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Indonesia, sebagai negara yang tengah mengalami
perkembangan yang cukup pesat, akses komunikasi dan informasi merupakan salah satu
sarana terpenting dalam mendukung proses perkembangan tersebut. Aksesnya harus
bisa dilakukan oleh seluruh
lapisan masyarakat. Mulai
dari masyarakat pedesaan
yang membutuhkan informasi

klarifikasi merupakan langkah
yang harus senantiasa dilakukan sesaat setelah menerima
suatu informasi. Hal ini perlu
dilakukan agar kita terhindar
dari informasi-informasi atau
berita bohong yang bisa merugikan kita bersama. Berita
bohong (hoax) diproduksi oleh
pihak-pihak dengan kepentingan tertentu yang tentunya
dengan tujuan yang tidak baik.
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Meski demikian, hal ini tidak mengurangi dukungan
pemerintah pada pihak-pihak yang ingin mengembangkan maupun memberikan dukungan sarana
komunikasi dan informasi untuk masyarakat luas.
Gerakan #BijakBersosmed
menjadi salah satu bentuk dukungan nyata bagi
masyarakat luas untuk memastikan informasi yang

“kemudahan bermedia sosial hendaknya dapat mendukung perkembangan negara menuju arah yang
lebih baik”
Rudiantara, Menkominfo RI
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yang terkait perkembangan
bisnis pertanian misalnya,
sampai dengan masyarakat
perkotaan yang saling bertukar informasi untuk berbagai
kepentingan. Mulai dari informasi untuk kepentingan umum,
sampai dengan kepentingan
yang sifatnya pribadi, semuanya kini dapat diakses dengan
mudah, hanya melalui telepon
pintar digenggaman tangan.
masyrakat semakin dinamis
tidak hanya setiap jam, tetapi bahkan di setiap detiknya.
Meski demikian kemudahan
bermedia sosial hendaknya
dapat mendukung perkembangan negara menuju arah
yang lebih baik. Informasi-informasi yang muncul harus
sesuai dengan realitas yang
ada. Begitu juga dengan masyarakat yang menerimanya,

Kemudahan akses komunikasi
dan informasi ini semakin dimanjakan dengan tersedianya
berbagai aplikasi media sosial
yang tidak hanya memberikan
informasi secara instan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam
menanggapi informasi secara
langsung. Membuat pergerakan pertukaran informasi Tidak hanya hoax, informasi-informasi yang datang dari luar
pun harus kita cermati apakah
cocok untuk kepentingan kita
atau tidak. Untuk itu, pemblokiran sejumlah media sosial
dilakukan dalam rangka menjaga masyarakat dari dampak
negatif yang bisa terjadi.

disebarluaskan
dalam
proses komunikasi merupakan informasi yang tidak hanya aktual, namun
juga terpercaya dan bisa
dipertanggungjawabkan.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang terus
menerus
mempermudah
akses internet untuk semua
lapisan masyarakat, untuk
itu kami tentu menyambut
baik gerakan ini. Mari kita
semua #BijakBersosmed!
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Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tren komunikasi di masyarakat Indonesia meningkat drastis dalam
penggunaan data yang berbanding terbalik dengan penggunaan panggilan telepon
(voice) dan pesan singkat
(sms). Munculnya berbagai
aplikasi yang disertai dengan
inovasi komunikasi dan akses
informasi sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat
yang menggunakan telepon
pintar (smartphone). Beberapa aplikasi saat ini bahkan
menyediakan jasa panggilan elepon video (video call),

tdan disaat yang bersamaan
melalui aplikasi yang sama
pertukaran informasi dapat
dilakukan dengan mudah. Tidak hanya itu, adanya gimmick emoji yang semakin
kreatif menarik minat pengguna smartphone di usia yang
lebih dini. Sebanding dengan
kemudahan penggunaannya
yang menjangkau pengguna
usia senior. Reuni-reuni masa
muda menjadi terlaksana dengan kehadiran fasilitas group
chat pada beberapa aplikasi.
Dalam komunikasi digital
tersebut, informasi yang bertukar sangatlah beragam.

Berbagai informasi bisa
diakses dengan begitu mudahnya oleh semua orang
dari jutaan sumber. Kemudahan akses aplikasi sosial media juga memungkinkan siapapun untuk
menjadi sumber infromasi
yang bisa disebarluaskan
dalam hitungan detik. Untuk itu tantangan bagi kita
semua adalah kemampuan
dalam memfiltrasi informasi. Kemampuan ini hendaknya dimiliki oleh setiap pengguna smartphone.

“#BijakBersosmed menjadi langkah awal

bagi kita semua sebagai bagian dari warganet (netizen) yang menginginkan kemajuan bersama untuk bangsa.”
Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat Ooredoo

#BIJAKBERSOSMED
Semula, media sosial diciptakan dengan tujuan menjadi
ruang komunikasi dan informasi bagi mereka yang terpisah oleh jarak. Disangka atau
tidak, kini media sosial mengambil banyak peran dalam
kehidupan dari yang bermaslahat hingga untuk berbuat jahat
Sosial media memang merupakan sarana untuk mewujud
kan kebebasan berpendapat.
dan kebebasan berekspresi,

namun
perlu
di
tegaskan bahwa kebebasan berpendapat atau kebebasan
berekspresi melalui media
manapun tidak pernah sebebas-bebasnya tanpa batas
dan etika. Gerakan #BijakBersosmed merupakan ajakan.
untuk lebih bijak dalam penggunaan sosial media.Menjaga nilai-nilai positif, berhati-hati dalam penggunaan
sosial media. Karena hal yang

kita lakukan di sosial media dapat berpengaruh besar di dunia nyata. Dengan
banyaknya manfaat yang
dapat kita dapatkan mari
kita optimalkan penggunaan sosial media untuk
tujuan baik dengan lebih bijak dalam bersosial media.

