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Review terhadap materi seminat tentang Netiquette 

 

“Netiquette” Etiket Di Dunia Maya 
 

Netiquette 
  Berasal dari kata etiquette dan internet ,etika adalah aturan dalam perilaku social ,sedangkan 

internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefesiensi proses komunikasi yang disambungkan 
lewat berbagai aplikasi (Ono)  

 
ETIKA DAN ETIKET 
Etika  

• Prinsip Moral sebagai acuan perilaku kita 

• Berkaitan dengan prinsip  

• Bisa berbeda satu dengan lainnya 

• Sifatnya personal, Benaratau Tidak Ditentukan Secara Individual 
 
Etiket 

➢ Aturan -aturan yang mengajarkan kita untuk berperilaku  
➢ Berkaitan dengan perilaku  
➢ Bisa berbeda karena budaya, norma suatu wilayah 
➢ Sifatnya social ,tidak di buat oleh individual 

 
Berinteraksi Di Dunia Maya sebaiknya 

✓ Harus dimulai dengan niat baik 
✓ Mencoba memahami pihak lain 
✓ Baca dengan baik dan hindari justifikasi 
✓ Menghindari rumors 
✓ Pisahkan antara personal dan public information 
✓ Hargai Privasi pihak Lain 

 
Pentingnya Etika di Dunia Maya  
 

Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. 
Suratmenyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional (merpati pos atau kantor pos) sekarang bisa 
dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. 
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 Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut: 
 
 a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa 

dan adat istiadat yang berbeda- beda.  

b. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang tidak 

mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.  

c. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang  

d. tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 

e. erbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk 

bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal – hal 

yang tidak seharusnya dilakukan.  

f. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan 

memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut. 

 

Isu-isu Pokok Etika Komputer  

Terdapat beberapa isu pokok etika komputer, diantaranya :  

a. Kejahatan Komputer Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya 

Virus, spam, penyadapan, carding, Denial of Services (DoS)/melumpuhkan target 

b. Cyber ethics Implikasi dari INTERNET (Interconection Networking), memungkinkan pengguna 

IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia nonymouse. 

c. Diperlukan adanya aturan tak tertulis Netiket, Emoticon  

d. E-commerce Otomatiasi bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang 

telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi 

negatif; bermacam kejahatan, penipuan, kerugian karena keanonymouse-an tadi.  

e. Pelanggaran HAKI Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Pembajakan, cracking, 

illegal software dst.  

f. Tanggungjawab profesi Sebagai bentuk tanggungjawab moral, perlu diciptakan ruang bagi 

komunitas yang akan saling menghormati. 
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Aturan Inti Netiket  

Beberapa aturan yang ada pada Netiquete ini adalah:  

1. Amankan dulu diri anda, maksudnya adalah amankan semua properti, mungkin dapat 

dimulai dari mengamankan komputer, dengan memasang anti virus atau personal 

firewall  

2. Jangan terlalu mudah percaya dengan Internet, sehingga dengan mudah mengupload 

data pribadi  

3. Menghargai pengguna lain di internet, caranya sederhana, yaitu :  

a. jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan, misalnya 

plagiat.  

b. jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari Internet, 

misalnya melakukan kejahatan pencurian no kartu kredit  

c. jangan berusaha mengganggu privasi orang lain, dengan mencoba mencuri 

informasi yang sebenarnya terbatas.  

d. jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak, karena menyerupai kegiatan 

teriak-teriak pada komunitas sesungguhnya. 

 

Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

kaidah normatif di lingkungan Internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat 

dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah 

atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. 

 

Aturan Inti Netiquette 

1. Kita semua manusia, bahkan saat berada di Internet sekalipun. Nur Hadi Waryanto 346 SEMNAS 

Matematika dan Pend. Matematika 2006 Jangan pernah lupa bahwa orang yang sedang membaca 

e-mail atau posting adalah manusia dengan perasaan yang bisa saja terluka. Diharapkan untuk 

tidak mengirim komentar yang bernada menyerang tapi bersikaplah saling membangun. Jangan 

pernah mengetik isi pesan dengan menggunakan huruf besar semua, meskipun itu hanya pesan 
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singkat, balasan ke suatu posting di forum, atau di dalam sebuah e-mail. Dengan menulis pesan 

menggunakan huruf besar semua, sama artinya sedang berteriak  

Jangan pernah mengirim e-mail atau mengirim posting apapun yang tidak layak untuk 

disampaikan ke orang lain. Ingatkan orang lain jika melakukan flaming. Flaming adalah ketika 

seseorang atau sekelompok orang mengekspresikan hal-hal negatif mengenai situasi tertentu. 

Alasan untuk mengingatkan orang yang melakukan hal ini adalah karena beberapa orang mungkin 

tidak tahu jika orang tersebut sedang melakukan flaming. 

 

2. Ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. Bersikap dan bertindak dengan selalu 

memperhatikan etika, dan jangan buruburu menyimpulkan sesuatu. Orang yang sedang berada 

di Internet datang dari berbagai penjuru dunia dan memiliki perbedaan pandangan terhadap 

sesuatu. 

3. Ingatlah di mana berada ketika sedang online. Netiquette bervariasi dari satu tempat ke tempat 

yang lain. Tidak semua orang mengikuti aturan yang sama. Jadi, diharapka selalu bersikap terbuka 

dan jika dibutuhkan, bersikap kritis tapi tetap konstruktif (membangun), dan bukan bersikap 

sebaliknya (negatif). Jika berada di suatu wilayah topik pembicaraan pada forum atau chating, 

jangan buru-buru langsung mengirim komentar, tetapi mencoba untuk menangkap ide dari apa 

yang sedang terjadi atau sedang dibahas. Posting yang terlalu dini dapat berpotensi menyebabkan 

flaming 

4. Hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. Posting dikirimkan group yang sesuai. Jika tidak 

dapat menemukan group yang sesuai dengan itu dan merasa bahwa posting itu harus dikirim, 

yakinkan bahwa Subject dari posting sesuai dengan isi posting, sehingga orang lain tahu bahwa 

posting tidak mengganggu topik diskusi saat itu. 
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SOAL  

Lakukan review terhadap materi seminar tentang netiquette.   

