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Abstrak 

 
Generasi Z dikenal pula sebagai Internet Generation (IG) atau generasi internet. Mereka 

memunyai karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni sangat 

bergantung pada kecerdasan buatan (intellectual artificial) dunia internet. 

Ketergantungan ini juga mempengaruhi konsep dan pola pemikiran mereka, termasuk 

dalam pembentukan kesadaran sejarahnya. Artikel ini membahas kesadaran sejarah 

generasi Z. Pembahasan dilakukan berdasarkan metode penelitian sejarah intelektual 

dengan menjadikan peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 sebagai contoh 

kasus. Kesimpulannya adalah generasi Z memiliki kesadaran sejarah yang sangat 

bertentangan dengan kesadaran sejarah yang dimiliki generasi sebelumnya: baby boomer, 

X dan Y.  Kesadaran sejarah generasi Z sangat dipengaruhi oleh filsafat sejarah 

dekonstrusi. Keterpengaruhan itu dibuktikan dengan  ketidakpercayaan mereka terhadap 

kebenaran narasi masa lalu dalam kesadaran sejarah generasi sebelumnya. 

Ketidakpercayaan yang berlanjut pada pertentangan kesadaran sejarah antargenerasi 

merupakan masalah kebangsaan yang harus segera diatasi karena mengancam persatuan 

bangsa. Artikel ini menawarkan konsep kesadaran sejarah berbasis humanisme yang 

berorientasi persatuan untuk memperkuat identitas kebangsaan.     

 

Kata kunci:  
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RINGKASAN 

 Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah intelektual untuk melakukan 

analisa pembentukan kesadaran sejarah generasi Z terhadap pemberontakan Gerakan 30 

September (G30S) pada tahun 1965, sebuah peristiwa politik yang sangat penting. 

Peristiwa ini dikenang oleh Pemerintah Orde Baru dengan memproduksi kesadaran 

sejarah antikomunis. Selama 32 tahun kesadaran sejarah ini diwariskan kepada generasi 

selanjutnya melalui kegiatan indoktrinasi dan pendidikan sejarah. Proses pewarisan 

terhenti pada tahun 1998 setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Penghentian 

ini menciptakan keterputusan kesadaran sejarah antargenerasi, yakni generasi Baby 

Boomer, Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z.   

Generasi Z adalah generasi yang tidak mewariskan kesadaran sejarah antikomunis 

yang diproduksi oleh pemerintah Orde Baru. Kesadaran sejarah mereka terhadap 

peristiwa pemberontakan G30S terbentuk melalui aktivitas mereka dalam mengakses 

informasi yang melimpah di dunia internet. Informasi yang diakses oleh mereka berupa 

foto, film dan kisah menyedihkan para tokoh dan kader PKI beserta keluarganya. Seluruh 

data dan fakta sejarah ini membangkitkan rasa kemanusiaan generasi Z sehingga mereka 

menerima narasi masa lalu berdasarkan dekonstruksi yang menolak narasi masa lalu yang 

diproduksi pemerintah Orde Baru bahwa pemberontakan G30S dikendalikan oleh PKI 

untuk mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme.  

Dalam pandangan generasi Z bahwa PKI bukanlah pengendali pemberontakan 

tetapi korban fitnah dari kepentingan politik. Kesadaran sejarah mereka bertentangan 

dengan kesadaran sejarah sebelumnya, terutama generasi Baby Boomer dan generasi X 

Kedua generasi ini lahir antara antara tahun 1946 hingga 1980. Pada saat ini kedua 

generasi ini berusia antara 39 tahun hingga 73 tahun.  

