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Media Sosial: 

adalah sebuah media online, dengan para 
penggunanya bisa dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi 
meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 
dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 
merupakan bentuk media sosial yang paling 
umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 
dunia. 



Contoh Media Sosial 



Tiga Prinsip Mengunggah 
Content di Sosial Media 

 Tidak Merugikan Diri Sendiri 

 Tidak Merugikan UNNES 

 Tidak Melanggar Hukum 



Merugikan Diri Sendiri 

  Berkeluh kesah tentang hidup 

  Membuka aib diri sendiri, keluarga atau kerabat 

  Mengunggah konten kekerasan 

  Mengunggah kabar, berita, isu, hasil penelitian 
yang belum jelas kebenarannya. 



Waspadai: 

  Calon pemberi kerja (di masa depan) selalu 
memeriksa media sosial anda. Jangan 
pertaruhkan masa depan anda. 

  Memposting hal-hal negatif  akan mempengaruhi 
psikologis anda menjadi manusia yang 
berpandangan negatif. 

  Media sosial anda akan menjadi catatan sejarah 
bagi anda dan anak cucu anda sekalian. 



Berpotensi Merugikan 
UNNES 
  Berkeluh kesah mengenai pejabat UNNES 

  Berkeluh kesah mengenai dosen UNNES 

  Berkeluh kesah mengenai fasilitas UNNES 

  Menyebarkan berita yang belum jelas 
sumbernya mengenai UNNES. 



Keluhan dan Kritik kepada 
UNNES 
  Sampaikan melalui jalur resmi. Surat atau Fax 
kepada Rektor atau Humas UNNES. 

  Seluruh masukan, kritik dan saran akan diproses 
dengan kerahasiaan penuh dan segera direspon 
oleh UNNES. 

  Menyampaikan kritik dan keluhan melalui media 
sosial memiliki risiko tinggi bagi UNNES dan diri 
anda sendiri. 



Berpotensi Melanggar 
Hukum 
  Ujaran Kebencian 

  Pencemaran nama baik pribadi lain, pejabat negara, 
institusi lain, institusi negara. 

  Mengunggah konten ideologi negara selain 
Pancasila.  

  Mengunggah konten pemaksaan untuk memeluk 
agama tertentu. 

  Membagi konten berupa berita bohong atau HOAX. 



Tanyakan tiga hal berikut sebelum 

memposting sesuatu di media sosial: 

  Apakah unggahan saya merugikan diri saya 
sendiri? 

  Apakah unggahan saya merugikan UNNES? 

  Apakah unggahan saya berpotensi melanggar 
hukum? 



Rambu-rambu konten media 

sosial yang produktif: 

Kreatif  

Bermanfaat 

Inspiratif  

Pesan Damai 

Pesan Syukur 

 

 

Membosankan 

Tidak Bermanfaat 

Membuat Frustasi 

Pesan Kebencian 

Pesan Kurang Syukur 

 

 



Warga UNNES Bangga 
dengan UNNES 
  Gunakan hashtag #unnes 
#unnesberwawasankonservasi 
#unnesbereputasi internasional 

  Unggah keunggulan UNNES, peristiwa UNNES, 
Gedung dan Fasilitas UNNES, kebanggaan anda 
terhadap UNNES dengan hashtag (tagar) di 
atas. 
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