  

JAWAB  

           Pada tanggal 15 Mei 2020 diadakan seminar online atau  virtual yang membahas 

tentang Nethiquette : Etika didunia maya. Seminar ini dipimpin oleh Bapak Profesor. 

Richardus Eko Indrajit dan pada seminar ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. 

Sri Sediyaningsih M.Si atau yang lebih dikenal dengan Ibu Dian Budiargo yang berasal dari 

Universitas Terbuka.  

 

 

 

 



Di awal seminar kita menyaksikan penampilan musik, lalu dilanjutkan salam 

pembuka dari Bapak Prof. Richardus Eko Indrajit dengan menyapa para Audience dari 

seluruh Indonesia dan dilanjutkan perkenalan Narasumber atau tamu pembicara hari ini 

yaitu Ibu Dian Budiargo. Materi yang disampaikan oleh Ibu Dian Budiargo hari ini ialah 

bagaimana terjadinya komunikasi dalam dunia maya yang berprinsipkan pada etika dan 

tata cara berkomunikasi di media sosial.  

Di indonesia jumlah pengguna internet sangat berkembang pesat. Hampir rata-rata 

penduduk di Indonesia adalah pengguna internet dan   berkomunikasi didunia maya telah 

menjadi keseharian masyarakat di Indonesia. Netiquette. Berasal dari kata etiquette dan 

internet , etiket adalah aturan dalam berperilaku sosial , sedangkan internet adalah media 

yang dipakai untuk mengefesiensi proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai 

aplikasi, Seringkali etiket dan etika disamakan arti oleh masyarakat, padahal etika dan 

etiket itu berbeda. Karna orang yang beretika belum tentu memiliki etiked, sehingga 

perbedaanya adalah sebagai berikut:  

• Etika adalah prinsip moral yang berkaitan dengan value, agama , lingkungan, 

keluarga, dan bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Sifatnya personal  

• Etiket adalah aturan yang mengajarkan untuk berperilaku sangat erat kaitannya 

dengan budaya norma dan sosial, sifatnya sosial dan tidak dibuat oleh individul   

Sebagai contoh yang di ungkapkan oleh Ibu Dian, jika kita mengajak seseorang dari desa 

untuk makan bersama kita, lalu ketika makan orang tersebut menaikan kaki, padahal 

orang tersebut memiliki sifat yang baik dan santun. Sehingga dalam kasus ini orang ini 

tidak memiliki etika namun memiliki etiked. Contoh lainya adalah seorang koruptor, ia  



memiliki etika yang sangat baik namun perilakunya tidak memiliki etiked. Lalu selanjutnya  

Ibu Dian membahas cara berkomunikasi dengan baik di dunia maya, yaitu : 

1. Memiliki rasa respect, empati kepada lingkungan  

2. Menyalurkan informasi dengan baik, mampu memilah informasi sebelum 

membagikan sehingga menghindari membagikan pesan yang mengandung SARA. 

3. Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan positif.  

4. Bisa menempatkan proritas kapan menggunakan media social, dapat mengatur 

waktu dalam mengunakan smartphone tidak disetiap jam 

 

Etiket bersifat personal dan dapat diterima dalam lingkaran keluarga, namun jika 

memasuki lingkaran social yang lebih besar maka tindakan tersebut dapat dikatakan tidak 

beretika. Contoh : saat makan bersama keluarga kita hanya mengunakan kaos dalam, hal 

ini tidak bermasalah, namun lain jika kita kedatangan seorang tamu tindakan kita tersebut 

tergolong tidak beretika, sehingga kita perlu memakai baju yang sopan dan pantas. 

Sehingga aturan social itu tidak tertulis sama seperti etiket keseharian yang kita anut 

bersama dan kita patuhi. Menurut Ibu Dian beretiked di dunia maya tidak sama dengan 

didunia nyata, dikarnakan kita tidak bertemu langsung dengan orang tersebut, dan 

cendrung memandang berkomunikasi dengan mesin. Seharusnya kita harus 

mempresentasikan diri kita saat berkomunikasi didunia maya, karna banyak sekali orang 

di dunia maya berbicara secara anonym dan tidak menampakan dirinya ketika 

berkomunikasi. Gambar dibawah ini merupakan dasar etika : 

  



  

  

  

  

  

   
 

 

 

 Selanjutnya, Ibu Dian memaparkan cara berinteraksi di dunia maya, berikut penjelasannya 
:  

1. Harus dimulai dengan niat yang baik 

2. Mencoba memahami pihak lain 

3. Membaca dengan baik dan hindari justifikasi 

4. Hindari rumor atau gossip 

5. Pisahkan pembicaran antara hal personal dan public information, 

6. Dan hargai privasi pihak lain. 

Sehingga kita sadar bahwa saat ini kita berinteraksi melalui internet yang sebenarnya 

sama dengan tatap muka langsung, pesan-pesan yang kita kirim kan kepada orang lain itu 

mengekspresikan sikap diri kita dan secara manusiawi kita semua sama prinsipnya yaitu 

