatakan secara demonstratif melainkan dapat diresapi dalam relung 

pengetahuan dan kesadaran individual. 

Teori tentang kebenaran pada akhirnya harus merujuk pada sumber 

yang menyebabkan kebenaran tersebut diakui sebagai benar. Salah satu 

dari sumber tersebut adalah pengetahuan yang dapat diartikan sebagai 

gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan. 

Munculnya pengetahuan ketika seseorang menggunakan akal guna 

mengenali benda atau kejadian yang belum pernah dialami sebelumnya. 

Ada beberapa jenis pengetahuan, Amsal Bakhtiar dalam Atabik (2014) 

mengkategorikannya ke dalam empat jenis, yaitu:  

Pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat 

dikatakan sebagai common sense, dan sering diartikan sebagai good 

sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara 

baik. Semua orang menyebut warna ini putih karena memang itu 

merah. Air itu panas karena memang dipanasi dengan api. Makanan 

bisa mengganjal rasa lapar, dll. Common sense diperoleh dari 
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pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan 

pengetahuan pra ilmiah dan nirilmiah.  

 

Kedua, pengetahuan ilmu (science). Adalah pengetahuan yang 

diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih 

menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan 

usaha untuk mengorganisasikan commons sense, suatu pengetahuan 

yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara 

cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode.  

 

Ketiga, pengetahuan filsafat. Diperoleh lewat pemikiran rasional yang 

didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis dan 

penafsiran Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas 

dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu 

bidang pengetahuan yang sempit dan rigit, filsafat membahas hal yang 

lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan 

yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan 

cenderung tertutup menjadi longgar kembali. 

 

Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh 

dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat 

mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan 

mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara 

berhubungan dengan Tuhan, yang sering disebut dengan hubungan 

secara vertikal (hablun min Allah), dan cara berhubungan dengan 

sesama manusia (hablun min al-nas). Pengetahuan agama yang paling 

penting adalah pengetahuan tentang tuhan, selain itu tentang 

keyakinan (keimanan) dan syariat (implementasi dari keyakinan. 

Pengetahuan ini sifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari 

firman Tuhan dan sabda Nabi. 
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Keempat jenis pengetahuan ini merupakan landasan untuk 

menjelaskan pemaknaan nilai kebenaran yang dimiliki seseorang. Karena 

seseorang berada dalam rentang hidup yang panjang sehingga harus 

mengetahui makna kebenaran yang berguna bagi dirinya. Apalagi bila 

melihat pada segi perkembangan seseorang, maka kebenaran yang 

diperolehnya akan sesuai dengan tahap yang melingkupi segi 

perkembangannya. Pengetahuan kebenaran pada saat anak-anak akan 

meningkat pada tahap kebenaran yang berlaku pada saat remaja, dan 

demikian seterusnya hingga kebenaran yang dimaknai pada saat dewasa 

akhirnya membentuk keyakinan mengenai kebenaran. Kemampuan 

mencerap makna kebenaran ini juga sangat tergantung pada situasi 

mental seseorang, karena benar dalam bentuknya akan meminta 

persetujuan dari orang lain yang mengalami peristiwa kebenaran yang 

sama hingga menjadi kebenaran objektif. 

Pengetahuan mengenai penafsiran kebenaran ini merupakan 

kebebasan yang dapat digunakan dan melekat pada diri seseorang. 

Kebebasan yang dimilikinya dapat diarahkan sejauh yang ingin 

diterjemahkan mengenai posisi dari kebenaran. Pada peristiwa ketika 

dihadapkan pada situasi yang relatif baru, maka tidak akan begitu saja 

percaya. Selain penyesuaian dengan dirinya juga karena sesuatu yang 

menjadi faktor penentu yang mengarahkan pada penafsirannya. Dengan 

kata lain ada pengetahuan yang mengarahkan pada kebenaran logika 

berpikirnya dan ada juga yang dapat menghambat hingga menjadi sesat. 

Faktor ini dapat berupa pengetahuan atau pemikiran terhadap sesuatu 

yang berlaku di tengah lingkungannya sendiri dan bersifat elementer 

karena akan membawa pada bentuk kesalahan atau kesesatan dalam 

memahami realitas. Misalnya berkenaan dengan tafsir kebenaran yang 

berasal dari kesatuan ras atau suku bangsanya yang sudah terinternalisasi 

dalam mentalnya dan menganggap bahwa tafsir yang berasal dari 

kesatuan suku bangsanya saja yang benar. Menurut Francis Bacon (Shodiq, 

2018) kesalahan berpikir ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam 
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mengidentifikasi realitas. Bacon menamakannya sebagai idols of the mind 

atau (idola-idola pemikiran) yang memiliki empat hal: 

1. Idola-idola kesukuan. 

Manusia cenderung menerima kebenaran, bukti-bukti, dan kejadian-

kejadian yang menguntungkan pihak atau kelompoknya (suku atau 

bangsa), Manusia cenderung setuju terhadap hal-hal yang sesuai 

dengan dirinya sendiri. Dengan demikian mereka dengan mudah 

sampai pada kesimpulan dan tidak mengetahui bukti-bukti yang saling 

bertentangan. Hal ini secara khusus dapat terjadi apabila melibatkan 

kepentingan ras, suku, atau kelompok. Temperamen seseorang 

mungkin ditentukan oleh jabatan atau status sosialnya. Orang suka 

bekerja sama dengan mereka yang memiliki selera dan pandangan 

yang sama. Kelompok orang-orang tertentu cenderung menerima 

kesimpulan-kesimpulan yang sama. Berbagai kepentingan 

kemungkinan dapat menguasai pikiran mereka.  

2. Idola-idola gua (idols of the cave) 

Manusia cenderung memandang dirinya sebagai pusat dunia dan 

menekankan pendapatnya yang terbatas. Idola ini berhubungan 

dengan manusia sebagai individu. Setiap individu dikiaskan memiliki 

gua (cave) dan kandang (den) sendiri yang dapat memberi warna sifat-

sifatnya. Manusia meninjau dirinya sebagai pusat dunia dan 

sekelilingnya. Semua penafsirannya ditentukan oleh sudut pandangan 

pribadinya yang terbatas. Mereka cenderung melebih-lebihkan 

pengetahuan yang disenanginya yang diperoleh dari bacaan dan 

pengalaman pribadi. Kecenderungan ini mirip sifat egosentrisme. 

3. Idola-idola pasar (idols of the market) 

Menjadikan manusia mudah dipengaruhi kata-kata atau nama-nama 

yang dikenalnya dalam percakapan sehari-hari. Bahasa dapat 

menyesatkan manusia untuk menjelaskan gagasan-gagasan. Pemilihan 

kata-kata yang jelek dan tidak tepat dapat menimbulkan pemikiran 

yang sesat. Hal ini dapat terjadi jika manusia menggunakan kata-kata 
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yang kabur, bermakna ganda (ambiguous) dan emosional. Kata-kata 

seperti orang komunis, orang Islam, kelompok radikal, gerakan 

ekstrem artinya mungkin tidak jelas. Kata-kata itu dapat 

membangkitkan emosi dan menimbulkan perilaku yang salah yang 

diterapkan.  

4. Idola-idola panggung (idols of the theatre). 

Timbul karena manusia berpegang kepada partai, kepercayaan atau 

keyakinan. Tingkah laku, cara-cara dan aliran-aliran pikiran adalah 

seperti panggung, dalam arti bahwa mereka membawa manusia 

kepada dunia khayal. Sistem-sistem yang diterima sedemikian 

banyaknya yang menjadi dunia ciptaan manusia sendiri. Semuanya itu 

dapat memengaruhi manusia karena dianut orang banyak. Mode-

mode, hobi dapat menggoncangkan kehidupan manusia dengan 

mudah. Paham-paham, ideologi, aliran-aliran pemikiran dalam bidang 

filsafat, ekonomi, politik dan seni dapat memengaruhi alam pikiran 

penganutnya dan mereka dapat menyimpulkan secara sesat.  

 

Maka apabila dikaitkan dengan penggunaan media, idola-idola yang 

menjadi faktor penghambat pemikiran akan tertuang dengan terang. 

Bagaimana idola-idola kesukuan, gua, pasar, dan panggung menjadi sarana 

dalam menuangkan kebenaran berdasarkan versi diri individunya saja, 

dengan mengabaikan pendapat kebenaran dari opini kedua. Bahkan dapat 

dinyatakan tidak ada opini lain yang dapat dijadikan sebagai sandaran 

dalam penuangan dan pengungkapan nilai kebenaran selain kebenaran 

versi dirinya sendiri.  

 

D. PERSEPSI KEBENARAN 

Sumber kebenaran dapat berasal dan berupa apa saja. Bisa mengenai 

bentuk, objek, alam, manusia, dan sebagainya. Ini sangat tergantung pada 

sudut mana seseorang melihat pada sebuah objek maka di situlah letak 

sumber kebenaran. Realitas teramat luas dan berada dalam pikiran 
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masing-masing orang. Memahami kebenaran terhadap realitas sangat 

dipengaruhi berbagai hal. Situasi psikologis orang dan situasi eksternal diri 

penafsir realitas turut mendukung pada penciptaan pemaknaan terhadap 

apa yang sedang dipersepsinya. Dengan demikian maka kebenaran yang 

diperolehnya dapat bersifat relatif dan berlaku pada waktu-waktu tertentu. 

Kebenaran jenis ini dapat diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi 

berikutnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri ada kesamaan unsur dalam 

persepsi mengenai kebenaran pertama dan kebenaran yang berikutnya. 

Karena hal itu menunjukkan karakteristik individual.  

Makna kebenaran yang seperti ini lebih bersifat subjektif. Sementara 

paradigma objektif memandang kebenaran sebagai objek yang dipersepsi 

kemudian menjadi sebuah kenyataan yang muncul dan secara sadar 

melihat pada sisi faktual yang mengafirmasi makna tersebut. Ketika 

mencerna fenomena lingkungan sekitar, subjektivitas tidak bisa dinafikan 

akan selalu menyertai dan mewarnai perjalanan dalam memahami 

kebenaran. Bahkan dalam memahami realitas sebenarnya nilai 

subjektiflah yang lebih mengemuka. Meskipun realitas memiliki makna 

berlainan, namun sudah dianggap memiliki arti sesuai dengan persepsi 

yang dimiliki seseorang.  

Banyak pandangan tidak bersepakat terhadap realitas ini. Ada aliran 

yang menyebut bahwa realitas hanya sebuah ilusi yang terdapat dalam 

bayangan orang. Namun ada juga pandangan yang mengatakan realitas 

adalah kondisi objektif tempat manusia menyelenggarakan segala 

aktivitasnya. Perbedaan pandangan ini sepertinya ditengahi melalui 

filsafat. Meski keyakinan menyebut dua kategori realitas antara yang 

menyebut bernilai obyektif atau juga yang menyatakan bernilai subyektif. 

Dua pandangan dalam permasalahan ini, realisme epistemologis dan 

idealisme epistemologis.  

Realisme epistemologis berpandangan, bahwa terdapat realitas yang 

independen (tidak tergantung), yang terlepas dari pemikiran; dan kita 

tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. 
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Itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. 

Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan 

berakhir dalam suatu ide, yang merupakan suatu peristiwa subyektif. 

Kedua bentuk pandangan realitas di atas sangatlah beda. Idealisme 

epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada 

didunia ide. Karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, 

berharap dan sebagainya semuanya adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme 

epistemologis sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan 

subjektivitas (Atabik, 2014). 

