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Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun ini telah 
membawa hampir semua negara ke ancaman krisis multidimensi. 
Mulai dari sektor kesehatan kemudian merambat ke persoalan 

ekonomi dan berbagai persoalan lainnya. Sedikit harapan pulih dari krisis 
muncul saat ditemukan vaksin Covid-19. Di Indonesia vaksinasi telah 
dimulai pada Januari 2021 dan ditargetkan menjangkau 181.554.465 
penduduk pada tahun ini. 
 Namun hasil survei beberapa lembaga menunjukkan masih 
terdapat kelompok masyarakat yang enggan divaksin Covid-19. 
Penyebabnya beragam mulai dari keraguan terhadap efektivitas vaksin, 
faktor merasa sehat, hingga keuangan. Kondisi ini diperparah dengan 
maraknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat dan 
menambah daftar panjang kelompok yang menolak vaksin Covid-19. 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut fenomena hoaks 
kesehatan ini sebagai infodemi. Penyebaran infodemi ini harus dilawan 
karena dapat mempengaruhi tindakan masyarakat dalam penanganan 
Covid-19, termasuk penolakan terhadap vaksin Covid-19. Padahal 
vaksinasi harus dilakukan terhadap 70 persen populasi untuk mencapai 
kekebalan kelompok (herd immunity).
 Berangkat dari kondisi di atas, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
bersama Google News Initiative memandang jurnalis dan masyarakat 
perlu mendapatkan edukasi mengenai cek fakta sebelum mempercayai 
hoaks yang beredar. Tujuh seri diskusi webinar dengan mengangkat topik 
tentang bahaya mis/disinformasi seputar vaksin Covid-19, bagaimana 
mencari rujukan literatur yang tepat saat melakukan pemeriksaan 
fakta, hingga di balik dapur pemeriksa fakta, telah digelar sepanjang 
Februari 2021.
 Guna memperdalam pemahaman jurnalis dan pemeriksa 
fakta, tim trainer yang terlibat dalam webinar ini kemudian menyusun 
buku kompilasi “Periksa Fakta Melawan Infodemi” yang ada di tangan 

Kata Pengantar



Anda. Buku ini berisi aspek-aspek penjelasan lebih lengkap hasil dari 
webinar dan literatur lainnya yang bisa menjadi rujukan pemeriksa 
fakta dan publik. Materi meliputi gambaran hoaks vaksin, sejarah 
gerakan antivaksin, penyebab, dampak, tools dasar cek fakta, verifikasi 
narasumber, menelusuri literatur, dan bagaimana menyajikan teori 
konspirasi.
 Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun 
buku ini yaitu Ikaningtyas (Koordinator), Inggried Wedhaswary, Afwan 
Purwanto, Aribowo Sasmito, FX Lilik Dwi Mardjianto, Andari Karina 
Anom. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jurnalis dan warga 
yang menjadi peserta webinar.
 AJI juga menghaturkan terima kasih kepada Google News 
Initiative yang telah mendukung pelatihan cek fakta untuk jurnalis 
dan mahasiswa/akademisi sejak 2018. Hingga saat ini telah melatih 
sekitar 8.746 peserta. Selama dua tahun tersebut, program ini telah 
mengadakan pelatihan di lebih dari 59 newsroom. Dari situ, beberapa 
newsroom kemudian menginisiasi inisiatif cek-fakta sendiri di media 
masing-masing. 
 Akhir kata, Kita berharap buku ini dapat menjadi referensi 
bacaan bagi jurnalis dan warga yang tidak mengikuti seri diskusi webinar 
tentang bahaya infodemi. Buku ini sekaligus dapat menjadi cermin bagi 
pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang belum tahu kapan akan 
berakhir.

Jakarta, 9 April 2021

Sasmito
Ketua Umum AJI Indonesia
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Infodemi, mengalir sampai jauh…..

Ayik Teteki tak pernah menduga akan memiliki sejumlah kegiatan 
baru. Sejak pertengahan Maret 2020, Ayik dan sejumlah aktivis 
Mafindo Magelang Raya (Mafmara) memutuskan untuk keluar 
masuk pasar tradisional. Penyebaran virus korona jenis baru, yang 
kemudian disebut sebagai Covid-19 oleh Badan Kesehatan Dunia 
(WHO), adalah penyulut gerakan yang dilakukan oleh Ayik dan 
kawan-kawannya.

Dalam sebuah catatan yang dia tuangkan dalam buku Membangun 
Resiliensi dalam Gejolak Pandemi1, Ayik menguraikan pengalaman 
blusukan itu. Ayik, para aktivis Mafara, dan sejumlah organisasi 
lain memiliki satu tujuan, yaitu melakukan kampanye penerapan 
protokol kesehatan. Mereka menempel poster berisi himbauan 
di sejumlah sudut pasar. Selain itu, mereka juga menyempatkan 
untuk duduk-berbincang dengan para pedagang atau pengunjung 
pasar.

Dalam interaksinya dengan pengunjung dan pedagang, Ayik dan 
rekan-rekannya mengamati bahwa protokol kesehatan belum 
sepenuhnya dilakukan. Sebut saja tentang masker. Tidak semua 
pedagang di pasar-pasar yang dia kunjungi mengenakan masker 
secara tertib. Beberapa pedagang mengenakan karena ingin 
mengikuti anjuran pemerintah. Sementara yang lain seolah tanpa 
beban melepas atau bahkan tidak menggunakan masker sama 
sekali; dengan berbagai alasan.

Blusukan yang dilakukan oleh Ayik dan rekan-rekannya di 
Magelang adalah ikhtiar mulia. Ia berusaha mengisi hari dengan 
memberikan informasi yang benar kepada orang-orang di 
sekitarnya. Mereka berkeliling pasar setiap hari dengan sekuat 
tenaga. Mereka berusaha tidak meninggalkan celah sedikitpun, 
sehingga informasi yang salah tidak memiliki kesempatan untuk 
menghampiri orang-orang yang mereka temui. Bisa dibayangkan, 
jika Ayik tidak bertindak, bisa jadi para pedagang dan pengunjung 

1 Buku berjudul “Kolaborasi, Riset, dan Volunterisme: Membangun Resiliensi 
dalam Gejolak Pandemi” ini diterbitkan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 
(Mafindo). Buku ini adalah bentuk kolaborasi dari para akademisi, aktivis, dan 
sukarelawan. Mereka menuangkan ide, pengalaman, dan refleksi dalam bentuk 
tulisan, testimoni, dan opini di dalam buku ini.
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pasar di Magelang Raya justru akan mendapatkan informasi yang tidak benar 
tentang pandemi yang sedang terjadi ini.

Ayik adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terpanggil untuk bertindak. 
Di beberapa daerah lain di Indonesia, bahkan di sejumlah penjuru dunia, sejumlah 
orang juga tergerak untuk turun tangan. Mereka memilih berbagai cara untuk 
membantu meringankan beban dan mengurangi efek penyebaran virus yang 
telah merenggut jutaan nyawa ini. Seperti Ayik, sejumlah kalangan memilih untuk 
memerangi informasi yang salah tentang pandemi. Mereka adalah pemberantas 
infodemi.

Ketika Covid-19 masih menjadi kasus baru di Wuhan, Tiongkok sepanjang Januari 
2020, berbagai informasi keliru dan menyesatkan telah terbang jauh  ke segala 
penjuru dunia. Foto dan video yang menunjukkan korban bergelimpangan dan 
diklaim terjangkit Covid-19, beredar luas di jagat maya. Narasi yang disisipi ujaran 
penuh prasangka dengan menyebut penyakit itu sebagai bentuk karma atas 
perlakuan Cina terhadap komunitas muslim Uighur, dengan cepat menjadi viral.

Di saat para ahli bekerja keras mengungkap asal-usul SARS-CoV-2,  penggemar teori 
konspirasi memanfaatkan kesempatan itu dengan mengembuskan bahwa Covid-19 
adalah senjata biologi Cina. Namun narasi tandingan segera muncul yang menuding 
virus justru dibawa oleh tentara Amerika saat berlangsung olimpiade di Wuhan, 
beberapa bulan sebelum kasus pertama ditemukan. Perang narasi yang saling 
bertolak belakang itu berlanjut dengan meningkatnya ketegangan diplomatik antara 
dua negara adidaya Amerika Serikat dan Cina.

Infodemi toh tak berhenti sampai di situ, bahkan lebih jauh mengalir dari hari 
ke hari, bulan ke bulan. Hingga 19 Oktober 2020, mengutip data dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan 2.020 konten 
infodemi di berbagai media sosial.2 Jumlah yang cukup besar, 
bahkan melampaui hoaks selama masa Pemilihan Presiden 2019. 

Tapi, fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia 
melainkan telah menjadi gejala global. Hal itu yang membuat Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) memasang alarm bahwa bukan Covid-19 
saja yang berbahaya. Informasi yang salah tentang pandemi 
Covid-19 tidak kalah mengerikan. 

Kini setelah pandemi melewati setahun dan saat berbagai negara 
termasuk Indonesia memulai program vaksinasi Covid-19, infodemi 
kembali menjadi salah satu tantangan besar. Gerilya yang dilakukan 
oleh kelompok antivaksin maupun kekosongan informasi dari otoritas 
bertalian erat memicu banyaknya informasi menyesatkan seputar 
vaksin Covid-19.  

Kajian yang dilakukan First Draft telah mengungkap narasi-narasi yang 
beredar di media sosial seputar vaksin Covid-19. Penelitian dilakukan pada 15 Juni 
hingga 15 September 2020 dengan mengumpulkan narasi unggahan di Twitter, 
Instagram, dan Facebook. Narasi yang ditelaah adalah unggahan berbahasa Inggris, 
Spanyol, dan Perancis.

2 https://www.kominfo.go.id/content/detail/30238/siaran-pers-no-135hmkominfo102020-tentang-ha-
dapi-infodemi-covid-19-kominfo-gencarkan-literasi-digital/0/siaran_pers 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/30238/siaran-pers-no-135hmkominfo102020-tentang-hadapi-infodemi-covid-19-kominfo-gencarkan-literasi-digital/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/30238/siaran-pers-no-135hmkominfo102020-tentang-hadapi-infodemi-covid-19-kominfo-gencarkan-literasi-digital/0/siaran_pers
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Selama periode 3 bulan ini, terkumpul total 14.394.320 postingan 
di Twitter, Instagram, halaman dan grup Facebook publik yang 
menyertakan kata “vaksin” atau “vaksinasi” dalam bahasa Inggris, 
Spanyol, dan Perancis. Kajian lebih dalam dilakukan terhadap 100 
unggahan teratas yang dinilai menunjukkan tingkat keterlibatan 
pengguna tinggi dan dihasilkan sampel 1.200 unggahan terkait 
vaksin. Dari 1.200 unggahan ini, terjadi 13.136.911 interaksi.

Kajian First Draft menunjukkan, ada enam kategori topik dalam 
narasi seputar vaksin Covid-19 yang menyebar di media sosial. 
Keenam topik itu adalah pengembangan, ketersediaan, akses; 
keamanan, efikasi, dan kebutuhan; motif politik dan ekonomi; 
teori konspirasi; kebebasan dan hak asasi manusia, serta moral dan 
agama. Dari penelitian ini, First Draft menyatakan, ada kekosongan 
informasi terpercaya di media sosial yang kemudian diisi dengan 
informasi yang salah. Kekosongan ini menyebabkan berkembangnya 
misinformasi yang merusak kepercayaan terhadap vaksin Covid-19.  

Padahal kepercayaan publik akan menjadi kunci keberhasilan 
vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. 
Semakin banyak warga yang menolak vaksin karena terpapar oleh 
infodemi, dapat menyebabkan target herd immunity tidak akan 
tercapai. Dampaknya, penanganan pandemi akan membutuhkan 
waktu semakin panjang.

Kolaborasi adalah Kunci

Dengan melihat penyebaran infodemi yang masif dan berskala 
global, maka strategi untuk menangkalnya harus menjadi tanggung 
jawab bersama. Hal ini melatarbelakangi lahirnya berbagai inisiatif 
program dan kolaborasi pemeriksaan fakta sepanjang 2020.  
Setidaknya program itu meliputi dua hal, pertama untuk memberi 
penguatan bagi organisasi pemeriksa fakta yang bekerja di tengah 
keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Kedua, inisiatif 
untuk membantu publik mendapatkan informasi sesuai fakta di 
tengah banjir infodemi. 

Kolaborasi pemeriksa fakta terbesar untuk melawan infodemi, 
pertama kali diluncurkan oleh International Fact Checking 
Network (IFCN) bertajuk Coronavirus Facts Alliance. Kolaborasi ini 
menyatukan lebih dari 100 pemeriksa fakta di seluruh dunia untuk 
menerbitkan, membagikan, dan menerjemahkan fakta seputar virus 
Corona jenis baru. Aliansi  ini diluncurkan pada 24 Januari 2020 
ketika penyebaran SARS-CoV-2 masih terbatas di Cina, tetapi telah 
menyebabkan informasi yang salah secara global.

Hingga akhir 2020,  Coronavirus Facts Alliance telah 
mempublikasikan 9 ribu artikel dari 70 negara dan terbit dalam 
40 bahasa. Artikel-artikel ini disatukan dalam sebuah microsite 
yang bisa diakses publik di alamat https://www.poynter.org/
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coronavirusfactsalliance/, kemudian didistribusikan 
lebih luas melalui Twitter, Chatbot Whatsapp dan 
laporan mingguan. 

Chatbot Whatsapp aliansi diluncurkan  pada 4 Mei 
2020 melalui nomor +1 (727) 291-2606. Chatbot 
ini dalam bahasa Inggris yang memungkinkan 
masyarakat global bisa mengakses semua data 
yang tersedia dalam database. Kemudian pada 26 
Mei, IFCN merilis chatbot dalam versi Spanyol dan 
berikutnya versi bahasa Hindi diresmikan pada 11 
Juni dengan menggunakan nomor telepon yang 
sama.

Di Indonesia, kolaborasi media dan organisasi 
masyarakat sipil masih digawangi di situs cekfakta.
com. Ratusan artikel verifikasi tentang Covid-19 dari 
24 media dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia 
(Mafindo) diterbitkan bersama dalam situs yang 
diluncurkan pada 2018 tersebut. 

Beberapa media yang tergabung dalam kolaborasi 
cekfakta.com, mengaku mendapatkan lonjakan 
jumlah mis/disinformasi selama pandemi Covid-19, 
dibandingkan periode pemilihan umum 2019. 
Situs berita Tirto.id misalnya, selama 2020 telah 
memveriifkasi 675 konten dan memproduksi 
207 artikel cek fakta. Konten viral yang pernah 
diverifikasi Tirto, seperti pembuatan hand sanitizer 
yang diklaim sesuai prinsip WHO yang telah ditonton 
109 ribu kali di Youtube, dan klaim Corona hanya 
sebuah kebohongan dari kanal Deddy Corbuzier 
yang ditonton lebih dari 5 juta kali.

Situs berita Kompas.com telah memproduksi 400 
artikel cek fakta sepanjang 2020 hingga awal 2021. 
Dari jumlah ini, 40 persen di antaranya terkait 
virus Corona jenis baru. Informasi yang di-debunk 
sebagian besar meliputi tujuh klasifikasi di antaranya 
gejala penyebaran atau penularan Covid-19, gejala 
Covid-19, efek masker, obat Covid-19, kebijakan dan 
bantuan selama pandemi, dan seputar tes Covid-19.

Beberapa contoh mis/disinformasi yang di-debunk 
Kompas.com yakni virus Corona menular lewat 
keringat, gejala batuk Covid-19 dengan penyakit lain, 
penggunaan masker dapat menyebabkan infeksi 
staph dan kanker, vitamin C dapat mengobati vitamin 
C, atau air hangat dapat menyembuhkan Covid-19. 

Seiring dengan besarnya desakan untuk ikut 
bertindak mengatasi infodemi, sejumlah platform 
meluncurkan kebijakan untuk mengurangi peredaran 
mis/disinformasi Covid-19. Manajer Kebijakan 
Misinformasi Facebook, Alice Budisatrijo mengatakan, 
Facebook memiliki tiga kebijakan untuk mengatasi 
mis/disinformasi yakni melalui penghapusan konten, 
mengurangi distribusi dan memperluas informasi 
dari sumber yang kredibel. 

Facebook menjadi platform dengan sebaran infodemi 
salah satu terbanyak di Indonesia. Kementerian 
Komunikasi dan Informatika pada April 2020, 
menemukan 1.209 infodemi menyebar di media 
sosial dengan 861 kasus di antaranya berada di 
Facebook. Selain itu, Facebook juga menjadi pemilik 
Instagram dan Whatsapp, dua platform yang juga 
banyak digunakan di Indonesia.
Menurut Alice, kriteria konten yang dihapus adalah 
yang melanggar standar komunitas platform 
tersebut seperti menyangkut segala macam konten 
membahayakan seperti terorisme, pornografi, dan 
ujaran kebencian. Termasuk pula penghapusan 
pada akun-akun palsu. Terkait infodemi, kategori 
konten yang dihapus yakni memuat klaim keliru yang 
dapat membahayakan kesehatan publik seputar 
obat Covid-19, anjuran tidak mengikuti protokol 
kesehatan, serta terkait berbagai teori konspirasi 
vaksin.  
 
