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Misinformasi adalah 
penyebaran informasi yang 
salah tanpa disengaja

Disinformasi adalah 
pembuatan dan penyebaran 
informasi yang salah dengan 
sengaja.



satir/parodi
tidak ada intensi 

menyebabkan bahaya, namun 
dapat menyesatkan   

konten fisik
penyebaran konten fisik yang 

telah dimanipulasi  

konten menyesatkan
informasi menyesatkan karena 

digunakan untuk melakukan 
framing terhadap individu atau isu  

konten palsu
sumber yang terverifikasi yang 

dipalsukan  

konten yang dimanipulasi
informasi atau gambar yang 
terverifikasi dimanipulasi untuk 
menyesatkan

salah konteks
konten yang terverifikasi, namun 
diberikan konteks yang salah

tidak berhubungan
gambar dan judul tidak sesuai 
dengan konten

konten yang dibuat-buat
konten baru yang salah yang 
dengan sengaja dibuat untuk 
membahayakan orang lain.



karakteristik penyebar disinformasi/misinformasi

65 konservatif
tahun

literasi 
digital 
rendah

jarang 
berbagi 

post

karakteristik penyebar disinformasi/misinformasi



Disinformasi/misinformasi 
menyebar seperti virus.

Tahap 
1

Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
wabah 

disebarkan
wabah 

melakukan 
kontak 

pertama

komunitas 
terinfeksi

tahap 
darurat tahap krisis

4Chan, 8Chan, 
Addpost.it, 
Snapchat

Telegram, 
WhatsApp, 
mailing list

YouTube, 
Facebook. 

Twitter Groups

Twitter, 
Facebook, 
Instagram

TV, radio, 
media, koran, 

konferensi pers

Seperti virus disinformasi/misinformasi membutuhkan jalan untuk 
menyebar. Disinformasi/misinformasi menyebar mulai dari komunitas 
yang kecil hingga komunitas yang lebih besar. 



ekosistem disinformasi/misinformasi

● disinformasi
● misinformasi
● kebohongan
● propaganda
● konten yang di

● memainkan 
sistem

● menggunakan 
algoritma platform

● gelembung 
informasi

● model iklan online
● micro-targeting

● polarisasi
● konflik horisontal
● ancaman 

terhadap 
demokrasi

ekosistem lama ekosistem 
baru

AKIBAT

=



bagaimana cara mendeteksi berita palsu?

bersikaplah skeptis terhadap 
judul

perhatikan 
URL

lihat laporan lain

selidiki sumbernya

apakah berita 
tersebut hanya 

lelucon?

periksa buktinya
cek faktanya

format yang tidak 
biasa

beberapa berita 
dipalsukan dengan 
sengaja

periksa tanggalnya



pengawasan akun media sosial Perbawaslu 23 Tahun 2018

● mengawasi akun yang didaftarkan 
pada KPU

● mengawasi akun yang tidak 
didaftarkan pada KPU



peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai 
disinformasi/misinformasi



LARANGAN DALAM BERKAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
(Pasal 280 ayat (1)  UU 7/2017)

● Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI
● Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
● Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau 

Peserta Pemilu yang lain
● Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat
Pelaksana, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye yang dengan sengaja 
melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 
paling banyak 24 juta rupiah. (Pasal 521 UU 

7/2017)



(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan
bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,
dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2)Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan
pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan
rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau
pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara
setinggi-tingginya tiga tahun.

PASAL 14 UU 1 TAHUN 
1946



PASAL 15 UU 1 TAHUN 
1946
PASAL 15 UU 1 TAHUN 
1946Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang 

berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-
tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah 

dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman 
penjara setinggitingginya dua tahun.



(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu
perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya
tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500,-

(2)Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang 
disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, 
maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan 
dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

PASAL 310 KUHP



PASAL 311 AYAT (1) KUHPPASAL 311 AYAT (1) KUHP
Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, 
dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat 
membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak 
benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara 

selama-lamanya empat tahun.



Pasal 28 ayat (2) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).Pidana penjara paling lama 6 tahun
dan/atau denda paling banyak 1 miliar

rupiah.
(Pasal 45A ayat (2) UU ITE)



Dipidana penjara paling lama 4 tahun 
dan/atau denda paling banyak 750 juta 
rupiah.
(Pasal 45 ayat (3) UU ITE) 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 



Selama Pilkada 
2018, Bawaslu 

menerima 
99 laporan

dugaan 
pelanggaran di 

media sosial



Selama Pemilu 2019,
Bawaslu memperoleh 1.500 laporan dari 
Kemenkominfo sampai dengan 
Februari 2019.
Bawaslu melaporkan kembali kepada
142 laporan yang diduga melanggar
UU Pemilu kepada Kemenkominfo.

“



contoh kasus



1. web tamsh.news.com 
tidak dapat diakses

2. berita serupa tidak 
dapat ditemukan di 
media massa 
terpercaya

3. format tidak biasa
4. foto dimanipulasi
5. judul  cenderung 

provokatif



1. foto dimanipulasi
2. fakta terkait tidak 

dapat ditemukan di 
media massa 
terpercaya



ada perbedaan pemahaman terhadap 
disinformasi/misinformasi antara 
pemerintah dan masyarakat.



perlu meningkatkan 
critical digital literacy 

bagi masyarakat.



terima kasih.


