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I. Jangan Takut Pakai Internet

Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan. Bayangkan, dulu kalau mau 
mengirim pesan / foto kita harus memakai surat lewat kantor pos. Pesan tersebut baru akan 
sampai ke tangan si penerima setelah beberapa hari. Mau mencari literatur atau bahan-
bahan tugas sekolah, kita harus pergi ke perpustakaan, membuka satu persatu halaman 
buku yang tersedia di sana. Mau membuat laporan, kita harus rela jari-jari pegal karena harus 
mengetik di atas mesin tik yang keras.

Sekarang, berkat bantuan teknologi dan internet semua pekerjaan itu terasa ringan. Tak 
perlu menunggu berhari-hari, pesan / foto yang kita kirim bisa sampai ke penerimanya hanya 
dalam hitungan detik lewat  email atau SMS. Untuk mencari tugas sekolah, literatur dengan 
mudah bisa didapat di internet hanya dengan mengetikkan kata kunci (keyword) di mesin 
pencari (search engine). Jari kita pun tak perlu lagi pegal karena komputer telah membantu 
mempermudah pekerjaan kita.

Kasus-kasus pornografi dan penculikan anak lewat Facebook memang sempat membuat 
masyarakat beranggapan bahwa internet itu berbahaya. Tidak sedikit orangtua yang mencap 
internet sebagai ‘barang’ terlarang yang harus dijauhi anak-anak mereka. Apalagi beredarnya 
video porno artis yang sempat membuat heboh, membuat citra internet semakin negatif. 
Padahal, anggapan internet sebagai momok yang menakutkan dan harus dijauhi seperti itu 
salah.  Komputer dan Internet justru memberikan kita banyak kemudahan yang tidak kita 
dapat melalui aplikasi lainnya.
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1. Masuklah ke dunia online mereka
Keterlibatan orang tua di kehidupan online 
anak-anak sangat penting apalagi mengingat 
anak-anak kini akrab dengan internet. 
Selayaknya Anda mengenal lingkup gerak 
mereka, pastikan juga Anda mengenal ‘taman 
bermain’ mereka yang lain. Pastikan mereka 
berselancar di dunia maya dengan aman.
 
2. Buatlah aturan
Kebebasan yang tak ada batasnya dalam 
kegiatan online akan membawa dampak 
buruk bagi anak-anak. Akan lebih baik jika 
Anda membuat aturan mengenai lamanya 
waktu online dan situs-situs apa saja yang 
boleh atau tidak boleh mereka kunjungi. 
Anda bisa membicarakannya dulu dengan 
mereka, termasuk membicarakan mengenai 
konsekuensi jika mereka melanggar 
aturan tersebut. Pasang aturan itu di dekat 
komputer agar mereka selalu ingat.
 
3. Ajarkan mereka untuk melindungi privasi
Anak-anak tidak sepenuhnya sadar 
mengenai konsekuensi mengumbar 
informasi-informasi pribadi. Nah, tugas 
Anda-lah untuk membuat anak-anak tahu 
mengenai sejumlah tindakan seperti:
Ü  Jangan pernah memberikan nama, nomer 

telepon, alamat email, alamat rumah, 
sekolah atau foto tanpa ijin Anda.

Ü Jangan pernah membuka email dari 
orang yang tidak dikenal.

Ü Jangan merespon pesan yang 
mengganggu.

Ü Jangan bertemu dengan orang yang 
dikenal melalui internet.

 
4. Jangan Abaikan Lokasi
Alih-alih membiarkan anak Anda memakai 
komputer di kamar pribadi, tempatkanlah 
komputer di tempat umum. Hal ini akan 

memudahkan Anda untuk memonitor 
penggunaannya.

5. Jadilah Sahabatnya
Anjurkan anak Anda untuk memberitahu 
Anda jika mereka menjumpai hal-hal 
yang membuatnya tak nyaman. Yakinkan 
dia bahwa Anda tidak akan berlebihan, 
menyalahkannya atau melarangnya 
berinternet ria.
 