Kebijakan kedua, mengurangi distribusi pada konten-
konten yang tidak melanggar standar komunitas. 
Untuk menjalankan kebijakan ini, Facebook 
bekerja sama dengan pihak ketiga yakni organisasi 
pemeriksa fakta untuk memverifikasi klaim dari 
konten-konten yang beredar. Saat ini Facebook telah 
bekerja sama dengan pemeriksa fakta di 80 negara 
yang menjangkau 60 bahasa. Termasuk di antaranya 
ada enam organisasi pemeriksa fakta di Indonesia  
yakni Tempo, Kompas, Liputan6, Tirto, Mafindo dan 
AFP. Sepanjang 2020, mitra pihak ketiga Facebook 
telah memproduksi 10 ribu artikel yang menandai 
167 juta konten dengan label keliru.  

Secara teknis, mitra Facebook akan menurunkan 
distribusi pada konten-konten yang telah diberi 
label salah atau menyesatkan. Warganet juga bisa 
mengakses artikel cek fakta dari masing-masing 
organisasi yang termuat pada label. Apabila 
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pengguna tetap membagikan artikel 
tersebut, Facebook akan memberikan 
label peringatan berikutnya sebagai 
konten yang sudah diperiksa 
kebenarannya. “Tapi sebagian besar 
orang tidak akan share artikel yang 
telah ditandai dengan label salah atau 
menyesatkan,” kata Alice saat mengisi 
webinar AJI Indonesia dan Google 
News Initiative, 8 Februari 2021.

Twitter juga membuat kebijakan 
khusus untuk menangani misinformasi 
Covid-19. Ada tiga tindakan 
yang diambil apabila pengguna 
menyebarkan infodemi yakni 
penghapusan tweet, penangguhan 
permanen dan pelabelan. 
Penghapusan tweet didahului dengan 
warning kepada pengguna untuk 
menghapus tweet yang melanggar 
kebijakan tersebut. Akun pengguna 
akan dikunci sementara sebelum 
cuitan tersebut dihapus.

Penangguhan permanen terjadi 
apabila akun pengguna berulang kali 
melanggar kebijakan. Sedangkan 
pelabelan terjadi pada konten yang 
tidak wajib dihapus, tetapi twitter 
akan memberikan konteks tambahan 
dengan sumber-sumber dari otoritas 
yang kredibel.  Secara resmi, Twitter 
mengumumkan pemberian label dan 
pesan peringatan pada cuitan yang 
berbahaya atau menyesatkan seputar 
Covid-19 pada 11 Mei 2020.

Apakah kolaborasi tersebut berhasil 
menekan peredaran infodemi? Di 
Indonesia, belum ada data yang 
bisa menunjukkan seberapa besar 
pengaruh pemeriksaan fakta media 
terhadap meningkatnya kesadaran 
publik selama pandemi. Akan tetapi, 
menurut Direktur Eksekutif Remotivi, 
Yovantara Arief, secara umum, 
jurnalisme bukan rujukan informasi 

utama warga di jagat internet. 
Yovantara menyandarkan pendapatnya 
itu sesuai hasil Survei Literasi Digital 
yang diluncurkan Kominfo pada 2020.

Dalam survei tersebut menunjukkan 
pengguna internet di Indonesia yang 
sangat sering mengakses media online 
hanya 2,2 persen, 15,2 persen cukup 
sering, dan 33,7 persen kadang-kadang 
dan 32,2 persen tidak pernah. Angka 
ini tentu jauh dibandingkan mereka 
yang menggunakan internet untuk 
berkomunikasi (34.3 persen sangat 
sering dan 57 persen sering) atau 
mengakses media sosial (sangat sering 
16,2 persen dan sering 50,4 persen).

Hal sama ditunjukkan pada sumber 
media yang dipercaya oleh masyarakat. 
Berita online menempati posisi 
keempat atau hanya sebesar 7 persen 
sebagai sumber media yang paling 
dipercaya setelah televisi  dengan 49,5 
persen,  media sosial 20,3 persen, 
dan situs web resmi pemerintah 15,3 
persen.

Menurut Yovantara, rendahnya 
kepercayaan masyarakat pada jurnalis 
karena saat ini otoritas pers tak lagi 
jadi penentu agenda perbincangan 
publik (post journalism). Sebab saat 
ini telah terjadi demokratisasi atas 
klaim kebenaran dibandingkan era 
sebelum internet.  Sebelumnya, 
hanya mereka yang punya akses 
terhadap modal untuk membuat 
media, dapat membuat klaim atas 
kebenaran. Sedangkan saat ini, mereka 
yang memiliki akses terhadap modal 
komunikasi digital dapat melakukan hal 
yang sama. Teknologi digital kemudian 
menjadi platform berkembangnya 
teori konspirasi dengan lebih organik. 
Ini yang melatarbelakangi munculnya 
narasi-narasi yang mengandung 
misinformasi. 
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Dalam situasi rendahnya kepercayaan publik terhadap media, tentu 
memengaruhi bagaimana  hasil pemeriksaan fakta bisa diakses lebih luas 
dan berikutnya bisa dipercaya oleh publik. Meski belum ada riset memadai 
soal ini, namun inisiator kolaborasi cekfakta.com, Wahyu Dyatmika 
membenarkan salah satu tantangan eksternal pemeriksaan fakta adalah 
belum ada metode untuk memastikan mereka yang terekspos hoaks bisa 
memperoleh akses pada cek fakta.

Tantangan berikutnya belum ada teknologi otomatisasi yang bisa 
mempermudah proses sharing konten dan distribusi hoaks antar jaringan 
yang berkolaborasi. Sejauh ini, baru Facebook yang membangun sistem 
deteksi hoaks untuk media, belum diikuti oleh platform lain. Namun dengan 
sistem yang sudah berjalan saat ini, pemeriksa fakta sebenarnya masih 
kesulitan untuk memeriksa seluruh misinformasi yang beredar. Hal ini 
disebabkan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, tak sepadan dengan 
banyaknya misinformasi yang dihadapi setiap hari. Media Tirto.id misalnya, 
hanya memiliki satu periset data yang juga sebagai pemeriksa fakta. Tempo 
punya dua pemeriksa fakta paruh waktu dan satu editor, sedangkan Kompas 
memiliki 3 pemeriksa fakta.

Tantangan serius lainnya yang dihadapi pemeriksa fakta selama 2020 adalah 
serangan digital seperti doxing. Tren serangan ini juga marak menimpa 
jurnalis dan aktivis hak asasi manusia di Indonesia sejak 2019, sebagai 
bentuk ancaman baru bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. 
Doxing pernah dialami dua pemeriksa fakta dari Tempo, Zainal Ishaq dan 

Ika Ningtyas di awal September 2021 setelah mempublikasikan empat 
artikel cek fakta. Foto keduanya disebar dan dilabeli sebagai teroris 

wabah oleh salah satu dokter hewan yang sering kali mengunggah 
narasi bahwa Covid-19 tidak berbahaya3. 

Meski tak terkait dengan infodemi, doxing cukup parah 
menimpa pemeriksa fakta Liputan6.com, Cakrayuni Nuralam 

pada September 2020. Data pribadi berupa alamat rumah, nomor 
telepon, tautan akun privat yang mengarah ke foto keluarga, 
termasuk foto bayi, disebarluaskan ke publik. Doxing dialami 

Cakrayuni terjadi setelah dia mempublikasikan artikel berjudul Cek 
Fakta: Tidak Benar Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Cucu 
Pendiri PKI di Sumbar.4 Melihat tren serangan digital tersebut, 
beberapa organisasi jurnalis dan media  melakukan upaya mitigasi 
dengan pelatihan keamanan digital, tidak mengekspos nama 
pemeriksa fakta, dan menerapkan perlindungan seperti rumah 

aman.

3 Mengenai kasus tersebut bisa dibaca selengkapnya di: https://aji.or.id/read/press-re-
lease/1092/aji-kecam-intimidasi-terhadap-dua-jurnalis-cek-fakta-tempo.html 
4 Mengenai kasus doxing terhadap Cakrayuni bisa dibaca di: https://www.kompas.com/tren/
read/2020/09/12/140425765/jurnalis-pemeriksa-fakta-jadi-korban-doxing-liputan6com-tem-
puh-jalur-hukum?page=all 

https://aji.or.id/read/press-release/1092/aji-kecam-intimidasi-terhadap-dua-jurnalis-cek-fakta-tempo.html
https://aji.or.id/read/press-release/1092/aji-kecam-intimidasi-terhadap-dua-jurnalis-cek-fakta-tempo.html
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/12/140425765/jurnalis-pemeriksa-fakta-jadi-korban-doxing-liputan6com-tempuh-jalur-hukum?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/12/140425765/jurnalis-pemeriksa-fakta-jadi-korban-doxing-liputan6com-tempuh-jalur-hukum?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/12/140425765/jurnalis-pemeriksa-fakta-jadi-korban-doxing-liputan6com-tempuh-jalur-hukum?page=all
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Memperkuat Literasi Komunitas

Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 
juta berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
atau APJII. Itu berarti, ada sekitar 73,7% penetrasi internet dari total populasi 
penduduk Indonesia. Dengan meningkatnya penetrasi internet tersebut di 
Indonesia, belum dibarengi dengan literasi digital yang memadai. Indeks Literasi 
Digital Indonesia pada 2020 yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika bersama Katadata Insight Center, masih berada di level sedang. 
Dengan menggunakan skala 5 untuk literasi digital masyarakat yang baik, 
penduduk Indonesia mendapatkan angka sedikit di atas 3. Literasi digital 
berkorelasi dengan tingkatan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat 
kemampuan mengenali hoaks, intensitas penggunaan internet, serta demografi 
tempat tinggal. 

Melalui survei tersebut terlihat bahwa 30-60 persen responden mengaku 
pernah terpapar hoaks, dan 40-55 persen yakin tidak akan menyebarkannya. 
Hal yang menarik adalah hanya sekitar 21-36 persen yang dapat 
mengidentifikasi hoaks, sementara 11 persen di antaranya pernah menyebarkan 
hoaks karena tidak terlalu memikirkannya.

Situasi tersebut yang menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat 
cenderung lebih percaya pada media sosial ketimbang media online, lepas dari 
faktor-faktor kualitas jurnalisme media online saat ini. Rendahnya kepercayaan 
pada media online berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan masyarakat pada 
upaya pemeriksaan fakta oleh media untuk menangkal infodemi. Sebaliknya, 
artikel cek fakta yang dipublikasikan media juga belum sepenuhnya bisa diakses 
oleh publik yang telah terpapar infodemi. 

Di sinilah upaya untuk mengedukasi komunitas menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan sebagai strategi melawan infodemi. Pendekatan ini setidaknya 
menjadi fokus sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Salah satu 
komunitas yang aktif dalam kampanye melawan disinformasi dan infodemi 
adalah Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). Sejak berdiri pada 2017, 
komunitas “tanpa bentuk” ini berfokus pada peningkatan literasi digital di akar 
rumput.

Japelidi mengemas kegiatannya dengan beragam format seperti riset, 
konferensi, seminar, pelatihan, diskusi, penulisan, hingga penerbitan buku. 
Hal yang menarik adalah kampanye literasi digital yang dilakukan oleh Japelidi 
tidak hanya bersifat daring, tetapi juga dalam bentuk kampanye luring. Tema 
kampanye yang mereka lakukan menyesuaikan dengan prinsip kolaborasi 
berjenjang sesama anggota Japelidi dan para pemangku kepentingan. Mereka 
menggunakan strategi kampanye yang membumi seperti menggunakan bahasa 
lokal agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat setempat.  
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Ada beberapa isu kampanye yang diangkat oleh Japelidi 
seperti protokol kesehatan, sumber informasi terpercaya, 
perlindungan data pribadi, melawan stigma, kegiatan bekerja 
dari rumah (work from home), penggunaan masker, termasuk 
bagaimana melawan infodemi. Untuk memaksimalkan 
kampanye tersebut, para relawan harus turun gunung seperti 
dengan membagikan sabun cuci tangan dan poster “Jaga Diri 
Jaga Keluarga”. 

Tidak hanya itu, Japelidi mengajak partisipasi warga mulai 
dari tingkat perangkat RT/RW, perangkat desa, jaringan 
guru, jaringan mahasiswa, dan jaringan masyarakat sipil 
lainnya. Kebanyakan partisipasi masyarakat sipil adalah 
mencetak sendiri poster kampanye yang telah dibuat oleh 
Japelidi. Mereka juga memanfaatkan media massa untuk 
menyebarluaskan kampanye mereka melalui pemberitaan. 
Japelidi menyebut bentuk kampanye tersebut sebagai 
“membingkai” bingkai media. Dalam praktiknya, kampanye 
Japelidi selalu bernada positif setiap muncul di media massa 
baik lokal maupun nasional.

Kendala tentunya tetap ada. Japelidi misalnya harus kewalahan 
menghadapi banyaknya hoaks dan akhirnya kesulitan 
memilih konten mana yang terlebih dahulu diproduksi untuk 
melawan infodemi. Selain dari sisi kuantitas, tim Japelidi juga 
harus menghadapi banyaknya perspektif anggota tim dalam 
menentukan sebuah desain kampanye. Selain persoalan 
tersebut, tim Japelidi juga mengakui adanya kesulitan teknis 
seperti kurangnya konten video karena proses pembuatannya 
lebih rumit, kehati-hatian dalam memilih diksi, serta koordinasi 
berlapis yang kini digelar secara virtual. Namun di luar itu 
semua, tim Japelidi tetap harus mengukur ketercukupan 
tenaga dan waktu untuk berkegiatan di tengah pandemi.

Pemanfaatan jejaring dalam sebuah komunitas juga dilakukan 
oleh Liputan6.com. Sejak Desember 2019, Liputan6.com 
telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin 
bergabung dalam komunitas melawan disinformasi yang diberi 
nama Liputan6 Whatsapp Hoax Buster. Komunitas tersebut 
akhirnya diluncurkan secara resmi pada bulan Februari 2020. 
Komunitas ini menggabungkan antara kerja-kerja redaksi 
dalam melakukan pengecekan fakta, dengan kekuatan jaringan 
dari masyarakat sipil. Tentunya pelibatan masyarakat ini 
bertujuan agar semakin banyak sumber daya yang bisa terlibat 
melakukan pengecekan fakta secara partisipatif.
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Awalnya, komunitas ini bertujuan untuk membuka 
ruang percakapan teks pada Whatsapp, platform 
dengan jumlah pengguna sebesar 83 persen di 
Indonesia. Setiap orang yang ingin bergabung 
diminta untuk mendaftar secara daring dan diseleksi. 
Komunitas ini memungkinkan setiap orang untuk 
saling terhubung satu sama lain,  berbagi temuan mis/
disinformasi yang mereka dapatkan di grup Whatsapp 
masing-masing. Untuk menumbuhkan kebiasaan 
kemampuan kritis, redaksi memberikan pelatihan 
jurnalisme warga dan memverifikasi informasi pada 
peserta satu kali dalam sebulan.

Hingga saat ini, Liputan6.com telah mengelola 14 
grup Whatsapp dengan komunitas lebih dari dua ribu 
orang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. 
Grup ini sangat bermanfaat di situasi seperti pandemi, 
pemilihan kepala daerah, hingga bencana alam. 
Dengan jumlah sebesar itu, sirkulasi informasi berjalan 
begitu cepat sehingga konten yang diproduksi dapat 
disebar secara cepat ke berbagai anggota grup.

==**==
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Tipe, penyebab, dan dampak infodemi

Tsunami informasi di era digital tentang Covid-19 cukup menakjubkan, 
mengalahkan perbincangan warga selama tahun-tahun politik. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, 
telepon genggam dan media sosial di tengah pandemi yang sedang 
berlangsung kemudian menjadi semacam dua sisi mata uang. Di satu 
sisi, hadirnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut menjadi 
potensi yang bisa digunakan dalam skala besar untuk memperluas 
akses warga mendapat informasi mengenai pencegahan dan 
penanganan untuk meredam penyebaran virus.

Tapi di sisi lainnya, berbagai rumor dan teori konspirasi dengan 
beragam konten seperti foto dan video datang silih berganti, 
membanjiri linimasa media sosial. Kecemasan publik, minimnya 
ketersedian data dan kegagapan otoritas menangani virus di awal 
pandemi, menjadikan berbagai informasi menyesatkan kian tak 
terkendali. Kekhawatiran atas banjir informasi yang keliru dan 

menyesatkan tersebut, kemudian membuat Badan Kesehatan 
Dunia (WHO) di awal Februari 2020 mengumumkan 
bahaya wabah “infodemi”. 

WHO memberikan definisi, infodemi adalah 
informasi yang melimpah, baik daring maupun 
luring, mencakup upaya yang disengaja untuk 
menyebarkan informasi yang salah untuk merusak 
respon kesehatan masyarakat dan memajukan 
agenda alternatif kelompok atau individu. 

Istilah infodemi segera menjadi populer ketika 
sejumlah informasi menyesatkan telah nyata 

menyebabkan orang tewas karena menelan 
desinfektan, vandalisme dengan merusak 

menara 5G, atau memperparah stigma 
pada mereka yang terinfeksi Covid-19.   