Realitas walaupun dipertentangan namun dapat dijadikan landasan 

mengenai kebenaran. Karena di situ terletak fakta yang menunjukkan 

pada objek sesungguhnya. Berkenaan dengan pandangan subjektif yang 

mengarah pada pemaknaan terhadap realitas karena bebasnya setiap 

orang dalam mengamati kenyataan. Ini karena semua orang memiliki 

pandangan mental yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi mengenai 

realitas kebenaran. Pandangan mental ini disebut dengan persepsi. 

Berdasarkan pengertiannya, Rakhmat (2018) mengatakan, persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi juga dapat diartikan sebagai upaya memberikan makna pada 

stimulus indrawi (sensory stimuli).  

Apabila dikaitkan dengan kebenaran maka persepsi kebenaran makin 

beragam. Inilah kenapa kebenaran memiliki banyak arti dan seolah tidak 

ada kesepakatan yang menjelaskan mengenai arti sesuatu sebagai 

kebenaran. Padahal kebenaran dapat diartikan sebagai sebuah kondisi 

yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Kata ini merupakan kata 

benda dari kata sifat benar yang berarti sesuai dengan sebagaimana 

adanya (Irhashon, Luthfie, Subiyakto A’ang, 2014). Kebenaran atas realitas 

diawali dengan persepsi individu dalam mencerap objek. Selanjutnya, 

memberikan arti pada objek yang dipersepsi tersebut. Persepsi mengenai 

kebenaran bisa berlainan karena persepsi dipengaruhi berbagai faktor. 
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Rakhmat (2018) menjelaskan, ada faktor-faktor fungsional yang 

menentukan persepsi, faktor ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 

lalu, dan hal-hal lain termasuk apa yang kita sebut faktor-faktor personal. 

Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, melainkan 

karakteristik orang yang memberikan respons pada stimulus. Faktor-faktor 

fungsional yang memengaruhi persepsi lazim disebut sebagai kerangka 

rujukan (frame of reference). Faktor berikutnya adalah faktor-faktor 

struktural yang menentukan persepsi. Faktor struktural berasal semata-

mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada 

sistem saraf individu.  

Maka apabila menggunakan pendekatan psikologis mengenai 

terbentuknya persepsi menuntut kita berkenalan dengan sebuah sistem 

yang rumit yang berkenaan dengan situasi internal orang. Namun untuk 

memberikan gambaran secara lebih lengkap harus diketahui agar 

penjelasannya mengarah dan lengkap, apabila jika persepsi dikaitkan 

dengan kebenaran. Namun sebelum menjelaskan mengenai persepsi 

kebenaran, perlu jika dipahami secara sederhana pengertian persepsi yang 

disampaikan (Mulyana, 2012). Lebih jauh Mulyana menjelaskan, dalam 

perspektif komunikasi persepsi adalah inti komunikasi sedangkan 

penafsiran (interpretasi) merupakan inti dari persepsi, yang identik dengan 

penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. Menurutnya, 

persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Sementara definisi yang 

diterima perihal kebenaran hanyalah masalah modifikasi dari definisi 

persepsi itu sendiri.  

Kebenaran sebagai pemahaman manusia tertanam dalam hati setiap 

individu dan merupakan keharusan bagi manusia untuk mencari 

kebenaran (Maser, 2006). Meskipun tiap-tiap individu perlu didampingi 

oleh kebenaran yang terlihat, namun tidak satupun individu yang berhak 

untuk menekan atau mengintimidasi individu lainnya untuk melakukan 
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apa yang menurut individu tersebut adalah benar. Pembuktian kebenaran 

sesungguhnya adalah kata hati (inner voice) (Maharani, 2009). Lebih jauh 

lagi akan menjadi karakter yang membentuk citra diri dan menjadi prinsip 

hidup yang mendasari cara pandangnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka kebenaran ada dalam diri 

orang (internal state), atau dengan kata lain, seseorang dengan 

keberadaannya ditunjang dengan keyakinan kebenaran yang hidup dan 

menghidupi dirinya. Kebenaran ini juga yang menegakkan kedirian dan 

pendirian seseorang berlandaskan nilai-nilai yang diyakini, sehingga 

menjadi karakter personal yang menjadi ciri seseorang. Ciri yang sangat 

melekat dan tidak bisa dipisahkan sebagai identitas personalnya, sehingga 

menunjukkan diri yang sesungguhnya. Apabila diri dan karakter ini 

dihubungkan dengan apapun tidak akan hilang bahkan menjadi warna 

yang menghias situasi.  

Oleh sebab itu, persepsi kebenaran terbentuk dalam diri setelah 

mengalami berbagai pengalaman berinteraksi dengan berbagai 

rangsangan di di dalam maupun luar dirinya. Meskipun bersifat subjektif 

namun tentu saja merupakan sebuah pandangan kebenaran yang telah 

melalui berbagai pemahaman yang utuh terhadap realitas. Tidak terpilah-

pilah ke dalam satuan-satuan kecil yang menuntut penafsirannya sendiri. 

Namun pemahaman yang mendalam mengenai persepsi realitas dapat 

tersusun dari hal yang paling kecil sampai pada bentuk realitas makro yang 

besar. Maksudnya, skala ukuran yang digunakan sesuai dengan lingkup 

pandangan orang yang sedang mempersepsi. Misalnya, sesuatu yang 

semula dianggap bernilai karena sesuai dengan intelektualitas dan 

pemahaman orang yang sedang mempersepsi tentang sesuatu, maka akan 

dianggap sebagai sebuah kebenaran. Proses persepsional orang tersebut 

juga akan mengalami perubahan ketika meningkat pemahamannya karena 

pengetahuannya semakin bertambah luas. Sehingga nilai kebenaran 

tersebut menjadi nisbi dan akan sangat tergantung pada tahap dan 

pemahaman yang dimilikinya.  
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Kondisi ini dapat diterapkan pada wujud penggunaan dan kepemilikan 

media sosial. Sebagai media yang dominan digunakan sebagai saluran 

pernyataan pendapat dan perasaan individual maka akan menjadi 

refresentasi, ciri, dan identitas dari orang atau pemilik akun tersebut. Satu 

konten disusul dengan konten-konten lain yang disebarkan di media sosial 

miliknya tidak akan berbeda jauh dengan realitas kebenaran sepsi dari 

pemilik akun. Pemikiran, pendapat, atau argumen-argumennya akan 

menunjukkan mengenai siapa dirinya. Apabila berkelakuan dan bertabiat 

baik, maka lebih banyak menampilkan citra diri yang baik dalam akun 

aplikasinya, dan sebaliknya jika berperangai kurang baik tentu akan 

menampilkan konten-konten yang bertendensi ketidakbaikan. Kebaikan 

dan ketidakbaikan ini merupakan pandangan nilai individual yang 

terefresentasikan dalam wujud gambaran media. Rujukan nilai 

kebenarannya merupakan hasil pemahaman yang juga berdasarkan pada 

adat dan kebiasaan yang menjadi pola hidup kebudayaan seseorang. 

Meskipun pada dasarnya konstruksi kebenaran yang dituangkan ke dalam 

media tersebut bukan merupakan bentuk kebenaran yang dapat diakui 

secara universal, terlebih apabila melihat pada penyusunan realitas yang 

dilakukan secara personal. Nilai diri lebih menonjol dan kelakuan yang 

dikomunikasikan sebagai sarana dalam membentuk karakteristik dari 

orang yang bersangkutan.  

Ini karena posisi orang lebih penting dari apa yang disampaikan atau 

siapa lebih penting dari apa. Dalam konteks komunikasi maka siapa ini 

dapat disebut dengan komunikator. Menurut Aristoteles dalam Rakhmat 

(2018), karakter komunikator sebagai ethos yang terdiri dari pikiran baik, 

akhlak baik, dan maksud yang baik (good sense, good moral character, 

good will). Sementara Hovland dan Weiss menyebut ethos ini credibility 

yang terdiri atas dua unsur yaitu: expertise (keahlian) dan trustworthiness 

(dapat dipercaya). Lebih jauh kedua komponen ini mendapat istilah 

erbeda menurut ahli komunikasi lain. Untuk istilah expertness McCroskey 

membei istilah dengan authoritativeness, Markham menamai dengan 
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istilah reliablelogical, Berlo, Lamert, dan Mertz menggunakan istilah 

qualification. Sedangkan untuk trustworthiness ada yang menggunakan 

istilah safety, character, atau evaluative factor. Pemaknaan terhadap 

karakteristik komunikan ini dapat membuat sebuah keyakinan dari 

khalayak terhadap pihak yang mengelola media. Apalagi dalam media 

sosial yang jelas teridentifikasi identitas pemilik akun. Apabila memiliki 

kredibiltas tinggi maka informasi yang disampaikannya dapat terjamin 

kebenarannya. Meskipun jenis informasinya bermacam-macam, baik yang 

menyangkut pada hal-hal strategis kenegaraan maupun yang berkenaan 

dengan situasi dan kondisi diri pemilik akun yang dianggap sangat kredibel 

tersebut. 

Ini karena media personal dalam bentuk media sosial dengan ragam 

dan jenisnya, menjadi tempat persebaran pengungkapan berbagai 

perasaan yang dialami. Curahan isi perasaan bisa mencakup tentang 

pekerjaan, keluarga, teman, wisata, kebahagiaan atau kesedihan karena 

mengalami peristiwa buruk yang telah menimpanya. Respon publik tentu 

akan sangat berlainan dan sangat tergantung pada persepsi serta tingkat 

penerimaan konten. Respon simpati akan diberikan jika menerima konten 

yang berisi tentang kesedihan yang diungkapkan akun media sosial 

tertentu, atau juga sebaliknya akan memberikan apresiasi yang tinggi 

apabila mengenai prestasi yang diukir seseorang. Dengan demikian jelas 

bahwa persepsi kebenaran akan terjadi jika ada persetujuan berdasarkan 

pemahaman setelah mencerna konten yang diterima. 

Persepsi yang pada akhirnya mendorong pada penilaian terhadap 

objek yang diterima hingga berujung pada bentuk kebenaran. Objek yang 

dalam hal ini berupa rangkaian naskah yang diterima khalayak akan 

bersandingan dengan pemilik akun tersebut. Artinya karakteristik orang 

yang menyebarkan informasi akan sangat menentukan pada persepsi 

khalayak mengenai reaksi yang akan diberikannya. Identifikasi atas akun 

akan menunjukkan kredibiitasnya. Apabila seringkali membuat konten-

konten yang berseberangan dengan logika khalayak dan lebih 
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menekankan pembelaan pada kekuasaan maka akan diidentifikasi sebagai 

orang atau kelompok pembela atau dalam istilah saat ini disebut dengan 

pendengung atau buzzer. Pada awalnya khalayak dibuat kaget atas 

kehadiran mereka, akan tetapi setelah menyadari bahwa kekuasaan 

mendukung di baliknya serta peluang munculnya profesi kelompok 

tersebut sangat memungkinkan dalam konteks peradaban media sosial 

saat ini. Akibatnya, jika mengubah suasana menjadi tidak menentu maka 

itulah kenyataan di era post-truth, di mana pembelaan yang bernada 

kebohongan disebarkan secara terus menerus dengan desain konten yang 

mengarah pada penyesatan terhadap khalayak media.  
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A. JURNALISME TRANSFORMASI  

Pada zaman ketika memasuki era post-truth, media massa mengalami 

disrupsi yang mengubah secara fundamental seluruh tampilannya. 

Gelombang disrupsi yang menghasilkan konvergensi menuntut terjadinya 

transformasi media masa konvensional ke dalam jenis online. Tuntutan 

yang lebih diarahkan kepada institusi media ini terjadi apabila media 

masih mau bertugas menjalani layanan informasi publik. Namun jika ada 

keengganan untuk melakukan transformasi dan tetap bertahan dengan 

cara dan gaya lama dipastikan akan mengalami gagal tumbuh. Berbagai 

kendala seperti kontinuitas penyiaran atau penerbitan hingga terjadinya 

gangguan pada sisi bisnis yang merupakan landasan operasionalisasinya 

dipastikan akan terjadi. Beberapa catatan tentang keruntuhan media 

massa karena enggan melakukan transformasi telah mengisi lembar 

sejarah perjalanan media massa. 

