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Siapa generasi 
muda?
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Enam
kelompok
generasi
memiliki
karakteristik
yang berbeda –
beda. Bencsik, 
Csikos, dan
Juhez (2016)

1925 – 1946

Veteran generation

1946 – 1960

Baby boom 

generation

1960 – 1980

X generation

1980 – 1995

Y generation

1995 – 2010

Z generation

2010 +

Alfa generation
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APA PERAN 
PKN UNTUK 

GENERASI 
MUDA ?

1. Menjadi pribadi yang berbudi luhur 

2. Bertanggung jawab 

3. Bermoral

4. Menjadi warga negara yang cerdas dan 

baik

5. Mampu beradaptasi dengan kehidupan 

global
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GENERASI MUDA 
ERA DIGITAL
Tahun 2018 Pengguna internet 
berdasarkan usia (APJII dengan
lembaga survei Polling 
Indonesia)

76,5%
30 sampai 34 tahun

91%
15 sampai 19 tahun

88,5%
20 sampai 24 tahun

68,5% 
35 sampai 39 Tahun

82,7%
25 sampai 29 tahun

Di bawah 5 tahun sampai 9 tahun masih

jarang karena masih dibawah

perlindungan umur

Di atas 65 tahun sudah mulai menurun



KEMAMPUAN 
GENERASI MUDA 

ERA DIGITAL

Pengetahuan Digital 

(Digital Knowledge)

Kebiasaan Digital 

(Digital Habbit)

Etika Digital 

(Digital Ettiquete) 

Keterampilan Digital 

(Digital Skill)



Pengetahuan Digital 
(Digital Knowledge)

Hasil riset Bivens and Li (2000) menjelaskan bahwa

perkembangan teknologi di China telah menunjukkan sisi

efektif dimana media sosial sebagai tempat aspirasi warga

negara untuk mempengaruhi pemerintah dalam

pengambilan keputusan. Begitupula, pendapat (Assard dan

Bennet, 2007) bahwasanya media digital dalam dunia politik

telah menjadi marketplace of idea.

Hasil penelitian yang dikemukakan Zuniga et al (2012)

bahwa media digital berkontribusi menciptakan sebuah

modal sosial dalam membangun demokrasi.

Mossberger, dkk (2008) yang mengatakan bahwa remaja

yang hidup di era digital seperti saat ini adalah mereka yang

sering menggunakan teknologi, termasuk menggunakan

teknologi untuk mencari informasi-informasi politik dalam

rangka memenuhi kewajiban warga negara.

Hasil riset Bennet, LW.et all (2009) bahwa media digital

menjadi media baru dalam perubahan gaya dan komunikasi

warga negara sebagai bentuk partisipasi.
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GENERASI MUDA 
ERA DIGITAL

kompetensi yang harus 
dipersiapkan:

gadge



Dampak Negatif 
Gadget dan Internet

Penyebab

1. Marak beredarnya informasi-
informasi kekerasan, 
perdebatan tidak sehat, 
bullying, dsb

2. Media sosial dan game 
online yang memanjakan
pengguna

3. Merebaknya berita bohong
(hoax)

4. Banyaknya akun-akun palsu
5. Media sosial memungkinkan

pengguna untuk
menampilkan rutinitas, gaya
hidup, kekayaan, dll

6. Media sosial memungkinkan
pengguna untuk menjalin
pertemanan secara virtual 

Dampak

1. Berpengaruh terhadap
perilaku keseharian

2. Tersitanya waktu

3. Sulit membedakan
kebenaran informasi

4. Tindak kejahatan

5. Menjadi pribadi yang 
sombong

6. Memperlemah interaksi
sosial, individualistik, dll
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GENERASI MUDA 
ERA DIGITAL

Keterampilan digital ditentukan
oleh lima hal:



Keterampilan Digital 
(Digital Skill)

• Hasil penelitian Edi Sofyan (2011) bahwa motivasi

remaja dalam mengakses internet cenderung untuk

mendapatkan informasi dan hiburan.

• Teori development psychology (Hurlock dalam Barnes J

and Madzmabuse E.S, 2014) bahwa generasi Z memiliki

ciri, pencarian identitas diri dimana terjadi ketidak

seimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam

banyak hal sehingga membuat pola-pola hubungan

sosial berubah serta memiliki pola pikir yang instant,

kehidupan yang tergantung dengan teknologi sehingga

cenderung menginginkan popularitas melalui media

sosial. Artinya, media sosial saat ini menjadi wahana

remaja awal dalam berinteraksi.



12

Memanfaatkan 
Internet

Keterampilan generasi 

muda sebagai smart and 

good citizen di era digital 

dalam memanfaatkan 

internet:

1. Sarana komunikasi

2. Sarana belajar

3. Mencari informasi



Tiga kompetensi 
abad ke- 21 yang 

sering disebut 
sebagai “pelangi 

keterampilan 
pengetahuan 
abad ke- 21” 
(Trilling dan 

Fadel, 2009) 

memiliki 
keterampilan dalam 
penggunaan media 

informasi dan 
teknologi atau 
melek media 
informasi dan 

teknologi

“information

media and

technology”

“learning and

innovation skill”

“life and carrer

skill”

keterampilan belajar 
dan berinovasi 

remajasky

memiliki 
keterampilan untuk 
hidup dan berkarir



Etika Digital (Digital 
Ettiquete)

Aspek utama sebagai tolak ukur keberadaban manusia. 

Ribble Mike dan Bailey (2011) digital etiquette menjadi salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki oleh warga negara 

digital.

Menghargai perbedaan yang ada pada setiap orang, karena 

perbedaan merupakan hal yang biasa dan rahmatan lil 

alamin.

Azis Wahab, 2006: menyampaikan bahwa Warga negara 

Indonesia di era digital diharapkan memiliki nilai yang 

mempribadi untuk memiliki kepatuhan terhadap aturan yang 

berlaku dan bertanggung jawab dengan penegakkan hak 

asasi manusia.

Kohlberg (dalam Bertens, 2001) menjelaskan bahwa moral 

itu sangat terkait dengan penalaran moral dimana penilaian

kepada setiap individu yang terkait dengan suatu perilaku

atau tindakan yang dilakukan oleh individu.

Generasi muda era digital memiliki perkembangan

pengetahuan yang begitu cepat peningkatannya (Gates, 

2006)



Kebiasaan Digital 
(Digital Habbit)

Kebiasaan digital (digital habbit) 

ditentukan oleh seberapa besar generasi

muda dapat menunjukkan aspek perilaku 

positif universal yang diakui sebagai tata 

nilai dan karakter yang perlu dimiliki oleh 

setiap orang.



Lima komponen
ruhaniah yang 

menentukan sikap
dan perilaku terpuji: 

jujur

cerdas

Penyampai kebaikan

Dapat dipercaya

konsisten



TERIMAKASIH

SEKIAN