WHO dan sejumlah badan PBB lainnya 
mengingatkan agar setiap negara 
memberikan perhatian untuk menangani 
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infodemi karena dapat membawa 
dampak serius yang tak pernah 
terbayangkan sebelumnya. Kesalahan 
dan informasi yang salah bukan 
hanya membahayakan kesehatan 
fisik dan mental orang, namun juga 
dapat meningkatkan stigmatisasi; 
mengancam kesehatan yang berharga; 
memengaruhi tindakan kesehatan 
masyarakat, hingga membahayakan 
kemampuan negara untuk 
menghentikan pandem i. 

Dilacak dalam sejarah penyebaran 
infodemi, selama keadaan darurat 
kesehatan masyarakat, orang 
tampaknya sangat rentan terhadap 
rumor dan informasi palsu. Selama 
epidemi influenza 1918, misalnya, 

beberapa dokter menulis resep 
campuran wiski dan air sebagai 
obat untuk menyembuhkan virus. Di 
Alexandria, Virginia, Amerika Serikat, 
sebuah kota yang kering pada saat 
itu, polisi akhirnya memasok apotek 
dengan wiski yang mereka sita dari 
pembuat minuman keras. Desas-
desus mulai beredar bahwa polisi 
membagikan wiski, mendorong 
warga untuk “mengepung” kantor 
polisi dengan panggilan telepon dan 
kunjungan langsung untuk meminta 
wiski.1

istilah infodemi sendiri muncul pertama 
kali setelah diperkenalkan oleh David 
J. Rothkopf di The Washington Post 

pada 11 Mei 2003 saat sejumlah negara menghadapi epidemi SARS. Namun bukan 
sekedar demonstrasi permainan kata, infodemi menurut Kavanagh dan Rich 
(2018) merujuk pada situasi di mana kebenaran menjadi memudar karena ada 
empat tren berikut2:

a. Meningkatnya ketidaksetujuan atas fakta dan interpretasi analisis terhadap 
fakta dan data;

b. Kaburnya garis antara fakta dan opini;
c. Meningkatnya volume dan pengaruh yang dihasilkan dari opini serta 

pengalaman pribadi atas fakta;
d. Menurunnya kepercayaan pada sumber informasi faktual yang sebelumnya 

cukup diandalkan. 

(2008 vs 2020, data maksimal tersedia di 2008)

1 https://www.historyassociates.com/facing-down-the-infodemic-a-historical-perspective-on-misinformation/ 
2 Danilo Araña Arao, et all. 2020. Fighting infodemics. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/012966
12.2020.1857067 diakses 28 Februari 2021.

World Map of Social Networks

https://www.historyassociates.com/facing-down-the-infodemic-a-historical-perspective-on-misinformation/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2020.1857067
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2020.1857067
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Secara umum informasi yang tidak akurat dibedakan menjadi dua kategori 
yakni disinformasi dan misinformasi. Storyful memberikan penjelasan bahwa 
disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan 
orang lain, sedangkan misinformasi adalah informasi yang tidak benar, tetapi 
dapat dipercaya oleh orang yang menyebarkannya3. Perbedaan utama dari 
dua kategori tersebut terletak ada tidaknya unsur kesengajaan saat seseorang 
menyebarkan informasi keliru tersebut ke media sosial. Dengan masih rendahnya 
literasi digital, memungkinkan mereka mempercayai informasi keliru dan 
membagikannya ulang ke khalayak. 

First Draft masih membagi lagi misinformasi dan disinformasi tersebut menjadi 
tujuh jenis konten bermasalah yang sering dijumpai di media sosial yakni:

1) Satire atau parodi
Tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensi untuk mengelabui.

2) Konten yang menyesatkan
Penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau 
individu.

3) Konten tiruan
Ketika sebuah sumber asli ditiru.

4) Konten palsu
Konten baru yang 100 persen salah dan didesain untuk menipu dan 
merugikan.

5) Koneksi yang salah
Ketika judul, gambar atau keterangan tidak mendukung konten.

6) Konten yang salah
 Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.

7) Konten yang dimanipulasi
Ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu.

Dalam konteks infodemi, organisasi independen yang bergerak di isu mis/
disinformasi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menggunakan tujuh 
jenis tipologi itu untuk memberi klasifikasi pada konten yang diperiksanya. Mereka 
telah mempublikasikan 987 artikel periksa fakta selama pandemi, mulai Januari 
2020 hingga Februari 2021. Mafindo mencatat konten menyesatkan menjadi yang 
tertinggi dengan 46,8 persen disusul konten salah sebesar 24,3 persen dan konten 
palsu 18,3 persen. 

3 https://storyful.com/thought-leadership/misinformation-and-disinformation/ 

Tipe infodemi

https://storyful.com/thought-leadership/misinformation-and-disinformation/
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Beragam konten tersebut menyebar dengan berbagai bentuk, baik hanya berupa teks, 
foto dan video. Namun di tengah beragamnya jenis infodemi tersebut, First Draft 
kemudian mengelompokkannya menjadi enam topik infodemi yang beredar luas sejak 
awal pandemi4. 

1) Asal usul datangnya virus Corona

Misinformasi tumbuh subur ketika tidak ada fakta yang bisa diverifikasi.  
Jadi, ketika otoritas China melaporkan virus Corona jenis baru ke WHO pada 
bulan Desember, pengguna media sosial membanjiri fakta palsu dengan teori 
mereka sendiri tentang dari mana asalnya. Para penggemar teori konspirasi, 
menghubungkan virus ini dibuat di laboratorium oleh pendiri Microsoft Bill 
Gates sebagai bagian dari agenda globalis untuk menurunkan populasi. Atau 
itu berasal dari pemerintah Cina sebagai senjata biologis yang dilepaskan ke 
dunia untuk melemahkan Amerika Serikat. Sebaliknya virus  itu dibuat oleh CIA 
sebagai bagian dari perang hibrida ekonomi melawan China. 

Kemungkinan kita tidak akan pernah melihat garis waktu secara rinci dari mana 
virus itu berasal, tetapi inilah yang dikatakan sains (saat ini) kepada kita: Virus 
corona baru yang melanda dunia adalah mutasi virus lain yang lebih umum 
ditemukan pada kelelawar. Kemungkinan dipindahkan ke manusia melalui 
hewan lain, mungkin trenggiling. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa itu bukan 
buatan manusia.

2) Penyebaran virus Corona jenis baru

Banyak dari klaim palsu ini berakar pada kebingungan dan ketakutan yang 
sangat nyata. Situs web WHO penuh dengan informasi yang membantah 
beberapa klaim salah tersebut. Contohnya: termasuk rumor bahwa cuaca panas 
dan cuaca dingin membunuh virus corona, nyamuk dapat menularkan penyakit 
dan bahwa pembaca harus menggunakan lampu desinfektan ultraviolet untuk 
mensterilkan kulit mereka.

3) Gejala Covid-19

Coronavirus baru merupakan salah satu keluarga virus dengan ciri-ciri serupa. 
Beberapa menyebabkan gejala yang mirip dengan flu biasa dan yang lainnya 
lebih mematikan. Covid-19 termasuk dalam kategori terakhir yang telah 
menyebabkan kematian lebih dari 2,7 juta jiwa secara global per 28 Maret 2021. 
Tapi ini tidak menghentikan spekulasi liar tentang apa yang akan ditimbulkan 
karena pengguna media sosial berusaha meyakinkan diri mereka sendiri dan 
satu sama lain bahwa virus ini tidak berbahaya. 

4 https://firstdraftnews.org/latest/the-6-types-of-coronavirus-misinformation-to-watch-out-for/ 

https://firstdraftnews.org/latest/the-6-types-of-coronavirus-misinformation-to-watch-out-for/
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4) Pengobatan Covid-19

Sejumlah konten pernah menyebar yang menyarankan bahwa minum air 
hangat biasa, memakan bawang putih, menggunakan bawang merah, efektif 
melawan virus, tanpa penjelasan lebih lanjut. Atau berkumur dengan air garam 
sudah cukup untuk mencegah Covid-19. Tak satu pun dari perawatan ini yang 
direkomendasikan oleh dokter sebagai cara untuk membersihkan tubuh dari 
virus Corona. 

Nasihat yang salah tentang pencegahan dan penyembuhan sejauh ini 
merupakan bentuk kesalahan informasi yang paling umum selama pandemi, 
tetapi dapat memiliki konsekuensi yang nyata dan serius. Di Iran, di mana 
alkohol ilegal dan ribuan orang telah terinfeksi, 44 orang meninggal dan ratusan 
dirawat di rumah sakit setelah minum minuman keras buatan sendiri untuk 
melindungi dari penyakit tersebut.

5) Respon pemerintah dan tokoh masyarakat menanggapi pandemi

Banyak negara dengan jumlah kasus yang signifikan telah diisolasi, mendesak 
bisnis untuk tutup dan orang-orang untuk tinggal di rumah mereka. 
Dengan langkah-langkah baru ini, muncul berbagai gambar dan video yang 
disalahartikan yang digunakan untuk mengklaim otoritas atau tokoh tertentu. 
Berbagai dokter, otoritas kesehatan, dan layanan publik atau tokoh harus 
membantah klaim keliru tentang kebijakan yang diambil untuk menangani 
pandemi. Bahkan pesepakbola Cristiano Ronaldo dicatut dalam klaim palsu 
bahwa dia akan mengubah hotelnya menjadi rumah sakit untuk membantu 
merawat pasien.

6) Respon masyarakat menghadapi pandemi

Saat sejumlah negara memberlakukan kebijakan isolasi diri dan karantina, 
beberapa konten salah menyebar luas di media sosial. Video lama penjualan 
supermarket pada tahun 2011 dibagikan ulang dan dikaitkan dengan aksi 
panik di berbagai kota di Inggris, Spanyol, dan Belgia. Gambar rak kosong di 
supermarket AS dari tahun 2018 telah dibagikan sebagai situasi kepanikan 
pembeli di Sri Lanka, sementara rekaman lama dari Meksiko dilaporkan 
menunjukkan penjarahan di Turki. 
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Di masa saat ini, internet dan perkembangan teknologi digital adalah salah satu faktor 
pendukung penyebaran informasi, termasuk informasi yang salah. Paling tidak, itulah yang 
disimpulkan oleh Reuters Institute dan University of Oxford dalam Digital News Report 2020, 
setelah mensurvei dan mewawancarai 80.000 responden dari 40 negara pada Januari-
Februari 2020, lalu berlanjut pada April 2020 di enam negara yang tersebar di tiga benua. 

Dalam laporan tersebut, sebagian besar responden (40 persen) menyatakan, infodemi 
menyebar secara bergelombang melalui media sosial dan 20 persen menemukannya di 
media daring arus utama. Studi tersebut juga menempatkan layanan pengiriman pesan 
digital Whatsapp dan mesin pencari sebagai sarana penyebaran informasi keliru.5 Hal yang 
sama juga terjadi di Indonesia, di mana Whatsapp menjadi saluran utama warga dalam 
menerima segala jenis informasi tentang pandemi, baik benar atau hoaks.6

Mengacu data Hootsuite (We Are Social) tahun 2020, Whatsapp memang menjadi jejaring 
sosial nomor dua atau 84 persen, yang banyak digunakan oleh warganet di Indonesia setelah 
Youtube (88 persen).7 WhatsApp sendiri cukup populer karena mudah digunakan dan tidak 
memerlukan kapasitas perangkat besar. Pesan yang beredar di Whatsapp bersifat tertutup 
(private) sehingga tidak bisa dimonitor atau dimoderasi oleh perusahaan WhatsApp. Hal ini 
berbeda dengan platform terbuka lainnya seperti Facebook atau Twitter. Hal tersebut yang 
menjadikan WhatsApp menjadi saluran subur bagi misinformasi.8

Selain Whatsapp, Facebook juga menjadi tempat berkembang-biaknya infodemi. Mafindo 
mencatat pada periode 24 Januari - 18 Maret 2020, pola sebaran infodemi didominasi 
melalui Facebook yakni 87 konten atau 43 persen. 

Sayangnya, di tengah derasnya arus informasi saat ini belum dibarengi literasi digital yang 
memadai. Masyarakat belum memiliki kemampuan merata untuk membedakan antara 
fakta atau rumor, sehingga cenderung menelan mentah-mentah informasi yang datang. 
Menurut Anto Mohsin, Asisten Profesor Studi Sains dan Teknologi di in Liberal Arts Program, 
Northwestern University, grup-grup dalam media sosial  juga bisa menjadi ruang gema 
(echo chamber) di mana satu opini yang kurang kredibel atau fakta yang kurang akurat, 
bisa dianggap benar karena didukung oleh informasi palsu secara berulang-ulang, sehingga 
menyulitkan mendapatkan atau menerima perspektif lain.9

Namun faktor teknologi saja bukan satu-satunya. Anto menjelaskan, manusia memiliki 
insting dasar yakni rasa ingin tahu terhadap hal yang menarik perhatian mereka. Perasaan 
ingin tahu ini biasanya dibarengi oleh perasaan takut karena wabah ini berada di luar kontrol 
mereka. Menurut riset psikologi dari University of Kent, jika perasaan rasa takut ini dibarengi 

5 Loc cit, halaman 19.
6 https://almi.or.id/2020/04/04/sekadar-mengingatkan-misinformasi-pandemi-paling-banyak-ada-di-whatsapp/ 
7 Laporan Digital in 2020 oleh Hootsuite (We Are Social) bisa diakses di https://wearesocial.com/digital-2020 
8 Opcit 
9 https://theconversation.com/mengapa-infodemi-covid-19-begitu-cepat-menyebar-lewat-media-sosial-137715 

Mengapa infodemi cepat menyebar dan dipercaya?
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dengan keinginan menyalahkan orang lain dan menjaga identitas positif 
seseorang atau kelompok, hal ini bisa memicu kemunculan dan penyebaran 
teori-teori konspirasi.

Dalam perkembangannya, pengalaman beberapa negara menunjukkan 
bahwa penyebaran infodemi seringkali diperparah karena pejabat publik 
yang mengabaikan sains dan memiliki strategi komunikasi krisis yang buruk. 
Amerika Serikat saat di bawah Presiden Donald Trump misalnya, menjadi salah 
satu contoh terbaik untuk kasus ini. Pemeriksaan fakta CNN telah menemukan 
654 klaim keliru yang dinyatakan oleh Trumps hanya dalam 14 minggu 
pertama pandemi, dengan 215 klaim di antaranya terkait Covid-19.10 

Pernyataan Trump yang menyesatkan sudah diucapkan sejak awal pandemi 
dengan menyebut, “Ini akan menghilang. Suatu hari ini seperti keajaiban,  itu 
akan hilang.” Meskipun para ahli kesehatan telah berulang kali membantah 
klaim tersebut, namun pernyataan Trump telah membuat publik meremehkan 
pandemi Covid-19.  Pernyataan beberapa pejabat publik di masa awal 
pandemi yang meremehkan penyebaran virus seperti ini, juga bisa dijumpai 
di Indonesia. Ketika sejumlah ahli mengingatkan bahwa virus bisa meluas 
ke Indonesia, Menteri Kesehatan Terawan saat itu justru percaya diri bahwa 
Indonesia kebal dengan virus Corona.11 Alih-alih serius melakukan upaya 
mitigasi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga ikut berseloroh bahwa susu kuda 
liar bisa menangkal virus Corona.12

Infodemi dari pejabat publik itu diperparah dengan tingkat polarisasi di 
masyarakat karena perbedaan pilihan politik. Dari hasil analisis percakapan 
di Twitter, pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menjelaskan 
pendukung tokoh tertentu cenderung mempercayai mentah-mentah apa 
yang disampaikan idolanya tanpa berusaha mengecek fakta. Atau bisa juga 
sebaliknya: ketidaksukaan pada “kelompok seberang” membuat seseorang 
termakan infodemi. Karena itu, politisi atau tokoh-tokoh publik harus lebih 
hati-hati menyampaikan pernyataan karena bisa ditelan begitu saja oleh 
pendukungnya.

Mengenai infodemi vaksin mengandung chip, misalnya, terlihat perbedaan 
narasi yang disampaikan kelompok pro pemerintah yang mendukung vaksinasi 
versus kelompok oposisi yang meragukan program vaksin pemerintah. “Pilihan 
politik adalah salah satu pemicu terbesar orang mempercayai disinformasi, 
“kata Fahmi. Fenomena ini juga terjadi di Amerika Serikat di mana pernyataan 
Trump yang keliru atau menyesatkan terkait pandemi, justru banyak dibagikan 
ulang dan dipercayai oleh pendukungnya.