Banyak media bertumbangan, terutama media berplatform cetak. 

Kasus gagal tumbuh atau tidak mampu bertahan dalam konteks media 

saat ini, sudah terjadi di hampir seluruh dunia. Dalam bukunya The 
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Vanishing Newspaper terbitan 2006, Philip Meyer meramalkan pada tahun 

2044 mendatang hanya akan terdapat satu eksemplar koran. Masa depan 

koran belakangan ini menjadi pertanyaan besar di tengah gempuran 

media TV, radio bahkan internet. Sejumlah survei menunjukkan posisi 

koran mulai tergerus oleh penetrasi media online. Rupert Murdoch dan 

Noam Chomsky mengamini pendapat Philip Meyer, namun tetap berusaha 

optimis. Baru dua tahun setelah pernyataan Meyer, tepatnya tahun 2007, 

bisnis koran The Sun Inggris milik Rupert Murdoch jatuh. Kejatuhan bisnis 

koran The Sun menjadi semakin lengkap dengan bangkrutnya sejumlah 

media cetak di AS. Chicago Tribune, Los Angeles Time, The Rocky Mountain 

News, Seattle Post Intelegencier, Philladephia Inquiry, Baltimore Examiner, 

Kentucky Post, King Country Journal, Cincinnati Post, Union City Register 

Tribune, Halifax Daily News, Albuquerque Tribune, South Idaho Star, San 

Juan Star, adalah sejumlah media cetak besar AS yang bangkrut. Baru-baru 

ini yang paling mengejutkan, matinya bisnis media cetak Majalah 

Newsweek. Majalah ternama AS yang menguasai pemberitaan selama 80 

tahun Newsweek (Kusuma, 2016).  

Di Indonesia kondisinya hampir serupa. Beberapa media besar mulai 

bertumbangan. Jikapun masih berusaha terbit, namun dengan captive 

market yang semakin sempit. Pada jenis media elektronik pun 

transformasi harus segera dilakukan, mengingat terjadinya pergeseran 

cara bermedia masyarakat yang kini lebih menyukai tayangan dan 

perolehan informasi dari media online, pada akhirnya secara meyakinkan 

akan menggeser posisi media elektronik. Pertumbuhan besar pengguna 

internet di Indonesia diperkirakan akan menggeser pola tayangan televisi. 

Menurut Wishnutama, media online sebagai ancaman dan sekaligus 

opportunity. Dianggap opportunity, televisi dapat memanfaatkan sebagai 

potensi digital online atau internet based bersiaran. 

(www.wartaekonomi.co.id) 
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Proses transformasi tidak hanya tertuju pada platform saja melainkan 

harus menyentuh pada akar jurnalisme. Beberapa indikator menunjukkan 

bahwa sebagai rumpun baru, jurnalisme online memiliki ciri jurnalismenya 

sendiri, maka agar mudah dan memperlancar proses transformasinya, 

media massa harus turut pada perubahan tersebut. Sikap yang 

menghambat yang mengakibatkan keterlambatan karena para pengelola 

media memandang bahwa jurnalistik online sebagai jurnalistik kedua. 

Sehingga terjadi keengganan untuk menurunkan kualitas ke derajat lebih 

rendah. Beberapa hal menjadi alasan kenapa jurnalistik online dipandang 

sebagai kelas dua, salah satunya karena dalam proses pemuatan beritanya 

kerap tidak mengindahkan kaidah etik jurnalistik. Demi alasan kecepatan, 

maka mengabaikan segala prosedur sebagaimana yang dipersyaratkan.  

Akurasi yang menjadi ciri utama pelaporan jurnalistik diabaikan dan 

standar nilai lain seperti cek dan ricek terhadap fakta tidak menjadi 

mekanisme yang harus ditempuh. Berita online juga seperti boleh dibuat 

tanpa mengindahkan prinsip- prinsip dan kode etik jurnalistik. Rumor bisa 

langsung naik jadi berita, meski belum dicek kebenarannya. Korban di 

bawah umur tak mengapa disebut terang-terang namanya, bahkan dimuat 

fotonya. Gambar kekerasan yang berdarah-darah dan begitu grafik, 

langsung saja diunggah tanpa diedit atau dikaburkan terlebih dahulu. 

Semua seperti jadi halal. Yang penting menarik, membuat orang banyak 

meng-klik, dan trafik pengunjung jadi tinggi yang diharapkan dapat 

menarik lebih banyak pengiklan (Pers, 2011). 

Jika melihat pada pengertian dan hakikat jurnalistik, maka akan 

menunjukkan bahwa hadirnya media massa online telah mengubah secara 

mendasar haluan jurnalisme. Apalagi jika membandingkan pada prosedur, 

teknik, dan praktik pada media konvensional maka akan terlihat nyata 

berbagai segi perbedaannya. Dalam penyampaian berita, media 

konvensional selalu menempuh upaya etik dan prosedural berkenaan 

dengan rencana peliputan serta pemuatan dan penayangan beritanya. 

Proses ini memang membutuhkan waktu tidak sebentar, karena ada 
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kewajiban bahwa nilai berita harus terukur dan benar serta dan yang lebih 

utama lagi harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini ciri yang melekat pada 

media konvensional, meski sebenarnya apabila melihat pada sisi 

perkembangan sejarahnya, jurnalistik mengalami perkembangan sesuai 

dengan situasi yang terjadi.  

Bahkan pada masa ini, pengertian jurnalistik mengalami perubahan 

seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Setelah muncul 

internet, definisi jurnalisme juga mengalami perubahan. Theodore Jay 

Gordon dari Future Group di Noank, Connecticut, (Hernandes, 1996:9). 

mengatakan bahwa: “Ada empat daya kekuatan yang mengubah dunia 
jurnalisme pasca industrialisasi yaitu, munculnya abad komputer dan 

dominasi elektronika; 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 karakteristik berbeda dari 

jurnalisme konvensional. Fitur-fitur uniknya yang mengemuka adalah 

teknologinya, menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses 

dan menyebarkan berita. Tipe baru jurnalisme online ini disebut sebagai 

„contextualized journalism’, karena mengintegrasikan tiga fitur komunikasi 

yang unik yaitu multimedia, interaktif dan hipertekstual (Santana, 

2005:137) (Juditha, 2013). 

Kondisi ini merupakan sebuah keniscayaan. Maksudnya, jurnalisme 

online merupakan kenyataan yang terjadi dan tidak mungkin digagalkan 

untuk tumbuh dalam ranah informasi. Jurnalisme yang diwadahi media 

online bahkan kini telah menggantikan platform media konvensional, 

meski belum seluruhnya. Akan tetapi pada saat ini, kemanapun wajah 

menatap dan di manapun tempat informasi dicari maka akan 

menemukannya pada platform online. Keluasannya menjangkau pada 

seluruh publik yang tersebar di seluruh dunia dan kedalamannya dapat 

mengungkap berbagai fakta yang terjadi di bumi ini. Apapun ada dan 
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siapapun terekam di dalamnya. Tanpa memandang usia serta latar 

belakang, konten yang disebarkannya mengklasifikasikan informasi-

informasi yang sesuai minat dan keinginan khalayak. Konten-konten yang 

beragam hingga dalam bentuk hoax dimungkinkan terjadi karena media 

online telah menjadi fasilitas bagi demokratisasi informasi publik. Sehingga 

tangan-tangan amatir mewarnai seluruh ruang media dengan tanpa 

kemampuan dan kemauan mengikuti kaidah jurnalistik yang seharusnya. 

Akan tetapi, hoax, fake news, hate speech, dan segala berita sejenis 

muncul bukan tanpa sebab. Namun dapat diidentifikasi dari sumber-

sumber tertentu yang memang sengaja baik secara profesional atau 

amatir memiliki itikad yang tidak baik. Akan tetapi dapat juga terjadi 

karena keluguan atau kepolosan para pengguna akun media sosial 

berkenaan dengan regulasi yang mendasari kiprah bermedia.  

Padahal, jurnalistik adalah nilai. Jurnalistik bahkan menunjukkan diri 

sebagai ideologi media atau media hidup karena dinapasi oleh ideologi. 

Menurut Rusadi (Nasrullah, 2018), ideologi diartikan sebagai nilai yang 

ditetapkan dan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau murni merupakan 

refleksi dari nilai-nilai yang dianut, baik oleh individu maupun kelompok 

tertentu. Ideologi bukanlah bayangan tertentu dari dunia sosial, melainkan 

bagian dari dunia itu sendiri. Ia merupakan elemen kreatif dan konstitutif 

dalam kehidupan sosial. Ideologi akan terus menerus berproses 

membentuk relasi-relasi dan makna-makna di dalam kehidupan sosial kita, 

Ia akan terus menerus menciptakan makna dan relasi baru. Ia juga akan 

terus bersifat konstitutif dalam membentuk nilai-nilai dan dunia sosial itu 

sendiri (piliang & Jaelani) (Nasrullah, 2018). 

Nilai praktis jurnalistik ditempatkan dalam ruang yang semestinya. 

Tidak kaku dan malah fleksibel dan dapat diaplikasikan pada berbagai 

sistem dan situasi yang terjadi. Dari zaman pencerahan hingga abad 

mutakhir ini, dari era tradisional sampai post-modernisme berulang kali 

mengalami perubahan, meski tidak mengubah esensi yang sebenarnya 

dari nilai-nilai ideologis yang menghidupinya. Jurnalistik akan selalu hidup 
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dan menjadi jiwa zaman. Sehingga pada bentuk-bentuk terkini sebagai 

manifestasi dari transformasi menjadi faktor yang teramat penting untuk 

melihat kondisi sesungguhnya mengenai dunia sosial manusia. Era 

transformasi yang menghadirkan media konvergens, pada akhirnya akan 

melirik pada aliran jurnalistik. Sebagai nilai yang menjadi falsafah harus 

mendapatkan penguatan agar pada akhirnya tidak membahayakan pada 

sistem berpikir publik, mengancam kesatuan berbangsa, dan memudarkan 

paham kebangsaan nasional. 

Di era yang semakin berkembang ini, manakala pertautan dengan 

zaman ketidakpastian atau yang sebagian kalangan menyebutnya sebagai 

post-truth, di mana kebenaran melebihi pemaknaan kebenaran yang 

sebenarnya dapat diurai karena ketidakpatuhan publik dan tidak 

dipraktikkannya jurnalistik sebagai panduan untuk menjalankan dunia 

informasi secara benar. Praktik dan tindakan yang di luar dari keharusan 

formal menyelenggarakan paham jurnalistik secara benar pada akhirnya 

mengacaukan ekosistem informasi. Racun-racun yang ditebarkan 

mengganggu syaraf pusat masyarakat dalam memahami realitas sosial dan 

membelokkan pengertian yang sesungguhnya.  

Kemungkinan terjadinya kenyataan terburuk dapat terjadi pada era 

post-truth. Perubahan yang mendasar pada desain yang diciptakan tertuju 

hanya untuk membangkitkan perhatian publik. Jurnalisme tidak digunakan, 

karena bertentangan dengan era yang sedang berlangsung saat ini. 