3 hal menurut Ibu Dian yaitu disayang, diakui dan dikontrol, dikontrol merupakan etiket 

kita dan terakhir beretiket dalam bekomunikasi dapat menunjukan kepribadian kita, sikap 

yang baik membawa kita sebagai manusia yang cerdas. Lalu selanjutnya seminar 

dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi, pertanyaan di ambil secara acak dari kolom 

komentar yang di berikan oleh audience. Salah satu pertanyaan yang akan saya ambil iala 

tentang bagaimana menyikapi WAG (whatsaap grup) alumni yang sering panas akan topik 



politik. Menurut Bu Dian, disinilah pentingnya peran dari admin grup, topik politik adalah 

topik yang panas untuk dibahas digrup bahkan dapat memicu keributan antar anggota, 

maka sebaiknya admin grup berbicara secara personal terhadap anggota tersebut agar tidak 

memprovokasi. Menurut Bu Dian secara etiket, Admin grup diharapkan berbicara secara 

personal terhadap anggota tersebut agar ia tidak merasa tersinggung, dan peran anggota 

ialah sebagai penetral dan tidak memperkeruh permasalahan. Lalu seminar ditutup dengan 

sebuah lagu. Seminar ini masih dapat anda saksikan di chanel Prof ekoji chanel dan link 

nya berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=41rEaYVvkbg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41rEaYVvkbg
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✓ Hargai Privasi pihak Lain 

 
Pentingnya Etika di Dunia Maya  
 

Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. 
Suratmenyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional (merpati pos atau kantor pos) sekarang bisa 
dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. 
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 Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut: 
 
 a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa 

dan adat istiadat yang berbeda- beda.  

b. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang tidak 

mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.  

c. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang  

d. tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 

e. erbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk 

bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal – hal 

yang tidak seharusnya dilakukan.  

f. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan 

memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut. 

 

Isu-isu Pokok Etika Komputer  

Terdapat beberapa isu pokok etika komputer, diantaranya :  

a. Kejahatan Komputer Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya 

Virus, spam, penyadapan, carding, Denial of Services (DoS)/melumpuhkan target 

b. Cyber ethics Implikasi dari INTERNET (Interconection Networking), memungkinkan pengguna 

IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia nonymouse. 

c. Diperlukan adanya aturan tak tertulis Netiket, Emoticon  

d. E-commerce Otomatiasi bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang 

telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi 

negatif; bermacam kejahatan, penipuan, kerugian karena keanonymouse-an tadi.  

e. Pelanggaran HAKI Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Pembajakan, cracking, 

illegal software dst.  

f. Tanggungjawab profesi Sebagai bentuk tanggungjawab moral, perlu diciptakan ruang bagi 

komunitas yang akan saling menghormati. 
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Aturan Inti Netiket  

Beberapa aturan yang ada pada Netiquete ini adalah:  

1. Amankan dulu diri anda, maksudnya adalah amankan semua properti, mungkin dapat 

dimulai dari mengamankan komputer, dengan memasang anti virus atau personal 

firewall  

2. Jangan terlalu mudah percaya dengan Internet, sehingga dengan mudah mengupload 

data pribadi  

3. Menghargai pengguna lain di internet, caranya sederhana, yaitu :  

a. jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan, misalnya 

plagiat.  

b. jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari Internet, 

misalnya melakukan kejahatan pencurian no kartu kredit  

c. jangan berusaha mengganggu privasi orang lain, dengan mencoba mencuri 

informasi yang sebenarnya terbatas.  

d. jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak, karena menyerupai kegiatan 

teriak-teriak pada komunitas sesungguhnya. 

 

Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

kaidah normatif di lingkungan Internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat 

dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah 

atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. 

 

Aturan Inti Netiquette 

1. Kita semua manusia, bahkan saat berada di Internet sekalipun. Nur Hadi Waryanto 346 SEMNAS 

Matematika dan Pend. Matematika 2006 Jangan pernah lupa bahwa orang yang sedang membaca 

e-mail atau posting adalah manusia dengan perasaan yang bisa saja terluka. Diharapkan untuk 

tidak mengirim komentar yang bernada menyerang tapi bersikaplah saling membangun. Jangan 

pernah mengetik isi pesan dengan menggunakan huruf besar semua, meskipun itu hanya pesan 
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singkat, balasan ke suatu posting di forum, atau di dalam sebuah e-mail. Dengan menulis pesan 

menggunakan huruf besar semua, sama artinya sedang berteriak  

Jangan pernah mengirim e-mail atau mengirim posting apapun yang tidak layak untuk 

disampaikan ke orang lain. Ingatkan orang lain jika melakukan flaming. Flaming adalah ketika 

seseorang atau sekelompok orang mengekspresikan hal-hal negatif mengenai situasi tertentu. 

Alasan untuk mengingatkan orang yang melakukan hal ini adalah karena beberapa orang mungkin 

tidak tahu jika orang tersebut sedang melakukan flaming. 

 

2. Ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. Bersikap dan bertindak dengan selalu 

memperhatikan etika, dan jangan buruburu menyimpulkan sesuatu. Orang yang sedang berada 

di Internet datang dari berbagai penjuru dunia dan memiliki perbedaan pandangan terhadap 

sesuatu. 

3. Ingatlah di mana berada ketika sedang online. Netiquette bervariasi dari satu tempat ke tempat 

yang lain. Tidak semua orang mengikuti aturan yang sama. Jadi, diharapka selalu bersikap terbuka 

dan jika dibutuhkan, bersikap kritis tapi tetap konstruktif (membangun), dan bukan bersikap 

sebaliknya (negatif). Jika berada di suatu wilayah topik pembicaraan pada forum atau chating, 

jangan buru-buru langsung mengirim komentar, tetapi mencoba untuk menangkap ide dari apa 

yang sedang terjadi atau sedang dibahas. Posting yang terlalu dini dapat berpotensi menyebabkan 

flaming 

4. Hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. Posting dikirimkan group yang sesuai. Jika tidak 

dapat menemukan group yang sesuai dengan itu dan merasa bahwa posting itu harus dikirim, 

yakinkan bahwa Subject dari posting sesuai dengan isi posting, sehingga orang lain tahu bahwa 

posting tidak mengganggu topik diskusi saat itu. 
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“Netiquette” Etiket Di Dunia Maya 
 

Netiquette 
  Berasal dari kata etiquette dan internet ,etika adalah aturan dalam perilaku social ,sedangkan 

internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefesiensi proses komunikasi yang disambungkan 
lewat berbagai aplikasi (Ono)  