Pertentangan kesadaran sejarah ini menciptakan perpecahan yang membahayakan 

masa depan persatuan bangsa. Perlu menciptan kesadaran sejarah yang mempersatukan 

seluruh generasi. Artikel ini menawarkan konsep kesadaran sejarah berdasarkan 

humanisme yang berorientasi pada nila-nilai persatuan bangsa Indonesia sebagaimana 

terdapat dalam ideologi Pancasila untuk memperkuat identitas kebangsaan. 
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Pendahuluan 

A. Latar belakang 

Teori generasi mutakhir membagi generasi pasca Perang Dunia II menjadi 

emoat yaitu Generasi Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Generasi Milenial, 

Generasi Z dan Generasi Alfa (Straus and howe, 1991 dan 1997; Rowlett J. (Ed.), 

2017; Halberstam, 2018). Pembagian generasi ini pada awalnya diterapkan untuk 

memahami lapisan generasi di Amerika Serikat. Namun kategori generasi ini juga 

berlaku umum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  

Setiap generasi mempunyai rentang waktu kelahiran sebagai berikut: Generasi 

Baby Boomer lahir antara tahun 1946 hingga 1965, Generasi X lahir antara tahun 

1965 hingga 1980, Generasi Y lahir antara tahun 1980 hingga 1995, Generasi Z lahir 

antara tahun 1995 hingga 2010, dan Generasi Alfa lahir antara tahun 2010 hingga 

sekarang. Masing-masing generasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman 

sehingga memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda.  

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi factor utama yang 

mempengaruhi setiap generasi. Generasi pasca perang berada pada proses tiga 

perubahan zaman: masyarakat industri (society 3.0) menjadi masyarakat informasi 

(society 4.0) dan menjadi masyarakat internet (society 5.0). Artikel ini membahas 

kesadaran sejarah Generasi Z. Mereka lahir dan tumbuh remaja pada zaman 

masyarakat informasi serta menjadi dewasa pada masa peralihan dari masyarakat 

informasi menjadi masyarakat internet.  

Pada zaman masyarakat informasi, Generasi Z berada pada dua raung, yaitu 

ruang dunia maya dan ruang dunia fisik. Kemajuan teknologi internet pada tahun 

2000-an mengintegrasikan kedua ruang ini dan digunakan untuk mengatasi masalah-

masalah social. Saat ini Generasi Z hidup pada zaman internet dan mereka juga 

dikenal sebagai Generasi Internet karena seluruh aktivitas kehidupannya sangat 

bergantung pada mesin kecerdasan buatan (intellectual artificial) yang dihasilkan 

dunia internet. Kecerdasarn buatan juga mempengaruhi cara berpikir Generasi Z 
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sehingga membentuk pola pemeikiran yang berbeda dengan generasi sebelumnya; 

Generasi Baby Boomer, Generasi X dan Generasi Y.  

Artikel ini membahas tentang kesadaran sejarah Generasi Z di Indonesia yang 

sedang menempuh pendidikan sarjana (S1). Usia mereka antara 19 hingga 22 tahun. 

Seluruh data diperoleh selama memberikan kuliah pada Mata Kuliah Sejarah 

Indonesia Msa Kemerdekaan hingga Orde Lama; dan Mata Kuliah Sejarah Indonesia 

Masa Orde Baru hingga Reformasi. Kedua mata kuliah ini diberikan pada Program 

Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta pada tahun 

ajaran 2016, 2017 dan 2018. Di antara pokok bahasan kedua mata kuliah ini yang 

menarik perhatian mahasiswa Generasi Z adalah  pemberontakan Gerakan 30 

September (G30S) pada tahun 1965. Ketertarikan mereka sangat dipengaruhi oleh 

polemik yang tercipta di ruang dunia fisik maupun ruang dunia maya.   

Pemberontakan G30S merupakan peristiwa politik yang sangat penting 

sehingga menjadi ingatan bersama (memory collective) dan telah berkembang menjadi 

kesadaran sejarah bangsa Indonesia. Kesadaran sejarah dibentuk oleh pemerintah 

Orde Baru berdasarkan keputusan politik dalam Sidang Istimewa/Umum Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tahun 1966 dan keputusan hukum dalam Mahkamah Militer 

Luar Biasa pada tahun 1966 bahwa pemberontakan G30S dikendalikan oleh Partai 

Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah ideologi Pancasila dengan Komunisme.  