Berikut beberapa dampak positif dari penggunaan sosial media1:

Untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar.
Dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali
kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat dunia maya hal itu bisa
dilakukan.
Sebagai media penyebaran informasi.
Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut.
Memperluas jaringan pertemanan.
Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan
dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia.
Situs jejaring sosial membuat kita menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati.
Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial.
Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi,bersosialisai dengan publik dan
mengelola jaringan pertemanan.
Sebagai media promosi dalam bisnis.
Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya
tanpa mengeluarkan banyak biaya.
1 https://www.instagram.com/p/BXmmwpCFJUD/?taken-by=bijakbersosmed_
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MEDIA SOSIAL
INDONESIA
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A. Sekilas Perkembangan Sosial Media di Indonesia
Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemenkominfo)
mengungkapkan pengguna
internet di Indonesia saat ini
mencapai 63 juta orang. Dari
angka tersebut, 95 persennya
menggunakan internet untuk
mengakses jejaring sosial.
Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public
relations

dan pemberi layanan jasa
komunikasi, untuk wilayah
Indonesia ada sekitar 65 juta
pengguna Facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif
per harinya, 55 juta pengguna
aktif yang memakai perangkat
mobile dalam pengaksesannya per bulan dan

dsekitar 28 juta pengguna
aktif yang memakai perangkat
mobile per harinya.2

65 juta

33 juta pengguna
aktif /hari

95%

mengakses media
sosial

63 juta jiwa

pengguna internet indonesia

55

28

pengguna
/bulan

pengguna
/hari

juta

juta

Generasi muda dalam rentang usia 20-24 tahun dan
25-29 tahun memiliki angka penetrasi hingga lebih
dari 80 persen pengguna
internet di Indonesia. Angka
tersebut relatif tinggi ketimbang penduduk kelompok
usia lainnya berdasarkan
riset terbaru yang dirilis
Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia.
Pada kategori 20-24 tahun
ditemukan 22,3 juta jiwa
yang setara 82 persen dari
total penduduk di kelompok
itu.
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Sedangkan pada kelompok
25-29 tahun, terdapat 24 juta
pengguna internet atau setara
80 persen total jumlah jiwa.
Media sosial merajai konten
internet sebagai yang paling
sering diakses netizen. Tercatat 97,4 persen orang Indonesia mengakses akun media
sosial saat mengunakan
internet. Selain itu, indikasi
dominasi usia muda terlihat
dari aktivitas menonton film
secara daring, memutar musik
online, dan menonton

22,3 juta
umur 20-24 th
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olahraga online menjadi pilihan utama pengguna internet
sebagai sumber hiburannya.
Cukup jelas ketiga aktivitas
itu dekat dengan gaya hidup
kelompok usia muda.3
disimpulkan kalau rata-rata pengguna e-commerce
di tanah air membelanjakan
sekitar US$228 (sekitar Rp3
juta) per tahun.4

24 juta

umur 25-29 th

US$5,6
miliar

Dari segi pertambahan jumlah
pengguna di layanan media
sosial, Indonesia menempati
posisi ketiga di dunia. Kita
berhasil mengalahkan Brazil
dan Amerika Serikat, dan hanya kalah dari Cina dan India.
Khusus untuk jumlah pengguna Facebook, We Are Social
(salah satu perusahaan riset
dunia) mengklaim kalau Indonesia masih menempati posisi
keempat dalam daftar negara
dengan pengguna Facebook
terbanyak, dengan jumlah
seratus enam juta pengguna.
Indonesia hanya kalah dari
Amerika Serikat, India, dan
Brazil. Terkait e-commerce,
jumlah pengguna internet
yang berbelanja secara online
di tanah air disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang.
Selama setahun terakhir, para
pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar US$5,6
miliar (sekitar Rp74,6 triliun)
untuk berbelanja di berbagai
e-commerce. Dari data tersebut dapat disimpulkan kalau
rata-rata pengguna e-commerce di tanah air membelanjakan sekitar US$228 (sekitar
Rp3 juta) per tahun.4

nilai transaksi
e-commerce
indonesia

2https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
3https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161024161722-185-167570/pengguna-internet-di-indonesia-didominasi-anak-muda/
4 https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016

B. Jenis-jenis Platform Media Sosial

Berikut adalah 6 jenis Platform Media Sosial5:

1

Collaborative projects:

Wikipedia adalah selain menyajikan informasi yang biasa ditemui di dalam sebuah
ensiklopedia, Wikipedia juga memuat artikel-artikel yang biasanya ditemukan di
dalam almanak, majalah spesialis, dan
topik-topik berita yang masih hangat.
Banyak orang yang menggunakan Wikipedia ini untuk menyelesaikan tugas dan
pekerjaan rumah. Hanya saja yang perlu
diingat, sesuai dengan sifatnya yang ‘kolaboratif,’ maka siapapun dapat menulis
maupun mengubah informasi yang terdapat didalamnya. Untuk itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperloleh
informasi dari wadah ini.