Karenanya publik yang terpapar post-truth tidak akan mempedulikan nilai-

nilai kebenaran saat menyatakan sesuatu. Mereka lebih mengharapkan 

melalui pernyataan itu tujuan mereka dapat terwujud. Bruce mcComiskey 

menyatakan sebagai berikut: 

In a post-truth communication landscape, people (especially politicians) 

say whatever might work in a given situation, whatever might 

generate the desired result, without any regard to the truth value or 

facticity of statements. If a statement works, results in the desired 

effect, it is good; if it fails, it is bad (or at least not worth trying 
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again).(Dalam lanskap komunikasi pasca-kebenaran, orang (terutama 

politisi) mengatakan apa pun yang mungkin berhasil dalam situasi 

tertentu, apa pun yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, 

tanpa memperhatikan nilai kebenaran atau fakta pernyataan. Jika 

sebuah pernyataan berhasil, menghasilkan efek yang diinginkan, itu 

bagus; jika gagal, itu buruk (atau setidaknya tidak layak untuk dicoba 

lagi). (Danardono, 2019). 

 

Oleh sebab itu maka kondisi post-truth menjadi tantangan bagi para 

jurnalis untuk mempenetrasi dunia online dengan kandungan nilai yang 

berkaidah dan beretika. Publik sangat membutuhkan tuntunan yang benar 

agar tidak sesat dalam mencerna semua informasi yang diterimanya dari 

jaringan media baru, dan hanya mengonsumsi informasi-informasi yang 

menguntungkan bagi penguatan imun tubuhnya. Nilai-nilai jurnalistik 

dengan landasan kebenaran faktualnya dapat dipraktikkan secara tepat 

dengan tujuan untuk memelihara agar dunia maya tidak hanya digunakan 

sebagai media penyebaran informasi-informasi yang tidak memiliki nilai 

berita.  

Sebagai bentuk aktivitas, jurnalistik juga dapat menjadi penyeimbang 

dari penyebaran informasi yang dilakukan tangan-tangan amatir. 

Meskipun dari sisi jumlah tidak seimbang jumlah akun media sosial tidak 

sebanding dengan jumlah kanal media mainstream setidaknya dapat tetap 

mengemuka hingga menjadi referensi utama bagi publik dalam 

memahami realitas kebenaran. Jurnalisme sebagai paham yang dianut 

dalam penyebaran berita akan menjadi petunjuk bagi publik dalam 

menyatakan diri berada di tengah khalayaknya. Melalui berita dapat 

berdiri tegak menyatakan identitas yang disandangnya, apalagi jika 

merujuk pada maknanya, bahwa berita adalah mengenai kebenaran dan 

dapat dibuktikan secara faktual. Karena berita merupakan laporan fakta 

dan peristiwa. Sebagaimana dikatakan Mitchell V. Charnley (Hikmat 

Kusumaningrat, 2014), news is the timely report of fact or opinion that 
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hold interest or importane, or both, for a considerable number of people 

(berita adalah laporan tepat waktu tentang fakta atau opini yang menarik 

atau penting, atau keduanya, untuk sejumlah besar orang). The New 

Grolier Webster International Dictionary menyebutkan bahwa berita 

adalah: 1. Current information about something that has taken place, or 

about somethong not known before, 2. News is a information as presented 

by a news media such papers, or radio, or television, 3. News is everything 

or anyone regarded by a news media as a subject worthy of treatment. 

(berita adalah: 1. Informasi terkini tentang sesuatu yang telah terjadi, atau 

tentang sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, 2. Berita adalah 

informasi yang disajikan oleh media berita seperti surat kabar, radio, atau 

televisi, 3. Berita adalah segala sesuatu atau siapa saja yang dianggap oleh 

suatu media berita sebagai subjek yang layak mendapat perhatian). 

Dari pengertian tersebut menjadi jelas bahwa berita harus memiliki 

rujukan faktual. Jika tidak berdasarkan fakta maka dianggap bukan berita 

bahkan dapat terkategori bohong. Dengan kata lain, berita harus 

berkenaan dengan peristiwa yang merumuskan fakta-fakta ke dalam 

bentuk laporannya. Sehingga ketika tidak ada peristiwa yang dirujuk dalam 

laporan media tersebut dapat dikategorikan sebagai info. Hal ini sekaligus 

untuk meluruskan pemahaman yang terjadi berkenaan dengan informasi 

yang disampaikan melalui kanal media baru, maka dengan pengertian 

berita akan dapat diketahui mengenai kandungan informasi yang terdapat 

dalam media baru (media sosial). Karena tidak memenuhi kaidah 

pemberitaan maka dapat digolongkan sebagai informasi biasa dan bukan 

berita sebagaimana dalam pengertian jurnalistik.  

Konteks pemahaman mengenai berita dapat diaplikasikan dalam era 

post-truth ini, agar pemahaman yang utuh tentang berita dapat terserap 

secara semestinya. Meski kenyataannya, bahwa dalam era post-truth 

sebaran informasi tidak bisa dibatasi dan kandungan nilai informasinya 

bercampur antara yang benar dan tidak benar. Salah satu buktinya, ketika 

rekaman mengenai percakapan di ruang nyata berlangsung tanpa 
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prosedur kemudian hasil dari pembicaraan berupa obrolan tersebut 

kemudian dimanifestasikan dalam dunia maya. Perbedaan persepsi dalam 

memandang berita yang beredar di ranah online terjadi dalam benak 

khalayak. Maka tidak salah jika terjadi keragaman dalam pemaknaannya 

yang sebenarnya sangat tergantung pada pemahaman masing-masing 

individu dalam memahami simbol-simbol yang tertebar dalam media. 

Berita sesungguhnya tidak semata tentang apa yang tertuang dalam media, 

melainkan interpretasi para pengelola media berdasarkan nilai-nilai 

faktual hingga mengarah pada kebenaran secara universal.  

 

B. KEBENARAN KONFIRMATIF 

Praktik jurnalistik dalam jaringan media transformasi bertambah luas 

dengan munculnya peran baru sebagai rujukan nilai kebenaran. Peran 

yang sebenarnya juga berlaku pada media konvensional, terutama televisi 

yang masih dianggap memiliki kredibilitas tinggi dalam pandangan 

khalayak media, maka ketika menemukan kekacauan (chaos) media 

konvensional masih tetap menjadi tujuan untuk mengonfirmasi mengenai 

kebenaran. Dalam praktiknya, kebenaran diperoleh khalayak jika 

mendapatkan berita yang termuat di media sosial akan tetapi 

mengandung konten yang meragukan (disinformasi), maka ketika merujuk 

media konvensional dan menemukan berita yang sama, khalayak akan 

memandang bahwa berita tersebut benar. Maksudnya, publik mencari 

padanan yang sama terhadap informasi yang diterimanya dari media sosial 

dengan merefer pada media mainstream yang sudah sangat terverifikasi.  

Begitu juga sebaliknya jika tidak menemukan berita di media 

konvensional padahal ramai di media sosial maka berita yang tersebar di 

media sosial tersebut akan tetap dipandang meragukan dan dianggap 

sebagai hoax. Dengan kata lain, media konvensional tidak tergugah untuk 

mengangkat isu yang tersebar di media sosial, dengan alasan tertentu 

seperti tidak mengandung unsur berita dan tidak memiliki kelayakan untuk 

menjadi berita. Namun jika keramaian terjadi di media konvensional 
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(mainstream) dan tidak tersebar dalam media sosial, maka dapat 

dikatakan bahwa nilai informasinya tetap dipandang sebagai kebenaran. 

Atas dasari itu, maka media mainstream memiliki peran baru sebagai 

rujukan kebenaran konfirmatif. Meskipun peran kebenaran konfirmatif 

juga dimiliki media sosial online sebagai perwujudan atau transformasi 

dari media konvensional ke bentuk online. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, media transformasi ini dapat dikategorikan sebagai media 

mainstream (arus utama), yang memenuhi segala unsur kepentingan 

dalam penyusunan nilai-nilai kebenaran. Media mainstream tentu 

beroposisi dengan media nonmainstream. Letak utamanya pada 

perbedaannya acuan nilai yang menjadi landasan dalam penyampaian 

informasi. Media mainstream tentu saja menganut azas-azas dan prinsip 

etik jurnalistik yang dalam penayangan dan penyiarannya digunakan 

sebagai pedoman pemberitaan siber. Sementara media nonmainstream 

nilai dan acuan kebenarannya berdasarkan persepsi kebenaran secara 

personal dan dituangkan dalam kebenaran khas versi media sosial.  

Sampai saat ini, metode pencarian kebenaran menjadi rutinitas baru 

bagi khalayak. Ini merupakan sebuah kebiasaan baru yang tidak pernah 

terjadi pada era truth atau masa ketika media massa masih menjadi satu-

satunya sarana penyebar informasi. Meskipun banyak media sosial tetapi 

masih belum menjadi rujukan bagi publik karena kerap digunakan untuk 

menebar hoax. Untuk menjaga dan memelihara kemurnian nilai tersebut, 

intinya sumber informasi dari media mainstream harus terverifikasi 

kevalidannya sebelum informasi itu dijadikan berita dan dikonsumsi publik 

luas (Mudjiyanto & Dunan, 2020). Sehingga akan menjadi tempat bagi 

kebenaran konfirmatif yang sebenarnya merupakan tugas baru muncul 

kemudian, dan teknik serta metode yang digunakannya adalah fact check 

(cek fakta). Seiring tren, hampir semua media mainstream menyediakan 

rubrik tersebut. Bahkan beberapa di antaranya telah berkolaborasi dengan 

perusahaan global, sebagai bentuk partisipasi dalam mengamankan sistem 

informasi supaya tidak terinstruksi konten-konten hoax. 
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Metode cek fakta atau jurnalisme pemeriksa fakta menerobos lebih 

banyak lini untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hiperlink dalam 

Jurnalisme pemeriksa fakta tidak hanya menautkan berita pada informasi-

informasi yang sebelumnya muncul, tapi pada laman-laman yang menjadi 

materi verifikasi data. Multimedia dalam Jurnalisme pemeriksa fakta tidak 

hanya berisi infografis, tapi antarmuka (interface) yang mengantarkan 

pengguna (user) menuju laman-laman lain berisi informasi serupa. Di 

Indonesia, terdapat dua kategori organisasi pemeriksa data. Kategori 

pertama adalah organisasi media yang melakukan pemeriksaan fakta 

dengan menyediakan kanal khusus untuk fact-checking journalism. 

Kategori ini ditemukan pada Tirto, salah satu media daring di Indonesia 

yang digandeng oleh Facebook sebagai third party fact checking dan telah 

terakreditasi oleh International Fact Checking Network (IFCN) pada Januari 

2018. Selain Tirto, pada 2018, sejumlah media lain di Indonesia juga 

menyusul tersertifikasi oleh IFCN, yaitu Cek Fakta- Liputan 6 (Juli 2018), 

Tempo.co (Agustus 2018), dan Hoaks atau Fakta-Kompas.com (Oktober 

2018). Kategori yang kedua adalah organisasi asosiasi, baik dari media 

maupun non-media. Di Indonesia, kategori kedua ini ditemukan pada 

Cekfakta.com yang diinisiasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia 

(AMSI), Google News Initiative serta First Draft (Nurlatifah & Irwansyah, 

2019).  