6. Bekerjasama dengan ISP
Jika memungkinkan, bekerjasamalah dengan 
penyedia layanan internet (ISP) Anda. 
Biasanya mereka memiliki parental control 
gratis yang bisa membatasi pengaksesan 
anak-anak ke situs-situs tertentu. Software-
software parental control juga banyak tersedia 
di internet secara gratis.
 
7. Maksimalkan Browser Anda
Apabila ISP Anda tidak memiliki kemampuan 
di atas, Anda masih memiliki opsi aman 
dalam berinternet di browser Anda. Misalnya 
jika Anda memakai Internet Explorer, 
program Content Advisor bisa Anda jumpai 
di Tools > Internet Options > Content. Ia 
akan menyaring bahasa, seks dan kekerasan 
yang ada di internet.
 
8. Setting Mesin Pencari Anda
Search engine (mesin pencari) seperti Google 
menawarkan penyaringan yang bisa diklik 
di Preferences/SafeSearch Filtering. Saat ia 
diaktifkan, ia mampu memblokir situs yang 
memuat konten seksual.
 
9. Kenali Situs yang Aman untuk Usianya
Anda bisa mencari situs-situs yang cocok 
untuk usia anak Anda dengan konten yang 
bervariasi seperti tentang film, musik, 
sejarah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

9 Tips Menjaga anak-anak TeTap aMan di dunia Maya
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1  Gunakan kursi yang secara dinamis dapat diatur tinggi-rendah dan senderan 
punggungnya.

2  Posisi monitor bagian paling atas setidaknya setinggi 5-8 cm di atas arah pandang mata.
3  Untuk menghindari efek silau dari layar monitor, gunakan filter atau pelindung anti-silau.
4  Duduklah dengan jarak sekitar satu rentangan tangan dari monitor.
5  Kaki harus dapat menjejak pada lantai atau pada pijakan kaki yang stabil.
6  Jika menggunakan alat penjepit dokumen, samakan tingginya dengan layar monitor.
7  Antara siku dan pergelangan tangan sejajar dan lurus saat menggunakan keyboard / mouse.
8 Lengan dan siku berada dalam posisi santai dekat dengan tubuh Anda.
9 Monitor dan keyboard posisikan di tengah hadapan Anda.
10 Gunakan keyboard yang memiliki 

bagian pengungkit di bawahnya untuk 
mengatur posisi.

11 Gunakan alas kerja atau meja yang 
stabil dan tidak goyah.

12 Sesekali lakukan istirahat pendek 
dengan berdiri, perenggangan dan 
melihat arah lain.

(Sumber: Cornell University)

 Menjadi orang tua memang penuh tanggung jawab. Terlebih di jaman yang serba maju, 
di mana teknologi internet berangsur menjadi kebutuhan wajib dalam keluarga. Banyak 
tantangan baru yang musti ditaklukkan oleh para orang tua. Bagaimana membimbing anak 
yang makin lincah bergerak di dunia maya, tanpa harus terlihat seperti penjaga berbaju besi.
 
Mudahnya mengakses dan keinginan anak-anak untuk leluasa berselancar di dunia maya 
adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi orang tua ketika berbicara mengenai 
keamanan berinternet bagi anak. Dunia internet memang tidak sepenuhnya aman. Dengan 
mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi orang tua serta langkah penanggulangannya, 
maka anak-anak diharapkan bisa tetap menikmati manfaat internet tanpa terseret ke sisi 
gelap jagad maya. Berikut tantangan-tantangan yang harus ditaklukkan para orang tua 
dalam menyikapi kebutuhan interaksi anak dengan dunia maya.
 