3

Blogs and microblogs:

Sekarang, sosial media Twitter menjadi
salah satu sosial media yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang simpel hanya dengan mengupdate status menjadi
daya tarik para penggunanya.

5

Virtual game worlds:

24,74 juta
pengguna
e-commerce

Virtual Worlds Terikat diantara online
gaming dan social networks, virtual world
emulations berubah dari experimental
menjadi surga untuk immersive communities.

5 Kaplan Andreas M., Haenlein Michael (2010) Users of the world, unite! The challenges
and opportunities of social media, Business Horizons, 53(1), 59–68

2

Content communities:

YouTube adalah sebuah situs web video
sharing (berbagi video) populer dimana
para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.
Tidak beda jauh dengan MySpace, Youtube yang khusus untuk menamplikan
video, menjadi sosial media untuk mempromosikan video klip baru para musisi
atau mempromosikan film – film baru.
Dalam penjelasan diatas berarti youtube
berfungsi juga sebagai media promosi
dan media komunitas seseorang.

4

Social networking sites:

Facebook (atau facebook) adalah sebuah
layanan jejaring sosial dan situs web
yang diluncurkan pada Februari 2004
yang dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook, Inc. Pada Januari 2011.

6

Virtual social worlds:

Second Life atau Kehidupan Kedua (bahasa Indonesia) adalah dunia maya berbasis internet dan diluncurkan pada tahun 2003. Second Life dikembangkan
oleh perusahaan riset Linden Research,
Inc. (sering disebut juga sebagai lab Linden), komunitas maya ini menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita
pada akhir tahun 2006 dan awal 2007.
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Berdasarkan fitur dan kegunaannya, media sosial dapat dibagi menjadi 8 jenis : 6

1

Relationship Networks
Contoh : Facebook, LinkedIn, Google Plus

Relationship Networks dapat dikatakan
sebagai awal mula media sosial menjadi booming dignakan publik. Jenis media
sosial ini biasanya berisikan halaman
profil yang berguna untuk memposting
foto, biodata dan informasi lainnya mengenai pengguna.

3

Online Reviews

5

Social Publishing Platforms

7

Internet-based Network

Contoh : Open Rice, Zomato, Trip Advisor

Media sosial jenis ini berbasis lokasi
yang menggunakan teknologi Geolocation (geolokasi). Artinya, pengguna dapat
menginformasikan sesuatu berdasarkan
lokasi atau geografis yang mereka tentukan beserta dengan konten di dalamnya.

Contoh : Blog, Medium, Tumblr

Contoh media sosial ini adalah blog dan
microblog untuk membagikan artikel
yang ditulis para pengguna. Social publishing platform bisa bersifat real time
maupun tidak.

Contoh : Facebook Groups, LinkedIn Groups,
Google+ communities, dll

Manfaat utama media sosial adalah kemampuannya mempertemukan banyak
orang dengan latar belakang yang sama
ataupun berbeda dalam sebuah jaringan
(network).

6 http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/

2

Media Sharing Networks
Contoh : YouTube, Vimeo, Snapchat, Instagram

Jenis media sosial ini dibuat dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan
konten khusus antar pengguna misalnya
foto atau video. Pengguna bisa menggunakan fitur-fitur untuk mengedit konten
mereka sebelum memposting dan membagikannya ke orang lain (tag atau mention).

4

Forum Diskusi

6

Bookmarking Sites

8

E-Commerce

Contoh : Kaskus, Stack Over Flow

Forum diskusi merupakan salah satu jenis media sosial perintis pada masa awal
mula berkembangnya internet. Sebelum
Facebook muncul, pengguna interner
bertemu dan saling berkomunikasi dalam
forum diskusi.

Contoh : StumbleUpon, Pinterest dan Flipboard

Media sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan konten (teks,
gambar, video, link) lalu menyimpannya
dalam akun masing-masing. Pengguna bisa menyimpan konten secara privat atau memberikan bebas akses untuk
pengguna lainnya.

Contoh : Amazon, Tokopedia, Gojek, dll.

ECommerce adalah bentuk media sosial
yang memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi jual beli menggunakan fitur yang ada.

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

ETIKA
BERMEDIASOSIAL
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A. Prinsip
THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind) dapat dijadikan prinsip dasar yang
sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas:

IS IT
TRUE?

Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagi adalah benar?
Banyak informasi yang beredar merupakan hoax (penipuan) atau sudah disunting oleh banyak tangan. Kita harus mampu menelaah kebenaran isi media sosial.
Misalnya dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang
terpercaya: situs berita, ensiklopedi, atau bertanya langsung kepada sumbernya.
Kita juga sebaiknya tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari
orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan ketika memiliki mutual friend. Tidak
semua profil dapat dipercaya!

Teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan. Salah satunya adalah membantu orang lain. Kita harus menyadari hal ini, sehingga kita akan mengunggah atau
membagi konten yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada salahnya kita juga
aktif mengakses ke beberapa situs crowfunding, seperti KitaBisa, Wujudkan, dan
AyoPeduli.