 
ETIKA DAN ETIKET 
Etika  

• Prinsip Moral sebagai acuan perilaku kita 

• Berkaitan dengan prinsip  

• Bisa berbeda satu dengan lainnya 

• Sifatnya personal, Benaratau Tidak Ditentukan Secara Individual 
 
Etiket 

➢ Aturan -aturan yang mengajarkan kita untuk berperilaku  
➢ Berkaitan dengan perilaku  
➢ Bisa berbeda karena budaya, norma suatu wilayah 
➢ Sifatnya social ,tidak di buat oleh individual 

 
Berinteraksi Di Dunia Maya sebaiknya 

✓ Harus dimulai dengan niat baik 
✓ Mencoba memahami pihak lain 
✓ Baca dengan baik dan hindari justifikasi 
✓ Menghindari rumors 
✓ Pisahkan antara personal dan public information 
✓ Hargai Privasi pihak Lain 

 
Pentingnya Etika di Dunia Maya  
 

Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. 
Suratmenyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional (merpati pos atau kantor pos) sekarang bisa 
dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. 
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 Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut: 
 
 a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa 

dan adat istiadat yang berbeda- beda.  

b. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang tidak 

mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.  

c. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang  

d. tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 

e. erbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk 

bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal – hal 

yang tidak seharusnya dilakukan.  

f. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan 

memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut. 

 

Isu-isu Pokok Etika Komputer  

Terdapat beberapa isu pokok etika komputer, diantaranya :  

a. Kejahatan Komputer Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya 

Virus, spam, penyadapan, carding, Denial of Services (DoS)/melumpuhkan target 

b. Cyber ethics Implikasi dari INTERNET (Interconection Networking), memungkinkan pengguna 

IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia nonymouse. 

c. Diperlukan adanya aturan tak tertulis Netiket, Emoticon  

d. E-commerce Otomatiasi bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang 

telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi 

negatif; bermacam kejahatan, penipuan, kerugian karena keanonymouse-an tadi.  

e. Pelanggaran HAKI Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Pembajakan, cracking, 

illegal software dst.  

f. Tanggungjawab profesi Sebagai bentuk tanggungjawab moral, perlu diciptakan ruang bagi 

komunitas yang akan saling menghormati. 
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Aturan Inti Netiket  

Beberapa aturan yang ada pada Netiquete ini adalah:  

1. Amankan dulu diri anda, maksudnya adalah amankan semua properti, mungkin dapat 

dimulai dari mengamankan komputer, dengan memasang anti virus atau personal 

firewall  

2. Jangan terlalu mudah percaya dengan Internet, sehingga dengan mudah mengupload 

data pribadi  

3. Menghargai pengguna lain di internet, caranya sederhana, yaitu :  

a. jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan, misalnya 

plagiat.  

b. jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari Internet, 

misalnya melakukan kejahatan pencurian no kartu kredit  

c. jangan berusaha mengganggu privasi orang lain, dengan mencoba mencuri 

informasi yang sebenarnya terbatas.  

d. jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak, karena menyerupai kegiatan 

teriak-teriak pada komunitas sesungguhnya. 

 

Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

kaidah normatif di lingkungan Internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat 

dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah 

atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. 

 

Aturan Inti Netiquette 

1. Kita semua manusia, bahkan saat berada di Internet sekalipun. Nur Hadi Waryanto 346 SEMNAS 

Matematika dan Pend. Matematika 2006 Jangan pernah lupa bahwa orang yang sedang membaca 

e-mail atau posting adalah manusia dengan perasaan yang bisa saja terluka. Diharapkan untuk 

tidak mengirim komentar yang bernada menyerang tapi bersikaplah saling membangun. Jangan 

pernah mengetik isi pesan dengan menggunakan huruf besar semua, meskipun itu hanya pesan 
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singkat, balasan ke suatu posting di forum, atau di dalam sebuah e-mail. Dengan menulis pesan 

menggunakan huruf besar semua, sama artinya sedang berteriak  

Jangan pernah mengirim e-mail atau mengirim posting apapun yang tidak layak untuk 

disampaikan ke orang lain. Ingatkan orang lain jika melakukan flaming. Flaming adalah ketika 

seseorang atau sekelompok orang mengekspresikan hal-hal negatif mengenai situasi tertentu. 

Alasan untuk mengingatkan orang yang melakukan hal ini adalah karena beberapa orang mungkin 

tidak tahu jika orang tersebut sedang melakukan flaming. 

 

2. Ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. Bersikap dan bertindak dengan selalu 

memperhatikan etika, dan jangan buruburu menyimpulkan sesuatu. Orang yang sedang berada 

di Internet datang dari berbagai penjuru dunia dan memiliki perbedaan pandangan terhadap 

sesuatu. 

3. Ingatlah di mana berada ketika sedang online. Netiquette bervariasi dari satu tempat ke tempat 

yang lain. Tidak semua orang mengikuti aturan yang sama. Jadi, diharapka selalu bersikap terbuka 

dan jika dibutuhkan, bersikap kritis tapi tetap konstruktif (membangun), dan bukan bersikap 

sebaliknya (negatif). Jika berada di suatu wilayah topik pembicaraan pada forum atau chating, 

jangan buru-buru langsung mengirim komentar, tetapi mencoba untuk menangkap ide dari apa 

yang sedang terjadi atau sedang dibahas. Posting yang terlalu dini dapat berpotensi menyebabkan 

flaming 

4. Hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. Posting dikirimkan group yang sesuai. Jika tidak 

dapat menemukan group yang sesuai dengan itu dan merasa bahwa posting itu harus dikirim, 

yakinkan bahwa Subject dari posting sesuai dengan isi posting, sehingga orang lain tahu bahwa 

posting tidak mengganggu topik diskusi saat itu. 
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Apa itu Netiquette? 