10 https://edition.cnn.com/2020/05/29/politics/fact-check-trump-coronavirus-pandemic-dishonesty/
index.html 
11 https://www.liputan6.com/news/read/4179878/menkes-ungkap-alasan-orang-indonesia-kebal-vi-
rus-corona 
12 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311170241-20-482556/canda-wapres-sebut-susu-ku-
da-liar-bisa-tangkal-virus-corona 

https://edition.cnn.com/2020/05/29/politics/fact-check-trump-coronavirus-pandemic-dishonesty/index.html
https://edition.cnn.com/2020/05/29/politics/fact-check-trump-coronavirus-pandemic-dishonesty/index.html
https://www.liputan6.com/news/read/4179878/menkes-ungkap-alasan-orang-indonesia-kebal-virus-corona
https://www.liputan6.com/news/read/4179878/menkes-ungkap-alasan-orang-indonesia-kebal-virus-corona
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311170241-20-482556/canda-wapres-sebut-susu-kuda-liar-bisa-tangkal-virus-corona
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311170241-20-482556/canda-wapres-sebut-susu-kuda-liar-bisa-tangkal-virus-corona
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Tidak hanya pejabat publik, para selebritas yang memiliki banyak penggemar 
turut berperan dalam mengamplifikasi informasi menyesatkan. Artis Luna 
Maya misalnya pada 12 April 2020, mengunggah wawancara bersama salah 
satu dokter hewan yang menyebut bahwa Covid-19 tidak seganas atau tidak 
membunuh seperti ada yang di media. Musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji 
turut menyebarkan disinformasi terkait klaim obat-obat tradisional dan pernah 
meragukan kesahihan foto jenazah pasien Covid-19 yang diunggah seorang 
jurnalis foto.  

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa menyebarnya infodemi 
selama pandemi Covid-19 tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal. 
Melainkan, gabungan dari sejumlah penyebab yang saling berkelindan, yakni:

a. Insting dasar manusia yakni rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang 
didorong karena rasa takut terhadap wabah;

b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern yang 
membuat penyebaran informasi makin cepat dan luas. Termasuk 
ketersedian teknologi untuk memanipulasi fakta menjadi menyesatkan 
dan kebohongan;

c. Ruang gema (echo chamber) sebagai bagian dari algoritma media sosial;
d. Buruknya komunikasi krisis pejabat otoritas;
e. Dukungan berlebihan pada tokoh politik tertentu;
f. Hadirnya figur publik yang tidak mendasarkan kontennya pada sains. 

Dampak bagi penanganan pandemi

Mengingat bahwa infodemi di masa pandemi Covid-19 bukan yang pertama 
terjadi, kita bisa memetik pelajaran dari wabah-wabah sebelumnya. Julii 
Brainard dan Paul R Hunter dari University of East Anglia, Inggris, melaporkan 
hasil penelitian berjudul Misinformation Making a Disease Outbreak Worse: 
Outcomes Compared for Influenza, Monkeypox, and Norovirus13. Berdasarkan 
riset ini, misinformasi kesehatan mengenai flu, cacar monyet, dan norovirus 
(infeksi sistem pencernaan) dapat membuat wabah suatu penyakit menjadi 
lebih parah. 

Mereka memberikan contoh hoaks yang berkembang di masa wabah Infeksi 
Saluran Pernafasan Akut  (SARS) pada 2003 menyebabkan banyak orang 
lalai pada protokol karantina kesehatan. Saat terjadi wabah Ebola di Afrika 
Barat pada 2013-2016, misinformasi juga menyebar dengan klaim bahwa 
virus menular melalui udara atau gigitan nyamuk. Akibatnya, banyak warga 
menguburkan orang yang terinfeksi Ebola dengan cara-cara yang tidak aman. 
Infodemi pada wabah cacar di Inggris pada 2019 membuat orangtua tetap 
mengirim anak mereka yang terkena cacar ke sekolah.

13 SAGE Journals (2019, 12 November), Misinformation making a disease outbreak worse: outcomes 
compared for influenza, monkeypox, and norovirus. Diakses pada 26 Maret 2021, dari https://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0037549719885021 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0037549719885021
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0037549719885021
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Mereka yang terpapar misinformasi cenderung tidak mau melindungi diri 
sehingga mempersulit penanganan wabah. Informasi yang salah tentang 
kesehatan di masa pandemi, berdampak pada perilaku yang berisiko. 
Pada akhirnya justru meningkatkan kemungkinan orang yang terinfeksi 
penyakit. Perilaku berisiko itu, antara lain, tidak mencuci tangan, berbagi 
makanan dengan orang sakit, tidak melakukan pembersihan desinfektan 
pada permukaan atau objek yang mudah terkontaminasi, bersin dan batuk 
di tempat-tempat yang mudah menularkan penyakit, serta berbagai bentuk 
kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. 

Menurut penelitian The Covid-19 Social Media Infodemic yang dipublikasikan 
di Nature Research Scientific Report, Oktober 2020, infodemi berpotensi 
mempercepat -- dan bukan memperlambat-- terjadinya proses penularan 
virus.  Misalnya, tahun lalu, CNN memberitakan kemungkinan adanya 
lockdown di Lombardy, Italia, untuk mencegah berkembangnya wabah. 
Informasi ini disiarkan beberapa jam sebelum info resmi disampaikan Perdana 
Menteri Italia. Walhasil, sebelum kebijakan itu diberlakukan, warga berjejal 
memadati stasiun dan bandara untuk meninggalkan Lombardy. Mereka 
membuat kerumunan yang justru berlawanan dengan upaya pemerintah 
setempat untuk mencegah penularan virus. Informasi yang berkembang di 
masa pandemi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dan berdampak 
pada keefektifan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. 

Di Indonesia, infodemi tentang rumah sakit dan dokter menjadikan pandemi 
sebagai ladang bisnis, menyebabkan aksi pengambilan paksa jenazah yang 
diduga terinfeksi Covid-19. Narasi bahwa Covid-19 tidak berbahaya dan sama 
dengan flu biasa, juga menyebabkan sejumlah orang mengabaikan protokol 
kesehatan dengan menolak menggunakan masker.

--***--
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Metode Pemeriksaan Fakta Infodemi

Secara tradisional, istilah pemeriksaan fakta dalam jurnalisme sebenarnya sama 
dengan verifikasi, baik yang dikerjakan oleh jurnalis maupun oleh redaksi berita 
untuk mengoreksi klaim faktual yang dibuat oleh reporternya.  Bill Kovach dan 
Tom Rosenstiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme telah mengingatkan bahwa 
disiplin verifikasi adalah esensi jurnalisme. Disiplin verifikasi berarti disiplin 
dalam mengevaluasi soliditas pelaporan, memeriksa ulang fakta dan angka, 
dan berfungsi sebagai kontrol kualitas keseluruhan pada konten berita sebelum 
publikasi.

Namun disiplin ini semakin melonggar saat media tiba di era digital di mana 
kecepatan menjadi tujuan utama dan jurnalis gagap membedakan antara 
kabar bohong atau fakta. Di sisi lain, perkembangan teknologi memungkinkan 

konten hoaks yang beredar semakin canggih dibandingkan dekade 
sebelumnya. Teknologi dapat memfasilitasi pengubahan foto atau 
video asli menjadi konten yang dapat memanipulasi siapapun 
yang melihatnya. Tentu saja cara-cara jurnalisme tradisional 
tidak akan mampu untuk membongkarnya. Jurnalis perlu 
mendapatkan skill tambahan agar bisa mengikuti perkembangan 
zaman. Sehingga di era digital saat ini, pemeriksaan fakta 
telah menjadi genre jurnalisme untuk bisa membantu publik 
memberikan fakta-fakta di tengah tsunami dan canggihnya mis/
disinformasi.

Pengecekan fakta telah berkembang dan telah 
menyebar ke seluruh dunia setelah dua momen 
sangat penting terjadi bagi pertumbuhan praktik 

jurnalistik ini.  Gelombang pertama dimulai oleh 
Penghargaan Pulitzer 2009 untuk pelaporan 
nasional yang dikerjakan oleh PolitiFact, sebuah 
proyek pengecekan fakta yang diluncurkan lebih 
dari setahun sebelumnya oleh St Petersburg Times 

(sekarang Tampa Bay Times) di Florida. Inovasi 
PolitiFact adalah penilaian klaim melalui  “Truth-

O-Meter”, yang menambahkan lapisan struktur 
dan kejelasan pada verifikasi informasi. Pendekatan 
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terstruktur ini sangat berhasil menjelaskan kepada khalayak tentang pemeriksaan fakta 
politik  dan menjelaskan perannya untuk membuat figur publik bertanggung jawab atas  kata-
katanya.1 Dalam prosesnya, proyek ini menginspirasi lusinan proyek di seluruh dunia. 

Gelombang kedua proyek pemeriksaan fakta muncul setelah gelombang global dalam apa 
yang disebut ‘berita palsu’, istilah yang sekarang dikooptasi dan disalahgunakan untuk 
menyebut  cerita bohong sensasional yang menjangkau banyak sekali penonton dengan 
menggunakan algoritma media sosial untuk keuntungan mereka. Seperti yang terungkap 
jelas selama tahun 2016 bahwa infrastruktur informasi online sangat rentan terhadap 
disinformasi dan misinformasi, sehingga makin banyak kelompok yang memutuskan untuk 
mengalihkan perhatian mereka pada proyek pemeriksaan fakta. Gelombang kedua ini sering 
kali terkonsentrasi pada pengecekan fakta klaim publik untuk menyanggah hoaks yang 
menjadi viral. 

Istilah lain yang kita kenal selain verifikasi dan pemeriksaan fakta yakni debunking. Istilah ini 
adalah bagian dari pemeriksaan fakta dan membutuhkan serangkaian keterampilan khusus 
yang sama dengan verifikasi, terutama yang dibuat oleh pengguna user generated content. 
International Fact-Checking Network memberikan batas perbedaan-perbedaan ketiga istilah 
tersebut melalui diagram berikut ini:

Di Indonesia, pemeriksaan fakta baru berkembang pada 2018 setelah Aliansi Jurnalis 
Independen menginisiasi training cek fakta pada lebih dari 3 ribu jurnalis di seluruh 
Indonesia. Dari training ini, puluhan media mendirikan kanal cek fakta dan enam di antaranya 
menjadi anggota IFCN. Pemeriksaan fakta kini menjadi aspek penting untuk meningkatkan 
tanggung jawab media pada disiplin verifikasi sekaligus untuk membangun kredibilitasnya 
pada publik, lepas dari kekurangan yang masih terjadi. 

1 Alexios Mantzarlis. 2018. Module 5 Fact-checking dalam Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation. UNESCO. 
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Pemeriksaan fakta sejatinya adalah seni bukanlah ilmu secepat kilat yang langsung tersedia 
jawabannya. Ini membutuhkan  analisis cermat yang didorong oleh satu dasar pertanyaan, 
“Bagaimana kita tahu itu?” Secara umum, pemeriksaan fakta terdiri dari tiga tahap2:

Menemukan klaim yang dapat diperiksa faktanya dengan menelusuri mis atau 
disinformasi baik yang berasal dari situs otoritas, pemberitaan media, atau media sosial.  
Proses ini termasuk penentuan klaim utama mana (a) fakta yang dapat diperiksa dan (b) 
fakta yang seharusnya diperiksa.

Menemukan fakta dengan mencari bukti terbaik yang tersedia mengenai
klaim. Penemuan fakta ini bisa menggunakan cara-cara jurnalisme tradisional 
seperti wawancara, observasi atau menggunakan rujukan literatur. Maupun, dengan 
menggunakan berbagai alat online yang tersedia. 

Mengoreksi klaim berdasarkan bukti, biasanya dalam skala kebenaran. Langkah koreksi 
yang dilakukan bisa berupa artikel, audio maupun video dengan menyebutkan bukti-bukti 
yang telah diperoleh.

Organisasi pemeriksa fakta yang dapat dipercaya harus menjelaskan metodologi yang mereka 
gunakan kepada publik. Kompas.com misalnya menjelaskan tentang metodologi verifikasi dan 
pemeriksaan fakta mereka di halaman https://inside.kompas.com/about-us. Metode yang 
dilakukan Liputan6.com tersedia di halaman https://www.liputan6.com/info/metode-cek-fakta. 
Demikian juga dengan metodologi Cek Fakta Tempo dipublikasikan di alamat https://cekfakta.
tempo.co/metodologi. 

Sebagai bagian dari jurnalisme yang bekerja untuk kepentingan publik, pemeriksaan fakta 
juga harus memegang penuh etika. Etika berkaitan erat untuk menunjang kredibilitas sebuah 
organisasi media agar mendapatkan kepercayaan dari publik. IFCN telah menggariskan prinsip 
kode etik pada organisasi anggotanya yakni meliputi:

1. Nonpartisan dan adil

Pemeriksaan fakta harus menggunakan standar yang sama untuk setiap verifikasi informasi dan 
tidak hanya memusatkan pemeriksaan fakta pada satu sisi. Proses yang sama harus diberikan 
pada setiap informasi dan membiarkan bukti menentukan kesimpulan.

2. Transparansi sumber  

Pembaca harus dapat memverifikasi sendiri hasil temuan yang dipublikasikan pemeriksa 
fakta. Oleh karena itu, semua sumber disajikan dengan cukup detail sehingga pembaca dapat 
mengikuti kerja-kerja pemeriksaan fakta.   

3. Transparansi pendanaan dan organisasi 

Sumber pendanaan organisasi harus diumumkan, juga memastikan bahwa pemberi dana tidak 
memiliki pengaruh atas kesimpulan yang dicapai dalam laporan pemeriksa fakta. Struktur 
organisasi, status badan hukum dan latar belakang profesional dari tim yang terlibat harus 
dipublikasikan. Termasuk bagaimana pembaca bisa berkomunikasi dengan redaksi. 

2 Ibid, halaman 83

Metodologi dan Etika Pemeriksaan Fakta

1

2

3
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https://www.liputan6.com/info/metode-cek-fakta
https://cekfakta.tempo.co/metodologi
https://cekfakta.tempo.co/metodologi


Periksa Fakta, Melawan Infodemi
27

4. Transparansi metodologi 

Organisasi pemeriksa fakta harus menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memilih, meneliti, 
menulis, 
mengedit, menerbitkan, dan memperbaiki verifikasi informasi.  

5. Kebijakan koreksi 

Apabila hasil pemeriksaan fakta tidak akurat, maka redaksi harus memiliki kebijakan untuk 
mengoreksi dengan jelas dan transparan. 

a. Penelusuran Sumber  

Konten mis/disinformasi yang muncul memuat beragam bentuk baik berupa teks, foto dan video. 
Konten berupa teks ada yang disajikan dalam bentuk artikel dan dimuat di sebuah website untuk 
menunjukkan seolah-olah informasi itu layak dipercaya. Padahal, di era digital saat ini, banyak situs 
abal-abal yang mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme.

Memastikan sumber atau asal-usul sebuah konten cukup penting untuk memverifikasi apakah 
konten sebuah situs tersebut  asli atau tidak. Dari sejumlah kasus, salah satu ciri situs penyebar 
hoaks adalah dengan mengambil konten dari situs lain, mencatutnya, dan kemudian menyajikannya 
sesuai dengan kepentingan atau impresi yang ingin dibangun. 

Lalu bagaimana cara untuk menelusuri konten? Secara umum, tipsnya adalah:

1. Asal-usul konten
Carilah apakah konten yang Anda dapatkan merupakan konten asli? Jika meragukan, cek dan 
ricek informasi yang tersedia dalam konten itu. Misalnya, ada penyebutan terhadap orang 
atau lembaga tertentu maka harus ditelusuri benarkah orang atau lembaga tersebut pernah 
mempublikasikan informasi tersebut? Anda bisa mewawancara orang atau lembaga tersebut 
atau menjelajahi isi pemberitaan. 

2. Cek sumbernya untuk memastikan bahwa sumber informasi itu bisa dipercaya. Apabila ia 
dimuat di sebuah situs, periksa lagi apakah itu situs yang kredibel? Anda bisa cek  penanggung 
jawab website di halaman “tentang kami” atau “about us”. Anda juga menggunakan tool who.
is atau domainbigdata.com untuk melihat di balik pembuat situs. Website yang kredibel akan 
menampilkan secara terbuka status perusahaan, struktur redaksi, alamat, dan kontak yang bisa 
dihubungi.  Anda bisa cek juga siapa yang menyebarkan konten itu. 

3. Cek lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Dalam berbagai hoaks, seringkali ada klaim 
lokasi yang tak sesuai, sehingga perlu dilakukan verifikasi lokasi dengan menggunakan Google 
Map, Google Earth, Bing Map atau Wikimapia.

4. Cek kapan konten itu diambil. Biasanya, hoaks akan memproduksi ulang berita atau informasi 
lawas dan dikaitkan dengan peristiwa yang baru terjadi.  

5. Pastikan apa motivasi di balik konten yang disebarkan. Motivasi bisa dilihat dari isi narasi yang 
beredar, apakah untuk mencari uang, menyangkal sains, atau membuat kepanikan.

Metode teknis pemeriksaan fakta
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Ullrich Ecker dan Briony Swire dari University of Western Australia 
menyajikan tujuh cara efektif untuk meluruskan misinformasi dalam publikasi 
tentang Misinformation and its Correction: Cognitive Mechanisms and 
Recommendations for Mass Communication3 : 

1. Refute (don’t just retract). Buktikan bahwa klaim itu salah. Jelaskan 
bahwa informasi itu salah dan apa alasannya. Sertakan sumber 
yang Anda gunakan untuk menelusuri, sampaikan jika ada agenda 
terselubung di balik penyebaran hoaks itu. Jangan hanya menuding 
satu informasi sebagai hoaks tanpa memberikan penjelasan lebih 
lanjut.