Metode penelusuran kebenaran pemeriksaan fakta ini perlu untuk 

mengantisipasi agar berita-berita yang menimbulkan kebingungan publik 

dapat terkonfirmasi dan terungkap kebohongannya. Karena tidak bisa 

dihindarkan bahwa hoax menunggangi dan mencatut website media 

mainstream. Jika publik tidak waspada, maka akan memandang berita 

yang sebenarnya hoax dipandangan sebagai informasi mengenai 

kebenaran. Begitupun jika media tidak segera bertindak dengan 

mengklarifikasi berita tersebut maka akan merugikan dan menjatuhkan 

kredibilitas media mainstream tersebut. Kasus penunggangan atau 
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pencatutan media mainstream yang terjadi seperti yang tertuang dalam 

gambar di bawah ini: 

Internet 

Gambar 6.1 Penelusuran berita hoax yang mencatut media mainstream 

 

Gambar tersebut hanya salah satu contoh dari sekian banyak hoax 

yang bertebaran di jaringan online dan menelusup masuk ke jaringan 

media sosial. Jika melihat sekilas pada tampilan beritanya dibuat seolah-

olah benar dengan menggunakan template merdeka.com. Isu yang 

diangkatnya berpotensi memecah belah umat beragama. Ini merupakan 

konten yang menunjukkan suasana post-truth. Menurut mcComiskey 

pernyataan-pernyataan pasca-kebenaran itu disebarkan dengan cara-cara 

keji seperti “bullshit, fake news, vicious social media posts, false denials, 

attacks on media, ethos and pathos at the expense of logos, and name-

calling”. Semua itu disebarkan lewat jaring pertemanan di berbagai media 

sosial yang relatif eksklusif: “Fake news succeeds because it is spread 

within the isolating context of social media filter bubbles, which prevent 

people from connecting with others who may have different beliefs” 
(Berita palsu berhasil karena menyebar dalam konteks isolasi gelembung 
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filter media sosial, yang mencegah orang terhubung dengan orang lain 

yang mungkin memiliki keyakinan berbeda) (Danardono, 2019) 

Penelusuran fakta dengan menggunakan saluran media juga dapat 

digunakan pada saluran media sosial. Maksudnya, ketika hoax yang dibuat 

pemilik akun tertentu hanya disebarkan melalui media sosial, maka media 

mainstream dapat mengangkatnya sebagai sebuah berita dengan tentu 

saja mendekati pada kandungan kebenarannya. Cara ini dipandang sangat 

efektif untuk menghentikan berbagai spekulasi yang muncul berkenaan 

dengan isu yang disebarkan. Bahkan juga untuk menghentikan 

penyebarannya, kebenaran konfirmatif dapat dilakukan oleh pemegang 

akun yang dekat atau berada di lingkungan orang atau peristiwa yang 

sedang diisukan. Tentu saja kebenaran berupa klarifikasi tersebut harus 

disertai dengan fakta-fakta seperti foto, video, atau hal yang bisa 

menjelaskan pada keadaan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagai 

sanggahan atau konter atas isu tersebut. Jika tanpa disertai fakta maka 

akan menimbulkan spekulasi yang lebih liar dan tidak menutup 

kemungkinan akan membuat kekacauan. 

Di sisi lain perlu juga dipahami bahwa para pemilik akun media sosial 

tidak harus digeneralasi sebagai orang jahat. Dari jutaan akun yang 

tersebar, dapat dipastikan bahwa mayoritas adalah orang-orang benar dan 

bertanggung jawab terhadap yang disebarkannya, dan memiliki 

kredibilitas personal yang baik di tengah lingkungan sosialnya. Sehingga 

tidak juga harus memiliki pandangan yang negatif terhadap semua media 

sosial. Karena dari sekian banyak kejadian yang dilaporkan dalam media 

sosial hanya beberapa saja yang merupakan kebohongan. Atau kejadian 

sebaran kebohongan yang terjadi pada masa-masa tertentu. Maka 

informasi atau berita yang disampaikan di jaringan media sosial tidak 

selamanya dan semuanya bermuatan hoax. Lingkup sosial yang melabeli 

media tersebut dapat berisi percakapan yang terjadi di ranah masyarakat 

dan itu semua dapat dijamin nilai kebenarannya. Berbagai informasi 

tentang kebahagiaan, kematian, kecelakaan, atau tragedi lainnya dapat 
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tersampaikan dan terverifikasi kebenarannya hanya saja dengan cara dan 

penyampaian yang khas media sosial. Meskipun tidak dapat dikatakan 

bahwa media sosial dalam dimensi mikro sebagai bentuk percakapan yang 

menghubungkan antarorang-orang dalam sebuah lingkungan, kelompok, 

atau asosiasi profesi terjamin kebenarannya, sebab dapat teridentifikasi 

kemungkinan munculnya tindakan atau perilaku dari seseorang yang 

dengan sengaja membuat konten yang tujuannya hanya untuk lucu-lucuan 

dan tidak terlalu esensial, akhirnya direspon dengan menyebarkannya ke 

semua jaringan media yang diikutinya.  

Semua ini mudah dan dapat terjadi begitu saja. Apalagi dapat 

dimaknai bahwa era post-truth menandai sebuah situasi yang dipenuhi 

dengan repudiasi atau pengingkaran fakta dan akal sehat. Berita-berita 

palsu, hoaks, dan bahkan teori konspirasi mudah sekali viral dan dipercaya 

publik. Publik bahkan meragukan berita yang sudah jelas terverifikasi dari 

media yang kredibel. Dengan kemudahan akses teknologi informasi pada 

saat ini, A. C. Grayling (dalam Kurniawan 2018) menekankan pada realitas 

pasca-kebenaran yang mudah tersebar di internet terutama melalui media 

sosial (Legg 2018) (Coughlan 2017). Media sosial menjadi ladang dimana 

pasca-kebenaran dapat diamati secara langsung. Fenomena pasca-

kebenaran singkat kata dipenuhi dengan pembenaran (bukan kebenaran 

secara substantif) atau legitimasi yang kemudian diargumentasikan 

melalui opini dan hoaks, disinformasi, maupun fakta yang parsial.  

 

C. STRATEGI KEBENARAN MEDIA 

Ruang informasi semakin luas. Kini, publik sangat leluasa memilih dan 

menentukan jenis atau kategori informasi yang sesuai dengan aspirasi dan 

persaaan kepada media yang dainggap dapat mewakilinya. Perluasan 

sistem media dengan hadirnya media baru memungkinkan untuk tidak 

menyandarkan informasi hanya pada salah satu kanal saja, namun dapat 

merujuk pada kanal-kanal lain yang berkategori sebagai media kredibel. 

Walaupun secara meyakinkan kapabilitas dan kredibilitas media sosial pun 
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tak dapat dinafikan karen dari sekian banyak akun yang bertebaran di 

ranah internet banyak yang menjaga kreblitas agar senantiasa mendapat 

kepercayaan publik dan dijadikan sebagai sumber informasi terpecercaya. 

Kini dengan terbentuknya dua entitas media dalam jaringan masing-

masing media mainstream dan nonmainstream merupakan kenyataan 

baru yang harus diterima. Era post-truth telah mewadahi keduanya untuk 

hidup berdampingan dan tidak saling berkonfrontasi satu sama lain. Dalam 

interaksinya, dapat terjadi pada ranah positif seperti misalnya, media 

mainstream melengkapi dirinya dengan media sosial untuk meluaskan 

pengaruh ke pasar sasaran, atau media sosial menggunakan media 

mainstream sebagai rujukan mengenai berita terverifikasi. Pada peristiwa 

yang mengarah pada suasana negatif, media sosial digunakan untuk 

tujuan-tujuan kurang baik dengan memanfaatkan media mainstream 

melalui teknik pendekonstruksi makna kebenaran.  

Eksistensi keduanya tidak untuk bersaing satu sama lain dalam 

menyemburkan nilai-nilai kebenaran, namun sebagai entitas profesional 

media mainstream diharapkan dapat menjadi penyeimbang dari konten-

konten hoax yang masif tersembur dari jaringan media sosial. Lebih dari 

itu, media mainstream harus berperan sebagai penjaga agar ekosistem 

informasi di era post-truth ini tidak jatuh dalam dekapan kebohongan yang 

terstruktur, sistematis, dan masif. Peran yang dijalankannya tidak harus 

dinyatakan melalui pengungkapan secara formal bahwa media 

mainstream akan bertindak sebagai pemelihara dan penjaga nilai 

kebenaran, akan tetapi melalui cara dan metode yang sudah terbangun 

dan menekankan pada kaidah, berusaha terus memelihara nilai-nilai 

tersebut yang disebarkan ke jaringan maya. Meskipun tidak dapat 

disangkal bahwa perubahan yang terjadi menuntut perubahan pada 

jurnalisme yang digunakan media mainstream, namun tidak meninggalkan 

esensi dan substansi pokok dari tugasnya sebagai penyampai risalah 

kebenaran. Beberapa di antaranya terlihat mulai mengubah dari sisi 
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penampilan, terutama mengenai bahasa yang digunakan namun tidak 

meninggalkan ciri dasar dari jurnalistiknya. 

Pandangan kebenaran dan strategi yang digunakan media mainstream 

di tengah banjirnya berita-berita beraliran subjektif non-faktual 

mengetengahkan pendapat dari empat orang dengan kapabilitas tinggi. 

Masing-masing Direktur Pemberitaan Ayo Media Grup, Rahim Asik, 

Pemimpin Redaksi Tribunjabarnews.com, Adi Sasono, Pemimpin Refdaksi 

atau Vice President Media Network Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), 

Dadang Hermawan, dan Pemimpin Redaksi Radar Bandung/radar-

bandung.id, Azam Munawar. Keempat media terkategori media besar, 

degan jaringan pemberitaan yang luas dan mengcover hampir seluruh 

wilayah di Indonesia. Selanjutnya, meski berposisi di Kota Bandung namun 

sifat dari medianya tidak dapat dikategorikan sebagai media lokal, karena 

tingkat keterjangkauan jaringan mencakup seluruh dunia. Pandangan dan 

pendapat dari keempat orang ini menjadi oase yang menyegarkan dahaga 

di tengah keinginan mendapatkan kebenaran dalam lautan pembenaran.  

Ini semua adalah konsekuensi era post-truth yang memungkinkan 

terjadinya percampuran nilai dan norma dan proses pengkonstruksian 

terhadap realitas. Bahkan berdasarkan pandangan Direktur Pemberitaan 

Ayo Media Network, Rahim Asik, media sosial dapat mendekonstruksi 

peristiwa yang sebenarnya terjadi, tapi karena cara penyampaian dan 

penyajiannya meletakkan pada sisi sesuai dengan predisposisi pemilik 

akun, pada akhirnya akan dipersepsi berbeda.  

“Pemahaman saya tentang post-truth yang disebut benar bukan soal 

faktanya ada datanya benar, benar itu sesuai tidak dengan keyakinan 

kita? Sesuai tidak dengan sentimen atau dengan suka tidak suka? 

Emosi, kalau tidak sesuai dianggap bukan kebenaran. Pemerintah 

misalnya, mengucurkan dana sekian, padahal datanya ada bisa 

diverifikasi dan sebagainya tapi dianggap bohong, nah yang bahaya 

kan kemudian itu menjadi alat politik untuk mendeskreditkan atau 

mendeligitimasi atau untuk kepentingan bisnis, macam-macam jadi 
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alat, praktiknya kan bisa berupa hoax-hoax disebar-sebar di medsos di 

mana atau di konten Ayo juga bisa diedit langsung ganti judul ganti 

segala macam padahal isinya bukan tujuannya. Kan ada adagium: 

yang diucapkan sekali kebohongan kalau diucapkan berulang-ulang 

jadi kebenaran. Nah karena hujan yang begituan, orang jadi tidak bisa 

objektif.” 

 

 Pandangan ini merupakan rekaman kenyataan yang dalam 

kesehariannya selalu dihadapi para jurnalis. Kemudian jika melihat pola 

dan isi penyebarannya, media sosial tidak dipandang sebagai kompetitor 

yang mengancam eksistensi profesionalitas jurnalis mengingat kandungan 

pesan yang terdapat di dalamnya dapat dikategorikan ke dalam karya non-

jurnalistik yang dikelola melalui tangan-tangan amatir. Sehingga harus 

dibedakan di antara keduanya walau saling bersinggungan dalam satu 

platform online namun merupakan rumpun yang berbeda.  

