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Humas ?
(British) Institude of Public
Relations (IPR) :
“Humas adalah
keseluruhan upaya yang
dilakukan secara terencana
dan berkesinambungan
dalam rangka menciptakan
dan memelihara niat baik
(good-will) dan saling
pengertian antara suatu
organisasi dengan segenap
khalayaknya” (Jefkins
Daniel Yadin 2002 : 9)
•

•

Peran Fundamental Humas?

•

•Dua premis
fundamental Humas
Pemerintah
•(1) Pemerintah yang
demokratis harus
menyampaikan
kegiatannya kepada
masyarakat;
•(2) Administratif
pemerintahan yang
efektif memerlukan
partisipasi dan
dukungan aktif dari
masyarakat.

Be transparent, accurate and
forthcoming
•

Bersikap transparan, akurat,
dan terbuka saat
menyampaikan berita klien.

•

Sementara orang-orang PR
senang membuat kampanye
yang unik dan cerdas untuk
secara kreatif menyoroti klien
mereka, strategi terbaik
adalah memberikan detail
yang langsung dan benarbenar akurat kepada media.

Consistently monitor client
brands and businesses.
•

Alat pemantauan media tidak
lagi hanya untuk
pengumpulan data;
memastikan bahwa
penyebutan yang tidak tepat
atau ulasan buruk tidak
merusak merek dan bisnis
klien Anda.

•

Dengan kemampuannya yang
meningkat, Anda dapat
secara strategis mengatur
alat pemantauan media untuk
memantau informasi palsu
tentang klien, dan juru bicara.

Quickly respond to
misinformation.
•

Jika Anda mengetahui bahwa
klien atau lembaga Anda
berada di bawah serangan
berita palsu, itu tidak lagi
penting untuk menghilangkan
cerita-cerita palsu itu, sama
pentingnya untuk fokus pada
fakta

Teknologi Media
•

Ungkapan "berita palsu" (fake news Hoax) mungkin telah dipopulerkan pada
tahun 2016, tetapi konsep itu sendiri
sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu.

•

Mesin cetak — ditemukan sekitar tahun
1440 — memungkinkan lebih banyak
ide untuk menjangkau lebih banyak
orang dalam waktu yang lebih singkat,

•

Fotografi digunakan untuk meliput
perang dan peristiwa, tetapi kemudian
juga digunakan untuk menyamarkan
keberadaan politis yang tidak nyaman
di Uni Soviet Stalinis.

•

Radio, yang digunakan oleh Orson
Welles, membuat pendengar mengira
invasi alien sedang berlangsung.

internet dan target propaganda
•

Internet hanyalah teknologi
komunikasi terbaru yang digunakan
untuk menyebarkan propaganda.

•

Ini memungkinkan sejumlah kecil
individu untuk mempengaruhi dan
memanipulasi opini dari audiens
yang lebih besar.

•

Selain itu, dinamika penargetan dan
kerumunan yang diciptakan oleh
media sosial memungkinkan
gagasan — benar atau tidak —
menyebar lebih cepat daripada
sebelumnya.

•

Manajemen berita dan manipulasi
opini dengan sendirinya tidak perlu
"jahat".

Hoax ??
Hoax ialah “deceive somebody
with a hoax” (memperdaya
banyak orang dengan
sebuah berita bohong).
1

Ia dipahami juga dengan “to
deceive someone by making
them believe something
which has been maliciously
or mis- chievously
fabricated” (memperdaya
beberapa orang dengan membuat
mereka percaya sesuatu yang
telah dipalsukan).
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•

Fake News ?
•

Berita palsu adalah promosi
dan penyebaran artikel berita
melalui media sosial.

•

Artikel-artikel ini dipromosikan
sedemikian rupa sehingga
tampaknya disebarkan oleh
pengguna lain, sebagai lawan
dibayar untuk iklan.

•

Berita yang didistribusikan
dirancang untuk memengaruhi
atau memanipulasi opini
pengguna tentang topik
tertentu menuju tujuan
tertentu.

Segitiga berita palsu
•

Sementara kampanye berita palsu
dĳalankan sedikit berbeda pada
setiap media, dalam konteks media
sosial dan internet kampanye ini
mengandalkan tiga komponen
berbeda untuk menjadi sukses.

•

Kami akan menyebut konsep ini
segitiga berita palsu.

•

Mirip dengan segitiga api, berita
palsu membutuhkan ketiga faktor
untuk hadir agar menjadi sukses.

•

Tidak adanya salah satu dari ketiga
faktor ini akan membuat
penyebaran berita palsu lebih sulit,
jika bukan tidak mungkin.