2. Salience. Jelas dan menonjol. Memverifikasi hoaks harus dengan 
bahasa yang jelas, serta gambar dan font yang besar. Informasi 
tentang hoaksnya disajikan kecil saja dan jangan terlalu menonjol, 
Jangan sampai kita malah ikut menyebar mis dan disinformasi kepada 
orang yang sebelumnya tidak tahu.

3. Pre-exposure myth warnings. Beri informasi awal bahwa informasi ini 
salah, baru beberkan hoaksnya. Jangan terbalik, malah menyampaikan 
hoaks dulu dan baru memberi penjelasan. Orang membaca atau 
melihat secara cepat. Jika tidak diberi penjelasan awal, bisa-bisa dia 
justru terpapar hoaks tanpa tahu faktanya.

4. Graphical representation. Penggunaan grafis memudahkan orang 
memproses dan menyimpan informasi. Bukti yang spesifik dan 
terukur akan sulit untuk dibantah.

5. Source credibility. Kredibilitas sumber. Penjelasan atau bantahan dari 
sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya akan lebih efektif.

6. Affirmation. Afirmasi. Terima dan hargai pendapat 
orang dan hal-hal yang mereka percaya sebelum Anda 
mengklarifikasi hoaks. Kalau Anda langsung “memukul” 
dengan mengatakan bahwa informasi yang dia sampaikan itu hoaks, 
orang bisa malah melawan dan tidak mau menerima kebenaran. 
Bagaimanapun, orang yang terpapar hoaks adalah korban yang harus 
dirangkul, jangan dipukul.

7. Social norming. Norma sosial. Ada norma deskriptif, misalnya tingkat 
vaksinasi, kesepakatan para ahli, misinformasi dan penolakan yang 
menyebar. Ada juga norma injuktif (berdasakan perintah) yang 
mengacu pada fakta dan bukti-bukti. Bantu orang-orang yang terpapar 
hoaks agar tidak dikucilkan secara sosial. 

Penerapan metode di atas sangat bergantung dengan konten yang 
akan dicek. Untuk memudahkan Anda, berikut ini ada beberapa contoh 
penelusuran sumber yang dilakukan oleh sejumlah media. 

3 https://www.researchgate.net/publication/317603082_Misinformation_and_its_Correc-
tion_Cognitive_Mechanisms_and_Recommendations_for_Mass_Communication

https://www.researchgate.net/publication/317603082_Misinformation_and_its_Correction_Cognitive_Mechanisms_and_Recommendations_for_Mass_Communication
https://www.researchgate.net/publication/317603082_Misinformation_and_its_Correction_Cognitive_Mechanisms_and_Recommendations_for_Mass_Communication
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Contoh kasus 1:

Pada akhir Januari 2021, beredar klaim bahwa WHO mengubah kebijakannya soal pemakaian 
masker. Menurut klaim itu, WHO menyatakan masker tak perlu lagi digunakan kecuali sakit. 
Narasi ini beredar di media sosial. Ada yang berupa narasi dengan menautkan link situs 
Principa Scientific International, ada pula yang menyertakan tangkapan layar artikel berjudul 
“WHO: You Do Not Need To Wear A Mask” dari situs tersebut. 

Bagaimana memverifikasi informasi tersebut? Langkah penelusuran yang dilakukan Tempo 
dan Kompas.com mula-mula adalah menentukan apakah Principa Scientific International 
adalah situs yang kredibel? Untuk menelusuri ini, Tempo menemukan, situs ini dikategorikan 
sebagai situs yang tidak kredibel. Penilaian berdasarkan Media Bias Fact Check, organisasi 
independen yang fokus pada bias media. Situs Principa Scientific International dinilai sebagai 
situs konspirasi yang menyajikan pseudosains serta mempromosikan propaganda anti-vaksin 
dan misinformasi soal perubahan iklim.4

Langkah kedua, menelusuri pernyataan WHO pada 22 Januari 2021. Berdasarkan pemeriksaan 
fakta yang dilakukan Kompas.com pada Konferensi Pers Global WHO,  22 Januari 2021, tidak 
ada satupun pernyataan pembicara yang menyatakan WHO tak lagi merekomendasikan 
penggunaan masker oleh mereka yang sehat. Saat sesi tanya jawab, Direktur Darurat 
Kesehatan WHO. Maria van Kerkhov, justru mengatakan, penggunaan masker merupakan 
salah satu upaya yang bisa mengurangi penularan Covid-19.5

Saat ditelusuri di situs resmi WHO dengan memasukkan kata kunci “You Do Not Need To Wear 
A Mask” ke kolom pencarian, tidak ditemukan informasi bahwa WHO pernah menyatakan 
hal tersebut. Publikasi WHO pada 1 Desember 2020, menyatakan, WHO masih menekankan 
pentingnya penggunaan masker yang diikuti langkah pencegahan penularan yaitu mencuci 
tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian.

Dengan demikian, informasi dari situs Principa Scientific International sepenuhnya salah.

Contoh kasus 2:

Pada Februari 2021 muncul informasi berantai yang mengklaim menghirup uap panas bisa 
membunuh virus corona. Informasi ini sebenarnya pernah beredar beberapa waktu lalu, 
dan telah dinyatakan tidak benar. Akan tetapi, kembali menyebar dengan modifikasi narasi 
penambahan “Dari Ketua Satgas Covid-19 Dwiyono”.

Langkah pertama penelusuran  adalah mengecek benarkah nama orang yang dicatut dalam 
informasi itu? Pengecekan nama merupakan verifikasi sederhana yang bisa dilakukan siapa 
saja. Dari pengecekan nama di mesin pencari, diketahui bahwa nama Ketua Satgas Covid-19 
adalah Doni Monardo, bukan Dwiyono. Ketidaksahihan nama yang dicatut bisa menjadi salah 
satu hal yang membuat kita skeptis terhadap informasi tersebut.

4  https://mediabiasfactcheck.com/principia-scientific-international/ 
5 https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/13/130000365/-hoaks-who-sebut-orang-sehat-tak-perlu-pakai-
masker?page=all#page2 

https://mediabiasfactcheck.com/principia-scientific-international/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/13/130000365/-hoaks-who-sebut-orang-sehat-tak-perlu-pakai-masker?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/13/130000365/-hoaks-who-sebut-orang-sehat-tak-perlu-pakai-masker?page=all#page2


Periksa Fakta, Melawan Infodemi
30

Penelusuran Liputan6 menemukan, misinformasi ini pernah beredar sebelumnya 
pada April 2020.6 Penelusuran Mafindo juga tak menemukan bahwa Doni Monardo 
pernah menyatakan menghirup uap panas bisa mematikan virus corona7.

Verifikasi juga harus dilakukan terhadap klaim utama narasi itu, “benarkah uap 
panas bisa membunuh virus corona?” Penelusuran Tempo dengan mewawancarai 
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), 
Eka Ginanjar, yang membantah bahwa menghirup uap air panas bisa mematikan virus 
corona.
 
Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa informasi tersebut keliru.

b. Verifikasi Foto  

Infodemi berupa foto paling banyak tersebar dan cepat menjadi viral.  Misalnya pada 
Januari 2020, saat Covid-19 belum sampai ke Indonesia, beredarlah sebuah foto yang 
menunjukkan orang-orang berjatuhan di jalanan. Foto dengan narasi “Mayat orang 
Cina bergelimpangan di jalan kota Wuhan”, dengan cepat dibagikan di media sosial. 

6 https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4494015/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-dari-ketua-sat-
gas-cara-hilangkan-virus-corona-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1 
7 https://turnbackhoax.id/2021/02/23/salah-pernyataan-ketua-satgas-covid-terkait-hirup-uap-air-
panas-membunuh-virus-corona/ 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4494015/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-dari-ketua-satgas-cara-hilangkan-virus-corona-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4494015/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-dari-ketua-satgas-cara-hilangkan-virus-corona-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://turnbackhoax.id/2021/02/23/salah-pernyataan-ketua-satgas-covid-terkait-hirup-uap-air-panas-membunuh-virus-corona/
https://turnbackhoax.id/2021/02/23/salah-pernyataan-ketua-satgas-covid-terkait-hirup-uap-air-panas-membunuh-virus-corona/
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Di masa sebelum teknologi berkembang secanggih sekarang, mustahil bagi jurnalis 
untuk menyelidiki keaslian sebuah foto dengan cara-cara konvensional. Tapi, sekali 
lagi teknologi memang seperti dua sisi mata pisau: bisa digunakan untuk tujuan 
buruk, sekaligus bisa membantu mengungkap kebenaran. Saat ini tersedia cukup 
banyak alat online untuk membantu pekerjaan jurnalis menelusuri keaslian foto. 

Alat-alat yang dikenal dengan istilah pencarian gambar terbalik atau reverse 
image search itu sebenarnya bekerja dengan teknik kueri pengambilan gambar 
berbasis konten (CBIR) dengan gambar sampel yang kemudian akan dijadikan 
dasar pencariannya. Pencarian gambar terbalik juga memungkinkan pengguna 
untuk menemukan konten yang terkait dengan gambar sampel tertentu, baik 
popularitas gambar dan menemukan versi manipulasi dan karya turunannya. 
Secara sederhana, teknik ini adalah mencari gambar dalam big data yang yang 
telah dipublikasikan dan tersimpan dalam internet. 

Pencarian gambar terbalik dapat digunakan untuk lima fungsi sekaligus yakni 
menemukan sumber gambar, menemukan versi resolusi yang lebih tinggi, 
menemukan halaman web tempat gambar muncul, menemukan pembuat konten 
dan mendapatkan informasi tentang sebuah gambar. 

Lima fungsi tersebut sangat efektif digunakan untuk mencari kebenaran di balik 
foto viral yang telah tersebar. Pada sejumlah kasus, infodemi yang memuat konten 
foto memiliki ragam pola untuk memanipulasi warganet seperti menyunting foto 
asli, menghilangkan konteks dan mengubah keterangan foto. 

Pada kasus di mana sebuah foto diklaim sebagai mayat orang Cina bergelimpangan 
di jalan kota Wuhan akhirnya bisa ditelusuri dengan cepat dengan reverse image 
search. Hasilnya menunjukkan bahwa foto itu merupakan sebuah proyek seni yang 
dibuat di Frankfurt, Jerman pada 24 Maret 2014 untuk mengenang para korban 
salah satu kamp konsentrasi Nazi, Katzbach. 

Foto itu adalah karya fotografer kantor berita Reuters, Kai Pfaffenbach, pada 
24 Maret 2014.8 Apabila kita buka website Reuters yang memuat foto tersebut, 
terdapat keterangan asli yang tertulis dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan 
menjadi: 

Orang-orang berbaring di zona pejalan kaki sebagai bagian dari proyek 
seni untuk mengenang 528 korban kamp konsentrasi Katzbach Nazi di 
Frankfurt pada 24 Maret 2014. Para tahanan kamp konsentrasi Katzbach, 
bagian dari bekas pabrik industri Adler, dipaksa melakukan mars kematian 
ke kamp konsentrasi Buchenwald dan Dachau pada 24 Maret 1945. Sekitar 
528 korban Katzbach dimakamkan di pemakaman pusat Frankfurt.

8 https://pictures.reuters.com/archive/GERMANY--BM2EA3O1B2X01.html

https://pictures.reuters.com/archive/GERMANY--BM2EA3O1B2X01.htm
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Berkat reverse image search, kebenaran atas dua foto itu dengan 
mudah dilacak. Foto para santri yang berbaris di depan seorang 
pria dengan APD lengkap pernah dimuat oleh Media Indonesia 
dalam beritanya yang berjudul “Tangani Covid-19 di Pesantren, 
Tim Satgas Diterjunkan” pada 17 Oktober 2020, jauh sebelum 
dilaksanakannya program vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 
2021. Foto tersebut adalah jepretan fotografer kantor berita 
Antara. Dalam keterangannya, tertulis bahwa para santri dalam 
foto itu sedang mengantri untuk mengikuti tes usap (swab test) 
di Pondok Pesantren Darul Atsar Salamsari, Kedu, Temanggung, 
Jawa Tengah.9

Sedangkan foto pria yang tergeletak di lantai adalah foto 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Sulawesi Selatan, Ince Langke. Foto tersebut pernah dimuat 
oleh situs Suara.com pada September 2020. Ince tiba-tiba 
pingsan saat mengikuti rapat DPRD yang membahas Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara 2021 di kantor DPRD Sulsel 
pada 8 September 2020. Ince lalu dinyatakan meninggal saat 
mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros, Makassar, 
Sulsel. Namun, kematian Ince tidak terkait dengan Covid-19.10

9 https://mediaindonesia.com/nusantara/353548/tangani-covid-19-di-
pesantren-tim-satgas-diterjunkan 
10 https://www.suara.com/news/2020/09/08/140536/jatuh-saat-ikut-rapat-
anggaran-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal?page=1 

Contoh dua foto lain yang menyebar pada Januari 2021 memuat 
narasi yang menakutkan, “48 orang tewas setelah mendapat vaksin 
Corona”. Pada foto pertama terlihat para remaja laki-laki berpeci 
dan bermasker yang sedang berbaris di depan seorang pria dengan 
alat pelindung diri (APD) lengkap. Sementara dalam foto kedua, 
terlihat seorang pria yang tergeletak di lantai dan dikelilingi sejumlah 
pria lain. Sebagian dari mereka menggunakan masker.

https://mediaindonesia.com/nusantara/353548/tangani-covid-19-di-pesantren-tim-satgas-diterjunkan
https://mediaindonesia.com/nusantara/353548/tangani-covid-19-di-pesantren-tim-satgas-diterjunkan
https://www.suara.com/news/2020/09/08/140536/jatuh-saat-ikut-rapat-anggaran-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal?page=1
https://www.suara.com/news/2020/09/08/140536/jatuh-saat-ikut-rapat-anggaran-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal?page=1
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Ada lusinan alat pencarian gambar terbalik, namun yang paling populer digunakan antara 
lain:

1. Google image (https://images.google.com/) 
Google Search by Image adalah fitur yang menggunakan pencarian gambar terbalik 
dan memungkinkan pengguna untuk mencari gambar terkait hanya dengan 
mengunggah gambar atau URL gambar. Google bekerja dengan menganalisis 
gambar yang dikirimkan dan membangun model matematisnya menggunakan 
algoritma lanjutan. Gambar sampel tersebut kemudian dibandingkan dengan 
miliaran gambar lain di database Google sebelum mengembalikan hasil yang cocok 
dan serupa. 

Pada 2020, Google dan Storyful juga mengembangkan alat pencarian gambar 
bernama Source, sebuah aplikasi untuk memverifikasi asal gambar berbasis web 
yang dioptimalkan untuk seluler. Alat ini dirancang menggunakan teknologi Google 
Cloud yang memberikan analisis instan dari riwayat gambar, mengenali objek, 
bahasa, dan menawarkan terjemahan otomatis.

2. Yandex Image (https://yandex.com/images/) 
Yandex adalah sebuah perusahaan multinasional asal Rusia yang mengkhususkan 
produk dan layanannya di bidang internet. Bisnis utamanya adalah web mesin 
pencarian yang memuat fitur reverse image search. Yandex dapat mencari gambar 
berdasarkan gambar yang Anda unggah. Algoritma Yandex bisa menghasilkan 
salinan yang persis dari gambar sumber dan atau gambar yang sedikit berbeda dari 
aslinya. 
Hasil pencarian didasarkan pada gambar serupa yang ditemukan di internet yang 
telah diindeks oleh Yandex. Itulah mengapa ada kemungkinan lebih besar untuk 
menemukan foto yang cocok dengan fragmen tertentu yang termuat dalam foto.11 
dalam sejumlah pengalaman, algoritma Yandex lebih bagus dalam menelusuri 
gambar dibandingkan alat lainnya. 

3. Tineye (https://tineye.com/) 
TinEye menggunakan pengenalan gambar untuk menemukan kecocokan dengan 
gambar pencarian Anda. Anda dapat melakukannya dengan mengupload gambar 
atau mencari dengan URL. Anda juga dapat menarik dan melepas gambar untuk 
memulai pencarian. Saat Anda mengirimkan gambar untuk dicari, TinEye membuat 
sidik jari digital yang unik, lalu membandingkan sidik jari ini dengan setiap gambar 
lain di indeks untuk menemukan kecocokan. TinEye terus merayapi web dan 
menambahkan gambar ke indeksnya. Saat ini, indeks TinEye memiliki lebih dari 
46,3 miliar gambar. 

 Kelebihan Tineye adalah memiliki fitur filter berdasarkan kapan sebuah 
gambar dipublikasikan, dari yang paling awal (oldest) atau terbaru (newest). Ini 
memudahkan kerja-kerja jurnalis untuk menemukan kapan pertama kali sebuah 
gambar itu beredar di internet. Fitur filter ini tidak ditemukan di alat yang lain. 

4. Bing (https://www.bing.com/) 
Mesin pencari dari Microsoft ini memuat fasilitas pencarian gambar terbalik. Bing 
dapat digunakan untuk membantu Anda mendapatkan detail gambar, pencarian 
sumber gambar, mencari lokasi tertentu di gambar  dan dapat membantu 
mendapatkan resolusi yang lebih tinggi dari gambar yang mirip atau terkait.