 

“Pertama adalah bahwa media sosial bukan karya jurnalistik. Kami ini 
portal news yang memegang kaidah kode etik jurnalistik, Undang 

Undang No 40 tahun 99 tentang pers, selanjutnya ada juga pedoman 

pemberitaan media siber, pedoman pemberitaan ramah anak, dan 

yang terbaru adalah pedoman pemberitaan penderita disabilitas.” 
(Dadang Hermawan, Pemimpin Redaksi Pikiran-Rakyat.com, Pikiran 

Rakyat Media Network). 

 

Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa media sosial yang 

tergolong nonmainstream bukan media sebagaimana pengertian dalam 

disiplin ilmu komunikasi massa. Media sosial dikelola secara personal, 

sehingga aturan yang diterapkannya lebih pada kapasitas pengetahuan 

individual. Berbeda dengan aturan yang melandasi gerak operasionalisasi 

media mainstream yang sangat lengkap dengan berbagai aturan. Semua 

ini merupakan strategi yang dipraktikkan dalam berkiprah menyebar dan 
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menebar kebenaran di era post-truth. Bahkan dapat dipastikan sudah 

terpatri dalam diri semua jurnalis. Sehingga dalam berkiprah di jaringan 

online, tidak memiliki keraguan pada nilai-nilai yang disebarkannya. Meski 

sebenarnya nilai kebenaran yang dibawanya tidak ditujukan untuk 

menyaingi kiprah media nonmainstream, selain sebagai rujukan dalam 

mengemas dan merangkai informasi. 

 

“Kami sebenarnya simple aja menghadapi media sosial, memang 
kalau kita lihat kompleks ya masalah di luar, tapi kami simple aja 

caranya tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan prosedur 

jurnalistik. Jadi bagaimana meliput, bagaimana memverifikasi, 

memilih narasumber, itu yang utama, sehingga yang penting kita 

tidak keluar dari situ, itu saja, karena apa namanya, biarlah di luar 

berubah yang penting kami strik pada itu supaya kita menemukan 

sesuatu yang benar menurut versi kami, versi pers yang kita sudah 

melalui proses verifikasi, kan di pelajaran kami yang awal yang 

penting kan fakta, fakta, fakta, fakta, verifikasi, verifikasi, verifikasi, 

verifikasi, itu saja dan itu yang selalu kami ingatkan kepada tim 

terutama tim di lapangan supaya tidak salah memilih narasumber, 

memilah-milah fakta mana yang bisa ditulis mana yang enggak.” (Adi 
Sasono, Pemimpin Redaksi Tribunnews.id) 

 

Peraturan ketat yang menjadi landasan operasionalisasi media 

menjadi salah satu strategi dalam menghadapi keriuhan di jaringan online. 

Secara konstan diaplikasikan sebagai bagian dalam menyemai kebaikan 

dan kebenaran. Hanya saja gencarnya arus informasi di media sosial dapat 

menumbuhkan tingkat likeabilitas terhadap akun media sosial hingga 

mengalahkan kesukaan terhadap media mainstream. Dampaknya adalah 

perubahan ekosistem informasi publik. Sebaran masif yang dihembuskan 

media nonmainstream lebih berdasarkan pada konstruksi subjektif tanpa 

mengindahkan fakta dan data. Ini merupakan sebuah tantangan yang 
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dihadapi ketika para profesional media bertransformasi dalam jaringan 

online: 

“Strategi yang dilakukan media sudah benar, cuma karena ini ibarat 

tumbuh hampir bersamaan dengan daya tarik medsos, maka orang 

ditanya suka baca media tidak, jawabnya tidak. Kecuali ada notifikasi. 

Di media besar ada yang menongkrongi medsos. Ambil di medsos, bisa 

terjerembab kesitu. Jadi pemahaman saya di era post truth ini, yang 

disebut benar bukan soal faktanya ada, datanya benar, benar itu 

sesuai tidak dengan keyakinan kita, sesuai tidak dengan sentimen atau 

dengan suka tidak suka, emosi, kalau tidak sesuai dianggap bukan 

kebenaran. Misalnya, pemerintah mengucurkan dana sekian, datanya 

ada bisa diverifikasi dan sebagainya tapi dianggap bohong, nah yang 

bahaya kemudian itu menjadi alat politik untuk mendeskreditkan atau 

mendeligitimasi atau untuk kepentingan bisnis, macam-macam jadi 

alat, praktiknya kan bisa berupa hoaks disebar-sebar di medsos di 

mana atau di, konten Ayo juga bisa diedit langsung ganti judul ganti 

segala macam padahal bisnis bukan tujuannya kan ada adagium: 

yang diucapkan sekali kebohongan kalau diucapkan berulang-ulang 

jadi kebenaran. Nah karena hujan yang begituan, orang jadi tidak bisa 

objektif, misalnya, bagaimanapun orang yang simpati pada Anis 

Baswedan, Jokowi, RK, tetap menganggap kebohongan padahal 

datanya hasil investigasi segala macam malah dianggapnya medianya 

punya kepentingan. Padahal itu hasil investigasi, cover both sudah 

lengkap tetap dianggap kebohongan, karena simpati pada Anis, 

Jokowi, RK, dia buta ketika melihat kesalahan, tutup mata,” (Rahim 
Asik, Direktur Pemberitaan Ayo Media Network)  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa beroperasi di jaringan online 

memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Di antaranya terjadinya 

pengerdilan peran dan fungsi. Apabila dihadapkan dengan media sosial, 

media mainstream akan mengalami kesulitan. Terlebih jika digunakan 
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sebagai lembaga counter atau penyeimbang nilai-nilai kebenaran di era 

post-truth ini yang dasar rujukan nilainya berbeda dengan media non-

mainstream. Selain itu, dari sisi jumlah pun sangat tidak sebanding. 

Populasi media sosial dipastikan terus bertambah seiring dengan 

kepemilikan akun secara personal.  

 

“Media mainstream sekarang hanya tinggal berita saja. Komponen 

lain seperti iklan dan sirkulasi sudah diambil google. Jadi upaya sudah, 

tapi terlalu kecil dalam lalu lintas informasi yang semakin tinggi. 

Media pada umumnya hanya diwakili satu akun yang sama jadi 

mengalami pengecilan peran sekarang data di dewan pers 43.000 

media itu yang punya akun sekarang pengguna FB, twitter, WA sudah 

jutaan, 43.000 berapa persennya sangat tidak sebanding dengan 

jumlah populasi orang yang punya akun, kan sama satu WA satu akun 

kan tidak ada misalnya admin kompas meskipun yang mengelola tim 

tetap dianggap satu orang personal dianggap individu. Jadi upaya 

yang dilakukan media saja tidak akan seberapa karena dia hanya 

persentase kecil dari pemilik akun. Jadi niat media untuk 

menyeimbangkan informasi atau memberi perspektif yang lebih benar 

atau pilihan informasi kepada pembaca itu jumlahnya tetap tidak 

seimbang jadi sangat berat dari sudut itu, memang kenyataannya 

berat.” (Rahim Asik, Direktur Pemberitaan Ayo Media Network).  
 

Pada dasarnya kehadiran media mainstream di jaringan online sebagai 

wujud pelayanan informasi publik, apalagi mengingat realitas yang 

menunjukkan bahwa media konvensional di ambang punah. Manakala 

media ingin tetap survive dan menjalankan fungsinya harus beralih dalam 

dimensi dan platform baru. Platform yang sangat berbeda dengan 

teknologi media massa sebelumnya. Pada saat belum terkonvergensi, 

operasionalisasi media berbeda-beda dalam ranah yang berlainan. Media 

cetak menggunakan teknologi mesin press sedangkan media elektronik 
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menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik. Dalam platform online, 

harus bersandingan dengan seluruh jenis media termasuk dengan media 

sosial. Meski terjadi pemisahan hingga terjadi penggolongan antara 

keduanya yang menegaskan dua entitas yang berbeda. Termasuk gerak 

operasionalisasinya sesuai dengan misi masing-masing. Dari perbedaan ini 

terdapat jalinan yang saling menghubungkan. Media mainstream 

seringkali memandang konten di media sosial sebagai informasi awal yang 

berpotensi menjadi topik pemberitaan. Dalam banyak peristiwa informasi 

dari media sosial menjadi berita di media mainstream. Namun proses 

penyusunannya melalui tahapan dan prosedur jurnalistik, sehingga nilai 

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula sebaliknya, 

media sosial tidak dapat dihindarkan mengambil berita dari media 

mainstream kemudian mendistribusikan ke sejauh rentang persebarannya.  

“Kita tidak bisa melepaskan diri dari media sosial, kami menganggap 

media sosial sebagai sumber informasi juga tapi kami pilah-pilah tadi, 

pertama kita ambil akun yang terverifikasi, kemudian itupun kami 

tidak boleh asal ambil, kami verifikasi juga ke akun tersebut melalui 

telepon misalnya, kalau enggak ya kita DM, kalau misalnya sudah 

berkali-kali kita tahu kalau itu akun misalnya Fadly Zon (official) tetapi 

misalnya kami melihat, statement ini bukan pakemnya mas FZ, kita 

harus verifikasi lagi, jangan-jangan kita verifikasi, betul Anda 

mengucapkan ini kok agak aneh, kita harus verifikasi siapa tahu 

akunya dibajak kan bisa saja. jangan sampai kita salah orang, jangan-

jangan sih misalnya kalau kita tidak mengantisipasi itu, misalnya kita 

salah melihat, akun ini terverifikasi enggak, nah kalo di twitter kan ada 

centang biru nah itu harus kita pastikan.”(Adi Sasomo, Pemimpin 
Redaksi, Tribun Jabar.id). 

 

Menjalankan peran dan fungsi sebagai pengimbang konten-konten 

media sosial tidak dapat dilakukan, akhirnya berusaha sebaik mungkin 

menjalankan tugas sebagaimana yang digariskan peraturan. Upaya yang 
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mungkin dilakukan adalah menstimulasi dunia maya dengan melakukan 

penetrasi ke pasar sasaran dengan mengerahkan seluruh anak-anak 

perusahaan yang berhimpun dalam holding company.  

 

“Kalau saya pribadi saya pikir secara logika ya akan sulit kami 

melawan, kami punya penetrasi sebagai media tribun all itu saya agak 

lupa berapa persen, ada sekitar 25 persen atau berapa saya lupa. 

Tetapi kami juga tidak menjamin bahwa mereka semua melek digital, 

literasi digital, kami enggak berpikir bahwa kami akan bisa 

memengaruhi orang sampai mencari kebenaran hakiki, itu kan sangat 

luhur, tapi ini yang secara pribadi kami lakukan. Terserah nanti 

pembaca menilai apa, karena kalau kami melihat di komen, kan setiap 

kali kami membikin konten di media sosial, kami lihat aja komennya, 

komennya 50-50 aja, 50 persen setuju dan enggak. Ada orang yang 

meskipun membuat berita melalui verifikasi yang berlapis-lapis tetapi 

kalau orang itu tidak percaya pilihan sikap pada konten itu, ya orang 

tidak akan terima, tapi ya itulah ikhtiar kami menjaga kemurnian nilai 

jurnalistik. Paling tidak kami media yang terverifikasi dewan pers, 

kalau ada orang tidak setuju, kalau complain alamatnya jelas, setiap 

postingan di situ ada nama penulis dan ada nama editornya, ada 

sumbernya darimana, kami bisa mempertanggungjawabkan.” (Adi 
Sasono, Pemimpin Redaksi, Tribunjabar.id) 

 

Persepsi yang sama juga dialami informan lain. Kehadirannya di 

jaringan online tidak diarahkan untuk menjadi rival atau menjadi 

penyeimbang media sosial. Karena selain sebagai bentuk 

pengejawantahan eksistensi profesi, juga untuk mengukuhkan peran 

sebagai pelayan informasi. Di sisi lain, dari sisi platform sangat berbeda. 