Keputusan politik dan hukum tersebut menciptakan kesadaran sejarah 

antikomunis yang menempatkan komunisme sebagai bahaya laten. Pemerintah Orde 

Baru melakukan penguatan kesadaran sejarah antikomunis melalui indoktrinasi dan 

pendidikan. Kebijakan penguatan ini terhenti pada tahun 1998 setelah pemerintahan 

Orde Baru berakhir secara dramatis pada tahun 1998. Pada saat anggota Generasi Z 

yang tertua berusia 3 tahun. Mereka adalah generasi pertama yang tidak mengikuti 

kegiatan penguatan kesadaran sejarah antikomunis.  

Pokok masalah artikel ini bagaimana kesadaran sejarah mereka terhadap 

pemberontakan G30S? Metode penelitian yang dgunakan artikel ini adalah metode 
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penelitian sejarah intelektual dengan fokus pada pembentukan gagasan Generasi Z 

yang dipengaruhi oleh kecerdasan buatan yang dihasilkan dunia internet.   

 

B. State of the art 

Kajian tentang kesadaran sejarah (history awareness) sudah lama menjadi 

perhatian para sejarawan, ilmuwan social dan filosof. Mereka sangat tertarik 

mengamati factor-faktor yang membentuk kesadaran sejarah. Di antara kajian itu 

dilakukan oleh sejarawan Spero yang mengkaji tentang ingatan dan kesadaran Sejarah 

bangsa Yahudi (Spereo, 1975). Ia kemudian mengkaji aspek psikologi dalam 

pembentukan kesadaran sejarah bangsa Yahudi (Spero 1981). Dua tulisan Spero 

memberikan inspirasi kepada Kautzman tentang Identitas Yahudi sebagai sebuah 

bentuk kesadaran sejarah (Kautzman, 2004).  

Pengembangan kesadaran sejarah tidak hanya dilakukan melalui cara 

konvensional melalui literatut, tetapi juga melalui cara modern dengan menggunakan 

media digital (Rasmussen, A. 2011). Gagasan ini mempunyai kedekatan dengan 

penelitian ini karena media digital juga digunakan oleh generasi Z untuk membangun 

kesadaran sejarah. Mereka tidak menempatkan kesadaran sejarah untuk bernostalgia 

terhadap masa lalu (Robert, 2015), tetapi mengkritisinya. Generasi Z menjadikan 

media digital sebagai bentuk baru kemampuan berpikir kritis (Rasmussen).   

Media digital yang dihasilkan oleh masyarakat informasi (society 4.0) 

menciptakan tantangan terhadap pendidikan sejarah untuk memperkuat nation-state 

(Aguilar, 2017). Diperlukan perubahan strategi pendidikan Sejarah pada masa post 

colonial menuju global history of education (Bhattacharya, 2014). Perubahan strategi 

ini harus dilakukan karena dunia yang sudah berubah. Perubahan dunia sangat 

dipengaruhi oleh kemajuan tekonlogi dan informasi yang telah menciptakan dunia 

baru, yakni dunia internet (Albrecht, G. 2019; Hare, J., & Wells, J. 2015). Dunia 

internet ini menciptakan kondisi yang memaksa bagi ahli pendidikan dan sejarawan 

untuk melakukan refleksi terhadap pendidikan sejarah (Jonker, E. 2012).  
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Pembahasan 

Keterputusan Pewarisan Budaya 

 Generasi Z lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Mereka dikenal juga sebagai 

Generasi Internet karena seluruh aktivitas kehidupannya terhubung dengan jaringan 

internet. Tingkat ketergantungannya terhadap internet lebih tinggi dari dua generasi 

sebelumnya yang hidup pada masa masyarakat informasi 4.0 yaitu Generasi X yang lahir 

antara tahun 1965 hingga 1980 dan Gebeeasi Y atau Generasi Milenial yang lahir antara 

tahun 1980 hingga 1995.   