11 https://yandex.com/support/images/loaded-image.html 
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Untuk memudahkan penggunaan alat-alat tersebut secara 
otomatis, Anda dapat memasang ekstensi ke mesin peramban 
seperti Chrome. Keuntungannya kita tidak perlu mengunggah 
sebuah foto ke alat pencarian gambar, tapi cukup dengan klik 
kanan kursor lalu memencet fitur reverse image search. Metode 
ini akan mengarahkan pencarian gambar secara otomatis 
menggunakan empat alat sekaligus. 

Pencarian dengan empat alat atau lebih sangat dianjurkan karena 
kadang tidak satu alat pun yang bisa langsung menjawab secara 
presisi fakta sebuah foto. Apalagi masing-masing alat memiliki 
keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Setelah sumber 
gambar ditemukan, langkah selanjutnya adalah memastikan 
gambar yang ditemukan dimuat di situs yang reputasinya baik, 
karena bisa saja sumbernya sudah ditemukan tetapi ternyata 
situs yang memuat juga menggunakan fotonya untuk bahan mis/
disinformasi. 
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c. Verifikasi Video dan Lokasi

Konten mis/disinformasi berupa video cukup mudah menyebar seiring dengan 
perubahan tren minat warganet ke audio visual. Sama halnya pada foto, video 
juga mudah disunting sehingga dapat memanipulasi orang yang menontonnya. 
Konteks dan keterangan video juga bisa dihilangkan, lalu diganti sesuai 
kepentingan pelaku disinformasi. 

Pada prinsipnya ada dua metode untuk men-debunk mis/disinformasi berupa 
video. Pertama, menggunakan kata kunci di mesin pencari atau di media sosial 
seperti di Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan metode ini, 
penggunaan kata kunci yang tepat sangat memengaruhi hasil pencarian. Untuk 
menentukan kata kunci bisa menggunakan bagian dari narasi yang beredar, 
komentar warganet, atau petunjuk lain di dalam video. 

Untuk memperoleh petunjuk dari video, Anda perlu menonton isi video sampai 
habis. Lihatlah apakah ada bentuk bangunan yang khas, rambu-rambu jalan, plat 
nomor kendaraan, nama-nama jalan, atau nama-nama bangunan. Anda juga 
harus mendengarkan percakapan yang terdengar, apakah ada bahasa lokal yang 
digunakan atau hal-hal yang dibicarakan orang-orang yang berada dalam video. 
 
Metode kedua dengan memfragmentasi video menjadi gambar lalu menggunakan 
reverse image tools untuk mengecek thumbnail atau fragmen gambar tersebut. 
Langkah ini hampir sama dengan metode verifikasi foto.

Ada dua cara yang bisa digunakan untuk memfragmentasi video menjadi gambar. 
Cara manual adalah dengan melakukan tangkapan layar (screen capture) pada 
beberapa bagian video secara manual lalu unggah ke reverse image tools. 
Cara kedua, dengan menggunakan InVID untuk memfragmentasi video secara 
otomatis. Ekstensi InVID bisa diunduh dan dipasang ke mesin pencari seperti 
Chrome atau Firefox. 

Plugin InVID menyediakan fitur yang cukup komplit untuk memudahkan kerja 
jurnalis. Alat yang diluncurkan pada Juli 2017 oleh proyek InVID European, 
merupakan inovasi Horizon 2020 yang didanai oleh Uni Eropa. Plugin ini 
disediakan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Beberapa keunggulan 
InvID yakni:

1. Memberikan informasi kontekstual video dari Facebook, Twitter dan 
Youtube.

2. Dilengkapi dengan pencarian gambar terbalik di mesin pencari Google, 
Yandex, Bing, Tineye, Baidu atau Karma Decay untuk Reddit.

3. Dapat memfragmentasi video dari berbagai platform mulai dari Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, Daily Motion.

4. Menjelajahi gambar utama melalui lensa pembesar. 
5. Dapat membaca metadata video dan gambar, untuk memeriksa hak cipta 

video dan untuk menerapkan filter forensik pada gambar diam.
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Perlu diperhatikan bahwa untuk 
memverifikasi video membutuhkan waktu 
yang lebih banyak dibandingkan dengan 
verifikasi foto. Itu bisa terjadi karena Anda 
harus memastikan apakah video yang 
menyebar sama dengan video aslinya. Dalam 
beberapa kasus, sebuah video yang viral telah 
melalui penggabungan sejumlah video lain 
yang berbeda konteks peristiwa. 

Untuk memperkuat penelusuran video, 
verifikasi lokasi sangat dibutuhkan. Anda bisa 
mencocokan petunjuk-petunjuk yang muncul 
dalam video dengan peta online yang tersedia 
seperti Google Maps dan Google Street View 
(https://www.google.com/maps), Google 
Earth (https://www.google.com/earth/), Bing 
Maps (https://www.bing.com/maps/) atau 
Wikimapia (wikimapia.org). 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/earth/
https://www.bing.com/maps/
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Penggunaan metode verifikasi video di atas, bisa dijelaskan melalui beberapa contoh 
berikut:

Contoh 1:

Pada 9 Januari 2021 beredar video pendek di Youtube dengan klaim, “Ratusan 
Santri Disuntik Vaksin Langsung Pingsan Dan Mual”. Video yang ditonton 22 ribu 
kali itu beredar di tengah program vaksinasi di Indonesia. Narator dalam video 
menyebutkan bahwa puluhan santri Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah, Jember, 
terpaksa harus mendapatkan perawatan seadanya di salah satu ruang pondok 
pesantren. Para santri ini mengalami panas tinggi, pusing, mual, dan sering buang 
air besar.  

Untuk memverifikasi foto tersebut,  Anda bisa memulainya dengan memfragmentasi 
video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan InVID. Selanjutnya, gambar-
gambar itu ditelusuri dengan reverse image tool. Hasilnya, ditemukan bahwa 
peristiwa dalam video tersebut terjadi jauh sebelum munculnya Covid-19, tepatnya 
pada 27 Februari 2018 saat Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Jember, Jawa 
Timur, menggelar imunisasi difteri.

Melalui pencarian gambar tersebut, Anda bisa menemukan bahwa video yang 
sama pernah diunggah oleh kanal YouTube Jember 1TV pada 28 Februari 2018 
dengan judul “Puluhan Santri Pingsan Usai Imunisasi Difteri”. Dalam keterangannya, 
disebutkan bahwa puluhan santri di pondok pesantren yang berada di Kecamatan 
Jenggawah itu pingsan karena dehidrasi usai disuntik vaksin difteri.12

Dengan demikian, kita bisa mendapatkan konteks dan waktu terjadinya peristiwa 
yang tidak terkait dengan vaksinasi Covid-19.

Contoh 2:

Sebuah video yang diklaim sebagai video suasana Pasar Wuhan di Cina pernah 
beredar di YouTube pada 28 Januari 2020. Video berdurasi 4 menit 37 detik ini diberi 
judul “Explore Pasar Wuhan-Virus Corona Diduga Bermunculan”. Video tersebut 
memperlihatkan sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai jenis hewan 
liar sebagai bahan makanan. Sejumlah pedagang tampak menjual tikus, anjing, 
kelelawar, ular, musang, dan hewan-hewan lainnya.

 

12 https://www.youtube.com/watch?v=WPNKr8hQK9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=WPNKr8hQK9Y
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Langkah untuk memverifikasi video ini dimulai dengan menonton video sampai 
habis. Pada detik ke-15, ada sebuah petunjuk dalam video yakni tulisan “Kantor 
Pasar Langowan”. Dengan petunjuk ini, kita bisa melakukan pencarian dengan 
Google Maps dan mendapatkan hasil bahwa Pasar Langowan berada di  Toraget, 
Langowan Utara, Minahasa, Sulawesi Utara.

Selain petunjuk tersebut, dalam video terdengar suara seorang pria yang berbicara 
dalam bahasa Indonesia. Ia menyebut jenis-jenis hewan yang dijual, seperti, “Ini ada 
tikus, anjing, kucing, ular piton...”. Banyak pemberitaan media yang menjelaskan 
Pasar Langowan menjadi salah satu pasar tradisional di Sulawesi Utara, yang 
menjual aneka satwa liar untuk dijadikan sebuah santapan.

Dengan tiga petunjuk itu, kita bisa menggunakannya sebagai kata kunci “Pasar 
Langowan Minahasa” ke kolom pencarian di YouTube. Hasilnya, ditemukan sebuah 
video yang identik dengan durasi yang lebih panjang dan kualitas yang lebih baik di 
kanal Jerry Mewengkang. Kanal ini mengunggah video itu pada 19 Juli 2019.13

Dari kasus tersebut, Anda bisa melihat bagaimana verifikasi video membutuhkan 
langkah-langkah yang lebih kompleks. Ini sangat bergantung pada keuletan jurnalis 
dan pemeriksa fakta mengelaborasi berbagai metode yang telah tersedia.

--**--

13 https://www.youtube.com/watch?v=bDvXy6YlPOc 

https://www.youtube.com/watch?v=bDvXy6YlPOc
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Memverifikasi Pseudosains di Masa Pandemi

Hal itu disampaikan reporter SciCheck.org, Jessica 
McDonald1 untuk menandai bagaimana kebutuhan publik 
pada sains meningkat signifikan selama pandemi Covid-19. 
Pemeriksaan fakta memang telah setua perkembangan 
jurnalisme, namun pandemi virus corona telah memperluas 
lanskap pengecekan fakta pada sains kesehatan. Setiap 
hari, laporan baru yang meragukan tentang  vaksin, klaim 
obat-obatan yang menyembuhkan Covid, dan asal-usul virus 
SARS-CoV-2  berkembang biak secara online.  

Nat Gyenes dan Megan Marrelli dalam artikelnya Lies, 
unscientific claims and viral medical misinformation 
pada 7 Februari 20202 memberikan analisis, masifnya 
penyebaran infodemi itu berkaitan dengan terbatasnya 
layanan kesehatan yang bisa diakses oleh publik dan ikut 
memengaruhi pengetahuan soal kesehatan. Hadirnya 
internet kemudian memainkan peran yang semakin penting 
dalam memediasi akses kesehatan melalui akses informasi. 

1 Pernyataan tersebut dikutip oleh Amelia Goldstein pada artikel: https://
www.poynter.org/fact-checking/2020/science-and-health-fact-checkers-
put-pandemic-claims-under-a-microscope/. Kanal SciCheck milik Fact-
Check.org  yang diluncurkan pada 2015 itu selama ini hanya berfokus pada 
klaim ilmiah palsu dan menyesatkan yang dapat memengaruhi kebijakan 
publik. 
2 https://www.ha-asia.com/lies-unscientific-claims-and-viral-medical-mis-
information/ 

“Saya pikir 
pandemi ini telah 
menggarisbawahi 
betapa pentingnya 
sains bagi 
kehidupan kita 
sehari-hari.” 

https://www.poynter.org/fact-checking/2020/science-and-health-fact-checkers-put-pandemic-claims-under-a-microscope/
https://www.poynter.org/fact-checking/2020/science-and-health-fact-checkers-put-pandemic-claims-under-a-microscope/
https://www.poynter.org/fact-checking/2020/science-and-health-fact-checkers-put-pandemic-claims-under-a-microscope/
https://www.ha-asia.com/lies-unscientific-claims-and-viral-medical-misinformation/
https://www.ha-asia.com/lies-unscientific-claims-and-viral-medical-misinformation/
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Dunia sekarang memiliki lebih banyak pengguna internet daripada 
orang yang memiliki akses ke layanan kesehatan penting seperti 
perawatan primer. Dan, seiring dengan meningkatnya kemudahan 
konektivitas online, kita seharusnya mengharapkan semakin banyak 
orang menggunakan konten online sebagai sumber utama informasi 
kesehatan yang terkadang penting. Pola ini menjadi lebih kompleks 
dengan meningkatnya relevansi misinfodemik, sebuah fenomena 
di mana kesalahan informasi kesehatan online berkontribusi pada 
penyebaran penyakit di dunia nyata.

Pada tingkat individu dan populasi, konten online berkualitas rendah 
tentang topik kesehatan dapat memengaruhi tingkat vaksinasi dan 
kekebalan kelompok, penggunaan antibiotik dan  pengobatan yang 
tepat,  upaya tanggapan untuk mengatasi epidemi, dan akses ke 
perawatan untuk penyakit serius. Dampak tren ini terhadap kesehatan 
populasi menunjukkan bahwa sangat penting dan mendesak untuk 
memikirkan kembali dan berinovasi seputar cara kita mendekati 
informasi yang salah tentang kesehatan. Dan pekerjaan terkait dari 
organisasi pengecekan fakta semakin menjadi bagian utama dari diskusi 
ini.

Nat Gyenes dan Megan Marrelli menjelaskan dalam situasi ini 
pemeriksa fakta memiliki posisi unik dalam praktik dalam menangani 
kesalahan informasi di internet. Peran pemeriksa fakta sangat penting 
untuk menangani misinfodemik di tengah banyaknya keingintahuan 
publik terhadap masalah kesehatan dan solusinya. 

Di tengah kompleksnya tantangan pemeriksaan fakta secara global di 
masa pandemi, ternyata keahlian dan pengetahuan yang dibawa oleh 
jurnalis sains dan kesehatan untuk memeriksa fakta terbukti cukup 
penting. Ini membawa pada tantangan berikutnya bagaimana jurnalis 
dan pemeriksa fakta yang berlatar belakang nonjurnalis sains kesehatan 
bisa memiliki kemampuan dan skill yang sama untuk memverifikasi 
berbagai klaim keliru mengenai sains kesehatan.

Pada bab ini, ada tiga panduan untuk jurnalis dan pemeriksa fakta 
untuk memverifikasi berbagai hal terkait klaim sains kesehatan. 

a. Hati-hati terkecoh pseudosains

Anda mungkin pernah mendengar informasi yang menyatakan bahwa 
air seni sapi bisa menangkal Covid-19? Mengkonsumsi ganja bisa 
membasmi Covid-19? Atau air rebusan bawang putih adalah obat 
yang manjur bagi orang yang terinfeksi virus mematikan itu? Berbagai 
informasi yang salah itu sempat viral di media sosial.  Mereka tampil 
begitu meyakinkan dengan sejumlah penjelasan dan “bukti ilmiah”. 
Saking meyakinkannya, sejumlah orang percaya atau menyebarkan 
informasi tersebut. 
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Sains dan pseudosains memang mirip dari sisi kemasan. Karena kemasannya 
seperti sains, pseudosains berpotensi mengecoh pembaca. Oleh karena itu, 
jurnalis perlu memiliki sikap skeptis alias tidak mudah percaya setiap kali 
berhadapan dengan sains atau sesuatu yang mirip dengan sains. Sikap skeptis 
ini berbanding lurus dengan tingkat literasi sains. Artinya, semakin skeptis 
seseorang, maka orang itu cenderung memiliki literasi sains yang baik. 

Direktur Eksekutif Society of Indonesian Science Journalists (SISJ), Dyna 
Rochmyaningsih mengatakan, salah satu cara bagi jurnalis agar skeptis adalah 
menumbuhkan niat untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang diterima 
ke sejumlah rujukan ilmiah3. Saat ini, berbagai sumber rujukan ilmiah yang 
terpercaya bisa diakses dengan mudah. Sejumlah mesin pencari di internet 
telah mengindeks sejumlah sumber data berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan 
oleh berbagai penerbit yang kredibel. Sebagian memang berbayar, namun tidak 
sedikit juga yang gratis. 

Hal itu dibenarkan oleh Jurnalis Data BBC, Aghnia Adzkia yang sering mengecek 
kebenaran berbagai klaim yang beredar di internet4. Beberapa sumber data 
rujukan ilmiah itu bisa diakses oleh publik, antara lain Pubmed5, US National 
Library of Medicine Drug6, Science Direct7, Google Scholar8, Elsevier Covid 
Research Environment9, Europe PMC10, dan sejumlah jurnal atau artikel dari 
Indonesia yang terindeks di SINTA11

Salah satu bentuk publikasi ilmiah yang bisa menjadi rujukan adalah artikel 
jurnal. Disebut artikel jurnal karena artikel ini diterbitkan di dalam sebuah jurnal 
ilmiah. Menurut Dyna, pembaca perlu memahami karakteristik artikel jurnal 
yang baik. Sebuah artikel jurnal, paling tidak memiliki sejumlah komponen. 
Komponen pertama adalah abstrak. Bagian ini muncul di awal artikel, setelah 
judul. Abstrak adalah semacam “rangkuman” dari sebuah artikel jurnal. Ia 
merangkum berbagai informasi penting dari artikel ilmiah tersebut, mulai dari 
latar belakang masalah, kajian literatur, metode, hingga hasil penelitian. 