Media sosial lahir sebagai anak kandung teknologi komunikasi dengan 

kemungkinan pembaruan teknologi secara berkesinambungan, sedangkan 

media mainstream masih menggunakan teknologi yang relatif lama. 
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Apabila dibandingkan dapat digambarkan bahwa media mainstream sudah 

mencapai teknologi 4.0 sedangkan media mainstream masih 

menggunakan kode teknologi 1.0. Dengan perbedaan tersebut maka 

peran yang dijalannya pun sangat berbeda. Bagaimana tidak, dengan 

konsep teknologi yang terus berkembang, media sosial kini setara dengan 

influencer karena dapat membuat konten kreatif yang sangat sesuai 

dengan situasi saat ini, bahkan di sisi lain media sosial beralih peran 

menjadi tempat klarifikasi. 

 

“Berdasarkan perkembangan tersebut, kami sih tidak berpretensi 
menjadi penyeimbang apalagi lawan media sosial, meskipun kami 

paham bahwa media sosial kerap mengalami distorsi dalam konten 

informasinya. Kami hanya berusaha benar dalam membuat dan 

menyebarkan berita. Itu strategi yang kami gunakan. Nah apabila 

kami menemukan informasi di media sosial dan menurut kami dapat 

dirunning, tentu saja akan menempuh prosedur yang sesuai dengan 

kaidah etik.” (Azam Munawar, Pemimpin Redaksi radarbandung.id) 
 

 Apabila melakukan analisis secara mendalam, maka secara prosedural 

dapat diakui bahwa teknologi yang diterapkan berbeda. Walaupun secara 

operasional berada dalam ranah yang sama, yakni di jaringan internet 

akan tetapi tidak secara vis a vis berhadap-hadapan. Dengan kata lain 

bentuk konvergensi media mainstream ini tidak secara spesifik diarahkan 

untuk menghadapi media sosial, atau juga sebaliknya media sosial 

didesain untuk menghentikan laju operasional media mainstream, namun 

satu sama lain sebagai partner yang saling melengkapi.  

 

“Kami sadar diri saja, di era post-truth ini memang terjemahan nilai-

nilai kebenaran menjadi multitafsir. Jadi semuanya kami serahkan 

kepada masyarakat untuk menerima dan mencerna setiap informasi 

yang diperolehnya, silakan untuk menerjemahkan kebenaran yang 
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diperolehnya dari media jenis apapun. Karena saya pikir dengan 

semakin akrabnya masyarakat berhubungan dengan media, 

masyarakat sudah sangat dewasa dan akan menemukan sendiri nilai 

kebenaran ini.” (Azam Munawar, Pemimpin Redaksi radarbandung.id). 
 

Pernyataan ini menjelaskan bahwa dengan terbiasanya masyarakat 

mencerna dan menerima informasi maka lambat laun akan meningkatkan 

kecakapannya. Sehingga pada akhirnya dapat membedakan situasi-situasi 

yang dihadapinya, pada saat mana harus memercayai nilai informasi 

meskipun bersumber dari media sosial, dan saat mana pula membutuhkan 

asupan informasi dari media mainstream yang kredibilitas. 

 

 Pada praktiknya media mainstream tetap berjalan sesuai jalurnya. 

Kondisi ini sama sebagaimana peran yang dijalankan sebelumnya saat 

bergerak dalam platform cetak atau elektronik. Panduan nilai sebagai 

landasan operasionalisasi media kukuh diterapkan meski bertransformasi 

dalam kanal digital. Kebiasaan etis yang terkondisikan sejak menempuh 

profesi sebagai jurnalis, memberi corak baru dalam spektrum online yang 

sangat luas. Sehingga pada praktiknya, memberikan keyakinan kepada 

publik untuk menetapkan sebagai rujukan informasi yang valid dan sah. Ini 

bentuk panduan yang dapat digunakan masyarakat dalam mencerna 

berbagai informasi yang diterima melalui gawai atau alat lainnya, sehingga 

tidak tersesat pada konten-konten yang bertujuan mengarahkan opini 

masyarakat pada tujuan tertentu. Komitmen tegas pada aturan ini 

dipegang teguh apalagi dalam era di mana pemahaman terhadap 

kebenaran tidak berdasarkan fakta dan kenyataan objektif, melainkan atas 

dasar sentimen, emosi, dan keyakinan. Meski begitu perlu upaya lain yang 

lebih intens untuk menyadarkan publik terhadap bahayanya informasi 

yang beredar di media sosial. 
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“Kampanye cerdas bermedia perlu lebih banyak lagi dilakukan. 

Kemudian kita menyasar keluarga, karena yang efektif itu keluarga, 

karena di keluarga juga ada yang begini-begitu, harus dilakukan masif 

oleh semua orang, pendidikan, daya tarik medsos dengan situs web, 

termasuk ya begini, kita kan terus berusaha menginformasikan 

mengenai kebenaran, karena kita memiliki acuan yang jelas. sambil 

sebenarnya tetap tidak yakin apakah cara yang kami lakukan 

membantu memperbaiki atau tidak, karena susah mengubah 

sentiment, simpati, emosi, keyakinan. Melakukan kesalahan apapun, 

tetap tidak akan dianggap sebagai kesalahan, nah di dunia jurnalistik 

menjadi sesuatu yang baru, tantangan yang berat bagi jurnalis, 

karena dulu orang tidak punya informasi pembanding lain tidak punya 

medsos segala macam. Sekarang media head to head dengan media 

sosial, yang sekarang istilahnya personal media, (Rahim Asik, Direktur 

Pemberitaan Ayo Media Network). 

 

Di sisi lain, sebagai upaya untuk menegaskan kembali mengenai 

kondisi informasi yang sudah sangat kacau, harus menempuh cara-cara 

lain agar kesadaran publik saat berinteraksi dengan media terbangun 

dengan sendirinya. Sehingga langkah-langkah yang diperlukan sudah 

secara otomatis mendorong masyarakat untuk melakukan verifikasi atau 

mencari informasi pembanding yang sesuai dengan keperluan 

mendapatkan kebenaran. Masyarakat yang sudah aware terhadap situasi 

informasi akan sendirinya melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

prosedur. 

 

“Ya masyarakat bisa melakukan verifikasi sendiri sumber dari nilai 
kebenaran dari berita yang tersebar di medsos. 1. Cek di media 

mainstream, 2. Cek di media sosial resmi pemerintah/badan/publik 

figure, 3. Verifikasi secara online maupun offline akun penyebar info. 

(Dadang Hermawan, Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat.com)  
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 Selain melalui langkah verifikasi, masyarakat juga dapat menemukan 

kanal cek fakta (fact check) untuk mengetahui kondisi informasi yang 

sebenarnya. Pikiran Rakyat memiliki kanal cek fakta meski belum 

dilengkapi dengan tim fact checker, begitu juga dengan Ayo Media 

Network, Tribun dan media lain.  

 

“Saya perah pelatihan cek fakta di google, semua reporter ayo juga 
pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan google, meskipun belum 

ada rubriknya tapi ada reporter yang sejak mahasiswa ikut pelatihan 

program cek fakta, Mafindo, dia rutin melakukan cek fakta, tetap, satu 

media tidak cukup butuh banyak media yang melakukan itu.” (Rahim 

Asik, Direktur Pemberitaan Ayo Media Network). 

 

Keseriusan yang sama menjadi perhatian Kelompok Tribun. Karena 

keberadaan lembaga cek fakta melekat pada perusahaan media online 

merupakan sebuah keniscayaan dan sekaligus sebagai mekanisme 

penelusuran mengenai informasi yang sahih dan benar: 

 

“Pernah mengikuti pelatihan tapi karena pelatihan tidak berlangsung 
masif, misalnya AJI, tidak semua orang bisa ikut, nah kami kerja sama 

aja dengan, membuka diri pada lembaga-lembaga yang selama ini 

menjadi pengawas, misalnya google juga tapi karena pesertanya 

terbatas kami bisa gunakan. Inisiatifnya dari kami kemudian ada 

lembaga lain yang mengingatkan kami, tolong ini dicek lagi. Maka 

kalau ada bantahan terhadap berita kami, langsung kami kutip juga, 

itu sebagai pertanggung jawaban kami supaya untuk menetralisir 

berita yang sudah muncul sebelumnya ini ada fakta baru lho.” (Adi 
Sasono, Pemimpin Redaksi, Tribun Jabar.id) 
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Tribun yang berada dalam Kelompok Kompas Gramedia (KKG) 

mengelola media secara serius dan profesional. Bahkan dalam era post 

truth ini, menjaga dengan ketat seluruh anak perusahaan untuk selalu 

berada di jalur yang benar, terutama dalam memberitakan berbagai 

peristiwa. Keseriusan ini ditempuh dengan berdirinya tim Ombudsman 

yang bertujuan memantau dan mengawasi pelaksanaan penyusunan dan 

penyebaran berita. 

 

“Secara korporat kami punya tim ombudsman yang mengawasi semua 

konten yang diproduksi, kami ini ada 51 unit tribun mulai dari Aceh 

sampai Papua, tugasnya melihat mana konten yang salah mana yang 

enggak jangan sampai kesalahan itu muncul. Pengawasannya setiap 

hari,supaya kami taat pada prosedur jurnalistik, kami taat pada kode 

etik, kita tetap di jalur jurnalistik, sehingga apapun kata media sosial 

ya kita tetap harus kritis, harus verifikasi. Nah ada satu lagi yang 

secara korporat juga ada event-event tertentu, momentum-

momentum tertentu misalnya pilkada pemilihan presiden, ketika kami 

melihat ada pembelahan di masyarakat, CEO kami mengeluarkan 

memo internal memberi panduan supaya mengingatkan lagi. Setiap 

saat ya paling begitu yang bisa kami lakukan supaya kita tidak 

terjebak pada kebenaran yang dicreate padahal itu salah, misalnya 

saja, kan kita bisa tetap saja wartawan, setiap individu punya 

referensi atau sikap politik saat pilpres misalnya pro Jokowi atau 

Prabowo, tapi itu kadang-kadang kita sebagai manusia secara 

instinktif menyukai, lebih memercayai apa yang kita sukai, ya kan 

baca postingan, itu kami harus hati-hati, kami tidak boleh memposting 

konten atau ngelike konten yang menunjukkan preferensi politik kami, 

netral aja. Perkara tadi dia milih siapa itu urusan luar, tapi itu jangan 

sampai pada pilihan berita. Ketat sekali. Ombudsman Tribun, sama 

juga mengingatkan, ya mengingatkan supaya kalau kita masuk ke isu 

itu ini lho risikonya kalau kalian tidak hati-hati kalau tidak cek fakta 
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yang lain, lain konten yang sudah keterlaluan langsung ditake down” 
(Adi Sasono, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar.id) 

 

Pemurnian dan kemurnian konten berita terus dijaga agar senantiasa 

sesuai dengan standard operational procedure (SOP) penyebaran khas 

grup Tribun. Prosedur ini merupakan komitmen yang tertanam untuk 

senantiasa berlandaskan kebenaran dalam memproduksi berita dan tidak 

terjebak pada suasana yang berkembang yang mengubah pola 

penanganan media. Metode lain guna mengukuhkan diri sebagai media 

rujukan yang kredibel, Tribun menggunakan berbagai kesempatan untuk 

menyampaikan mengenai situasi informasi. Formatnya bisa dalam bentuk 

pertemuan-pertemuan tertentu ketika pihak lain datang berkunjung ke 

kantor. Langkah selanjutnya melakukan kampanye secara nasional 

berkenaan dengan diterimanya penghargaan seperti Adam Malik Award, 

yakni dengan memasang di media sosial. Itu sebagai upaya mengimbangi 

dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa Tribun dapat dijadikan 

sebagai pembanding alternatif informasi pilihan, dan juga sebagai institusi 

pers yang terverifikasi. 