Sejak lahir Generasi Z sudah mengenal penggunaan internet. Mereka tumbuh 

menjadi generasi dengan tingkat kemampuan yang tinggi dalam melakukan aplikasi 

jaringan internet untuk seluruh aktivitas kehiduannya, Mereka mengakses internet untuk 

mememuhi seluruh kebutuhan hidupnya termasuk membantu mereka dalam 

meneyelesaikan tugas di sekolah maupun kampus. Kebiasaan ini sudah terbentuk sejak 

anggota Generasi Z mengikuti pendidikan pada tingkat Play Group, yakni saat mereka 

berusia 3-4 tahun. Sejak kecil mereka sudah terbiasa bergantung pada kecerdasan buatan 

(intellectual artificial) yang dihasilkan jaringan internet.  

Ketergantungan Generasi Z pada aplikasi kecerdasan buatan tersebut berlanjut 

hingga dewasa. Para mahasiswa Generasi Z di Program Studi Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta juga memperihat perilaku umum 

Generasi Z yang sangat bergantung pada aplikasi kecerdasan buatan untuk membantu 

mereka melakukan aktivitas kehidupan sehar-hari termasuk dalam menyelesaikan tugas-

tugas perkuliahan.    

Bantuan kecerdasan buatan mengurangi dan bahkan menghilangkan 

ketergantungan mereka kepada orang tua dan guru atau dosen dalam menyelesaikan 

seluruh aktivitas kehidupannya. Kondisi ini menghilangkan proses pewarisan budaya dari 

generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Generasi Z tidak mewariskan budaya 

generasi sebelumnya yakni Generasi Y, Generasi X dan Generasi Baby Boomer.  
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Pertentangan kesadaran sejarah antargenerasi  

Di antara warisan budaya yang terputus adalah kesadaran sejarah terhadap 

pemberontakan G30S. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang 

telah mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa antikomunis. Perubahan ini 

berdasarkan keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 

tahun 1966 dan vonis hukum dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) tahun 

1966.     

Keputusan politik dan vonis hukum pada tahun 1966 menjadikan PKI sebagai 

partai terlarang dan komunisme sebagai bahasa laten. Berdasarkan ini pula kesadaran 

sejarah yang terbetntuk untuk mengenang pemerontakan G30S adalah kesadaran sejarah 

antikomunis bahwa pemberontakan G30S dikendalikan oleh Partai Komunis Indonesia 

(PKI) untuk mengubah ideologi Pancasila dengan Komunisme. 

Pemerintah Orde Baru memperluas dan memperkuat kesadaran sejarah 

antikomunis kepada seluruh rakyat Indonesia melaluikegiatan indoktrinasi dan 

pendidikan. Salah satu media pendidikan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru 

adalah pendidikan sejarah. Pemerintah Orde Baru sangat menyadari bahwa pendidikan 

sejarah merupakan media paling strategis untuk membentuk dan mengembangkan nation 

and character building (Hasan 2012). 

Kesadaran sejarah antikomunis diberikan kepada Generasi Baby Boomer. Mereka 

lahir antara tahun 1945 hingga 1965. Anggota tertua mereka berusia 20 tahun pada saat 

pemberontakan G30S terjadi pada tahun 1965 sementara anggota termudanya berusia 0 

tahun. Sebagian anggota Generasi Baby Boomer mngalami langsun pemberontakan 

G30S. Mereka adalah generasi yang hidup pada suasana zaman tahun 1960-an sehingga 

memudahkan mereka untuk menerima kesadaran sejarah antikomunis. Setelah menjadi 

pejabat pemerintahan dalam birokrasi Orde Baru mereka menjadi pelaku kegiatan 

penguatan kesadaran sejarah antikomunis terhadap Generasi X yang lahir antara tahun 

1965 hingga 1980.  
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Pewarisan kesadaran sejarah antikomunis berlanjut dari Generasi Baby Boomer 

dan Generasi X kepada Generasi Y atay Generasi Milenial yang lahir antara tahun 1980 

hingga 1995. Kegiatan ini terhenti setelah masa pemerintahan Orde Baru berkahir pada 

tahun 1998. Pada saat itu anggota Generasi Y yang tertua berusia 18 tahun dan yang 

termuda berusia 3 tahun. Generasi Y terbagi menjadi dua, yakni sebagian kecil telah 

mengikuti kegiatan pewarisan kesadaran sejarah antikomunis dan sebagiannya lagi tidak 

mengikutinya. Generasi Y yang menjadi pewaris kesadaran sejarah antikomunis adalah 

mereka yang lahir antara tahun 1980 hingga 1985 dan yang tidak mengikutinya lahir 

antara tahun 1980 hingga 1995. 

