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Kemampuan berpikir kritis bagi anak 
muda dapat diajarkan lewat cara yang 
menyenangkan dan kekinian.

“Indonesia sedang mengalami banyak 
bencana. Ini pasti azab!” Anda mungkin pernah 
melihat informasi semacam ini di media sosial. 
Namun apakah benar informasi semacam itu? 
Di sebuah video episode “Bencana itu Azab. 
Bener Gitu?”, mencoba menerangkan perspektif 
lain tentang bencana dan azab dalam perspektif 
keislaman.

Video ini merupakan salah satu dari berbagai 
video yang ada di channel Youtube “Bener Gitu?” 
yang dibuat Indika Foundation sejak tahun 2020, 
dan akan terus berlanjut di tahun ini.  Rangkaian 
video animasi ini bertujuan mempromosikan 
pentingnya kemampuan untuk berpikir kritis 
(critical thinking) di kalangan anak muda muslim. 
Kehadiran “Bener Gitu?” diharapkan dapat 
membuka sudut pandang anak muda untuk 

dapat berpikir kritis dan terbuka atas berbagai 
narasi keagamaan yang banyak menyebar melalui 
media sosial.

Nama “Bener Gitu?” sengaja digunakan 
untuk mempertanyakan narasi maupun informasi 
yang belum jelas validitas dan akurasinya, 
sehingga dapat membantu kita melatih nalar 
kritis saat menerima bombardir narasi-narasi 
yang belum tentu akurat, baik dalam media sosial 
maupun dalam bentuk apapun.

Misalnya saja, soal benarkah informasi 
jika anak tidak salat, maka orangtua berhak 
memukulnya? Soal aspek kekerasan dalam 
mendidik anak ini bisa ditonton di episode 
“Parenting-Islam Mengajarkan Keras dalam 
Mendidik Anak. Bener Gitu?”

Sementara video lain yang berjudul “HAM 
itu Bertentangan dengan Islam? Karena dari 
Barat? Bener Gitu?” menghadirkan perspektif 
bahwa prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Manusia 
ternyata juga sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan 
dunia Islam melalui Organisasi Konferensi Islam 
(OKI) juga membuat Deklarasi Kairo, yaitu 
deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang diinisiasi 
oleh negara-negara muslim.

Untuk mendukung kualitas animasi 
maupun kesahihan narasi keagamaan yang 
diangkat di dalam setiap video, Milenial Islami 
bekerjasama dengan Media Damai Lab yang telah 
berpengalaman dalam dunia video animasi, serta 
Irfan Amalee, seorang ustad sekaligus pendiri 
Peace Gen, organisasi sosial yang berfokus pada 
isu perdamaian.

Channel Bener Gitu? terus mengunggah 
video-video terbarunya. Jadi, silakan langsung 
akses videonya di Youtube ya.

“Bener Gitu?” diharapkan 
dapat membuka sudut 

pandang anak muda untuk 
dapat berpikir kritis dan 

terbuka.”

“Melatih nalar 
kritis saat menerima 
bombardir narasi-
narasi yang belum 
tentu akurat.”


