
Cerdas, 
Beretika, dan 
Berhati-hati 
di Media Sosial

Sebuah panduan untuk ASN

Gilang Gusti Aji



2



3



Ya cerdas, 
Ya beretika
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Dunia baru,
Dunia yang 
terdisrupsi
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Tentang Disrupsi

▪ Disrupsi berarti gangguan atau 

kekacauan. 

▪ Suatu masyarakat yang dikondisikan 

oleh kekuatan informasi cenderung 

menghargai nilai-nilai yang dijunjung 

tinggi dalam demokrasi, yaitu 

kebebasan (freedom) dan kesetaraan 

(equality). 
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Tentang Disrupsi  (2)

▪ Kebebasan memilih mencuat tinggi 

sebagai hak, sementara semua jenis 

hirarki (dalam agama, politik, 

pemerintahan, bisnis, dan lain-lain) 

digerogoti daya regulasi dan 

kecenderungan koersifnya (Fukuyama)
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Cerita tentang kasus yang melibatkan pemuka agama
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Kritik pada politisi
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Problem Guru-murid, Orang tua-Anak
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Bagi Pemerintah, masyarakat menjadi semakin kritis

▪ Ingin hasil nyata 

bukan retorika

▪ Ingin hasil yang instan

▪ Kritis pada elit
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Bagaimana mengarungi era digital?

12



Prinsip dasar cerdas bermedia sosial

▪ Tidak ada yang bisa disembunyikan di 

internet

▪ Dunia maya tidak pernah lepas dari dunia 

nyata

▪ Jejak digital kejam

▪ Tuhan Maha Pemaaf, Internet Tidak
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Bagaimana dengan ASN
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ASN di Media Sosial
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Jawara Zuma
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Jalur orang dalam
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ASN harus 

cerdas, 

beretika, dan 

berhati-hati
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Unggahannya Komentarnya
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Part time worker, Full Time Traveler
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Beberapa Lembaga 

telah memberikan 

aturan ketat untuk 

ASN dalam bermedia 

sosial
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Surat Edaran Nomor SE-16/MK.01/2018 tentang Panduan Aktivitas dan 
Penggunaan Media Sosial Kementerian Keuangan

▪ Bagi Pegawai Kementerian Keuangan. Dalam menggunakan medsos, PNS harus menghindari

:

▪ Mengunggah dan/atau share konten hoaks.

▪ Mengunggah, like dan/atau share konten yang mengandung unsur pornografi,

radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap Lesbian, Gay,

Biseksual dan Transgender (LGBT), serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.

▪ Mengunggah konten yang mengandung informasi rahasia pekerjaan, negara atau

informasi yang belum dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

▪ Tidak mengunggah hal-hal yang menyiratkan pemborosan APBN saat melaksanakan

perjalanan dinas.

▪ Menggunakan kata “Kemenkeu”, “Kementerian Keuangan”, Kemenkeuri” dan kata-kata

sejenis yang terkait Lembaga Kementerian Keuangan di dalam nama akun pribadi.
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Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran 

Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara

▪ 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, 

serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 

▪ 2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, 

memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas 

ASN. 

▪ 3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, 

memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 

pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 

▪ 4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau 

mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
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Lanjut

▪ 5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan 

untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaturan Republik 

Indonesia (NKRI). 

▪ 6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, 

dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur 

kebohongan. 

▪ 7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, 

radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media 

lainnya. 

▪ 8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan 

yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
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Verifikator Fakta

Opinion Leader

Influencer

Peran Baru 

ASN di Media 

Sosial



Verifikator Hoax

Penelitian Latifah (2018) menunjukkan 

bahwa upaya menangani hoax belum 

cukup menyentuh persoalan, masih 

terlalu formal. 

Perang melawan hoax ada di kantong-

kantong kecil di grup media sosial 

masyarakat. Pada titik itu ASN bisa 

berperan dan “berperang” langsung di 

grup-grup itu
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Opinion Leader

Dalam menerima 

pesan/arahan dari 

Pemerintah, pendekatan 

media bertujuan 

membangun awareness 

tetapi opinion leader lah 

yang akan 

menggerakkan
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Influencer

Pemerintah telah 

mengembangkan berbagai 

inovasi tetapi seringkali 

problemnya ada di 

komunikasinya. ASN bisa 

menjadi influencer yang bertugas 

menyampaikan informasi tentang 

program pemerintah, kebijakan, 

aturan,dsb
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