 Jumlah generasi yang tidak mengikuti kegiatan penguatan kesadaran sejarah 

antikomunis bertambah dengan kehadiran Generasi Z yang lahir antara tahun 1995 hingga 

2010. Data statistic ini mempunyai korelasi dengan penolakan mahasiswa Generasi Z 

yang sedang meenempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah UNJ terhadap 

kesadaran sejarah antikomunis. Penolakan mereka berasal dari hasil aktivitas mengakses 

data, fakta dan narasi dekonstruksi yang terdapat dalam ruang dunia maya. Mereka 

terkesan dengan lsafat dekonkisah-kisah memilukan dari bekas tahanan politik yang 

dibebaskan oleh pemerintahan Reformasi. Kisah-kisah memilukan ini menyentuh rasa 

kemanusiaan anggota Generasi Z sehingga memunculkan sikap simpati dan empati 

terhadap bekas tahanan politik. Dalam pandangan mereka bahwa pemerintah Orde Baru 

dan Reformasi telah melakukan kesalahan kemanusiaan terhadap pengurus, anggota dan 

simpatisan Partai Komunis Indonesia. Pandangan ini menyebabkan mereka berpihak 

kepada para penganut deknstruksi yang membuat narasi alternatif yang bertentangan 

dengan narasi antikomunis yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru dan dilanjutkan 

oleh pemerintah Reformasi. Narasi alternative berdasarkan filsafat dekonstruksi ini 

tersebar dalam jaringan internet yang menjadi media Generasi Z.   

Pertentangan pandangan antargenerasi terhadap peemberontakan G30S tahun 

1965 menegaskan fungsi negatif pendidikan sejarah sebagai pemecah atau peretak. 

Pendidikan sejarah bagaikan pisau bermata dua. Satu mata pisau berfungsi untuk 

mempersatukan (factor integratif) dan satu mata pisau lainnya berfungsi untuk memecah 
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belah (factor disintegrative). Fungsi negative pendidikan sejarah sedang berlangsung 

sehingga mengancam nila-nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila: Persatuan 

Indonesia. Saat ini perpecahan hanya terjadi pada tahap pemikiran yang tercermin pada 

dua kesadaran sejarah yang bertentangan antargenerasi. Pertentangan pemeikiran ini 

dapat berlanjut pada pertentangan fisik antargenerasi. Perlu dilakukan penguatan kembali 

kesadaran sejarah yang menyatukan seluruh generasi. Konsep yang ditawarkan adalah 

kesadaran sejarah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua Pancasila) yang 

berorientasi kepada persatuan bangsa (sila ketiga Pancasila) untuk memperuat identitas 

kebangsaan (sila pertama, keempat dan kelima Pancasila).     

 

Kesimpulan 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dunia internet 

yang sangat mempengaruhi seluruh bidang kehidupan. Dunia internet telah menghasilkan 

kesadaran sejarah yang bertentangan dengan kesadaran sejarah yang sudah mapan. 

Pertentangan dibuktikan dengan kemnculan dua kesadaran sejarah yang bertentangan 

terhadap peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965.  