Menurut kebanyakan orang awam netiquette memiliki banyak definis seperti Netiquete 

adalah Tata keramah di dunia maya, Etika Berinternet , Tatakrama Berinternet, Etikat dalam 

bersoalisasi di Media Sosial, Etika bersoalisasi di dunia Maya, Etika menggunakan internet 

dan perangkatnya, Etika Berjaringan Internet, Tata cara berkomunikasi di dunia maya, Etika 

berinteraksi di dunia siber, Sopan santun dalam berinternet. Menurut Dian Budi Argo (15 

Mei 2020) definisi netiquette dengan  benar kita harus tahu asal kata Netiquette berasal dari 

mana.  Netiquette berasal dari kata internet dan etiquette (Bahasa Prancis). Etiket adalah 

aturan dalam berprilaku sosial, dan Internet adalah suatu media yang dipakai untuk 

mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi (Ono). Jadi, 

Netiquette adalah Etiket yang sesuai untuk berkomunikasi dalam dunia maya. 

 

Perbedan Etika dan Etiket 

Etika Etiket 

Prinsip moral sebagai acuan perilaku kita Aturan-aturan yang mengajarkan kita untuk 

berperilaku 

Berkaitan dengan prinsip Berkaitan dengan perilaku 

Bisa berbeda satu dengan yang lainnya Bisa berbeda karena budaya, norma suatu 

wilayah 

Sifatnya personal bener atau tidak 

ditentukan secara individual 

Sifatnya sosial, tidak dibuat oleh individual 

 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui Etika merupakan cara orang berprilaku sedangkan Etiket 

merupakan sesuatu yang mendorong berprilaku dan Bagaimana kita berkomunikasi dengan 

baik di dunia maya. 

 

 

Perspectif Etiket 



Berbicara tentang etiket tidak akan terlepas dari perspektif etiket itu sendiri. Perspectif Etiket 

menurut Backman dan shumway (2003) adalah berdasarkan Situasional dan dialogical. 

Sedangkan menurut  Straubhaar (2012) Perspectif etikat berasal dari Masyarakat memiliki 

aturan tidak tertulis di setiap anggota masyarakat. Pergeseran perspectif komunikasi dari 

komunikasi face to face menjadi komunikasi virtual menggunakan perangakat elektronik 

seperti internet di perlukan juga pergeseran etiket komunikasi face to face ke etiket 

komunikasi di dunia maya. Walaupun berkomunikasi di dunia maya berbeda dengan 

berkomunikasi di dunia maya sebenarnya berkomunikasi di dunia maya diperlukan juga 

etiket seperti di dunia nyata seperti berkomunikasi face to face. Baik di dunia nyata maupun 

dunia nyata etiket dipengaruh olah kepercayaan, value/nilai, norma(budaya dan 

spiritual).Walaupun berkomuniasi melalui dunia maya kita berhadapan dengan sebuah 

perangkat komunikasi atau aplikasi sebernarnya kita secara tidak langsung berkomunisi 

dengan orang lain melalui internet.  

Menurut Teori Komunikasi ada Pembicara (Sender) yang mengirim pesan (Send Message) 

kemudian apa yang di bicarakan di terima oleh pendengan(Receiver) seteleh pesan diterima 

(Receive Message) kemudian ada respon atau feedback, baik buruk pesan yang dikirim oleh 

sang pembicara tergantung etiket dari sang pembicara. Semakin sang pembicara memiliki 

etiket dalam berkomunikasi makan respon balik yang diberikan sang pendengar juga baik. 

Didalam interaksi melalui internet sebaiknya harus ber-etiket seperti harus memahai terlebih 

dahulu teori kehadiran sosial, teori isyarat konteks sosial, hiper-personal, model pengisian 

media, mengurangi isyarat sosial sebaiknya menghindari hal-hal yg tidak sopan atau tidak 

baik didalam komunikasi grup karena komunikasi grup berbeda dengan jalur pribadi seperti  

pengunaan singkatan-singkatan yang tidak umum sehingga komuniksi menjadi tidak sinkron, 

umpan balik dikunci, tanda-tanda sosial miminum dan kadang-kadang anonimitas pengirim. 

Etika terikat dan berhubungan dengan nilai, integritas, moral, prinsip, kejujuran. benar, 

pilihan, hati nurani, kehormatan, keadilan dan tanggung jawab. Berintraksi di dunia maya 

sebaiknya : 

1. Harus dimulai dengan niat baik 
2. Mencoba memahami pihak lain 
3. Baca dengan baiki dan hindari justifikasi 
4. Menghindari rumors 
5. Pisahkan antara personal dan public information 
6. Hargai privasi pihak lain 



Beretiket dengan saling menghargai kita bisa menempatkan diri pada tempat yang tepat itu 
menunjukkan siapa kita pribadi kita. Sikap yang baik membuat kita menjadi manusia yang 
cerdas. 

_Terima Kasih_ 
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SOAL  

Lakukan review terhadap materi seminar tentang netiquette.   

  

JAWAB  

           Pada tanggal 15 Mei 2020 diadakan seminar online atau  virtual yang membahas 

tentang Nethiquette : Etika didunia maya. Seminar ini dipimpin oleh Bapak Profesor. 

Richardus Eko Indrajit dan pada seminar ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. 

Sri Sediyaningsih M.Si atau yang lebih dikenal dengan Ibu Dian Budiargo yang berasal dari 

Universitas Terbuka.  

 

 

 

 



Di awal seminar kita menyaksikan penampilan musik, lalu dilanjutkan salam 

pembuka dari Bapak Prof. Richardus Eko Indrajit dengan menyapa para Audience dari 

seluruh Indonesia dan dilanjutkan perkenalan Narasumber atau tamu pembicara hari ini 

yaitu Ibu Dian Budiargo. Materi yang disampaikan oleh Ibu Dian Budiargo hari ini ialah 

bagaimana terjadinya komunikasi dalam dunia maya yang berprinsipkan pada etika dan 

tata cara berkomunikasi di media sosial.  