IS IT
ILLEGAL?

Sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto,
tanyakan kembali: Apakah si empunya sudah setuju? Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang ingin diunggah ke media sosial. Misalnya: kredit foto:
[nama empunya/sumber], sumber: [nama situs/buku/penulis]. Mintalah izin di media sosial dengan cara menulis di komentar atau mengirimkan pesan pribadi.

Kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Ke mana
kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu
yang bersifat pribadi. Berhati-hatilah dengan membuat skala prioritas konten. Perlukah
konten tersebut dimuat? Dari skala 1 – 10, di manakah posisi konten ini? Jika kurang
dari 5, mari pikirkan ulang keputusannya. Ingatlah selalu, bahwa apapun yang diunggah ke media sosial akan tetap berada di sana. Jejak digital akan selalu tercatat dan
dapat ditelusuri dengan mudah. Karena itulah, kita harus berhati-hati untuk tidak mengunggah informasi sensitif seperti nomor telepon, nama kantor, alamat rumah, alamat
email, hingga ID media sosial lain.

IS IT
KIND?

IS IT
HELPFUL?

IS IT
NECESSARY?

Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal
yang baik. Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. ‘Curhat’ ke
media sosial ketika sedang marah atau sedih sebaiknya dihindari. Begitu pula ketika memberi komentar. Prinsip menghormati dan menghargai keberadaan netizen
lain perlu selalu diterapkan.
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B. Panduan

C. Etiket Media Sosial
Memulai konflik.

Berikut 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial:

Menghindari Hoax
Jaga Keamanan Akun
Membuat kata
kunci yang cukup
sulit untuk ditebak,
dan mengubahnya
secara berkala.

Tidak mudah percaya dengan berita
yang diterima sebelum melakukan
klarifikasi.

Menyebarkan hal yang
positif
Tidak mudah percaya dengan berita
yang diterima sebelum melakukan
klarifikasi.

Gunakan Seperlunya

Menjaga
Privasi
Tidak dengan mudah memberikan
informasi data diri
di sosial media.

17

Tetap gunakan
media sosial
untuk membantu meningkatkan
produktifitas diri
dan sadari diri jika
telah mengalami
ketergantungan.

Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial
dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi, contohnya
saja perkelahian antar seleb. Tapi kemudian apa yang
terjadi? Mereka malah jadi bahan olok-olok pengguna media sosial yang lain, karena mengumbar
perkelahian di forum umum.

Berikut adalah beberapa
hal yang pantang dilakukan di media sosial.7

Curhat masalah pribadi.

6

Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial
dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi, contohnya saja
perkelahian antar seleb. Tapi kemudian apa yang terjadi?
Mereka malah jadi bahan olok-olok pengguna media sosial
yang lain, karena mengumbar perkelahian di forum umum.

hal

Mengejek orang lain dan menyebut namanya.

yang pantang
dilakukan di
media sosial7.

Lewat tag dan mention, Anda bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum.
Tapi jika Anda malah mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, Anda malah melakukan hal yang
sama pada diri sendiri. Kalaupun Anda membenci seseorang, atasi setiap permasalahan dengan cara pribadi.
Membawa permasalahan ke depan umum, hanya menunjukkan sikap kekanak-kanakan.

Menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama.
Ada juga orang yang terbiasa menulis “no mention”, tapi
kemudian menjelek-jelekkan pihak tertentu. Hal ini juga
sangat menganggu dan bisa merusak reputasi, karena orang
lain akan melihat Anda sebagai orang yang hanya berani
bicara di belakang.

Berbagi foto pesta gila-gilaan.
Anda mungkin dikenal sebagai si penggila pesta, tapi batasi
juga penyebaran foto pesta gila-gilaan Anda di media sosial.
Bukan tidak mungkin, atasan atau manajemen perusahaan
melihatnya dan merasa Anda tidak sesuai dengan budaya
kantor.

Bersikap terlalu ekstrem.
Sah-sah saja jika Anda punya pandangan agama dan politik tertentu. Tapi bersikap terlalu ekstrem dengan mengagung-agungkan pendapat Anda kemudian menjatuhkan
opini orang lain, sama saja merusak reputasi Anda sendiri.

18
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D. Tips penggunaan media sosial

3penggunaan
tips sederhana
media sosial :
8

Sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat
Anda. Contoh, Anda yang memiliki hobi fotografi atau membuat video,
dapat menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Atau Anda
yang memiliki bisnis, dapat membuat Fans Page di Facebook.

2

1

Supaya tidak mengalami kecanduan, batasi penggunaan media sosial.
Anda bisa menjadwalkan untuk menggunakan media sosial pada jam
dan durasi tertentu. Jadwal tersebut akan menghindarkan kemungkinan
Anda mengakses media sosial di sela-sela aktivitas Anda, sehingga
Anda bisa lebih produktif dalam menjalankan aktivitas tersebut.

Apabila kebiasaan untuk sekadar melihat laman home media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram) sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu
luang singkat, seperti ketika berada di kendaraan umum atau menunggu
antrean untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan mengalokasikan
waktu luang tersebut, Anda bisa tetap mendapat informasi terkini, tapi
tidak kehilangan waktu Anda untuk aktivitas lain yang lebih penting.