12 Tips BerkompuTer sehaT

5 TanTangan inTerneT bagi Orang Tua
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1. Kemudahan Akses Internet
Dengan makin banyaknya piranti yang bisa terkoneksi dengan internet, anak-anak makin 
mudah untuk memasuki dunia online. Bukan hanya dari komputer saja, namun juga dari 
ponsel mereka. Lantas apa yang harus dilakukan oleh orang tua dengan kemudahan 
tersebut? Para orang tua diimbau untuk membantu anak-anaknya belajar tentang bagaimana 
berperilaku yang pantas dan aman ketika berinternet, bukan hanya mengajari tentang situs 
mana yang aman dan pantas diakses. Sebab mengajari mereka tentang bahayanya sebuah 
situs tertentu, bisa jadi aksi yang basi berhubung informasi di internet terus berganti. 
 
2. Bebas Online Tanpa Aturan
Sebagian besar anak-anak bisa bebas berselancar di dunia maya dan melakukan aktivitas 
online mereka karena orang tua tidak menerapkan aturan berinternet. Buntut-buntutnya, 
anak-anak akan leluasa mengunjungi situs, berkutat dengan jejaring sosial, chatting via 
layanan instant messaging dan lain-lain tanpa pengawasan. Mengetahui hal itu, orang tua 
diharapkan mau dan mampu terlibat dalam kehidupan online anak-anak mereka.
 
3. Anak Jaman Sekarang Tahu Banyak daripada Orang Tua
Semakin dewasa si buah hati, mereka makin lihai dalam berselancar di internet melebihi 
para orang tua. Mengakali filter (penyaringan) dan settingan history adalah aksi yang harus 
diwaspadai. Orang tua dalam hal ini harus sering-sering menambah wawasan agar tidak 
‘dilangkahi’ oleh anak-anak mereka sendiri.
 
4. Dunia user-generated content
Di jagad user-generated content, mereka yang  terkoneksi dengan internet, termasuk anak-
anak bisa menciptakan beragam konten sendiri. Mereka mampu memposting dan menerima 
foto, stream video, serta menulis dan membaca hal-hal yang bisa dilihat siapapun yang 
sedang online. Bahayanya, merekapun bisa menerima informasi tanpa editan dan saringan. 
Membantu anak-anak berpikir kritis akan apa yang mereka posting, baca dan lihat di internet 
adalah langkah yang penting.
 
5. Anak Inginkan Kebebasan
Sangat natural jika anak Anda yang menginjak usia remaja menginginkan privasi, mencoba 
kepribadian yang berbeda dan berusaha untuk diterima. Hal ini adalah bagian dari proses 
menuju kedewasaan. Kadangkala orang tua ‘datang’ di saat yang dirasa tidak tepat saat 
berurusan dengan kebebasan dan keamanan berinternet. Orang tua sebaiknya bisa mencari 
celah yang tepat dan waktu yang pas agar anak-anak tidak merasa terlalu dikontrol dan 
diperlakukan overprotective.
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Langkah 
ber-internet  
di Tengah 
keluarga6 

pertama, jika di rumah kita ada anak 
di bawah umur, gunakan Internet bersama 
dengan anggota keluarga lain yang lebih 
dewasa. Tempatkan komputer di ruang 
keluarga atau di tempat yang mudah 
diawasi oleh kita. Jika diperlukan, berilah 
penjadwalan/pembatasan waktu untuk anak 
dalam menggunakan Internet.

kedua, pelajarilah sarana komunikasi dan 
kandungan informasi yang ditawarkan oleh 
Internet, secara bersama dengan anggota 
keluarga yang lain. Ajukanlah pertanyaan 
kepada mereka. Dengan banyak bertanya, 
kita bisa menggali sejauh mana mereka 
memahami Internet, juga tentang cara 
menggali infor masi yang bermanfaat, 
sekaligus menjauhi informasi yang negatif.

