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!  Media sosial adalah menjadi wujud nyata dari 
media baru, yang disebutkan Dennis McQuail 
(2010: 141) menimbulkan adaptasi publikasi 
dan peran-peran audiens. 

!  Munculnya buzzer. Buzzer berrarti orang 
yang melakukan buzz (dengungan) di media 
sosial.  



!  Penggunaan internet oleh masyarakat 
informasi telah melalui transformasi 
paradigma bagi digital native untuk 
melakukan segala aktivitas mereka tanpa 
batas ruang dan waktu (Supratman, 2018:54). 



!  Survei DailySosial (2018) terhadap 2032 
pengguna internet di Indonesia menunjukkan 
bahwa 81.25% responden menerima hoaks 
melalui Facebook, sekitar 56.55% melalui 
WhatsApp, sebanyak 29.48% melalui Instagram, 
dan tak kurang dari 32,97% responden menerima 
hoaks di Telegram. Masih ada platform media 
sosial lainnya yang juga dibanjiri hoaks, misalnya 
Twitter, namun jumlahnya di bawah 30%. 
Banyaknya pendistribusian hoaks di Facebook, 
WhatsApp, dan Instagram karena tiga aplikasi ini 
paling populer, paling banyak digunakan di 
Indonesia (Ihsan, 2019:3).  



!  Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada 
Januari 2017 menunjukkan bahwa jenis hoaks di 
media sosial yang diterima oleh 1.116 respondennya 
didominasi isu politik dan pemerintahan (91.80%) dan 
SARA (88.60%). Isu-isu lain seperti kesehatan, 
makanan, dan bencana alam angkanya berada di 
bawah 50%.  

!  Kecenderungan penggunaan tema politik dan SARA 
sebagai komoditas utama produsen hoaks juga 
terlihat dari data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 
(Mafindo). Sepanjang Desember 2018, frekuensi 
hoaks terkait isu politik menempati peringkat 
pertama (40.90%) sedangkan frekuensi hoaks SARA 
menempati posisi kedua (17%) (Ihsan, 2019:3).  



!  Di Eropa, media sosial, diantaranya adalah 
Facebook, dimanfaatkan oleh partai ultra kanan 
untuk meraup dukungan publik melalui 
kampanye bernada ujaran kebencian. Penelitian 
yang dilakukan oleh Olga Jubany dan Malin Roiha 
(2015) memperlihatkan bahwa partai ultra kanan 
Lega Nord Italia sangat aktif dengan rata-rata 46 
pos per hari, yaitu hampir dua unggahan per jam.  
Studi Italia juga melaporkan lebih banyak 
interaksi pengguna di Facebook daripada di 
Twitter, terutama dalam kasus CasaPound Italia 
dan Resistenza Nazionale.  



!  Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani 
deon, yang memiliki makna kewajiban. 
Karena bermakna kewajiban, etika deontologi 
juga sering disebut sebagai etika kewajiban 
(Sugiarto dan Rahmat, 2000 : 34). Hal ini 
berarti bahwa etika deontologi memberikan 
perhatian kepada kewajiban manusia untuk 
bertindak dengan baik.  



!  Etika deontologi menempatkan nilai moral sebagai 
sesuatu yang intrisik dan universal (Haryatmoko, 
2007 : 160).  

!  Sebagai konsekuensinya etika deontologi menaruh 
perhatian tentang pentingnya law and order dalam 
kancah kehidupan masyarakat secara beradab yang 
hanya akan terjadi jika manusia memenuhi aturan : 
Tuhan, alam, negara dan sebagainya.  Dengan 
pendekatan etika deontologi, maka keberadaan 
aturan yang mengatur tentang perilaku di internet 
menjadi keniscayaan 

!  Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
adalah pengejawantahan dari teori etika deontologi  



!  Kelompok pertama adalah kelompok liberal. 
Dalam pandangan kelompok yang terdiri dari 
para sarjana Amerika Serikat ini, internet tak 
akan bisa dan tak seharusnya diatur oleh siapa 
pun, termasuk negara. Di samping mengatur 
internet merupakan suatu ketidakmungkinan, 
menjaga agar internet tetap bebas dari peraturan 
juga sangat diperlukan. Kelompok liberal 
berpandangan bahwa internet tidak memiliki 
yurisdiksi (ajurisdictional) (Segura-Serrano  
dalam Atmaja, 2014:64).  



!  Kelompok kedua adalah kelompok tradisionalis. 
Kelompok ini menganggap bahwa internet 
seharusnya diatur oleh institusi hukum dan 
politik suatu negara. Negara, yang berdasar pada 
pemilihan umum yang demokratis dan supremasi 
hukum, memiliki kewenangan yang sah untuk 
menegakan peraturan-peraturan yang 
dibutuhkan untuk mengelola ruang-maya. 
Tujuannya adalah untuk mencegah kekacauan 
akibat ketiadaan hukum di ruang-maya (Atmaja, 
2014:65).  



!  Ketiga, kelompok tengahan. Kelompok ini 
mencoba melakukan pencampuran regulasi 
antara peraturan nasional dan peraturan-
sendiri untuk menciptakan regulasi ruang-
maya (cyberspace regulation). Regulasi 
hibrida ini diyakini bakal menjamin kepastian, 
kelenturan, dan penegakan yang diperlukan 
terkait dengan regulasi internet sebagai 
sebuah sistem hukum (Atmaja, 2014:64). 
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