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• Lahir di Magelang, 15 Agustus 1970. 

• Menamatkan S1 Ilmu Jurnalistik di Fakultas Ilmu
Komunikasi Padjadjaran Bandung pada tahun
1994, dilanjutkan di Program Magister Ilmu
Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (2005). 
Saat ini sedang menempuh studi di PhD Program, 
School of Communication, Universiti Sains
Malaysia (USM) Penang, Malaysia.  

• Dosen di Bidang Kajian Ilmu Jurnalistik, Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung 
(UNISBA). Menjadi dosen tamu di beberapa
perguruan tinggi lainnya seperti Postgraduate 
Program Universitas Paramadina, Binus
International, dan STIKOM Bandung.

• Menjadi Pembina Indonesian Hoaxbuster, 
anggota Presidium MAFINDO

• Koordinator Riset JAPELIDI (Jaringan Pegiat
Literasi Digital).

• Project Coordinator Smoke Free Bandung (SFB)
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•TEKNOLOGI ITU 
BERMATA DUA…

•PERTANYAANNYA, 
SIAPA YANG 

PEGANG KEYPAD? 
Mouse? Click 

button? Remote 
control? 





INTRODUCING: INTERNET CAKAP 
CERDAS – KREATIF - PRODUKTIF

CERDAS 

• Mampu
memanfaatkan
Internet secara baik, 
dalam arti tepat
guna, aman sesuai
etika, budaya dan
norma yang berlaku.

PRODUKTIF

• Mampu
mendapatkan dan
memberikan
manfaat yang 
maksimal dari
penggunaan
teknologi dan
Internet, untuk diri
sendiri dan orang 
lain. 

KREATIF 

• Mampu menciptakan

karya baru yang 

berpotensi

memberikan manfaat

dan nilai tambah.



KAKA

CHACHA

POPO



Tantangan Kita: LITERASI DIGITAL!

• LITERASI DIGITAL 

the ability to use information and communication 
technologies to find, evaluate, create, and 
communicate information, requiring both 
cognitive and technical skills 

Kemampuan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
menemukan, mengevaluasi, dan
meyampaikan informasi yang 
membutuhkan keterampilan kognitif
maupun kecakapan teknis

Media

Informasi

ICT



• 9 kota: 342 kegiatan, selama 2010 - 2017

•Jika dirata-ratakan, maka
kegiatan literasi digital di tiap
kota/tahun berlangsung
sebanyak 45.25 kali. 

•Ini berarti hanya 5 kegiatan
literasi digital saja di setiap
kota setiap tahun! 

• Is it enough? For SMART CITY?

• Siapa yang harus bertanggungjawab
untuk meningkatkan LITERASI DIGITAL?



Apa saja bahaya Internet?

• CYBERBULLYING

• CYBERFRAUD

• CYBERPORN

• CYBERGAMBLING

• CYBERSTALKING

• DAN LAIN-LAIN
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Israel Sebarkan AIDS 
melalui Pembalut! 
"Wartawan Palestina membocorkan strategi

pemerintah Zionis Israel untuk menebar virus 
Aids di setiap pembalut wanita. Produk tersebut

akan ditulis: “Made In Kingdom of Saudi Arabia”, 
namun sebenarnya produk Israel. Targetnya

adalah ; 1. Membunuhi wanita-wanita Arab dan
umat Islam yang sangat subur melahirkan anak-

anak. 2. Memperburuk citra muslimah, karena
ternyata terkena virus HIV/Aids dalam keluarga

yang menghormati norma-norma Islam. Dimana
lazimnya kaum Hawa saat ini, selalu

menggunakan pembalut saat haid. Ketika itulah
virus akan menebar dan bercampur darah saat

digunakan dalam waktu melebihi 30 menit. 
Akhirnya virus HIV pun akan menjangkiti

pengguna".



Tabung dan Karet Gas yang 
Kadaluwarsa



Anjing yang Budiman

• Stephen Roseman: 
anjingnya terluka parah
akibat kebakaran saat
tengah membantu tuannya
keluar dari rumah yang 
terbakar (Sept, 2015)

• LIKE: 55.763 orang

• SHARE: 110.893 kali di 
Facebook. 

• Tak sedikit pula orang 
mendoakan kesembuhan
anjingnya.