ketiga, berikan pengertian kepada 
seluruh anggota keluarga untuk tidak 
menanggapi/menjawab setiap e-mail 
ataupun private chat dari orang yang tak 
dikenal, termasuk tidak membuka file 
kiriman (attachment) dari siapapun dan 
dalam bentuk apapun.

keempat, pertegaslah kepada siapapun 
yang menggunakan Internet di rumah 
kita untuk tidak memberikan data pribadi/
keluarga, alamat rumah/sekolah, nomor 
telepon, tanggal lahir, password dan data 
diri lainnya kepada orang yang tak dikenal, 
ataupun saat mengisi informasi data diri di 
situs personal, blog ataupun situs lainnya di 
Internet semisal Friendster.com, MySpace.
com ataupun Facebook.com

kelima, mintalah kepada anak di bawah 
umur untuk segera meninggalkan situs yang 
tidak pantas atau yang membuat mereka tidak 
nyaman, baik disengaja ataupun tidak sengaja 
terbuka. Bujuklah agar mereka terbiasa 
bercerita kepada kita tentang segala sesuatu 
yang mereka temui di Internet.

keenam, tegaskan kepada anak maupun 
remaja di rumah kita untuk tidak gegabah 
merencanakan pertemuan langsung 
(face-to-face) engan seseorang yang baru 
mereka kenal di Internet. Jika memang 
mereka bersikeras untuk tetap bertemu, 
maka harus dipastikan ada orang dewasa 
yang menemani dan pertemuannya harus 
berlangsung di tempat umum/publik.
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Mengenalkan internet 
berdasarkan usia anak

• Usia 2 s/d 4 tahUn
Pada usia ini, anak harus didampingi oleh 
orang tua atau orang dewasa. Melakukan 
surfing bersama orang tua adalah hal 
yang terbaik. Hal tersebut bukan sekedar 
persoalan keselamatan anak, tetapi juga 
untuk meyakinkan bahwa anak tersebut 
bisa mendapatkan pengalaman yang 
menyenangkan sekaligus memperkuat 
ikatan emosional antara sang anak dengan 
orang tua. Sejak masuk usia ketiga, beberapa 
anak akan mendapatkan keuntungan jika 
mendapatkan lebih banyak kebebasan 
untuk melakukan eksplorasi, menemukan 
pengalaman baru dan belajar dari kesalahan 
yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut bukan 
berarti mereka dibiarkan menggunakan 
Internet secara bebas. 

Orang tua harus memberikan penjelasan 
mengenai aktifitas apa saja yang terjadi di 
internet, situs yang bermanfaat dan tidak 
boleh diakses, serta ancaman yang berpotensi 
dihadapi. Yang terbaik adalah orang tua tetap 
memilihkan situs yang cocok untuk mereka 
kunjungi dan tidak membiarkan sang anak 
untuk keluar dari situs tersebut ketika masih 
menggunakan Internet. Kita pun tidak perlu 
terus-menerus berada di samping sang anak, 

selama kita yakin bahwa dia berada di dalam 
sebuah situs yang aman, layak dan terpercaya. 

• Usia 4 s/d 7 tahUn
Anak mulai tertarik untuk melakukan 
eksplorasi sendiri. Meskipun demikian, 
peran orang tua masih sangat penting untuk 
mendampingi ketika anak menggunakan 
Internet. Dalam usia ini, orang tua harus 
mempertimbangkan untuk memberikan 
batasan-batasan situs yang boleh dikunjungi, 
berdasarkan pengamatan orang tua 
sebelumnya. Untuk mempermudah hal 
tersebut, maka orang tua bisa menyarankan 
kepada anaknya untuk menjadikan sebuah 
direktori atau search engine khusus anak-
anak sebagai situs yang wajib dibuka saat 
pertama kali terhubung dengan Internet. 