Pemebrontakan G30S merupakan persitiwa yang sangat penting sehingga menjadi 

ingatan bersama (collective memory) bangsa Indonesia. Peristiwa ini dalam ingatan 

bersama dikenang sebagai peristiwa yang memilukan karena mengancam persatuan 

bangsa. Untuk mencegah pengulangan peristiwa serupa pemerintah Orde Baru 

membentuk kesadaran sejarah berdasarkan keputusan politik dan hukum pada tahun 1966, 

yakni pemberontakan G30S dikendalikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk 

menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme sehingga negara Republik 

Indonesia menjadi negara komunis. Pemerintah Orde Baru memperkuat kesadaran sejarah 

ini hingga akhir masa pemerintahannya pada tahun 1998.    

Ada tiga generasi yang mengalami proses penguatan kesadaran sejarah 

antikomunis yaitu generasi Baby Boomer yang lahir antara 1945-1665,  generasi X yang 

lahir antara tahun 1965-1980, dan sebagian generasi Y atau generasi milenial yang lahir 

antara tahun 1980-1995. Usia tertua generasi Y pada saat penghentian kebijakan 
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penguatan kesadaran sejarah antikmunis pada tahun 1998 adalah 18 tahun dan yang 

termuda berusia 3 tahun. Anggota generasi Y yang lahir antara tahun 1988 hingga 1995 

termasuk yang tidak mengikuti kebgiatan penguatan kesadaran sejarah antikomunis yang 

dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Mereka saat itu berusia 3 hingga 10 tahun. 

Sementara generasi Z yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010 adalah generasi yang 

sepenuhnya tidak pernah mengikuti kegiatan penguatan kesadaran sejarah antikomunis.   

Generasi Z hidup pada akhir era masyarakat informasi 4.0 dan awal masyarakat 

internet 5.0 yang mengintegrasikan ruang maya yang tercipta dalam dunia internet dengan 

ruang fisik. Kedua ruang ini diintegrasikan untuk menyelesaiakan seluruh masalah 

kehidupan. Pada era informasi dan internet ini masyarakat memperoleh kemudahan dalam 

mengakses informasi dan menggunakannya.  

Mahasiswa generasi Z memiliki kemudahan mengakses informasi untuk 

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Dalam perkuliahan menyusun makalah 

bertemakan pemberontakan G30S, mereka mencari data, fakta dan wawasan dengan 

mengakses informasi yang berlimpah di dunia internet. Rasa kemanusiaan mereka 

tersentuh setelah membaca kisah-kisah memilukan dari bekas tahanan politik 1965 

beserta anggota keluarganya sehingga mereka tidak mempercayai kesadaran sejarah 

antikomunis warisan pemerintah Orde Baru karena dianggap bertentangan dengan kisah 

nyata. Menurut mereka narasi dalam kesadaran sejarah antikomunis dibangun 

berdasarkan ketakutan imaginatif yang tidak sesuai dengan fakta.  

Komunisme bagi mahasiswa generasi Z bukanlah sebuah ancaman yang 

membahayakan sehingga mereka menolak gagasan mewaspadai bahaya laten komunis. 

Mereka mempercayai kebenaran narasi masa lalu yang dibangun berdasarkan filsafat 

dekonstruksi, yakni PKI bukanlah pengendali atau pelaku pemberontakan, tetapi korban 

fitnah kepentingan politik. Kesadaran sejarah generasi Z bertentangan dengan kesadaran 

sejarah generasi sebelumnya terutama generas Baby Boomer dan generasi X. Pada saat 

ini pendidikan sejarah menjadi alat memecah persatuan bangsa. Perlu kebijakan yang 

memperkuat kembali fungsi pendidikan sejarah sebagai alat pemersatu bangsa, sesuai 

nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia.  
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Artikel ini menawarkan konsep baru kesadaran sejarah yang menyatukan seluruh 

generasi, yakni kesadaran sejarah berdasarkan filsafat humanisme yang berorientasi pada 

persatuan untuk memperkuat identitas kebangsaan. Kesadaran sejarah ini dihasilkan 

melalui pendidikan sejarah yang mengeksplorasi cara berpikir sejarah (historical 

thinking) dengan penekanan pada pengembangan daya berpikir kritis sehingga 

meningkatkan kemampuan mengidentifikasi hoaks sejarah.      
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