7. http://manajemen.bisnis.com/read/20130418/56/9564/etiket-media-sosial-6-hal-pantang-dilakukan
8. http://cantik.tempo.co/read/news/2016/06/14/330779697/cara-bijak-menggunakan-media-sosial#qtHJfvgpAMMFfVy2.99
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A Hoax & Berita Palsu
Hoax menjadi perbincangan
hangat di media massa maupun media sosial belakangan
ini karena dianggap meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan
kebenarannya. Istilah hoax,
kabar bohong, menurut Lynda Walsh dalam buku “Sins
Against Science”, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era
industri, diperkirakan pertama kali muncul pada 1808.
Asal kata “hoax” diyakini ada
sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni “hocus” dari mantra “hocus pocus”, frasa yang
kerap disebut oleh pesulap,
serupa “sim salabim”. Alexander Boese dalam “Museum of
Hoaxes” mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah
almanak (penanggalan) palsu
yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada
1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John
Partridge. Agar meyakinkan,
ia bahkan membuat obituari
palsu tentang Partridge pada
hari yang diramal sebagai hari
kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk
mempermalukan Partridge di
mata umum. Partridge pun
berhenti membuat almanak
astrologi hingga enam tahun setelah hoax beredar.
Direktur Institute of Cultural
Capital di University of Liverpool, Simeon Yates, dalam

tulisan “’Fake News’- Why
People Believe It and What
Can Be Done to Counter It”
yang dimuat di world.edu,
menyebut ada fenomena gelembung, atau bubbles, dalam
penggunaan media sosial.
Pengguna media sosial cenderung berinteraksi dengan
orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan diri
sendiri. Dikaji dari studi kelas
sosial, gelembung media sosial
tersebut mencerminkan gelembung “offline” sehari-hari.

Kelompok tersebut, kembali ke model lama, juga
bertumpu pada opini pemimpin, mereka yang memiliki
pengaruh di jejaring sosial.
Kabar bohong yang beredar
di media sosial, menjadi besar ketika diambil oleh situs
Kelompok tersebut, kembali ke model lama, juga bertumpu pada opini pemimpin, mereka yang memiliki
pengaruh di jejaring sosial.
Kabar bohong yang beredar di media sosial, menjadi besar ketika diambil
oleh situs atau pelaku terkemuka yang memiliki banyak pengikut. Kecepatan
dan sifat media sosial yang
mudah untuk dibagikan,
shareability berperan dalam penyebaran berita9.

22

TIC TALK

TIC TALK

Untuk bisa membedakan sebuah berita merupakan Hoax atau tidak, memang cukup sulit.
Hal ini dikarenakan publisher berita hoax membuat artikel-artikel bohong dengan sangat rapi
dan teratur . Mereka sudah mengetahui selera masyarakat di Indonesia sehingga mereka
semakin mahir dalam membuat berita bohong yang bisa merayu pembaca untuk mempercayainya .Namun, sebagai pembaca yang bijaksana mesti lebih teliti untuk menilai, sehingga
tidak termakan Hoax. Berikut ini tanda atau ciri yang biasanya ditemukan pada berita Hoax10:

Tanda panah dan lingkaran merah.
Membuat tanda panah dan membuat
lingkaran berwarna merah pada sebuah foto ternyata ampuh membuat
masyarakat penasaran . Biasanya hal
ini dilakukan untuk memancing orang
lain untuk membaca atau menonton
sebuah video yang sebetulnya tidak
ada maknanya sama sekali.
Pembuat berita berusaha menipu
pembaca dengan membuat foto yang
membuat penasaran, setelah pembaca tertipu dan masuk membaca
artikel didalamnya, maka kita akan
tertipu lagi karena isi artikel tidak ada
makna dan tidak semenarik foto juga
judulnya.

Menggunakan unsur
mencocok-cocokkan (“Cocoklogi”).
Tidak Mencantumkan Nama
Penulis Artikel
Website yang benar selalu mencantumkan nama penulisnya dan info
sosial medianya atau memberikan
informasi mengenai website-nya.
Website berita hoax biasanya terkesan menyembunyikan informasi
pemilik dan penulis websitenya.

9 http://www.antaranews.com/berita/605171/apa-itu-hoax
10 https://www.karebatoraja.com/apa-itu-hoax-dan-bagaimana-cara-mengetahuinya/

Menggunakan judul berita
yang spektakuler.
Untuk membuat penasaran, biasanya
berita bohong menggunakan judul
yang tidak masuk diakal dan membuat penasaran. Tidak jarang mereka
juga menambahkan kata-kata seperti
“mencengangkan,” “baru terjadi,”
“menakjubkan,” dan lain-lain. Dengan
menggunakan trik ini, pembaca akan
sangat penasaran dan meningkatkan
rasio klik dari artikel yang mereka
share. 75 Persen berita dengan judul
seperti ini tidak faktual terkadang
isinya hanya sesuatu yang tidak
penting dan tujuan utamanya hanya
untuk memancing pengunjung agar
lebih banyak yang masuk kedalam
website.

Menggunakan alamat website
yang mirip dengan media besar.
Penyebar berita bohong biasanya
menggunakan alamat website yang
aneh seperti 1001beritaaneh.com,
beritabooming.tk. atau meniru nama
media lain, seperti kompas.co.cc,
tempo.ga, newskompass.com, dan
lain-lain.
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Dengan begitu banyaknya informasi dan berita yang berseliweran di dunia maya, sebaiknya
Anda lebih berhati-hati dan selektif.