Anak akan mendapatkan pengalaman 
yang positif jika berhasil meningkatkan 
penemuan-
penemuan 
baru mereka 
di Internet. Inti 
permasalahan 
di sini bukanlah 
terpusat pada 
bagaimana 
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menghindari situs-situs negatif, tetapi 
bagaimana caranya agar anak dapat 
tetap leluasa mengeksplorasi Internet 
dan mengunjungi sejumlah situs yang 
bermanfaat tanpa timbul rasa frustrasi atau 
ketidak-nyamanan pada dirinya.

• Usia 7 s/d 10 tahUn
Dalam masa ini, anak mulai mencari 
informasi dan kehidupan sosial di luar 
keluarga mereka. Inilah saatnya dimana 
faktor pertemanan dan kelompok bermain 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kehidupan seorang anak. Pada usia ini 
pulalah anak mulai meminta kebebasan 
lebih banyak dari orang tua. Anak memang 
harus didorong untuk melakukan 
eksplorasi sendiri, meskipun tak berarti 
tanpa adanya partisipasi dari orang tua. 
Tempatkan komputer di ruang yang mudah 
di awasi, semisal di ruangan keluarga. Ini 
memungkinkan sang anak untuk bebas 
melakukan eksplorasi di Internet, tetapi dia 
tidak sendirian.

Pertimbangkan pula untuk menggunakan 
software filter, memasang search engine 
khusus anak-anak sebagai situs yang boleh 
dikunjungi ataupun menggunakan browser 
yang dirancang khusus bagi anak. Pada 
masa ini, fokus orang tua bukanlah pada 
apa yang dikerjakannya di Internet, tetapi 
berapa lama dia menggunakan Internet. 
Pastikan bahwa waktu yang digunakannya 

untuk meng gunakan komputer dan Internet 
tidaklah menyerap waktu yang seharusnya 
diguna kan untuk variasi aktifitas lainnya. 

Bukanlah hal yang baik apabila anak-
anak menghabiskan waktunya hanya untuk 
melakukan satu kegiatan saja, bahkan 
untuk hanya membaca buku ataupun 
menggunakan Internet sekalipun. Salah 
satu cara mencegah hal tersebut adalah 
dengan membatasi waktu online mereka, 
bisa dengan cara menggunakan aturan yang 
disepakati bersama atau dengan memasang 
software yang dapat membatasi waktu 
online. Penting pula diperhatikan bahwa 
saat mereka online, upayakan agar mereka 
mengunjungi berbagai macam situs, tidak 
sekedar satu-dua situs favorit mereka saja.

• Usia 10 s/d 12 tahUn
Pada masa pra-remaja ini, anak yang 
membutuhkan lebih banyak pengalaman 
dan kebebasan. Inilah saat yang tepat 
untuk mengenalkan fungsi Internet 
untuk membantu tugas sekolah ataupun 
menemukan hal-hal yang berkaitan 
dengan hobi mereka. Perhatian orang tua 
tidak hanya pada apa yang mereka lihat 
di Internet, tetapi juga pada berapa lama 
mereka online. Tugas orang tua adalah 
membantu mengarahkan kebebasan 
mereka. Berikanlah batasan berapa lama 
mereka bisa mengggunakan Internet dan 
libatkan pula mereka pada kegiatan lain 

Akses ke dunia maya secara terkontrol 
bagi anak-anak kita juga bisa dengan 
memanfaatkan datacard, salah satunya 
datacard dari XL. Keunggulan datacard XL 
adalah kita bisa mengakses internet dari 

mana saja dengan kualitas jaringan yang 
handal, baik di dalam atau di luar rumah. 
Datacard akan memudahkan orang tua 
untuk mengatur waktu dan tempat bagi 
anaknya untuk bisa mengakses internet 

melalui notebook maupun PC.
Sifat datacard yang nirkabel 
memudahkan orang tua menyambung 
atau memutus koneksi internet bagi 
anaknya. Datacard yang tidak dipakai 
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semisal olahraga, musik dan membaca buku.
Pada usia 12 tahun, anak-anak mulai 