Di indonesia jumlah pengguna internet sangat berkembang pesat. Hampir rata-rata 

penduduk di Indonesia adalah pengguna internet dan   berkomunikasi didunia maya telah 

menjadi keseharian masyarakat di Indonesia. Netiquette. Berasal dari kata etiquette dan 

internet , etiket adalah aturan dalam berperilaku sosial , sedangkan internet adalah media 

yang dipakai untuk mengefesiensi proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai 

aplikasi, Seringkali etiket dan etika disamakan arti oleh masyarakat, padahal etika dan 

etiket itu berbeda. Karna orang yang beretika belum tentu memiliki etiked, sehingga 

perbedaanya adalah sebagai berikut:  

• Etika adalah prinsip moral yang berkaitan dengan value, agama , lingkungan, 

keluarga, dan bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Sifatnya personal  

• Etiket adalah aturan yang mengajarkan untuk berperilaku sangat erat kaitannya 

dengan budaya norma dan sosial, sifatnya sosial dan tidak dibuat oleh individul   

Sebagai contoh yang di ungkapkan oleh Ibu Dian, jika kita mengajak seseorang dari desa 

untuk makan bersama kita, lalu ketika makan orang tersebut menaikan kaki, padahal 

orang tersebut memiliki sifat yang baik dan santun. Sehingga dalam kasus ini orang ini 

tidak memiliki etika namun memiliki etiked. Contoh lainya adalah seorang koruptor, ia  



memiliki etika yang sangat baik namun perilakunya tidak memiliki etiked. Lalu selanjutnya  

Ibu Dian membahas cara berkomunikasi dengan baik di dunia maya, yaitu : 

1. Memiliki rasa respect, empati kepada lingkungan  

2. Menyalurkan informasi dengan baik, mampu memilah informasi sebelum 

membagikan sehingga menghindari membagikan pesan yang mengandung SARA. 

3. Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan positif.  

4. Bisa menempatkan proritas kapan menggunakan media social, dapat mengatur 

waktu dalam mengunakan smartphone tidak disetiap jam 

 

Etiket bersifat personal dan dapat diterima dalam lingkaran keluarga, namun jika 

memasuki lingkaran social yang lebih besar maka tindakan tersebut dapat dikatakan tidak 

beretika. Contoh : saat makan bersama keluarga kita hanya mengunakan kaos dalam, hal 

ini tidak bermasalah, namun lain jika kita kedatangan seorang tamu tindakan kita tersebut 

tergolong tidak beretika, sehingga kita perlu memakai baju yang sopan dan pantas. 

Sehingga aturan social itu tidak tertulis sama seperti etiket keseharian yang kita anut 

bersama dan kita patuhi. Menurut Ibu Dian beretiked di dunia maya tidak sama dengan 

didunia nyata, dikarnakan kita tidak bertemu langsung dengan orang tersebut, dan 

cendrung memandang berkomunikasi dengan mesin. Seharusnya kita harus 

mempresentasikan diri kita saat berkomunikasi didunia maya, karna banyak sekali orang 

di dunia maya berbicara secara anonym dan tidak menampakan dirinya ketika 

berkomunikasi. Gambar dibawah ini merupakan dasar etika : 

  



  

  

  

  

  

   
 

 

 

 Selanjutnya, Ibu Dian memaparkan cara berinteraksi di dunia maya, berikut penjelasannya 
:  

1. Harus dimulai dengan niat yang baik 

2. Mencoba memahami pihak lain 

3. Membaca dengan baik dan hindari justifikasi 

4. Hindari rumor atau gossip 

5. Pisahkan pembicaran antara hal personal dan public information, 

6. Dan hargai privasi pihak lain. 

Sehingga kita sadar bahwa saat ini kita berinteraksi melalui internet yang sebenarnya 

sama dengan tatap muka langsung, pesan-pesan yang kita kirim kan kepada orang lain itu 

mengekspresikan sikap diri kita dan secara manusiawi kita semua sama prinsipnya yaitu 

3 hal menurut Ibu Dian yaitu disayang, diakui dan dikontrol, dikontrol merupakan etiket 

kita dan terakhir beretiket dalam bekomunikasi dapat menunjukan kepribadian kita, sikap 

yang baik membawa kita sebagai manusia yang cerdas. Lalu selanjutnya seminar 

dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi, pertanyaan di ambil secara acak dari kolom 

komentar yang di berikan oleh audience. Salah satu pertanyaan yang akan saya ambil iala 

tentang bagaimana menyikapi WAG (whatsaap grup) alumni yang sering panas akan topik 



politik. Menurut Bu Dian, disinilah pentingnya peran dari admin grup, topik politik adalah 

topik yang panas untuk dibahas digrup bahkan dapat memicu keributan antar anggota, 

maka sebaiknya admin grup berbicara secara personal terhadap anggota tersebut agar tidak 

memprovokasi. Menurut Bu Dian secara etiket, Admin grup diharapkan berbicara secara 

personal terhadap anggota tersebut agar ia tidak merasa tersinggung, dan peran anggota 

ialah sebagai penetral dan tidak memperkeruh permasalahan. Lalu seminar ditutup dengan 

sebuah lagu. Seminar ini masih dapat anda saksikan di chanel Prof ekoji chanel dan link 

nya berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=41rEaYVvkbg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41rEaYVvkbg
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JAWAB  

           Pada tanggal 15 Mei 2020 diadakan seminar online atau  virtual yang membahas 

tentang Nethiquette : Etika didunia maya. Seminar ini dipimpin oleh Bapak Profesor. 

Richardus Eko Indrajit dan pada seminar ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. 

Sri Sediyaningsih M.Si atau yang lebih dikenal dengan Ibu Dian Budiargo yang berasal dari 

Universitas Terbuka.  

 

 

 

 



Di awal seminar kita menyaksikan penampilan musik, lalu dilanjutkan salam 

pembuka dari Bapak Prof. Richardus Eko Indrajit dengan menyapa para Audience dari 

seluruh Indonesia dan dilanjutkan perkenalan Narasumber atau tamu pembicara hari ini 

yaitu Ibu Dian Budiargo. Materi yang disampaikan oleh Ibu Dian Budiargo hari ini ialah 

bagaimana terjadinya komunikasi dalam dunia maya yang berprinsipkan pada etika dan 

tata cara berkomunikasi di media sosial.  