CONFIRMED: 
hoax



Hoax di Nusantara





Top Ten Hoax di Indonesia (2016)

1. Rush Money (November 25th)

2. Banjir Pekerja Migran Asal China (April),

3. Pokemon Go sebagai propaganda Yahudi (July); 

4. Palu Arit Simbol Komunis dalam Mata Uang RI (December 16th); 

5. Jembatan Bengkok di Cisomang

6. Pemerintah Turki menyokong Demo FPI dalam Pilkada Jakarta (4 Nov) 

7. Jabat tangan antara Ahok and Habib Rizieq. 

8. Jokowi the Suspected Communist

9. Asteroids Attacks on Earth, 

10. Astronot Perempuan yang Masuk Islam setelah melihat Kabah di atas orbit bumi

11. Buah Impor Thailand yang terkontaminasi HIV.



Hoax itu apa ya?
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Hoax …
• rangkaian informasi yang memang sengaja

disesatkan, namun ‘dijual’ sebagai kebenaran
(a purposefully false story or account that is 
presented to be true)” (Silverman, 2015).

• fake news, yaitu berita palsu yang 
mengandung informasi yang disengaja guna
menyesatkan orang dan memiliki agenda 
politik tertentu (fake news stories contain 
deliberately misleading information and often 
have prominent political agendas)” (Merwe, 
2016). 

• Bukan sekadar ‘misleading’ alias 
menyesatkan, informasi dalam fake news juga 
tidak memiliki landasan faktual, namun
disajikan seolah-olah sebagai serangkaian
fakta (Alcott & Gentzkow, 2017). 

• informasi yang 
menyesatkan
(misleading 
information); 

• tindakan yang 
disengaja (deliberate or 
purposefully act); dan

• ketidakbenaran yang 
ditampilkan seolah-
olah sebagai
kebenaran (presented 
untruth as the ultimate 
truth).



Hoax itu punya ciri-ciri …



Tragedi Syria

Foto asli bertanggal 5 Januari 2009 di Uruknet.de. Menurut
Uruknet, itu adalah 3 anak korban pemboman Israel di Gaza.



Klarifikasi!

• Sang bocah adalah keponakan dari seorang
fotografer bernama Abdul Aziz al Otaibi yang 
memang mengambil tema fotografi seperti itu
dan tempatnya bukan di Suriah melainkan di 
Arab Saudi.

• Otaibi mengatakan bahwa semuanya hanyalah
ide sang fotografer untuk mengilustrasikan
seorang anak yang cinta kepada kedua orang 
tuanya walaupun telah tiada.

"Saya keberatan foto saya ini
diambil begitu saja dan dijadikan
propaganda," tandasnya. Masih mau percaya hoax? 

Masih gampang percaya hoax? 



JUDUL DAN FOTO 
TERNYATA TIDAK 

‘NYAMBUNG’

WASPADA:
CLICK BAIT

SHARE BAIT



Selain ilmuwan, 
juga pejabat dan

media!



Buah Kaleng Impor
Thailand dan AIDS

• InnaLillahi wa Inna Illaihi roji'un
Assalammu'alaikum Wr Wb
Breaking News : Meneruskan info dr Ibu Dubes KBRI KL
Tolong beritahu anak2 , suami, isteri dan semua teman2 
Perhatian ; Mulai saat ini jangan makan makanan kaleng
,terutama buah2an , khususnya produksi Thailand. Karena di 
negara itu ada kira2 200 orang pengidap aids kerja di pabrik
kalengan, dan mereka masukkan darah mereka ke dalam
kalengan2 itu , dan saat ini masalah tersebut telah diketahui
DepKesThailand sehingga kaleng2an tersebut telah banyak di 
sita ttpi lebih banyak yg sdh terlajur diekspor. Contoh ; Lecy , 
Rambutan , Lengkeng , Mangga Puding dll. Setelah terima ini
cepat kirim ke saudar2 n teman2 semua. Agar tidak konsumsi
kalengan apapun...... Demi keselamatan kita semua. Info dr
ibu dubes KBRI
(Rita Toisuta Arifson Kementrian Kesehatan RI)
Simak Beritanya :http://health.liputan6.hb/read/678535 
{semoga bermanfaat}. Mohon bantu share ya.



Bukan cuma ilmuwan dan pejabat yang 
dicatut buat hoax. Media juga jadi korban!

• Simak Beritanya
:http://health.liputan6.hb/read/678535 {semoga
bermanfaat}. Mohon bantu share ya.

• Sayang alamat berita ini diubah dengan
menambahkan dua huruf "hb" setelah kata 
Liputan6.com. Hingga berubah
menjadi http://health.liputan6.hb/read/678535, y
ang kalau diklik tidak masuk ke halaman apa
pun, terjadi kesalahan alias eror. Entah, apa
maksud si penyebar berita. Yang jelas, kabar ini
menyesatkan.

http://health.liputan6.hb/read/678535,


SUMBER HOAX DI 
INDONESIA

• Misinformasi, penyimpangan
informasi, kekeliruan.

• Disinformasi, informasi yang 
tidak lengkap, sehingga
menyesatkan

• Fake news, informasi yang 
sengaja disesatkan

• Satir, tapi gagal paham

• Too much drama?