mengasah kemampuan dan nalar berpikir 
mereka sehingga mereka akan membentuk 
nilai dan norma sendiri yang dipengaruhi 
oleh nilai dan norma yang dianut oleh 
kelompok pertemanannya. Sebelumnya, 
norma keluargalah yang banyak 
berpengaruh. Pada usia ini, sangatlah 
penting untuk menekankan konsep 
kredibilitas. Anak-anak perlu memahami 
bahwa tidak semua yang dilihatnya di 
Internet adalah benar dan bermanfaat, 
sebagaimana belum tentu apa yang 
disarankan oleh teman-temannya memiliki 
nilai positif.

• Usia 12 s/d 14 tahUn
Inilah saat anak-anak mulai aktif 
menjalani kehidupan sosialnya. Bagi yang 
menggunakan Internet, kebanyakan 
dari mereka akan tertarik dengan online 
chat (chatting). Tekankan kembali pada 
kesepatakan dasar tentang penggunaan 
Internet di rumah, yaitu tidak memberikan 
data pribadi apapun, bertukar foto 

atau melakukan pertemuan face-to-
face dengan seseorang yang baru dikenal 
melalui Internet, tanpa sepengetahuan 
dan/atau seijin orang tua. Pada usia ini 
anak-anak harus sudah memahami bahwa 
faktanya seseorang di Internet bisa jadi 
tidaklah seperti yang dibayangkan atau 
digambarkan. 

Anak pada usia ini juga sudah saatnya 
mulai tertarik dengan hal-hal yang berkaitan 
dengan seksualitas. Sangatlah alamiah 
apabila seorang anak mulai tertarik dan 
penasaran dengan lawan jenisnya. Mereka 
akan mencoba melakukan eksplorasi untuk 
memenuhi rasa ketertarikan dan penasaran 
mereka. Dalam masa ini, orang tua harus 
waspada terhadap apa yang dilakukan 
anaknya. Orang tua tidak harus berada 
di ruangan yang sama dengan sang anak 
ketika anak tersebut tengah menggunakan 
Internet. Tetapi anak tersebut harus tahu 
bahwa orang tua berhak untuk keluar-
masuk ke dalam ruangan tersebut kapan 
saja dan menanyakan apa yang dilakukan 
anak tersebut ketika sedang online.

Janganlah terkejut apabila anak-anak 
mulai tertarik dengan 
materi-materi seksual. 
Bagaimana orang tua 
menghadapi hal tersebut, 
tentu saja tergantung 
kepada penilaian masing-
masing orang tua terhadap 

chat room

Keterbukaan dan kejujuran 
dalam keluarga bisa melindungi 
anak dari materi negatif internet

bisa dengan mudah disimpan orang 
tua. Sebaiknya penggunaan datacard 
disesuaikan dengan waktu yang tersedia 
bagi orang tua untuk bisa mengawasi 
penggunaan internet oleh anaknya.
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materi 
tersebut. 
Yang harus 
diperhatikan 
adalah materi-
materi seksual 
yang dapat 
ditemukan 
ditemukan di 
Internet adalah 
berbeda 
dan kerap 
lebih berani 

ketimbang yang bisa didapatkan di media 
cetak. Jika seorang anak mela kukan 
eksplorasi yang mendalam di Internet, bisa 
saja dia mendapatkan situs, chatroom atau 
mailing-list yang mengeksplorasi fantasi 
seksual, yang justru dapat mengganggu 
ataupun menakutkan bagi orang tua 
maupun anak yang bersangkutan.

Hal ini menguatkan penda pat mengenai 
pentingnya pemasangan software filter, 
keterlibatan orang tua yang intensif, 
menekankan nilai dan norma keluarga 
serta meningkatkan kepercayaan dan 
keterbukaan antara orang tua dan anak. 
Masa ini merupakan masa yang tepat bagi 
kebanyakan orang tua untuk bercerita 
dan berbagi informasi tentang hal-hal 
seksual kepada anaknya. Tetapi di sisi lain, 
pemasangan software filter secara diam-
diam ataupun tanpa persetujuan sang anak, 
bisa berdampak pada timbulnya resistansi 
sang anak kepada orang tua. 

