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Abstrak 

Media sosial sekarang sudah melekat di kalangan sosial, khususnya generasi milenial saat ini. 

Hampir semua remaja, orang dewasa bahkan anak-anak memiliki media sosial. Tidak hanya 

satu tapi beberapa media sosial. Kebebasan perpendapat di media sosial menjadi wadah orang-

orang untuk mengekspresikan kehendaknya. Namun karena hal itu ada beberapa orang yang 

tidak bisa mengendalikan perilakunya di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa etika pengguna media sosial khususnya generasi milenial. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature, teknik pengumpulan data dengan 

menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang membahas 

masalah serupa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana 

menjaga etika dalam menggunakan media sosial.  

 

I. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi sudah sangat maju saat ini, khususnya media sosial. 

Semua orang pasti memiliki media sosial, mulai dari kalangan remaja sampai dewasa 

bahkan anak-anak sudah ada yang memiliki media sosial. Media sosial sudah menjadi 

tempat mengemukakan pendapat, pemikiran dan wajah ekspresi baru bagi masyarakat saat 

ini. Kehadiran media sosial menjadi pendorong lahirnya inovasi baru. Berbagai aplikasi 

bermunculan untuk memenuhi kebutuhan sosialisai orang-orang. Aplikasi-aplikasi sosial 

media yang dapat menghubungkan informasi dan orang-orang dari berbagai negara. 

Berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lain sebagainya 

dapat menyebarkan berbagai informasi dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Bahkan 

bisa mempertemukan orang-orang yang berbeda negara dan Bahasa untuk dapat menjalin 

pertemanan. 
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Walau sosial media terlihat memiliki banyak manfaat dan memudahkan semua 

orang dalam mencari informasi. Tapi tidak semua hal hanya memiliki sisi positif, tentu ada 

sisi negatifnya termasuk media sosial ini. Realitanya, media sosial banyak digunakan 

bertentangan dengan moral dan etika. Kebanyakan perilaku tidak bermoral dan beretika 

ini di dominasi oleh kalangan remaja (Fahrimal 2018). Etika merupakan aturan yang 

membantu manusia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena 

itu, setiap individu harus mempunyai “kesadaran” dalam bersosial media dan mampu 

membedakan dengan realitas sosial. Setiap individu harus bisa mengontrol aktivitasnya di 

media sosial (Rianto 2019).  

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja pelanggaran 

etika yang selama ini dilakukan oleh generasi milenial. Kebanyakan pelaku pelanggaran 

etika di sosial media adalah para remaja yang belum bisa mengontrol perilaku mereka di 

media sosial. Dengan adanya penelitian ini diharapkan generasi milenial dapat dengan 

bijak menggunakan media sosial mereka agar tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak 

diinginkan.  

 

II. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literature (Supangat 2016), 

yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal 

ilmiah, catatan literatur dan lain sebagianya. Namun sumber dalam penelitian ini 

kebanyakan berasal dari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang sedang 

dibahas. Hasil dari penelitian ini ialah berupa jurnal penelitian yang membahas tentang 

etika menggunakan sosial media bagi generasi milenial.  

 

III. Hasil dan Pembahasan 

Mengontrol perilaku di media sosial sudah semestinya dilakukan, namun masih 

ada saja orang-orang yang seenaknya menggunkan media sosial sebagai wadah 

mengekspresikan emosi yang tidak sebaiknya di ekspresikan. Khususnya dikalangan 

remaja sekarang ini. Sejak semakin perkembangnya berbagai jenis media sosial semakin 

banyak pula kasus-kasus penyalahgunaan di media sosial. Seperti rasisme, penggunaan 

kata-kata sarkas, cyber bully dan lain sebagainya. Salah satu kasus yang paling sering 

ditemukan adalah cyber bully, dimana seseorang yang melalukan kesalahan atau terlihat 

memiliki kesalahan akan “diserang” oleh orang-orang dengan memberikan komentar yang 

berisi kata-kata makian, hinaan, ucapan kotor, hingga merendahkan korban (Febrayanti 



and Tutiasri. 2018). Perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi korban, walau hanya 

mendapat serangan tidak langsung dari orang-orang yang bahkan ia tidak kenal, tapi itu 

dapat melukai mental korban. Tidak sedikit kasus cyber bully yang mengakibatkan korban 

bunuh diri karena tidak kuat menerima komentar jahat.  

Sebesar itu pengaruh dari pengguna sosial media yang tidak bisa menjaga etikanya. 

Namun sayangnya walau sudah banyak kasus seperti itu masih banyak pengguna media 

sosial yang tidak bisa mengontrol perilakunya di media sosial. Hal seperti ini dapat terjadi 

karena tidak adanya batasan dalam menyampainkan pendapat di media sosial. Memang 

sudah peraturan yang dituliskan dalam UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang informasi serta transaksi 

elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 

Harus ada kesadaran dari diri sendiri agar kasus seperti itu tidak terjadi lagi. Tidak 

hanya dalam menuliskan komentar tapi juga harus bijak dalam membuat postingan atau 

konten. Banyak konten di Instagram, Youtube, maupun Tiktok yang tidak baik. Seperti 

melakukan hal-hal tidak senonoh, seakan-akan harga diri lebih rendah daripada konten. 

Dan lagi itu kebanyakan lakukan oleh remaja bahkan anak-anak. Peran orangtua untuk 

mengawasi anaknya di media sosial juga sangat penting. Terkadang orangtua tidak 

mengetahui bagaimana perilaku anaknya di media sosial. Karena itu perlu kesadaran diri 

sendiri, pengaruh lingkungan sekitar dan orangtua untuk memperbaiki perilaku di media 

sosial. 

 

IV. Kesimpulan 

Kurangnya perilaku moral dan beretika di sosial media mengakibatkan banyak 

dampak negatif. Tidak hanya etika dalam memberi komentar tapi juga etika dalma 

membuat konten di media sosial. Kesadaran diri sendiri, pengaruh lingkungan dan 

bimbingan orang tua dapat memperbaiki perilaku bermedia sosial. 
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