3 Dyna menyampaikan hal itu dalam sebuah webinar berjudul “Bagaimana Memverifikasi Pseu-
dosains Covid-19?” Webinar ini diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan 
didukung oleh Google News Initiative. Versi lengkap dari webinar ini bisa disimak melalui tautan 
https://www.youtube.com/watch?v=57AOFwDWWsI
4 Ibid.
5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760770/
7 https://www.sciencedirect.com/
8 Pencarian indeks global bisa melalui tautan: https://scholar.google.com/. Sedangan pencarian 
entry dari Indonesia bisa melalui tautan https://scholar.google.co.id/
9 https://data.mendeley.com/research-data/elsevier-covid19?type=COLLECTION
10 https://europepmc.org/
11 https://sinta.ristekbrin.go.id/

https://www.youtube.com/watch?v=57AOFwDWWsI
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760770/
https://www.sciencedirect.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.co.id/
https://data.mendeley.com/research-data/elsevier-covid19?type=COLLECTION
https://europepmc.org/
https://sinta.ristekbrin.go.id/
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Kemudian, bagian yang kedua adalah latar belakang/pengantar. Bagian ini berupa uraian 
yang berisi berbagai argumentasi ilmiah yang melatarbelakangi atau menjadi alasan 
mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Setelah itu akan muncul bagian yang ketiga, 
yaitu metode penelitian. Di bagian metode, peneliti menguraikan secara rinci tahapan 
dan cara penelitian itu dilakukan. Metode ini tidak bisa disusun secara sembarangan 
karena harus berdasarkan literatur yang kredibel dan relevan, serta sesuai dengan tipe 
atau karakteristik penelitian yang dilakukan. Tiga bagian terakhir dari sebuah artikel jurnal 
adalah hasil, diskusi, dan simpulan. Ketiga bagian ini adalah inti bagian yang krusial dari 
sebuah artikel jurnal karena berisi uraian tentang berbagai temuan, analisis, dan sejumlah 
data lainnya. 

 
Jurnalis juga perlu familiar dengan sejumlah lokasi untuk mendapatkan artikel jurnal yang 
kredibel12. Salah satu platform pemeringkat jurnal, seperti SCOPUS13, adalah lokasi yang 
tepat untuk menemukan dan mengetahui peringkat jurnal ilmiah yang kredibel. Selain itu, 
jurnalis juga bisa mengunjungi sejumlah database jurnal yang masuk kategori open access 
melalui DOAJ14, COPE15, atau OASPA16.

Aghnia Adzkia menambahkan, jurnalis perlu memiliki ketajaman intuisi untuk 
memberikan penilaian apakah klaim saintifik sesuai dengan nalar penelitian atau tidak. 
Menurut dia, banyak klaim yang terkesan saintifik, namun jika direnungkan tidak masuk 
nalar atau logika. Jika menemukan gejala seperti itu, jurnalis dan pemeriksa fakta perlu 
untuk melakukan penelusuran lebih lanjut sebelum memercayai informasi tersebut.

b. Jangan tertipu ahli palsu

NAMA “profesor” Hadi Pranoto mendadak melambung di jagat maya, Juli 2020. Itu  
setelah video wawancaranya bersama penyanyi Anji yang disiarkan di kanal YouTube 
Dunia Manji menjadi viral, Hadi diperkenalkan sebagai pakar mikrobiologi yang telah 
menemukan obat Covid 19 dan juga mengklaim sebagai Kepala Tim Riset Formula 
Antibodi Covid 19. 

Belakangan terkuak, Hadi Pranoto bukan ahli kesehatan, alih-alih dokter atau profesor. 
Klaim-klaim pernyataannya pun abal-abal ini. Meski Anji kemudian meminta maaf karena 
tak mengusut kredibilitas narasumbernya dan video tersebut diturunkan YouTube, namun 
banyak orang terlanjur percaya.   
Sebelum kehebohan video Hadi Pranoto-Anji,  dokumenter berjudul Plandemic: The 

12 Disampaikan oleh Aghnia dalam webinar berjudul “Bagaimana Memverifikasi Pseudosains Covid-19?” We-
binar ini diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan didukung oleh Google News Initiative. 
Versi lengkap dari webinar ini bisa disimak melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=57AOFwDW-
WsI
13 https://www.scopus.com/sources
14 https://doaj.org/
15 https://publicationethics.org/members
16 https://oaspa.org/membership/members/

https://www.youtube.com/watch?v=57AOFwDWWsI
https://www.youtube.com/watch?v=57AOFwDWWsI
https://www.scopus.com/sources
https://doaj.org/
https://publicationethics.org/members
https://oaspa.org/membership/members/
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Hidden Agenda Behind Covid-19 tersebar luas di media sosial pada Mei 2020 dan 
telah ditonton ratusan ribu kali. Video ini menceritakan konspirasi saintis dan 
politisi tentang sistem kesehatan masyarakat dan industri farmasi. “Plandemic” 
dibuat oleh  rumah produksi milik Mikki Willis, influencer yang kerap mengunggah 
teori-teori konspirasi di akun YouTube-nya.  

Fenomena seperti Hadi Pranoto dan Judith Mikovit dalam Plandemic masih 
berlanjut. Oktober 2020, beredar video konferensi pers Heiko Schöning yang 
mengaku sebagai dokter asal Jerman. Heiko mengumumkan pembentukan 
World Doctors Alliance (Aliansi Dokter Dunia) yang menyatakan C0vid-19 adalah 
kebohongan dan rekayasa untuk membuat orang takut. Ia mengklaim virus corona 
baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak berbahaya seperti yang diberitakan 
oleh media massa arus utama.  

Begitulah, selama masa pandemi banyak orang yang mendaku sebagai ahli. 
Pernyataan mereka begitu mudah menyebar di masa pandemi dan dipercaya 
sebagai kebenaran. Pertanyaan mendasar adalah: siapa sebenarnya yang dapat 
disebut ahli? Lalu, bagaimana jurnalis menentukan kelayakan seseorang menjadi 
narasumber di media?

Dari sudut pandang ilmuwan, Iqbal Elyazar, peneliti Eijkman Oxford Clinical 
Research Unit, menjelaskan definisi ahli adalah seseorang yang memiliki 
pengetahuan khusus (special knowledge) dan bukan pengetahuan umum (general 
knowledge). Selama pandemi, banyak dimensi yang terkait mulai dari virus, 
manusia, interaksi sosial, otoritas, kebijakan publik, lingkungan hidup, dan lainnya. 
Artinya, media harus menemukan narasumber ahli yang tepat dan spesifik sesuai 
konteks apa yang akan ditulis.  

Iqbal mencontohkan soal epidemiologi yang menjadi populer selama 2020. Dari 
sisi keilmuan,  epidemiologi masih memiliki cabang keilmuan yang lebih spesifik, 
misalnya Penyakit Menular (Infectious Disease), Kesehatan Masyarakat Terapan 
(Applied Public Health) dan Metode dan Uji Coba Klinis (Clinical Trials and 
Methods).  

Untuk menentukan narasumber ahli terkait Covid-19 yang sesuai, Iqbal 
menjelaskan, jurnalis bisa memeriksa secara rutin seperti di situs National Library 
of Medicine milik National Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat di halaman 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Penelitian Covid-19 yang ditulis oleh ilmuwan 
Indonesia bisa dicari dengan memasukkan kata kunci “Covid” dan “Indonesia”. 
Dengan penyaringan sederhana ini, tercatat ada 423 artikel ilmiah terkait Covid-19 
dari ahli Indonesia hingga Februari 2021. Selain memuat judul penelitian, situs ini 
juga memuat nama peneliti lengkap dengan alamat email mereka. Data-data ini 
bisa menjadi modal para wartawan untuk mencari narasumber pakar yang sesuai.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
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Di tingkat nasional, wartawan juga bisa menelusuri artikel-artikel ilmiah di situs 
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN): 
https://garuda.ristekbrin.go.id atau situs repositori ilmiah Indonesia: www.neliti.com. 
Laman ini tak hanya memuat laporan penelitian, tapi juga data-data dari berbagai 
sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan. Situs Google 
Scholar juga bisa menjadi salah satu rujukan yang dapat diandalkan.

Sejumlah tips juga diberikan oleh Heru Margianto, Managing Editor Kompas.com, 
untuk memverifikasi narasumber ahli, yakni:

Pertama, menelusuri jejak keahlian tokoh tersebut di media sosial seperti Facebook, 
Instagram, LinkedIn dan Twitter atau situs lain. Untuk memeriksa kesesuaian akun, 
jurnalis bisa menggunakan reverse image search untuk menelusuri sesuai atau 
tidaknya foto profil. Apabila jejaknya di media sosial tidak eksis, jurnalis perlu 
menaruh kecurigaan dan menelusuri dengan metode lainnya.   

Kedua, melacak tulisan ilmiah terkait bidang keahlian sumber tersebut mulai dari 
penelitian, publikasi atau buku yang telah dihasilkan serta pencapaian-pencapaian 
lain terkait keilmuannya. Penelusuran dapat dilakukan, antara lain, melalui Google 
Scholar, Gooogle Book atau https://garuda.ristekbrin.go.id untuk mencari jurnal 
berbahasa Indonesia.  

Ketiga, pengalaman mereka di bidang terkait. Kriteria ahli tak melulu seorang 
akademisi yang menghasilkan penelitian ilmiah. Pakar bisa saja orang yang cukup 
lama menekuni satu bidang sehingga paham konteks dan pengetahuan tertentu. Dia 
mungkin bukan datang dari kampus sehingga namanya tak muncul di Google Scholar. 
Namun ia punya karir dalam rentang waktu panjang di satu bidang. 

Keempat, lembaga tempat orang bernaung juga menentukan kredibilitas mereka. 
Profil orang yang dimaksud pasti akan muncul di lembaga tempat dia bekerja atau 
berkarya. Kita patut curiga jika nama orang yang kita cari itu tidak muncul di situs 
lembaga asalnya. 

Kelima, pengakuan untuk si tokoh. Telusuri 
di mesin pencari apakah ia pernah mendapat 
penghargaan, pernah muncul di media massa, 
atau dalam bentuk lain. Kemunculan seseorang 
di media pun bukan jaminan. Sebagai contoh, 
ada artikel yang memuat komentar seorang 
pakar di media, lengkap dengan fotonya. Sekilas, 
tulisan itu seperti normal seperti berita pada 
umumnya. Ternyata, yang dimuat adalah 

artikel berjualan obat pelangsing yang 
dibungkus seolah-seolah ilmiah. Lebih 
parah lagi, “pakar” yang disebutkan 
itu ternyata nama palsu dengan 
menggunakan foto seorang profesor 
dari Universitas Indonesia. 

https://garuda.ristekbrin.go.id
http://www.neliti.com
https://garuda.ristekbrin.go.id
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Berbagai cara untuk memverifikasi narasumber ahli itu diharapkan bisa membantu jurnalis 
untuk menampilkan para ahli yang sesuai dan mencegah munculnya pakar gadungan. 
Selain itu, perlu ada hubungan yang baik antara jurnalis dan saintis untuk menyebarkan 
penelitian-penelitian yang bermanfaat ke masyarakat.

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian oleh jurnalis adalah bagaimana 
menyajikan pernyataan beberapa pakar yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Heru 
menjelaskan dalam perspektif jurnalistik, keragaman pernyataan seperti ini sebagai bagian 
keberimbangan (cover both sides). Dalam ilmu pengetahuan, hasil penelitian bisa saja diuji 
dengan temuan baru. Apalagi menyangkut penyakit baru Covid-19 yang penelitian dari 
ilmuwan masih terus berkembang. Sehingga perbedaan pandangan antar pakar di media 
massa membantu publik bisa melihat semua aspek secara utuh. 

c. Menyanggah teori konspirasi

Selama pandemi, teori konspirasi yang cukup viral salah satunya adalah narasi virus Covid-19 
yang diciptakan di laboratorium sebagai senjata biologi Cina. Narasi ini mengisi kekosongan 
sains di awal pandemi ketika para ilmuwan bekerja keras mencari asal-usul virus yang 
menyebabkan Covid-19 dan mungkin masih dipercaya hingga kini.

Teori konspirasi memang berbeda dari bentuk misinformasi dan kepalsuan lainnya. Ahli teori 
politik Alfred Moore menjelaskan bahwa teori konspirasi adalah sarana untuk menjelaskan 
peristiwa atau fenomena dengan cara yang tidak beralasan, tidak masuk akal, atau bahkan 
berbahaya, memunculkan konspirasi yang semakin lama semakin dalam dan mengabaikan 
semua bukti yang kontradiktif.17

Menurut Editor Sains dan Kesehatan The Conversation, Ahmad Nurhasim, teori konspirasi 
sudah cukup mapan sejak zaman dahulu. Isu-isu seperti bumi datar sudah menjadi bahan 
teori konspirasi yang berlanjut dipercayai sekumpulan orang hingga kini. “Jika soal bumi 
bulat yang sudah mapan dan sudah terbukti secara ilmiah saja orang masih bisa pertanyakan, 
apalagi hal baru seperti Covid-19,” kata Ahmad, dalam salah satu webinar yang digelar AJI.

Teori konspirasi menonjol selama pandemi sebelumnya, termasuk Black Death, “flu Rusia” 
pada akhir abad ke-19 dan pandemi flu 1918. Saat wabah virus Zika 2015-2016, muncullah 
teori konspirasi bahwa virus Zika adalah senjata biologis. Tiap era dan tiap peristiwa 
memunculkan cerita konspirasi berbeda-beda, meski polanya hampir serupa. Saat ini 
sebagaimana misinformasi lainnya, teori konspirasi berkembang cepat karena difasilitasi 
teknologi.

Teori konspirasi jelas berbeda dengan langkah sains modern dalam mengembangkan 
pengetahuan mulai dari observasi, eksperimen, penjelasan, generalisasi dan prediksi. 
Ini menunjukkan betapa panjang dan rumit proses yang dijalani para ilmuwan untuk 
membuktikan sesuatu sebelum sampai pada kesimpulan. Butuh waktu lebih lama lagi hingga 
dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal yang terpercaya. Bandingkan dengan teori konspirasi 
yang tidak melalui riset, hanya bermodalkan utak-atik gathuk alias mencocok-cocokkan 
fakta dan simsalabim, langsung sampai pada kesimpulan. 

17  https://theconversation.com/conspiracy-theories-why-are-they-thriving-in-the-pandemic-153657
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Lalu mengapa begitu banyak orang percaya pada teori 
konspirasi? Graham Lawton dalam New Scientist menjelaskan 
orang memercayai teori konspirasi karena hal itu tampak masuk 
akal dan kadang-kadang hasil persekongkolan. Namun otak 
manusia sebenarnya memiliki bias kognitif lain yang membuat 
rentan terhadap teori konspirasi. Salah satunya adalah bias 
proporsionalitas, yaitu keyakinan bahwa peristiwa besar memiliki 
penyebab utama. Bias intensionalitas membuat kita berasumsi 
bahwa peristiwa direncanakan oleh seseorang atau sesuatu. Bias 
konfirmasi berarti kita mencari bukti yang mendukung keyakinan 
kita, serta  bias ilusi pemahaman yang membuat kita melebih-
lebihkan pengetahuan tentang cara kerja sesuatu.18

Teori konspirasi juga secara paradoks dapat meyakinkan secara 
emosional. Mereka memberikan penjelasan yang terdengar jujur   
untuk peristiwa yang tampaknya tidak dapat dijelaskan, acak atau 
berubah-ubah, dan seringkali membuat lawan politik Anda terlihat 
buruk. Mereka juga dapat memberikan rasa superioritas yang 
menyenangkan kepada orang yang percaya karena mereka dan 
terkadang mereka sendiri, telah melihat melalui kebohongan dan 
menutup-nutupi untuk mengungkapkan “kebenaran”.

Selain itu, beberapa teori konspirasi cukup populer karena bersifat 
partisipatif. Mereka melibatkan orang-orang secara langsung 
dalam pengembangan dan penguatan ide-ide politik, betapapun 
narasi yang dibangun. Dalam lingkungan di mana kepercayaan dan 
kepercayaan pada lembaga politik menurun dan keterlibatan dalam 
demokrasi sangat tidak setara, bentuk partisipasi ini memberikan 
alternatif yang mudah diakses dan menarik untuk bentuk-bentuk 
arus utama partisipasi politik.

18 https://www.newscientist.com/definition/conspiracy-theories/ 

https://www.newscientist.com/definition/conspiracy-theories/
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Ada pepatah di antara ahli teori konspirasi online untuk melakukan riset 
sendiri. Hal ini mendorong mereka yang terlibat untuk mencari validasi ide 
mereka dari sumber yang menyangkal narasi “resmi”. Karena itu, terlibat 
dalam teori konspirasi kontemporer memiliki kualitas seperti permainan. 
Orang didorong untuk “menemukan” informasi yang dipromosikan melalui 
jaringan online mereka, daripada secara pasif menerima data dan fakta 
yang dihasilkan oleh sumber-sumber yang sudah mapan. Penelitian 
memberitahu kita bahwa bukti apapun yang disajikan sebaliknya, tidak 
peduli seberapa meyakinkan, tidak mungkin diterima, dan bahkan, dapat 
dianggap sebagai bukti yang mendukung teori konspirasi. Lebih penting lagi, 
mengikuti keyakinan ini berarti mengadopsi orientasi ketidakpercayaan 
terhadap lembaga publik dan bukti ilmiah.

Menghentikan penyebaran teori konspirasi memang menantang. Tidak 
ada pendekatan tertentu yang bisa efektif, karena tergantung pada level 
keterpaparan seorang terhadap teori konspirasi tertentu. Orang yang 
sangat percaya pada teori konspirasi sangat sulit dijangkau.

