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!  Pertama, digitalisasi dan konvergensi semua 
aspek dari media.  

!  Kedua, interaktivitas dan konektivitas jejaring 
yang meningkat.  

!  Ketiga, terjadinya mobilitas dan delokasi 
pengiriman dan penerimaan (pesan).  

!  Keempat, adaptasi publikasi dan peran-peran 
khalayak. Kelima, munculnya beragam bentuk 
baru dari media ‘gateway’, yaitu pintu masuk 
untuk mengakses informasi pada web atau untuk 
mengakses web itu sendiri.  

!  Terakhir, adanya fragmentasi dan kaburnya 
‘institusi media’. (Dennis McQuail (2010: 141),  



!  Pertama, interaktivitas (interactivity) yang 
ditandai dengan rasio respon atau inisiatif dari 
pengguna terhadap ‘tawaran’ dari sumber/
pengirim (pesan).  

!  Kedua, kehadiran sosial (social presence/
sociability) yang dialami oleh pengguna, sense of 
personal contact dengan orang lain bisa 
diciptakan melalui penggunaan sebuah medium.  

!  Ketiga, adanya kekayaan media (media richness) 
yang berarti media baru mampu menjembatani 
adanya perbedaan kerangka referensi, 
mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-
isyarat, lebih peka dan lebih personal. 



!  Keempat otonomi (autonomy), dimana seorang 
pengguna merasa mampu mengendalikan isi 
serta menggunakannya dan bersikap independen 
terhadap sumber. Kelima, adanya kesenangan 
(playfulness) dimana media baru digunakan 
untuk hiburan dan kenikmatan. Keenam, privasi 
(privacy) yang diasosiasikan dengan pemakaian 
medium dan/atau isi yang dipilih. Terakhir, 
personalization: tingkatan dimana isi dan 
penggunaan media bersifat personal dan unik 
(McQuail, 2010: 144).  



!  Pada tahun 2012 pernah terjadi peretasan 
terhadap 6,5 juta kata sandi (password) 
pengguna LinkedIn.  

!  Perusahaan analisis data Cambridge Analytica 
yang memicu kemarahan publik, sebagai akibat 
perbuatan tidak etisnya dengan mengambil data 
pribadi pengguna Facebook secara illegal untuk 
keperluan membantu kampanye Presiden 
Amerika Serikat Donald Trump. Cambridge 
Analytica  dituduh mengambil data 50 juta 
pengguna Facebook secara tidak etis, karena 
pengambilan data dilakukan tanpa seijin 
pengguna Facebook.  



!  Dalam perspektif perusahaan pengembang 
aplikasi media sosial, kewajiban etis yang harus 
dipegang adalah menjamin keamanan data dari 
pengguna.  

!  Dalam perspektif pengguna media sosial, 
pelajaran etika terpenting adalah selalu berhati-
hati dalam menggunggah data di media sosial.  
Sebelum menjadi pengguna akun media sosial, 
kita seharusnya membaca dengan baik syarat 
dan ketentuan, bukan asal mengisi serta 
menerima syarat dan ketentuan.  



!  Pola yang terjadi dalam ujaran kebencian di 
media sosial secara umum terpetakan dalam 
tiga bagian, yaitu 
buzzer, influencer dan follower. Buzzer di 
media sosial berperan sebagai otak yang 
membentuk wacana 
tertentu. Influencer adalah sosok yang 
mempunyai pengaruh di media sosial yang 
ditandai dengan jumlah follower akun mereka 
yang banyak. Follower adalah warganet yang 
menjadi pengikut dari influencer. 



!  Melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
penyebaran hoax diatur. Pada pasal 28 ayat 1 
disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pada ayat 
2, dinyatakn bahwa setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 
agama, ras, dan antargolongan (SARA). 



!  Dari pasal tersebut terdapat dua norma yang satu 
jika kebohongan di internet tersebut 
menimbulkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik. Sayangnya bunyi ayat dalam 
Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik di atas masih ambigu, bahkan majas, 
dan juga pelakunya berkaitan dengan yang 
mengedarkan. 

!   Jika pasal ini diterapkan maka makna dari pasal 
tersebut sudah tidak jelas yaitu kata “kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik”, kalimat 
ini majas/tidak jelas apa yang dimaksud, yaitu 
apakah konsumen dalam arti dagang. 



!  Perundungan siber (cyber bullying) adalah 
perundungan yang dilakukan oleh individu 
atau sekelompok individu kepada individu 
atau kelompok individu lain dengan 
memanfaatkan media internet untuk 
melakukan perundungan. Hal ini berarti 
bahwa perundungan terjadi di internet, 
meskipun demikian perundungan siber bisa 
jadi tidak berhenti di internet, namun bisa 
berpindah ke dunia nyata.  