Berikut, cara praktis menghindari berita
bohong atau Hoax:
01
Bacalah berita hanya
dari sumber yang layak
dipercaya dan kredibel.

03
Lihat alamat situs. Bila
mendapatkan informasi
hoax berupa pemberitaan
media, perhatikan nama
media yang membuat berita
sekaligus alamat situs.

05
Jangan menelan mentah-mentah informasi yang
ditemukan di internet.
Pelajari setiap informasi yang
didapat dari internet, lakukan
cross check dengan membaca informasi serupa dari
situs lain . Dengan demikian
Anda akan lebih paham mana
informasi yang bermanfaat
dan mana yang menyesatkan.

07
Jangan mudah
terprovokasi.

02

Baca dulu isi beritanya, baru share (bagi) ke media social (facebook,
twitter, WA, dan sebagainya). Banyak orang yang hanya setelah membaca
judul dan gambarnya, langsung menyebarkan berita tersebut ke media
sosial tanpa mengetahui dan memahami isi berita.

04
Cek fakta. Perhatikan nara
sumber yang dicantumkan
dalam berita tersebut, apakah
berasal dari sumber resmi atau
yang memiliki kredibilitas.
Pembaca juga sebaiknya dapat
membedakan antara fakta
dan opini. Fakta merupakan
peristiwa yang terjadi dan ada
bukti sedangkan opini adalah
pendapat dan
kesan dari penulis.

06
Jangan percaya mitos .
Masyarakat Indonesa masih
banyak yang percaya dengan
mitos-mitos tidak masuk
akal , orang-orang seperti
ini sangat mudah percaya
dengan informasi yang tidak
benar namun karena banyak
yang share di facebook, mereka jadi percaya juga.

08
Selalu ingat, bahwa tidak
semua yang dibaca di internet dan media sosial adalah
benar.
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B. Perlindungan Privasi & Data Pribadi
Ilmu pengetahuan dan teknologi serta kekuatan media berkembang sangat pesat. Perkembangan
tersebut membuat orang dapat
mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Namun, keleluasaan
akses itu juga membuka peluang
pelanggaran terhadap data pribadi
seseorang. Penggunaan teknologi
yang berpotensi melanggar privasi pengguna antara lain mendaftar
untuk layanan internet, berselancar
di internet, mesin pencari, cookies, pengguna perangkat bergerak,
komputasi awan, media sosial, dan
bahkan aplikasi transportasi online.
Ironisnya,
potensi
pelanggaran
atas data pribadi tersebut berbanding terbalik dengan pengaturan hukum privasi di Indonesia.
Meskipun sudah banyak peraturan
perundang-undangan yang sebagian mencantumkan tentang privasi data, namun pengaturan khusus privasi data pribadi belum ada.

Sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data
pribadi dikumpulkan, didaftarkan,
disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Untuk itu kita memiliki
kontrol atas privasi data pribadi kita.
Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvenan
Internasional tentang Hak Sipil dan
Politik (ICCPR) 1966 pasal 17. Indonesia sudah meratifikasi keduanya.
Meskipun belum dituangkan dalam
peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, ada 30 peraturan perundang-undangan yang
bersinggungan dengan aspek data
pribadi. Hal itu dipaparkan Edmon
Makarim seperti dikutip dalam buku
Perlindungan Data Pribadi: Usulan
Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia (2016)

Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir,
alamat, dan data personal lainnya-red) dan data yang ada di media
sosial. Data apa yang harus dilindungi dan siapa subyeknya. Sementara privasi adalah suatu hak yang
harus dijaga dengan baik. Salah satu
bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi kita.
Dalam buku “Cyber Law : Aspek Data
Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional” (2015),
dijelaskan bahwa privasi memiliki
pengertian dan konteks yang lebih
abstrak dan luas. Privasi adalah hak
untuk tidak diganggu, akses terbatas,
atau kendali atas informasi pribadi.

11http://www.kombinasi.net/perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/
12http://nasional.kompas.com/read/2016/11/14/19564481/.gelembung.filter.di.media.sosial.kerap.timbulkan.konflik
13http://ayobandung.com/read/20161124/63/13318/kemenkominfo-media-sosial-berpotensi-picu-konflik
14http://www.hipwee.com/opini/sosial-media-yang-kini-menjadi-war-media/
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C. Konflik di Media Sosial
Privasi data pribadi di Indonesia memang dilindungi, namun
belum diatur dalam undang-undang yang spesifik. Itu sebabnya terjadi masih banyak kasus pelanggaran hak privasi
terkait data pribadi. Sementara
saat ini, Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tengah disusun oleh
akademisi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Rencana pengaturan privasi data
pribadi dalam RUU PDP ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan,
mekanisme perlindungan, serta
hak dan kewajiban. Data khusus yang seharusnya dilindungi
antara lain agama/keyakinan,
kesehatan baik kondisi fisik dan
mental, dan kehidupan seksual. Selain itu, data-data seperti
data keuangan pribadi, dan data
pribadi lainnya yang mungkin
dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data juga
perlu mendapat perlindungan.11.