Di indonesia jumlah pengguna internet sangat berkembang pesat. Hampir rata-rata 

penduduk di Indonesia adalah pengguna internet dan   berkomunikasi didunia maya telah 

menjadi keseharian masyarakat di Indonesia. Netiquette. Berasal dari kata etiquette dan 

internet , etiket adalah aturan dalam berperilaku sosial , sedangkan internet adalah media 

yang dipakai untuk mengefesiensi proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai 

aplikasi, Seringkali etiket dan etika disamakan arti oleh masyarakat, padahal etika dan 

etiket itu berbeda. Karna orang yang beretika belum tentu memiliki etiked, sehingga 

perbedaanya adalah sebagai berikut:  

• Etika adalah prinsip moral yang berkaitan dengan value, agama , lingkungan, 

keluarga, dan bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Sifatnya personal  

• Etiket adalah aturan yang mengajarkan untuk berperilaku sangat erat kaitannya 

dengan budaya norma dan sosial, sifatnya sosial dan tidak dibuat oleh individul   

Sebagai contoh yang di ungkapkan oleh Ibu Dian, jika kita mengajak seseorang dari desa 

untuk makan bersama kita, lalu ketika makan orang tersebut menaikan kaki, padahal 

orang tersebut memiliki sifat yang baik dan santun. Sehingga dalam kasus ini orang ini 

tidak memiliki etika namun memiliki etiked. Contoh lainya adalah seorang koruptor, ia  



memiliki etika yang sangat baik namun perilakunya tidak memiliki etiked. Lalu selanjutnya  

Ibu Dian membahas cara berkomunikasi dengan baik di dunia maya, yaitu : 

1. Memiliki rasa respect, empati kepada lingkungan  

2. Menyalurkan informasi dengan baik, mampu memilah informasi sebelum 

membagikan sehingga menghindari membagikan pesan yang mengandung SARA. 

3. Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan positif.  

4. Bisa menempatkan proritas kapan menggunakan media social, dapat mengatur 

waktu dalam mengunakan smartphone tidak disetiap jam 
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ini tidak bermasalah, namun lain jika kita kedatangan seorang tamu tindakan kita tersebut 

tergolong tidak beretika, sehingga kita perlu memakai baju yang sopan dan pantas. 

Sehingga aturan social itu tidak tertulis sama seperti etiket keseharian yang kita anut 

bersama dan kita patuhi. Menurut Ibu Dian beretiked di dunia maya tidak sama dengan 

didunia nyata, dikarnakan kita tidak bertemu langsung dengan orang tersebut, dan 

cendrung memandang berkomunikasi dengan mesin. Seharusnya kita harus 

mempresentasikan diri kita saat berkomunikasi didunia maya, karna banyak sekali orang 

di dunia maya berbicara secara anonym dan tidak menampakan dirinya ketika 

berkomunikasi. Gambar dibawah ini merupakan dasar etika : 

  



  

  

  

  

  

   
 

 

 

 Selanjutnya, Ibu Dian memaparkan cara berinteraksi di dunia maya, berikut penjelasannya 
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1. Harus dimulai dengan niat yang baik 

2. Mencoba memahami pihak lain 

3. Membaca dengan baik dan hindari justifikasi 

4. Hindari rumor atau gossip 

5. Pisahkan pembicaran antara hal personal dan public information, 

6. Dan hargai privasi pihak lain. 

Sehingga kita sadar bahwa saat ini kita berinteraksi melalui internet yang sebenarnya 

sama dengan tatap muka langsung, pesan-pesan yang kita kirim kan kepada orang lain itu 

mengekspresikan sikap diri kita dan secara manusiawi kita semua sama prinsipnya yaitu 

3 hal menurut Ibu Dian yaitu disayang, diakui dan dikontrol, dikontrol merupakan etiket 

kita dan terakhir beretiket dalam bekomunikasi dapat menunjukan kepribadian kita, sikap 

yang baik membawa kita sebagai manusia yang cerdas. Lalu selanjutnya seminar 

dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi, pertanyaan di ambil secara acak dari kolom 

komentar yang di berikan oleh audience. Salah satu pertanyaan yang akan saya ambil iala 

tentang bagaimana menyikapi WAG (whatsaap grup) alumni yang sering panas akan topik 



politik. Menurut Bu Dian, disinilah pentingnya peran dari admin grup, topik politik adalah 

topik yang panas untuk dibahas digrup bahkan dapat memicu keributan antar anggota, 

maka sebaiknya admin grup berbicara secara personal terhadap anggota tersebut agar tidak 

memprovokasi. Menurut Bu Dian secara etiket, Admin grup diharapkan berbicara secara 

personal terhadap anggota tersebut agar ia tidak merasa tersinggung, dan peran anggota 

ialah sebagai penetral dan tidak memperkeruh permasalahan. Lalu seminar ditutup dengan 

sebuah lagu. Seminar ini masih dapat anda saksikan di chanel Prof ekoji chanel dan link 

nya berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=41rEaYVvkbg. 
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Apa itu Netiquette?
Menurut kebanyakan orang netiquette memiliki banyak definis seperti Netiquete adalah Tata 

keramah di dunia maya, Etika Berinternet , Tatakrama Berinternet, Etikat dalam bersoalisasi 

di Media Sosial, Etika bersoalisasi di dunia Maya, Etika menggunakan internet dan 

perangkatnya, Etika Berjaringan Internet, Tata cara berkomunikasi di dunia maya, Etika 

berinteraksi di dunia siber, Sopan santun dalam berinternet. Menurut (Dian Budi Argo, 15 

Mei 2020) Untuk dapat mendefinisikan sebenarnya dengan benar. Kita harus tahu asal kata 

Netiquette berasal dari mana.  Netiquette berasal dari kata internet dan etiquette (Bahasa 



Prancis). Etiket adalah aturan dalam berprilaku sosial, dan Internet adalah suatu media yang 

dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai 

aplikasi (Ono). Jadi, Netiquette adalah Etiket yang sesuai untuk berkomunikasi dalam dunia 

maya.

