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LATAR BELAKANG

1. Terdapat Pengguna Media Digital tidak mengindahkan norma-norma

2. Terdapat berita-berita belum terkomfirmasi kebenarannya

3. Dapat munculnya kegelisahan sosial dalam arti yang lebih luas

PENDAHULUAN

BEBERAPA PENGERTIAN

Tema: BIJAK DALAM BERMEDIA DIGITAL

Bijak= bijak/bi·jak/ a 1 selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir:

Media/me·dia/ /média/ n 1 alat; 2 alat (sarana) komunikasi seperti 

koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk;

(Media) elektronik sarana media massa yang mempergunakan alat-alat (Media) elektronik sarana media massa yang mempergunakan alat-alat 

elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film;

(Media)-- massa sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi 

untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas;

Digital/di·gi·tal/ a berhubungan dengan angka-angka untuk sistem 

perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran 
Referensi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  https://kbbi.web.id/ 



Judul: Etika Menghargai Karya atau Konten Orang Lain 

di Media Sosial
Etika/eti·ka/ /étika/ n ilmu tentang apa yang baik dan apa yang 

buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)

Karya/kar·ya/ n 1 pekerjaan; 2 hasil perbuatan; buatan; ciptaan 

(terutama hasil karangan): novel Belenggu merupakan --

terkenal Armijn Pane;-- asli 1 hasil ciptaan yang bukan saduran, 

salinan, atau terjemahan; 2 hasil ciptaan yang bukan tiruan;

-- cetak segala sesuatu yang dicetak;

-- rekam hasil pekerjaan merekam suara (misalnya musik), -- rekam hasil pekerjaan merekam suara (misalnya musik), 

tuturan, cerita, dan sebagainya;

-- sastra hasil sastra, baik berupa puisi, prosa, maupun lakon;

-- seni ciptaan yang dapat menimbulkan rasa indah bagi orang 

yang melihat, mendengar, atau merasakannya;



PENDIDIKAN:

KENAPA HARUS BIJAK?

Jawabannya: Karena Pendidikan, Agama, Hukum, Sosial & Budaya

PEMBAHASAN

PENDIDIKAN:

� Mengajarkan norma-norma dan moral yang baik

� Mengajarkan penyampaian pesan-pesan yang beretika

� Mengajarkan etika dan tingkahlaku yang diterima umum

� Mengajarkan penghormatan terhadap pendapat orang lain

� Mengajarkan cara ber-organisasi dan mengemukakan � Mengajarkan cara ber-organisasi dan mengemukakan 

pendapat yang baik

� Mengajarkan pemilihan bahasa yang baik dan layak untuk 

tingkatan lawan bicara/ audience



HUKUM:

� Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

� Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta

AGAMA:

� Mengajarkan Rahmatan Lil alamain

� Mengajarkan Kebaikan

� Mengajarkan Pemeliharaan Lisan� Mengajarkan Pemeliharaan Lisan

� Mengajarkan Penyampaian ‘Tabayyun’ dan Kebenaran

� Mengajarkan Kejujuran dan Tidak ‘Ghibah’

� Mengajarkan Keselamatan.



SOSIAL:

� Menjaga hubungan baik antar sesama

� Menjaga hubungan baik antar golongan

� Menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara

� Tidak SARA� Tidak SARA

BUDAYA:

� Budaya Aceh menjaga kerukunan (jak u be lot tapak, 

duek u be lot punggong)

� Budaya Aceh terbuka dan menjunjung kerukunan� Budaya Aceh terbuka dan menjunjung kerukunan

� Budaya Aceh yang mempercayakan hal kepada 

pemangku adat dan pemuka masyarakat



KESIMPULAN
� Diharapkan kita semua bijak dalam bermedia digital sehingga tidak 

merugikan diri sendiri dan pihak manapun;

� Media digital seyogyanya digunakan untuk penyebaran informasi 

dengan menjaga kemaslahatan bersama;dengan menjaga kemaslahatan bersama;

� Seyogyanya tidak menyebarkan / memforward informasi yang belum 

dikroscek kebenarannya.

� Ditinjau dari berbagai aspek,a penggunaan media digital/ elektronik 

yang tidak mengindahkan aturan dan norma berlaku, akan 

bertabrakan dengan tuntunan Pendidikan, Agama, Hukum, Sosial & 

Budaya

� Karena itu fikirkan dan bertanya sejenak sebelum informasi elektronik � Karena itu fikirkan dan bertanya sejenak sebelum informasi elektronik 

Saudara tulis lalu share, ataupun forward punya orang lain, apakah hal 

ini sejalan dengan Pendidikan, Agama, Hukum, Sosial & Budaya? 

� Kalau ya, maka segera stop. Kalau tidak silakan lanjutkan (dan kalau 

ini sudah dilakukan, maka nilai bijak Saudara sudah tumbuh dan 

berkembang). Semoga. Amin

TERIMA KASIH