Untuk menjangkau kelompok yang tingkat keterpaparannya pada teori 
konspirasi cukup tinggi, ada beberapa strategi yang bisa digunakan jurnalis 
untuk menyanggah teori konspirasi selama pandemi19:

1. Fokus pada fakta yang ingin Anda komunikasikan, bukan mitos yang 
ingin Anda singkirkan.

2. Pilih target Anda, bisa dari penulis, sumber atau logika di balik teori 
konspirasi.

3. Selalu nyatakan dengan jelas bahwa informasinya salah, sebelum 
mengutip teori konspirasi.

4. Berikan penjelasan alternatif berdasarkan fakta.
5. Jika memungkinkan, gunakan alat bantu visual untuk mendukung 

argumen Anda.
6. Hindari untuk tidak berfokus pada teori konspirasi dulu agar jurnalis 

tidak makin memperkuat narasinya pada publik.

--***--

19 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinfor-
mation/identifying-conspiracy-theories_en 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en
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Tips memberitakan vaksin Covid-19

Saat beberapa negara termasuk Indonesia memulai program vaksinasi 
Covid-19, infodemi mengenai vaksin kembali menderas di berbagai 
media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
mendokumentasikan, sejak Oktober 2020 hingga 18 Januari 2021, ada 70 
hoaks soal vaksin Covid-19. Sedangkan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia 
(Mafindo), organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk melawan 
kabar bohong, mencatat, infodemi seputar vaksin Covid mencapai 80, 
sejak Maret tahun lalu hingga 23 Januari 2021.

Peningkatan jumlah hoaks seputar vaksin Covid-19 tampak terjadi pada 
Januari 2021, menyusul dimulainya program vaksinasi pada 13 Januari 
lalu. Pada 1-18 Januari 2021, Kominfo mencatat 22 infodemi beredar. 
Sedangkan data Mafindo, jumlah infodemi vaksin pada 1-23 Januari 
sebanyak 35, meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan Desember 
yang mencapai 16. 

Salah satu infodemi yang menjadi viral lain berupa video pendek yang 
beredar di Facebook pada 19 Januari 2021. Video dengan narasi bahwa 
vaksin Sinovac memakan korban santri dari Kabupaten Jember, Jawa 
Timur telah dibagikan hingga 81 ribu kali dan mendapatkan komentar 
6,9 ribu dari warganet.

Hasil pemeriksaan fakta Mafindo menunjukkan, video tersebut adalah 
peristiwa pada 28 Februari 2018. Saat itu, puluhan santri pingsan di 
Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Kecamatan Jenggawah karena 
dehidrasi usai disuntik vaksin difteri.1

Infodemi tersebut dapat menurunkan penerimaan masyarakat terhadap 
vaksin. Padahal program vaksinasi akan berhasil jika mencapai herd 
immunity atau kekebalan kelompok. Di Indonesia, untuk mencapai herd 
immunity, vaksinasi harus mencakup 70 persen populasi atau di kisaran 
181.554.465 orang. Kekebalan kelompok mustahil tercapai apabila 
masyarakat enggan menerima vaksin.

1 https://turnbackhoax.id/2021/01/19/salah-video-puluhan-santri-pingsan-setelah-vak-
sin-covid-19-sinovac/ 

https://turnbackhoax.id/2021/01/19/salah-video-puluhan-santri-pingsan-setelah-vaksin-covid-19-sinovac/
https://turnbackhoax.id/2021/01/19/salah-video-puluhan-santri-pingsan-setelah-vaksin-covid-19-sinovac/
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Sebelum vaksinasi dimulai, sebenarnya sejumlah survei telah menunjukkan 
adanya kelompok yang menolak dan ragu-ragu mendapatkan vaksin Covid-19.  
Survei Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group 
on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO pada 19-30 
September 2020 menunjukkan dua pertiga menerima tapi ada tujuh persen 
responden menolak vaksin Covid-19 dengan beberapa alasan, di antaranya 
terkait dengan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin Covid-19. 
Survei dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan dari lebih 115.000 orang di 
34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota.

Survei lainnya yang diadakan SMRC pada Desember 2020, 56 persen responden 
percaya dan mau divaksin, 23 persen menyatakan tidak percaya vaksin, dan 
sisanya tidak berpendapat. Survei ini dilakukan secara acak terhadap 1.202 
responden, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 
persen2.

Banyaknya infodemi seputar vaksin Covid-19 tak melulu karena literasi atau 
adanya gerakan antivaksin, melainkan juga disebabkan oleh strategi komunikasi 
publik pemerintah. Co-founder Lapor Covid-19, Ahmad Arif menyebutkan ada 
lima faktor mengapa misinformasi vaksin di Indonesia cukup masif:

Pertama, kesalahan penggunaan influencer yang dapat menimbulkan 
kekacauan. Hal ini terjadi ketika Raffi Ahmad, salah satu figur publik yang justru 
berpesta setelah divaksin tanpa mematuhi aturan protokol kesehatan. “Hal ini 
menimbulkan resistensi di publik. Pemerintah harus bisa memilih dengan baik 
siapa yang bisa menjadi corong informasi di publik. Pilih influencer yang punya 
rekam jejak baik, patuh protokol kesehatan agar tak jadi bumerang dalam 
kampanye vaksinasi,” kata dia dalam webinar AJI.

Kedua, kontroversi mengenai vaksin mandiri vs vaksin sebagai barang publik. 
Menurut Arif, isu-isu mengenai ketidaksetaraan bisa muncul dan akan 
memengaruhi kepercayaan publik terhadap otoritas. 

Ketiga, kasus penyerobotan antrean yang pernah terjadi saat seorang yang 
mengaku sebagai pemilik apotek bisa mendapatkan vaksin. Padahal, kategori 
ini tak termasuk sebagai bagian dari penerima vaksin tahap pertama. Arif 
mengingatkan, dalam kasus seperti ini, penting menunjukkan bagaimana 
penegakan aturannya karena bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.

2 Survei SMRC: 56 Persen Warga Percaya Vaksin Covid-19 Aman, 23 Persen Tak Percaya (kompas.com)

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/15081341/survei-smrc-56-persen-warga-percaya-vaksin-covid-19-aman-23-persen-tak


Periksa Fakta, Melawan Infodemi
50

Keempat, belum adanya strategi komunikasi risiko yang baik untuk mengantisipasi  
munculnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Jika tak disiapkan, informasi-
informasi seputar KIPI bisa berkembang liar dan menurunkan kepercayaan 
masyarakat. 

Kelima, program vaksinasi belum sejalan dengan strategi pengendalian yang lain, 
yaitu 3T dan 3M.  

Sebuah jurnal yang dipublikasikan oleh The Lancet menyatakan, informasi yang 
salah tentang vaksin Covid-19 adalah ancaman serius tidak hanya bagi kesehatan 
masyarakat, tetapi juga bagi keamanan ekonomi nasional. Semakin besar tingkat 
ketidakpercayaan, di antara mereka yang memiliki pandangan berbeda, semakin 
besar risiko polarisasi3. 

Melihat derasnya infodemi soal vaksin Covid-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
mengingatkan bahwa laporan ilmiah yang akurat menjadi sangat penting. Wartawan 
memainkan peran strategis dalam menginformasikan kepada publik tentang vaksin. 

Berikut ini panduan umum dari WHO bagi jurnalis bagaimana melakukan reportase 
vaksin Covid-19 di tengah masih terus berkembangnya penelitian soal vaksin:

1. Jangan hanya melaporkan ringkasan penelitian. Namun, bacalah isi laporan 
lengkapnya sebelum menerbitkan artikel tentangnya. Temuan dalam ringkasan 
studi mungkin tidak benar-benar menunjukkan hasil temuan studi lengkap. 
Jurnal medis meninjau dan menerbitkan laporan lebih cepat dari biasanya, jadi 
mengetahui cara membacanya secara kritis sangat penting untuk melaporkan 
temuan mereka secara akurat.

2. Jangan melaporkan hanya berdasarkan siaran pers. Selalu baca studi lengkap 
atau laporan penelitian.

3. Jangan asal percaya pada data yang disodorkan. Pertanyakanlah secara 
kritis pada pemangku kepentingan dan metodologi pengumpulan data yang 
digunakan. Minta data mentah jika memungkinkan dan selalu sertakan detail 
metode penelitian dalam pelaporan Anda.

4. Gunakan sumber terpercaya dan andal. Pastikan untuk menggunakan sumber 
ahli dan berpengetahuan untuk menginformasikan tentang vaksin COVID-19.

5. Saat melaporkan tentang vaksin atau studi baru, berkonsultasilah dengan 
lembaga sains di negara Anda untuk mendapatkan evaluasi dari ahli tentang 
perkembangan terbaru.

3 Offline: Managing the COVID-19 vaccine infodemic - The Lancet

1

2

3

4

5

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32315-1/fulltext#articleInformation
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6. Sebutkan sumbernya. Saat melaporkan studi ilmiah, laporan, nomor kasus dan 
vaksin, sebutkan sumber informasi untuk menunjukkan kredibilitas dan izinkan 
pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut tentang topik tersebut.

7. Definisikan setiap istilah ilmiah. Meskipun kata-kata ilmiah tertentu mungkin 
sering digunakan dalam melaporkan COVID-19 dan vaksin, penting untuk 
mendefinisikan istilah ilmiah di setiap artikel, atau menautkan ke daftar istilah 
yang memungkinkan pembaca untuk mendidik diri mereka sendiri.

8. Gunakan bahasa yang jelas. Sebagian besar pembaca tidak akan terbiasa 
dengan bahasa ilmiah. Beberapa istilah dapat didefinisikan dalam artikel tetapi 
berusaha untuk membingkai penjelasan dalam istilah yang disederhanakan 
sehingga pembaca di semua tingkat pemahaman akan mengerti.

9. Jelaskan tahapan penelitian yang dikutip. Beberapa penelitian mungkin 
menunjukkan hasil yang menarik hanya berdasarkan kumpulan data awal. 
Periksa apakah sebuah laporan atau studi telah ditinjau oleh rekan sejawat 
(peer-review) dan pastikan tulisan Anda menyebutkan di tahap mana 
penelitian tersebut dilakukan. Penelitian tahap awal tidak boleh dilaporkan 
sama dengan makalah yang ditinjau sejawat dari jurnal sains.

10. Laporkan angkanya. Ada lusinan vaksin dalam berbagai tahap perkembangan 
pada waktu tertentu. Saat melaporkan vaksin atau studi, penting untuk 
menentukan ukuran, nomor yang diuji, dan periode waktu uji coba.

11. Ungkapkan efek sampingnya. Tidak ada vaksin dalam sejarah yang berkembang 
melalui uji klinis dan pra-persetujuan secepat vaksin COVID-19 baru-baru 
ini. Menyatakan dengan jelas kemungkinan efek samping dari setiap vaksin 
yang diberikan, akan membantu menginformasikan kepada publik dan 
memudahkan penerimaan mereka seperti halnya melaporkan efek samping 
yang dialami oleh peserta dalam uji coba vaksin.

12. Gunakan visual yang sesuai. Pilihan ilustrasi dalam artikel tentang vaksin itu 
penting. Vaksin bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, jadi hindari visual seperti 
bayi menangis, pasien yang tampak cemas, dan jarum suntik yang terlalu 
besar. Pastikan bahwa ilustrasi mewakili semua pembaca dengan menunjukkan 
berbagai orang yang bekerja, memberikan dan menerima vaksin.

13. Jangan abaikan demografi. Tidak setiap vaksin akan sama efektifnya di semua 
populasi. Saat melaporkan kemanjuran vaksin dalam uji klinis, catat demografi 
peserta dalam uji coba tersebut. Informasi ini biasanya dapat ditemukan di 
Tabel 1 studi yang dilaporkan.

6
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14. Ingatkan semua orang tentang manfaat vaksin. Melaporkan vaksin COVID-19 
yang berpotensi efektif, sangat penting untuk memberi tahu mereka yang sudah 
berencana untuk divaksinasi. Jangan lupa untuk memberitahu pembaca tentang 
pentingnya semua vaksin.

15. Atasi keraguan vaksin dengan melaporkan fakta dan angka tentang kemanjuran 
vaksin dalam mengakhiri epidemi sepanjang sejarah.

First Draft juga memberikan panduan bagi media bagaimana menulis agar 
masyarakat tidak ragu-ragu menerima vaksin Covid-194:

1. Bangun narasi secara bertahap. 
Berikan konteks saat melaporkan tentang efek samping vaksin. Saat ini ada 
komunitas online yang aktif mengumpulkan berita tentang kejadian munculnya 
efek samping pemberian vaksin. Video dan gambar orang yang mengalami efek 
samping bisa menjadi menjadi viral sebagai “bukti” bahwa vaksin tersebut tidak 
aman. Oleh karena itu, memberikan konteks sangat penting saat melaporkan 
contoh-contoh ini.
Tips:
- Dalam laporan Anda penting menjelaskan beberapa reaksi alergi ringan yang 

berpotensi terjadi selama vaksinasi. 
- Hindari membuat laporan berlebihan yang menitikberatkan pada sejumlah 

kecil efek samping karena dapat memengaruhi persepsi seseorang tentang 
vaksin. 

- Selalu verifikasi konten secara independen jika menggunakannya dalam 
tulisan. Menghubungi subjek berita secara langsung untuk menemukan fakta 
atas klaim yang muncul berdasarkan pengalaman mereka.

2. Jawab pertanyaan sebelum ditanya.
Orang-orang akan mendapatkan informasi yang salah saat mereka sedang 
mencari jawaban namun tidak menemukan jawaban akurat di media. Celah ini 
disebut dengan istilah “defisit data”. Jadi penting untuk mengisi kekosongan 
dengan lebih dulu menjawab pertanyaan yang kemungkinan akan dicari oleh 
pembaca dan menerbitkan informasi yang kredibel di halaman depan.  
Tips:

- Lakukan pencarian di Google dan YouTube seputar topik tertentu dan catat 
hasilnya. Jika ada celah kualitas informasi, cobalah untuk mengisinya.

- Tingkatkan keberadaan media sosial Anda dan menciptakan ruang di mana 
orang bisa ajukan pertanyaan dan berikan jawaban yang kredibel dari para 
ahli. Kami menyarankan untuk melakukan seperti AMA (“Ask Me Anything”) di 
Reddit, atau berbicara dengan audiens Anda di Facebook atau Instagram Live.

- Hindari mengajukan pertanyaan terbuka di media sosial. Mereka bisa 
memberi komentar dengan informasi yang salah. Jika Anda mengajukan 
pertanyaan terkait vaksin, minta moderator menawarkan fakta periksa di 
dalam komentar.

4 firstdraftnews.org/vaccineinsights  
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3. Hati-hati dengan gambar yang dipakai.
Tidak ada kata-kata yang dapat memicu reaksi emosional sekuat gambar. Dan 
gambar dapat dengan mudah dimanipulasi dan digunakan di luar konteks. Ini 
membuat citra visual yang emosional menjadi salah satu kendaraan utama untuk 
menyebarkan infodemi.

Tips:
- Pikirkan baik-baik tentang penggunaan citra provokatif yang bisa

memicu reaksi emosional, misalnya, gambar anak-anak menangis (atau bahkan
terlihat sangat bahagia) saat menerima vaksin. Gambar emosional tidak hanya
mengirim pesan yang kuat kepada audiens, mereka dapat dengan mudah 
dibagikan ulang dan disebarkan di luar konteks.

- Berhati-hatilah dengan gambar yang dibagikan di akun media sosial Anda. 
Jika Anda memiliki tim media sosial, buat yakin mereka sadar akan tantangan 
pemberitaan vaksin di lingkungan informasi seperti saat ini.

4. Headline yang informatif.
Judul sangat penting, sebagai satu-satunya hal yang diinginkan audiens untuk 
dilihat atau diingat. Karena itu judul pada berita utama harus dapat memberi 
informasi kepada audiens daripada memprovokasi, mengejutkan atau menarik 
perhatian melalui emosi.

Tips:
- Jika Anda harus mengulangi rumor, peringatkan audiens sebelum Anda 

melakukannya, dan jelaskan mengapa itu salah atau menyesatkan.
- Selalu berikan fakta yang benar, hindari memperkuat rumor, dan jelaskan 

dengan konteks sebanyak yang Anda bisa.

5. Mulailah dengan empati.
Hindari ejekan dengan cara apapun saat menangani informasi yang salah 
dan konspirasi. Berusahalah untuk memahami audiens Anda dan mengatasi 
kekhawatirannya. Mulailah dari empati, dan pahami bahwa kebencian dan 
kecemasan yang ada dieksploitasi oleh kampanye disinformasi.
Tips:
- Pastikan Anda mendapat informasi tentang peristiwa sejarah tertentu dan 

masalah kepercayaan pada institusi medis, berasal dari diskriminasi sistemik 
dan ketidaksetaraan dalam penyediaan layanan kesehatan.

- Mencari dan mendengarkan pandangan masyarakat yang tidak percaya pada 
institusi dan praktisi medis.

- Tampilkan orang-orang dari komunitas ini dalam cerita Anda, baik itu kutipan 
wawancara atau dari artikel pendukung.

--***--
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