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LATAR BELAKANG

66% 
3.26 
jam

Di antaranya berada pada 
rentang umur 18-34 tahun

atau masuk dalam 
kategori warga negara

muda

rata-rata setiap hari waktu
yang dihabiskan untuk 

menggunakan media sosial

150 
Juta

dari 268,2 
juta 
penduduk

DIGITAL 2019: INDONESIA (WeAreSocial & Hootsuit)

Pengguna 
media sosial 
di Indonesia 



Latar Belakang

65%

Data dari centre for international 
governance innovation (CIGI) IPSOS 2017 

ada 132 juta pengguna internet

Ternyata masih mudah terhasut berita
bohong atau hoaks



Latar Belakang

Media sosial turut berperan dalam mengubah dunia, dimulai dari
jatuhnya pemerintahan konservatif Arab seperti Libiya, Tunisia, 
bahkan Mesir yang bertajuk arab springs dimulai dari forum-
forum diskusi online. 

Di Indonesia terjadi anomali akan penggunaan media sosial 
sebagai ajang penyalur aspirasi. Media sosial menjadi tempat
untuk memproduksi dan mereproduksi berita bohong (hoax) 
informasi palsu (fake news) maupun informasi keliru (falsenews). 

Berita-berita hoaks ini tentu sangat meresahkan, mekipun sudah 
dibantah dengan data yang aktual tetapi masyarakat sudah 
terlanjur mempercayainya sehingga menjadi dasar dalam 
keputusan politik mereka.

Maraknya berita bohong atau hoax, fake news, maupun falsenews
telah merusak kualitas demokrasi yang seharusnya semakin
berkualitas ketika partisipasi warga negara lebih semarak.



DEFINISI WARGA NEGARA MUDA

Berpikir kritis

Senang akan
perubahan

Mengkomunikasikan 
pilihannya dengan 
pihak lain

Tergabung dalam 
komunitas

Berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 
40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, batas usia muda
di Indonesia dimulai pada rentang umur 16-30 tahun.



TIGA 
PERMASALAHAN 

PEMUDA SAAT 
INI

Terjebak dalam arus konflik
sosial-politik diametral

Berita hoaxs telah 
mencemari akal sehat

Pemuda teralienasi
budaya instan03

02

01



Dengan penetrasi pengguna media sosial yang luar
biasa besar, aktifitas warga negara muda dalam 

dunia digital sangat memberikan pengaruh dalam 
kehidupan senyatanya. Berkembangnya situs-situs

online dan forum debat telah mendorong minat
ilmiah baru dalam pengertian civic engagement.



CIVIC ENGAGEMENT WARGA NEGARA MUDA YANG BERKUALITAS 

01
02

03
04

Civic engagement as 
community service

Civic engagement as 
collective action

Civic engagement as 
political involvement

Civic engagement 
as social change

Konsep Civic Engagement menurut 
Ricard P Adler dan Judy Goggin



Media sosial adalah

Media sosial merupakan konten yang dibuat oleh pengguna
yang memanfaatkan teknologi penerbitan berbasis internet 
yang terhubung dan yang mempunyai keunikan dibanding
dengan media cetak dan media penyiaran lainnya karena
mampu memfasilitasi komunikasi dua arah yang 
memungkinkan organisasi mempersonalisasikan konten
dan terlibat dengan komunitas dan masyarakat. Media 
sosial menawarkan berbagai tools untuk menghubungkan
orang dan berbagai konten seperti situs jejaring sosial 
(Facebook dan Twitter), situs berbagi foto (instagram dan
Flickr), dan situs berbagi video (Youtube dan Vimeo) (Alber
et al., 2015, p. 2).



Enam jenis media sosial menurut kajian
Kaplan dan Haenlein (2010) 

Konten atau isi

5

3

1Proyek kolaborasi
website

Virtual game world

2

4

6

Blog dan microblog

Situs jejaring sosial

Virtual social world



Media Sosial and Civic Engagement

11
Menurunkan biaya
keterlibatan mereka

3
Meningkatkan jenis kegiatan
yang terlibat

2 Meningkatkan kualitasnya

Untuk civic enggagement di ruang-ruang publik, media sosial dengan 
teknologi internet menyediakan cara untuk:



What We 
Do Now?

Dalam berpartisipasi di era media sosial
warga negara muda harus dibekali dengan

Civic Literacy. 

MENDORONG WARGA NEGARA MUDA TERHADAP CIVIC LITERACY

Civic literacy adalah pengetahuan dan
kemampuan warga dalam mengatasi

masalah-masalah sosial, politik dan
kenegaraan. 



1

3 2 MEDIA MASSAINSTITUSI POLITIK

Khusus dalam pendidikan, menurut Milner, pendidikan
kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

paling menunjang dalam meningkatkan civic literacy

PENDIDIKANCIVIC LITERACY 
DITINGKATKAN 
MELALUI TIGA 
ASPEK

“… the most likely method of improving 
levels of civic literacy is civics education” 

(Milner, 2002, p. 22). 



INDIKATOR TINGKAT CIVIC LITEACY

75%65%

Pengetahuan mengenai sistem 
politik dan pemerintahan negara

masing-masing

Factual Knowledge 

Materi pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaran di sekolah

Cognitive Proficiency 



Untuk melaksanakan hak dan kewajiban
dengan seharusnya dan sebagaimana

mestinya,  warga negara harus mengetahui,  
memahami dan mengamalkan hal-hal apa
yang  menjadi hak warga negara dan hal-

hal apa saja yang  menjadi kewajiban
warga negara,

Keputusan-keputusan politik kewargaan
sangat ditentukan oleh tingkat

pengetahuannya. Jika pengetahuan yang 
dimilikinya rendah, maka keterlibatan warga 
(civic engagement) juga dalam kondisi yang 

buruk.



Thank You
Any Questions?