Untuk itu kejujuran kepada sang anak 
menjadi penting, sehingga mereka tahu 
apa yang orang tua mereka lakukan 
dengan komputer mereka dan mengapa 
hal tersebut dilakukan. Jika orang 
tua ingin memasang software 
filter, haruslah dijelaskan kepada 
anaknya bahwa hal tersebut 
dilakukan untuk melindungi 
mereka dari materi-materi 
yang berbahaya atau tidak 

layak. Seperti keputusan untuk tidak 
membiarkan anaknya bepergian ke suatu 
tempat yang cenderung berbahaya, orang 
tua memiliki hak pula untuk melindungi 
anaknya melakukan surfing ke situs-situs 
yang negatif di Internet.

• Usia 14 s/d 17 tahUn
Masa ini adalah masa yang paling menarik 
dan menantang dalam kehidupan seorang 
anak remaja dan orang tua. Seorang remaja 
akan mulai matang secara fisik, emosi dan 
intelektual. Mereka haus akan pengalaman 
yang terbebas dari orang tua. Ikatan-ikatan 
dengan keluarga tidak terlalu diperketat 
lagi, tetapi tetap tidak menghilangkan 
peranan pengawasan orang tua. Kehidupan 
remaja sangatlah rumit, sehingga mereka 
membutuhkan kebebasan sekaligus arahan 
pada waktu yang bersamaan. Remaja 
kerap melakukan hal-hal yang beresiko 
tinggi, baik online maupun offline. Tidak 
jarang remaja memutuskan untuk bertemu 
muka dengan seseorang yang baru 
dikenalnya melalui Internet, tentu saja tanpa 
pengawasan orang tua.

Untuk itu perlu ditekankan benar-benar 
kepada remaja bahwa siapapun 
yang mereka kenal di Internet 
belumlah tentu seperti apa 
yang mereka bayangkan dan 
bisa jauh berbeda dalam 

kehidupan 
sehari-hari. 

Meskipun 
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terkadang sulit untuk memberikan 
pemahaman kepada remaja, tidak jarang 
mereka memahami bahwa mereka pun 
sejatinya membutuhkan perlindungan 
terhadap pihak-pihak yang bermaksud 
mengeksploitasi mereka. Remaja haruslah 
diberikan pemahaman bahwa kontrol 
berada di tangan mereka dengan cara tetap 
waspada terhadap keberadaan pihak yang 
dapat merugikan mereka.

Bahaya yang terbesar adalah jika seorang 
remaja putri bertemu dengan seseorang 
yang baru saja dikenalnya melalui Internet. 

Jika remaja putri tersebut tetap memaksa 
ingin bertemu, maka dia haruslah mengajak 
seorang sahabat atau teman dekatnya 
untuk menemaninya. Pertemuan tersebut 
haruslah di tempat publik yang terbuka dan 
banyak orang. Bagi orang tua, berpikir dan 
bertindaklah dengan berkacamata pada 
masa remaja dulu. Tetapkan harapan yang 
masuk akal dan jangan berlebihan apabila 
suatu ketika anak remajanya melakukan 

sesuatu di Internet yang melanggar 
peraturan keluarga yang telah ditetapkan. 
Ini bukan berarti orang tua tidak boleh 
menanggapi secara serius dan menegakkan 
pengawasan serta disipilin, tetapi cobalah 
memandang sesuatu secara lebih luas lagi.