Di saat ini, media sosial telah menembus semua kalangan masyarakat. Mulai dari anak umur anak
kecil sampai usia senja pun sudah
tak asing lagi mendengar kata media sosial. Kecanggihan teknologi yang berkembang pesat dikalangan masyarakat menjadi suatu
nilai plus dan minus tersendiri.
Pegiat Forum Komunikasi Digital, Damar Juniarto mengatakan,
‘gelembung
filter’
merupakan
sistem rekomendasi yang menyesuaikan media sosial dengan perilaku
berinternet
penggunanya
Pengguna media sosial hanya akan
menerima informasi yang sesuai dengan rekomendasi tersebut.
Hal inilah yang menyebabkan konflik di media sosial kerap terjadi. .

Informasi homogen tersebut kerap membuat penggunanya menjadi fanatik terhadap calon tertentu,
misalkan dalam kontestasi politik. Sebab, pengguna media sosial
akan melewatkan semua informasi dari sudut pandang berbeda.12
Dirjen Komunikasi dan Informasi
Publik Kementerian Komunikasi dan
Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan potensi konflik bisa
terjadi jika penggunaan media sosial
ini tidak dilakukan secara bijak. Komunikasi bertanggung jawab untuk
berinisiatif meredam konflik dan menebarkan saling pengertian di antara
kelompok sosial sehingga timbul
saling pengertian di masyarakat.13
Berpendapat di media sosial
merupakan hak setiap orang
dan merupakan ciri demokrasi.

Semua orang, baik dari kalangan
intelek, tidak berpendidikan, tua,
muda, lelaki, perempuan dan sebagainya memiliki kebebasan
berpendapat yang sama dan punya porsi yang tidak ditentukan
karena semua manusia adalah
sama-sama makhluk ciptaan
Tuhan yang mulia. Namun kebebasan berpendapat sebaiknya
dilandasi nilai dan norma, etika,
musyawarah, toleransi, persatuan dan kesatuan dan kedamaian
agar pendapat yang berbeda tidak memicu konflik, baik konflik
pribadi maupun masyarakat14.
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D. Kriminalitas di Media Sosial

Berikut adalah beberapa macam kriminalitas yang terjadi di media sosial:

Penipuan berkedok jual beli online.
Penipuan berjual beli bukan saja
bisa terjadi di dunia nyata saja, di
dunia maya seperti media sosial
juga sangat sering terjadi, banyak
sekali modul para pelaku kejahatan
ini misalnya dengan menawarkan
barang terbaru dengan harga murah, menawarkan barang bermerek
dengan harga murah, menawarkan
barang bermerek dengan bahan palsu
dan lain-lain. Untuk itu sangat perlu
sekali kewaspadaan dari para pengguna media sosial agar tidak menjadi
korban penipuan tersebut.

Pembajakan akun media sosial.
Pembajakan akun media sosial merupakan kejahatan cyber sangat sering terjadi, butuh seseorang dengan
keahlian IT yang sangat tinggi sekali
untuk bisa melakukan pembajakan
akun media sosial ini dan targetnya
pun tidak segan-segan. Misalnya
pemimpin perusahaan besar, pejabat,
artis dan orang-orang yang sangat
berpengaruh lainnya. Tujuan pembajakan akun media sosial ini biasanya
untuk meminta tebusan sejumlah
uang atau hanya untuk mengambil
alih akun media sosial tersebut sehingga pembajak bisa leluasa menebar propaganda melalui akun media
sosial yang berhasil mereka bajak.

Penculikan, pemerkosaan,
penggelapan
Sebenarnya aksi kejahatan pemerkosaan, penculikan dan penggelapan tidak bisa terjadi secara
langsung di media sosial tetapi media
sosial tersebut merupakan perantara
dalam melakukan aksi kejahatan
tersebut. Modus pelaku kejahatan
tersebut bervariasi, misalnya saja
mereka menghubungi pengguna
media sosial lain dengan menawarkan pekerjaan, atau imbalan tertentu
sehingga korban pun merasa tertarik
dan terbujuk hingga sampai mereka
bertemu langusung dan si penjahat
pun bisa dengan mudah melakukan
aksinya, bisa-bisa malah anda bisa
menjadi korban penculikan, penggelapan bahkan pemerkosaan.

Prostitusi online
Ini merupakan kejahatan melalui
media sosial yang baru-baru terjadi
pada saat ini dan sempat menggegerkan media sosial di Indonesia,
yaitu adalah aksi prostitusi yang
dijalankan melalui online dan kebanyakan melalui media sosial, modus
mereka pun bervariasi dan dengan
cara yang bermacam-macam. Misalnya dengan mengupload foto vulgar
yang menggugah gairah pengguna
media sosial lain sehingga membuat
pengguna media sosial lain tertarik
untuk menggunakan jasanya, atau
dengan menggoda pengguna media
sosial lain dengan kata-kata manis
dan rayuan sehingga pengguna media sosial lain pun tertarik dan masih
banyak lagi modus-modus lainnya.

YOU ARE
WHAT YOU
sharE
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YUK, mengenal
hukum dan perundangan
dalam bermedsos
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A. UU ITE
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini
memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan
kepentingan Indonesia
Asas UU ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi..

