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Nongkrong MEDSOS

BUDAYA

Pasar Tradisional Belanja Online

PERUBAHAN MASYARAKAT ERA DIGITAL

ASPEK KEHIDUPAN TIDAK TERLEPAS DARI PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(INFORMATIONAND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

MASYARAKAT SEMAKIN MUDAH DALAM MENGAKSES  

INFORMASI MELALUI BERBAGAI  PLATFORM TEKNOLOGI 

DIGITAL YANG  MENAWARKAN INOVASI FITUR DARI  

MEDIUM KOMUNIKASI YANG KIAN  INTERAKTIF

Pandemi C 19

Budaya

Kerja

WFH

Teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran

media massa juga telah memberi banyak perubahan

dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga tidak dapat

membendung arus informasi yang mengalir begitu

deras, tidak hanya melalui media massa, namun juga

melalui media sosial



Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang

mewadahi kerja sama di antara pengguna yang

menghasilkan konten (user generated content).

Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial

merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan

pengguna untuk berbagi (to share), bekerja sama (to co-

operate) di antara pengguna dan melakukan tindakan

secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka

institusional maupun organisai.

Boyd (2009), menjelaskan media sosial sebagai kumpulan

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun

komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam

kasus tertentu saling berkolaborasi.
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Konsep Media Sosial



FLATFORM MEDIA SOSIAL







Fungsi

Medsos

Mencari berita, informasi dan

pengetahuan

Mendapatkan hiburan

Komunikasi online

Menggerakan masyarakat

Sarana berbagi





Sebagai

media 

penyimpanan

informasi

Situs jaringan 

sosial membuat 

pegguna lebih 

bersahabat, 

perhatian

Mempermudah

berbelanja

Media sosial

dapat

menyambung

tali

silaturrahmi

DAMPAK POSITIF 

MEDSOS

Sebagai sarana untuk 

mengembangkan 

keterampilan dan 

sosial



Berawal dari media sosial

sering terjadi tindak

kejahatan seperti penipuan, 

pembunuhan, pemerkosaan, 

penculikan, dll

media sosial lebih

sering menggunakan

bahasa informal 

dalam keseharian

HOAX atau Berita

palsu

Situs media sosisal

akan membuat

seseorang lebih

mementingkan diri

sendiri, dan susah

bersosialisasi dengan

orang sekitar







Tidak mudah memberikan informasi data diri

di medsos, dan membuat kata kunci yang sulit

untuk ditebak dan mengubah secara berkala

JAGA PRIVASI &  KEAMANAN AKUN   
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Pilih-pilih jaringan yang 

lebih menyebarkan hal

positif

LEBIH SELEKTIF
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Tidak mudah percaya

dengan berita yang 

diterima

HINDARI HOAX  
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Saat emosi menguasai

usahakan untuk

menenangkan terlebih

dahulu, jika tidak maka kita

akan bertindak dan berkata

kasar di medsos

Saat dikuasai emosi

POSTING yang Penting, Jangan

yang Penting POSTING

JANGAN LATAH

5
ETIKA 

BERMEDSOS





Generasi Digital Ramai-Ramai Membuat

Akun di Facebook, Twitter, Path,

Instagram, Youtube, dan Lain-lain untuk

membuktikankepada dunia merekaeksis

Generasi Digital
Identitas

Proses  

Belajar

Generasi Digital Selalu MengaksesDengan  

Google, Yahoo, atau mesin pencarilainnya  

kemampuan belajar jauh lebih cepat  

karena segala informasi ada di ujung jari  

mereka

Generasi digital cenderung

memperoleh kebebasan. Mereka

ingin

tidak

suka diatur an dikekang. Mereka ingin

memegang kontrol dan internet

menawarkan kebebasanberekspresi

Kebebasan  

Berekspresi

Generasi digital cenderung lebih  

terbuka, blak-blakan dan berfikir agresifPrivasi



OFFLINE TO ONLINE

• Online lebih Murah Daripada Offline

• Tidak Harus Punya Produk

• Tidak perlu ada toko atau gudang

• Menjangkau Konsumen yang lebih luas

• Berjualan selama 24 jam

• Dapat dikerjakan dimana saja

• Promosi lebih murah

• Irit Tenaga Kerja



‘MBAH MINTO PUN MELEK DIGITAL’

DI ZAMAN SERBA CEPAT, 

SENTUHAN TEKNOLOGI 

MESTI DIMANFAATKAN 

DEMI EFISIENSI DAN 

EFEKTIVITAS INTERAKSI 

atau KOMUNIKASI. 