Begitu juga halnya yang dilakukan grup Radar Bandung dalam 

mengajak masyarakat ikut memelihara agar lingkungan informasi sehat 

dan tidak terkontaminasi racun dari konten-konten yang membahayakan. 

Di bawah naungan grup media besar Jawa Pos, Radar Bandung turut 

mendukung berbagai gerakan memerangi hoax dalam baik koteks regional 

maupun nasional. Langkah ini menegaskan bahwa Radar Bandung sebagai 

media mainstream yang layak dijadikan sebagai rujukan informasi publik. 

Informasi yang disebarkannya dapat menjadi panduan nilai kebenaran 

yang diperlukan dalam ekosistem yang sudah sangat kacau. 
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“Kami memang sangat peduli terhadap masyarakat agar tidak 

terpapar berita-berita yang menyesakkan. Karena itulah dengan cara 

dan gaya kami menyampaikan informasi melalui tahapan-tahapan 

dan seleksi yang sangat ketat, dapat menjadi panduan. Masyarakat 

tidak perlu ragu ketika membuka dan membaca semua konten yang 

disajikan di radarbandung.com atau pojok.id misalnya, karena 

semuanya sudah melalui mekanisme yang berlandaskan pada kaidah 

etik jurnalistik. Begitupun dalam praktik bermedia, kami diawasi 

melalui tim ombudsman yang bertugas sebagai pengawas dan 

mengingatkan kami untuk selalu bertindak sesuai aturan.” (Azam 
Munawar, Pemimpin Redaksi Radar Bandung.id) 

 

Berdasarkan pandangan tersebut maka seluruh narsumber 

menyatakan bahwa media sosial bukan merupakan pesaing dan tidak 

menjadi sandungan dalam sistem pemberitaan dalam platform informasi 

website berita. Ini karena rumpun yang dimiliki masing-masing media 

sangat berbeda. Media mainstream dapat dirujuk sebagai media berita 

dengan semua kandungan nilai yang menyatakan tentang kebenaran 

faktual, sementara media sosial sebagai alat atau saluran yang mewadahi 

percakapan anggota masyarakat yang dituangkan ke dalam jaringan online. 

Perbedaan berikutnya, media mainstream merupakan hasil kerja para 

jurnalis profesional sehingga produk akhirnya dapat disebut sebagai 

produk jurnalistik. Selain itu, dari ciri institusi yang melekat dalam media 

mainstream, maka gerak operasionalisasinya senantiasa mendasarkan 

pada kaidah dan nilai-nilai etik jurnalistik. Cara ini dilakukan selain sebagai 

bentuk pertanggungjawaban terhadap profesi juga untuk menegaskan ciri 

perbedaan dengan media sosial. Sementara media sosial tentu saja 

merupakan produk amatir yang dapat dibedakan dengan profesionalisme 

jurnalis, sehingga dalam ruang-ruang yang terselenggara tidak memiliki 

kaidah khusus yang menyaratkan prinsip pemberitaan yang benar sesuai 

dengan etika jurnalistik.   
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A 

Akun: Kumpulan catatan transaksi keuangan; buku; 2 daftar transaksi 

keuangan yang tersusun dalam buku besar dan yang bertalian dengan 

jenis harta dan kewajiban tertentu yang dimiliki atau ditanggung gugat 

oleh orang atau perusahaan; perkiraan 

Ambigu: Bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan 

keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya); bermakna ganda; 

taksa. 

Artifisial: Tidak alami, buatan

 

B 

Bahasa: Salah satu unsur budaya. Karena kebudayaan sebuah masyarakat 

salah satunya dapat dikenali dari bahasa yang digunakan. 

Budaya: Daya dan budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa.  

Berita: Segala sesuatu atau siapa saja yang dianggap oleh suatu media 

berita sebagai subjek yang layak mendapat perhatian). 

Budaya: Konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya 

didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, 

nilai makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep 

alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok 

besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan 

kelompok. 

GLOSARIUM 
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Buzzer: Orang atau sekelompok orang yang dibayar jasanya untuk 

mempromosikan, mengkampanyekan, atau menyuarakan sesuatu 

(m.fimela.com)

 

D 

Daring: Cara berkomunikasi di mana cara penyampaian dan penerimaan 

pesan dilakukan melalui jaringan internet. 

Deception: Pesan komunikasi yang disengaja agar orang lain mendapatkan 

pemahaman yang salah, atau agar mereka meyakini apa yang kita sendiri 

sendiri tidak yakin akannya. 

Difusi: Proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-

saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota suatu sistem 

sosial. 

Disinformasi: Informasi yang juga tidak benar namun memang direkayasa 

(fabricated) sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi 

masyarakat, sengaja ingin mempengaruhi opini publik dan lantas 

mendapatkan keuntungan tertentu darinya. 

Dunia Hiperrealitas: Dunia yang disarati oleh silih bergantinya reproduksi 

obyek-obyek yang simulacrum, obyek-obyek yang murni penampakan, 

yang tercabut dari realitas sosial masa lalunya, atau sama sekali tak 

mempunyai realitas sosial sebagai referensinya. 

Disrupsi: Hal tercerabut dari akarnya

 

E 

Esensi: Pokok 
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Era Paling Mutakhir: Penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang 

muncul bersamaan dengan pandemi virus corona. 

Esensi Propaganda: Upaya memenangkan dukungan vital, tulus, dan luas 

dari masyarakat atas sebuah gagasan sehingga pada akhirnya target 

propaganda menyerap gagasan itu secara terang-terangan dan tidak 

pernah bisa melepaskan diri darinya. 

Emoticon: Gambar atau lambang yang mengungkapkan perasaan

 

F 

Fitur: Karakteristik khusus yang terdapat dalam suatu alat, biasanya 

ditemukan pada peralatan elektronik seperti radio, televisi, ponsel dan 

lain-lain (brainly.co.id)

 

H 

Hoax: Suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu 

atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai 

sesuatu. 

 

I 

Infleuncer: Seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang 

lain dengan kapasitas yang dimilikinya

 

K  

Kaidah: Rumusan asa yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, 

patokan, dalil (dalam matematika) (kbbi.web.id) 
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Kebenaran: Pemahaman sempurna atas sesuatu. 

Kebudayaan: Hasil cipta rasa, dan karsa. 

Kecenderungan Buzzer Indonesia: Membangun topik menggunakan akun-

akun palsu yang dikendalikan baik oleh manusia maupun robot dalam 

jumlah besar untuk menciptakan konten yang bersifat minsinformasi dan 

disinformasi. 

Komunikasi: Suatu proses di mana para partisipan menciptakan dan 

berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai saling pengertian. 

Konspiratif: Berkaitan dengan konspirasi 

Konstruksi: Susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan rumah, 

dan sebagainya), 2. Susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau 

kelompok kata (kbbi.web,id) 

Konvergensi: Keadaan menuju satu titik pertemuan, memusat 

Kredibilitas: Dapat dipercaya

 

L 

Lanskap: Tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam)

 

M 

Masif: 1. Utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga, 2. Kuat, kukuh, 3. 

Murni (tentang logam mulia 

Media: Alat, sarana, medium 
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Malinformasi: Informasi yang memang memiliki cukup unsur kebenaran, 

baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta obyektif. 

Media: Pikiran, pikiran yang dimanifestasikan dalam wujud opini yang 

tersebar ke sejauh rentang penyebarannya. Hal ini sebagaimana dikatakan 

Mc Luhan dan Innis, media merupakan perpanjangan pikiran manusia. Jadi 

media yang menonjol dalam penggunaan membiaskan masa historis 

apapun. 

Media Sosial: Platform media yang memfokuskan pada eksistensi 

pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 

berkolaborasi. 

Misinformasi: Informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, 

namun orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi 

tersebut sahih dan dapat dipercaya.  

 

N  

Notabene: Dasar berpijak media massa. 

Nilai: Sesuatu yang dianggap tinggi

 

O 

Opini: Pendapat 

Objektif: Kenyataan sesungguhnya 

Objektivitas: Bentuk tertentu dari praktik media dan juga merupakan 

sikap tertentu dari tugas pengumpulan, pengolahan dan penyebaran 

informasi. 
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Opini: Pendapat dari seseorang mengenai sesuatu yang menarik perhatian 

atau minatnya. 

Opini Publik: Hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang 

dilakukan di dalam masyarakat demokratis. 

 

P 

Paradigma: Cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya 

sehingga mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. 

Pengetahuan Ilmu (Science): Pengetahuan yang diperoleh lewat 

penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian 

kebenarannya. 

Perbedaannya: Pada tingkat keeratan dan kontak media dengan 

masyarakat. 

Persepsi: Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Pros-truth: Perubahan makna kebenaran yang dihembuskan media. Pada 

awalnya, media menggunakan basis kebenaran berdasarkan fakta, namun 

di era post-truth yang ditandai hadirnya jenis media baru mampu 

menciptakan makna-makna kebenaran yang sifatnya khas.  

Publik: Kumpulan manusia atau orang, yang mempunyai perhatian 

terhadap sesuatu hal tertentu. 

Platform: Piring
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R 

Realitas: Hal yang nyata

 

S 

Subjektif: Perasaan seseorang 

Sensasi: Sebuah kesan, atau menyadari terhadap suatu kesan yang 

ditimbulkan oleh syaraf pusat melalui media sensorik atau syaraf aferen, 

atau pada salah satu organ indera, sebuah rasa sadar penuh apakah 

sependapat atau tidak, yang disebabkan oleh adanya suatu stimulus. 

Sensasi: Sesuatu yang khusus dari indera. 

Substitusi: Pengganti

 

T 

Transparansi: Keterbukaan informasi karena konten media sosial 

ditunjukkan untuk konsumsi publik untuk sekelompok orang. 

 

U 

UGC: Terminologi untuk menunjukkan keleluasaan khalayak memproduksi, 

merekayasa dan mendistribusikan kontennya. User generated content 

(UGC).  
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Disinformasi, 63, 188 
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Dunia hiperrealitas, 12, 188 

E 

Emoticon, 189 
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Infleuncer, 189 

Influencer, vi 
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L 

Lanskap, 190 

M 

Malinformasi, 63, 191 

Masif, 190 

Media, 2, iv, vi, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 

30, 32, 35, 38, 60, 69, 71, 84, 85, 87, 
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Misinformasi, 63, 191 

N 

Nilai, vi, 6, 17, 75, 76, 97, 100, 106, 108, 

129, 133, 134, 137, 146, 153, 155, 

182, 191 

O 

Objektif, 191 

Objektivitas, 127, 128, 131, 191 

Opini, vi, 59, 66, 68, 111, 184, 191 

P 

Paradigma, 178, 192 

Pengetahuan ilmu (science)., 192 

Perbedaannya, 56, 61, 192 

Persepsi, vi, 92, 143, 170, 181, 192 

Platform, 168, 182, 192 

Pros-truth, 192 

Publik, 21, 67, 69, 70, 99, 155, 162, 184, 

192 

R 

Realitas, 1, 12, 18, 19, 59, 61, 87, 108, 
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S 

sensasi, 15, 20, 62, 67, 87, 193 

Sensasi, 15, 179, 193 

Subjektif, 193 

Substitusi, 193 

T 

Tafsir, vi, 2, 99, 102, 106, 108, 118 

Transformasi, vi 

Transparansi, 111, 193 

U 

UGC, 101, 105, 193 

V 

Verifikasi, 173 

versi, 1, 3, 10, 43, 86, 98, 101, 114, 123, 
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