Adapun pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan
tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung
jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna
dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian
besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang
dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan
kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.
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b. Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik

Beberapa materi yang diatur, antara lain:
pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah
(Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);

tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal
12 UU ITE);

penyelenggaraan sertifikasi elektronik
(certification authority, Pasal 13 & Pasal
14 UU ITE); dan

penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)

perbuatan yang dilarang (cybercrimes).
Beberapa cybercrimes yang diatur dalam
UU ITE, antara lain:
1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian,
penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal
27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Untuk lebih lengkap, UU ITE dapat diunduh pada tautan berikut:
http://bit.ly/2uUr1NR
UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia
maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Termasuk didalamnya terdapat pengaturan
Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
Berikut sekilas pasal-pasal yang mengatur kasus dalam UU ITE:
Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin,)
Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja)
Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru mengatur sejumlah ketentuan terkait hak
pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama
baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Berikut sejumlah kasus pencemaran nama baik yang pernah terjadi:

Kasus 1 : Erick J Adriansjah

Waktu : November 2008
Pekerjaan : Account Executive Equity di
Bahana Securities di Jakarta (saat kasus
terjadi)
Media : e-mail terbatas, kemudian beredar
di mailing-list
Substansi : Informasi pasar (rumor) yang
belum dikonfirmasi
Motivasi : Informasi terbatas kepada klien
Konten : “Market news stated that several lndo bank is having a liquidty problem
and fail to complete interbank transaction.
These lndo banks include : Bank Panin
(PNBN), Bank Bukopin (BBKP), Bank Arta
Graha (INPC): Bank CIC (BCIC) dan Bank
Victoria (BVIC). We will keep you updated’
(Berita pasar mengabarkan bahwa beber
apa bank di lndonesia mendapat masalah
likuiditas dan kegagalan dalam menyelesaikan transaksi antarbank. Bank tersebut
diantaranya : Bank Panin, Bank Bukopin,
Bank Arta Graha, Bank CIC, dan bank Victoria)“. Keterangan: diambil dari isi e-mail
Erick.
Pelapor : Bank Indonesia dan Bank Artha
Graha
Hasil : Erick ditahan Unit V Cyber Crime
Mabes Polri karena dianggap melanggar
UU ITE, Pasal 27 ayat 3dan Pasal 28 ayat 1
(penyebaran berita bohong melalui sistem
elektronik). Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih berjalan,
saat artikel ini diposting.

Kasus 2 : Prita Mulyasari

Waktu : Agustus 2008 – sekarang
Pekerjaan : Customer Care di Bank Sinar
Mas di Jakarta (saat kasus terjadi)
Media : Surat Pembaca dan e-mail, kemudian beredar ke mailing-list
Substansi : Keluhan atas layanan publik
Motivasi : Penyampaian keluhan terbuka
Konten : “….. Saya sangat mengharapkan
mudah-mudahan salah satu pembaca
adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G,
dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai
pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi
perusahaan Anda. Saya informasikan juga
dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati
dengan perawatan medis dari dokter ini…..”.
Keterangan: sebagian isi e-mail Prita.
Pelapor : Dokter Hengky Gozal dan Dokter
Grace Hilza dari RS Omni Internasional
Tangerang.
Hasil : Prita menjalani proses persidangan
karena dianggap melanggar UU ITE, Pasal
27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP.
Prita sempat ditahan selama 20 hari di
Lapas Wanita Tangerang. Kini statusnya
adalah tahanan kota.
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b. Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik

Kasus 3 : Nur Arafah / Farah
Waktu : Juli 2009 – Sekarang
Pekerjaan : Pelajar SMA (saat kasus terjadi)
Media : Facebook
Substansi : Cacimaki
Motivasi : Marah lantaran cemburu
Konten : “Hai anjing lu nggak usah ikut
campur gendut. Kayak tante-tante enggak
bisa gaya, emang lu siapa. Urus saja diri lu
yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak
bisa gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup
beliin baju buat gaya. Makanya lu punya
gaya gendut. Pantat besar lu kayak bagus
aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut
bangsat ya lu anjing”. Keterangan: Isi postingan Farah.
Pelapor : Felly Fandini Julistin
Hasil : Farah menjalani proses pemeriksaan oleh Mapolresta Bogor. Dia dianggap
melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, serta
kemungkinan akan dikenakan pula UU ITE,
Pasal 27 ayat 3.
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UCAPAN TERIMA KASIH
#BijakBersosmed sebagai langkah awal kita bersama dalam bersosial media tidak
akan terlaksana dengan optimal tanpa bantuan dukungan berbagai pihak. Untuk itu
kami ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam
penyusunan e-book ini.
Secara khusus kepada Bapak Rudiantara, selaku Mentri Komunikasi & Informasi Republik Indonesia yang telah memberikan masukan juga dukungan penuh untuk #BijakBersosmed.
Kepada Bapak Alexander Rusli, President & CEO Indosat Ooredoo., yang senantiasa
memotivasi kami semua untuk terus mengembangkan gerakan #BijakBersosmed agar
lebih mudah diakses & digunakan oleh masyarakat.’
Kepada xxxx (dst).
Tentunya kami terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah secara langsung menjadi bagian dari gerakan #BijakBersosmed. Oleh
karena partisipasi aktif kita bersama #BijakBersosmed tidak hanya terhenti dari sekedar slogan, tetapi menjadi aksi nyata dari, dan untuk kita bersama.
Mari #BijakBersosmed!
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