Perbedan Etika dan Etiket
Etika Etiket

Prinsip moral sebagai acuan perilaku kita Aturan-aturan yang mengajarkan kita untuk 

berperilaku

Berkaitan dengan prinsip Berkaitan dengan perilaku

Bisa berbeda satu dengan yang lainnya Bisa berbeda karena budaya, norma suatu 

wilayah

Sifatnya personal bener atau tidak 

ditentukan secara individual

Sifatnya sosial, tidak dibuat oleh individual

Dari tabel diatas dapat kita ketahui Etika merupakan cara orang berprilaku sedangkan Etiket 

merupakan sesuatu yang mendorong berprilaku dan Bagaimana kita berkomunikasi dengan 

baik di dunia maya.

Perspectif Etiket
Berbicara tentang etiket tidak akan terlepas dari perspektif etiket itu sendiri. Perspectif Etiket 

menurut Backman dan shumway (2003) adalah berdasarkan Situasional dan dialogical. 

Sedangkan menurut  Straubhaar (2012) Perspectif etikat berasal dari Masyarakat memiliki 

aturan tidak tertulis di setiap anggota masyarakat. Pergeseran perspectif komunikasi dari 

komunikasi face to face menjadi komunikasi virtual menggunakan perangakat elektronik 

seperti internet di perlukan juga pergeseran etiket komunikasi face to face ke etiket 

komunikasi di dunia maya. Walaupun berkomunikasi di dunia maya berbeda dengan 

berkomunikasi di dunia maya sebenarnya berkomunikasi di dunia maya diperlukan juga 

etiket seperti di dunia nyata seperti berkomunikasi face to face. Baik di dunia nyata maupun 

dunia nyata etiket dipengaruh olah kepercayaan, value/nilai, norma(budaya dan 

spiritual).Walaupun berkomuniasi melalui dunia maya kita berhadapan dengan sebuah 



perangkat komunikasi atau aplikasi sebernarnya kita secara tidak langsung berkomunisi 

dengan orang lain melalui internet. 

Menurut Teori Komunikasi ada Pembicara (Sender) yang mengirim pesan (Send Message) 

kemudian apa yang di bicarakan di terima oleh pendengan(Receiver) seteleh pesan diterima 

(Receive Message) kemudian ada respon atau feedback, baik buruk pesan yang dikirim oleh 

sang pembicara tergantung etiket dari sang pembicara. Semakin sang pembicara memiliki 

etiket dalam berkomunikasi makan respon balik yang diberikan sang pendengar juga baik.

Didalam interaksi melalui internet sebaiknya harus ber-etiket seperti harus memahai terlebih 

dahulu teori kehadiran sosial, teori isyarat konteks sosial, hiper-personal, model pengisian 

media, mengurangi isyarat sosial sebaiknya menghindari hal-hal yg tidak sopan atau tidak 

baik didalam komunikasi grup karena komunikasi grup berbeda dengan jalur pribadi seperti 

pengunaan singkatan-singkatan yang tidak umum sehingga komuniksi menjadi tidak sinkron, 

umpan balik dikunci, tanda-tanda sosial miminum dan kadang-kadang anonimitas pengirim. 

Etika terikat dan berhubungan dengan nilai, integritas, moral, prinsip, kejujuran. benar, 

pilihan, hati nurani, kehormatan, keadilan dan tanggung jawab. Berintraksi di dunia maya 

sebaiknya :

1. Harus dimulai dengan niat baik
2. Mencoba memahami pihak lain
3. Baca dengan baiki dan hindari justifikasi
4. Menghindari rumors
5. Pisahkan antara personal dan public information
6. Hargai privasi pihak lain

Apa yang harus dilakukan adalah kita harus sadar bahwa :
 Interaksi melalui internet sebenarnya sama dengan face to face/bertatap muka langsung
 Pesan kita mengekspresikan sikap kita
 Secara manusiawi kita semua sama prinsipnya yaitu 3 hal : 

1. disayang, 
2. diakui dan 
3. di kontrol

Beretiket dengan saling menghargai kita bisa menempatkan diri pada tempat yang tepat itu 
menunjukkan siapa kita pribadi kita. Sikap yang baik membuat kita menjadi manusia yang 
cerdas.

_Terima Kasih_
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etiket itu berbeda. Karna orang yang beretika belum tentu memiliki etiked, sehingga 

perbedaanya adalah sebagai berikut:  

• Etika adalah prinsip moral yang berkaitan dengan value, agama , lingkungan, 
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• Etiket adalah aturan yang mengajarkan untuk berperilaku sangat erat kaitannya 
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memiliki etika yang sangat baik namun perilakunya tidak memiliki etiked. Lalu selanjutnya  
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1. Memiliki rasa respect, empati kepada lingkungan  

2. Menyalurkan informasi dengan baik, mampu memilah informasi sebelum 
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politik. Menurut Bu Dian, disinilah pentingnya peran dari admin grup, topik politik adalah 

topik yang panas untuk dibahas digrup bahkan dapat memicu keributan antar anggota, 

maka sebaiknya admin grup berbicara secara personal terhadap anggota tersebut agar tidak 

memprovokasi. Menurut Bu Dian secara etiket, Admin grup diharapkan berbicara secara 

personal terhadap anggota tersebut agar ia tidak merasa tersinggung, dan peran anggota 

ialah sebagai penetral dan tidak memperkeruh permasalahan. Lalu seminar ditutup dengan 

sebuah lagu. Seminar ini masih dapat anda saksikan di chanel Prof ekoji chanel dan link 

nya berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=41rEaYVvkbg. 
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