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Berita Palsu 

Berita palsu bukanlah sesuatu fenomona baharu dalam komunikasi. Sejak manusia berinteraksi dan 

berkomunikasi, berita palsu dihasilkan dan dikongsikan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. 

Bezanya di zaman moden ini adalah begitu mudah dan banyaknya berita palsu yang boleh dihasilkan, 

dan pantasnya ia dikongsikan berbanding era lampau. 

Hari ini, terutama di era pandemik, tidak dinafikan ada yang berkecenderungan menghasilkan dan 

menyebar berita palsu dengan lebih rancak. Ramai yang memanipulasi maklumat dengan tujuan yang 

kurang baik, antaranya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan organisasi. Walau apa 

sebabnya sekalipun, penyebaran berita palsu memudaratkan, dan tidak seharusnya dilakukan oleh 

manusia yang bertamadun dan hidup dengan teknologi canggih seperti hari ini.  

Agama dan Etika Sebagai Pegangan Hidup 

Namun, jika diri tidak dilengkapi pegangan agama dan etika yang tinggi, kemudahan teknologi yang 

adalah yang juga boleh menjadi punca kemusnahan dan racun kepada manusia. Ini kerana, kemudahan 

yang sangat memudahkan kehidupan ini melekakan dan boleh melalaikan andai tidak diurus dengan 

minda dan jiwa yang luhur. Elakkan menghasilkan berita palsu yang boleh memudaratkan diri dan 

orang lain.  

Elakkan juga dengan mudah mempercayai sesuatu berita. Dalam Islam, konsep tabayyun 

mengingatkan kita supaya sentiasa menyemak kebenaran sesuatu fakta sebelum dikongsikan. Pada 

zaman teknologi moden hari ini, menyemak kebenaran menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. 

Seharusnya teknologi memberi lebih ruang untuk kebenaran disampaikan dan bukan menjadi punca 

kepada penyebaran muslihat dan tipu daya. Teknologi seharusnya mematangkan dan meningkatkan 

tamadun manusia dan bukan sebaliknya. 

Dalam hal ini, wujud keperluan mendesak agar agama dan etika dijadikan landasan hidup agar manusia 

sentiasa terdidik dan berpedoman dalam membuat sesuatu keputusan. Memang kita boleh membuat 

kesilapan dalam hidup dan memperbaiki kesilapan tersebut, tetapi ada perkara-perkara yang jika 

berlaku kesilapan, mudaratnya sangat besar dan untuk memperbaiki kesilapan itu mengambil masa 



yang terlalu lama dan memenatkan. Maka, elakkanlah membuat kesilapan besar pada hari ini yang 

mungkin mengambil masa beratus malah beribu-ribu tahun untuk memperbaikinya. 

Jangan Membuat Kesilapan Besar 

Maka, sebelum manusia membuat kesilapan yang sangat besar kerana kegagalan mengawal teknologi 

malah dikawal teknologi, seharusnya kita meletakkan agama dan etika di tempat yang tertinggi yang 

menjadi sempadan antara keputusan benar yang membangunkan manusia atau kekhilafan yang 

mengharukan. 