Kepala Sekolah SD 01 Pagi Tanjung Duren, Mulyadi, 

meminta maaf atas adanya kabar palsu soal upaya

penculikan yang dialami siswi berinisial PIS, A dan S di 

dekat sekolah mereka.

Hasil pemeriksaan tim gabungan dari Sat Reskrim

Polres Jakarta Barat dan Polsek Tanjung Duren 

mengungkapkan peristiwa yang dikisahkan ketiga siswi

tersebut yang videonya viral di media sosial ternyata

hoax. 

Read more at https://kumparan.com/salmah-

muslimah/kisah-siswi-sd-nyaris-diculik-ternyata-hoax-

kepala-sekolah-minta-maaf#WXYLv3ufrVluUyD4.99



Rantai sebaran hoax
1. Produsen Hoax, yaitu pencipta atau kreator hoax, bisa individu

atau team.

2. Distributor Hoax, yaitu pihak yang membagikan atau
menyebarluaskan hoax. Ini terbagi menjadi:

• Distributor Utama, yang menjadi instrumen produsen hoax

• Retailer, yaitu konsumen yang turut menyebarluaskan hoax, baik itu
disadari atau tidak disengaja. Instrumennya mulai dari website, media 
massa, jaringan/networking, hingga pasukan buzzer.

3. Khalayak, yaitu target hoax, terbagi menjadi
• Konsumen, konsumen yang ditargetkan untuk mengonsumsi hoax.

• Distributor, konsumen yang ditargetkan untuk turut mendistribusikan hoax.

• Korban, konsumen yang dijadikan sasaran atau muatan hoax

• Kombinasi, kombinasi a, b, dan c.



Motif nga-hoax

• EKSISTENSI

• IDEOLOGIS

• KOMERSIAL

• PROTEKTIF

• CHAOS/ANARKIS

• IMPLICIT BIAS

kebenaran diasosiasikan dengan
keanggotaan atau afiliasi kita pada
sebuah kelompok. Jadi, selama
kelompok acuannya masih meyakini
hoax tersebut, maka hoax itulah yang 
dianggap kebenaran.

• CONFIRMATORY BIAS

kecenderungan kita mempercayai apa
yang sebelumnya memang sudah kita
yakini.

HOAX KOK 
DIPERCAYA?



… MENGATASI HOAX



MODEL INOKULASI 
STRATEGI ANTI HOAX

ANTIVIRUS VACCINE

Hoax

Buster

Law 

Enforcem
ent

Hoax

Hoax

Hoax

Literacy:

Digital

Information

Media

VIRUS



Sebelum
sharing berita/
informasi



Mengecek kebenaran
informasi

TEKS/BERITA

• CARI REFERENSI

• WIKIPEDIA

• GOOGLESCHOLAR

• JURNAL

• WEBSITE RESMI

• HOAXANALYZER

• IKUT KOMUNITAS

FACT 
CHECKERS!



Mengecek foto

APAKAH INI FOTO ASLI ATAU 
FOTO KEJADIAN LAIN?

• Buka GOOGLE IMAGE

• Klik icon camera di bagian pencarian

• Copas link gambarnya atau upload 
gambar yang akan dicek

• Google akan menampilkan gambar
asli dari berbagai situs terpercaya.

• Untuk Android, gunakan beberapa
link aplikasi, misalnya
https://ctrlq.org/google/images.

• Cari saja di google, gampang kok!

APAKAH INI FOTO ASLI ATAU 
HASIL EDITAN?

• Foto asli mengandung metadata, 
foto editan sudah dimodifikasi jadi
datanya tidak lengkap.

• https://itlearningconcept.wordpress.c
om/office-productivity/cara-
mengetahui-foto-asli-atau-
palsueditan/

https://ctrlq.org/google/images


Melaporkan konten/informasi hoax: SARING!





• Q: APA YANG HARUS 
DILAKUKAN KETIKA KITA 
TERLANJUR MENYEBARKAN 
HOAX?

DELETE,
MINTA 
MAAF,
YESS!



KAMU BISA BERPERAN!
• YUK, PENUHI MEDSOS 

DENGAN KONTEN 
POSITIF …

• JADILAH HOAXBUSTER!

• FACT CHECKERS

• LAPORKAN KONTEN 
NEGATIFwebsite 
SARING, Trust+

• PEGIAT LITERASI 
DIGITAL
• EDUKASI PUBLIK

• KAMPANYE LITERASI

• ADVOKASI

• SUPPORTING RESEARCH



LITERASI ADALAH KUNCI bagi masyarakat
yang berdaya
literasi bukan sekadar praktik. Literasi
adalah nilai dan budaya.

Santi Indra Astuti
Santi.indraastuti@gmail.com

Fb. Santi Indra Astuti

mailto:Santi.indraastuti@gmail.com