Online Markets and Services
•

Pesatnya pertumbuhan jaringan
sosial menyebabkan mereka menjadi
platform yang ideal untuk
menyebarkan kampanye disinformasi.

•

Insiden selama beberapa tahun
terakhir menunjukkan bagaimana
jejaring sosial digunakan untuk
mendistribusikan berita palsu.

•

Untuk menyebarkan berita palsu,
perlu mempromosikannya ke
pengguna media sosial.

•

Meskipun penggunaan iklan atau
layanan promosi lain yang sah
mungkin cukup untuk upaya
komersial, ini tidak memadai untuk
menyebarkan berita palsu,

3 alasan fake news
•

Biaya.

•

Untuk mencapai tuntutan kampanye
berita palsu, iklan yang sah lebih mahal
dibandingkan dengan biaya berita palsu
(yang penting bagi pelaku yang lebih
kecil dan kurang dana)

•

Anonimitas.

•

Jauh lebih mudah untuk
menyembunyikan asal-usul kampanye
berita palsu dibandingkan dengan iklan
berbayar.

•

Kredibilitas.

•

Sumber-sumber berita mungkin lebih
suka cerita-cerita yang menyebar
“secara viral” dari pengguna, daripada
menyebar melalui iklan.

•

Social Media Sites

•
•

Berita palsu dalam realitasnya saat ini
tidak akan mungkin terjadi tanpa situs
media sosial,

•

Platform ini memungkinkan pengguna
dari berbagai negara untuk terhubung
dengan pengguna lain dengan mudah.

•

Layanan yang disebutkan di atas
memerlukan akses ke situs media
sosial untuk menyebarkan berita palsu
kepada pengguna sebenarnya.

•

Jaringan media sosial memiliki
kepentingan untuk tidak mengizinkan
akses ini; mereka ingin menjaga situs
mereka bebas dari pengaruh
spammer dan propagandis sebanyak
mungkin.

Means and Motivation
•

Berita palsu adalah sarana untuk
mencapai tujuan, bukan tujuan dalam
dan dari dirinya sendiri. Pihak-pihak
yang menugaskan promosi situs berita
palsu melakukannya dengan tujuan
dalam pikiran.

•

apa yang membedakan kampanye berita
palsu adalah bahwa mereka umumnya
didasarkan pada fakta palsu yang tidak
ada dan sering menggunakan judul
clickbait yang mengejutkan untuk
menarik perhatian pembaca.

•

Pentingnya judul yang digunakan untuk
berita utama tidak dapat cukup
ditekankan.

•

Di era digital saat ini, rentang perhatian
pembaca biasa sangat pendek.

Boryou System ?
•

Beberapa situs juga
menggembar-gemborkan “sistem
pemantauan opini publik” yang
konon dapat mensurvei, meneliti,
dan memengaruhi opini di forum
dan media sosial terkemuka,
tergantung pada topik yang
diminati pelanggan.

•

Salah satu layanan ini adalah
Sistem Pengaruh Opini Publik
Boryou Layanan mengklaim
dapat memantau 3.000 situs web
dan forum, dan menambahkan
posting manual dan otomatis
atau balasan dengan kapasitas
100 posting per menit.

The Russian Underground: a One-stop Shop
for Fake News Distribution
•

Sementara pemasaran konten adalah
layanan yang sah di Rusia dan
diiklankan di papan SEO dan media
sosial, mereka juga dĳual di forum
bawah tanah berbahasa Rusia.

•

Pasar dapat disamakan dengan toko
serba ada untuk menciptakan,
mempromosikan, dan memanipulasi
cerita dan peristiwa, berita, dan profil —
nyata atau dibayangkan — yang
mendukung motif pelanggan.

•

Forum ini menawarkan layanan untuk
setiap tahap kampanye — mulai dari
menulis siaran pers,
mempromosikannya di outlet berita,
hingga mempertahankan momentum
mereka dengan komentar positif atau
negatif

The Middle Eastern Underground: a Budding
Market for Fake News
•

Timur Tengah menawarkan layanan
serupa tetapi dengan varian regional.

•

CoolSouk, misalnya, menawarkan
kemampuan untuk membuat pengikut
nyata / langsung atau bot. Suka dan
komentar dari negara-negara Timur
Tengah tertentu lebih mahal.

•

Biaya juga bervariasi tergantung pada
platform media sosial, dan jika itu akan
dilakukan oleh bot atau orang
sungguhan. CoulSouk melarang promosi
konten rasis, pornografi, dan ilegal.

•

Mempromosikan konten di YouTube
dimulai dari $ 3 untuk 1.000 tampilan
pertama, yang dapat melonjak hingga $
999 untuk satu juta tampilan