Jika seorang remaja menceritakan 
sesuatu kepada orang tua tentang hal-hal 
negatif yang ditemuinya di Internet, respon 
orang tua janganlah mencabut hak anak 
remaja tersebut dalam menggunakan 
Internet. Orang tua harus bertindak sportif 
dan bekerjasama dengan anak remajanya 
untuk mencegah hal-hal yang negatif 
terulang lagi di kemudian hari. Ingatlah, 
tidak lama lagi seorang anak remaja akan 
berangkat dewasa. Mereka tidak sekedar 
harus tahu tentang bagaimana cara bersikap 
yang baik, tetapi juga harus tahu bagaimana 
cara membuat pertimbangkan mana 

yang baik dan yang tidak, baik online 
maupun offline. Hal tersebut akan lebih 

bermanfaat dan sesuai bagi kehidupan 
mereka di masa depan.

Batasi penggunaan internet, 
dan libatkan anak-anak pada 
kegiatan lain seperti olahraga



Ibarat belantara, internet dapat menyesatkan penggunanya jika tidak punya cukup pedoman 
dalam menjelajahinya. Apalagi buat anak-anak. Mereka adalah kelompok yang paling 
potensial untuk jadi korban kejahatan dunia maya.
 
Para orang tua tentunya tidak ingin hal buruk terjadi pada anak. Untuk itu, upaya prefentif 
perlu dilakukan, salah satu adalah membuat aturan bagi anak-anak kita dalam berinternet. 
Dalam kenyataannya, sering kali anak-anak dengan rasa keingintahuan yang tinggi mencoba 
mencari celah dan melanggar aturan  yang telah dibuat. Sebelum anak Anda melakukan 
pelanggaran lebih jauh, kenali sejak awal gelagat mencurigakan dari mereka.
 
Berikut ini 10 gelagat mencurigakan yang harus kita waspadai, karena biasanya 
merupakan indikasi bahwa anak telah melanggar aturan berinternet.

kenali 10 gelagat Mencurigakan 
saat anak berinternet

16 | internet sehat

1. Menerima sejumlah pesan yang tak biasa
Ini bisa menjadi pertanda bahwa anak 
telah memberikan informasi pribadinya. 
Penjaring informasi biasanya mengiming-
imingi dengan berbagai hadiah mulai dari 
lagu-lagu MP3 gratis, piranti game, dan 
sebagainya. Beritahu dan peringatkan 
mereka bahaya yang mungkin timbul jika 
mereka mengobral informasi pribadi secara 
sembarangan. Ingatkan mereka untuk 
tidak memberikan informasi pribadi seperti 
alamat email, nomor telepon, dan alamat 
rumah kepada orang yang tak dikenal.
 
2. Menutup layar monitor dan window 
dengan cepat.
Refleks anak-anak biasanya akan sangat cepat 
saat dia ketahuan melanggar aturan. Anak 

yang tiba-tiba menutup layar monitornya 
patut diselidiki lebih lanjut. Cari tahu alasan 
mereka melakukan itu. Mungkin sudah 
saatnya untuk memasang parental software 
security, sehingga kita bisa memonitor 
aktivitas anak-anak kita saat berinternet dan 
segera memperingatkan mereka jika mulai 
mencoba mengakses situs-situs yang yang 
berbahaya buat mereka.
 
3. Mengakses internet  saat larut malam
Kadangkala anak-anak khususnya yang 
sendirian dan kesepian di rumah, mudah 
tergoda untuk masuk ke situs seperti 
Facebook, atau mencoba aplikasi chatting. 
Segeralah cari tahu siapa-siapa saja teman 
mereka dan kelompok chatting apa saja 
yang sering dikunjungi. Jika dirasa perlu, 



pasanglah parental software security 
sehingga anak-anak kita aman dari 
ancaman predator dunia maya yang selalu 
bergentayangan mencari mangsa.

 4. Mengubah password dan tidak mau 
memberitahukan kepada orang tua
Orang tua sebaiknya selalu mengetahui dan 
menyimpan password anak-anak mereka. 
Jika mereka mulai merahasiakannya, segera 
cari tahu password mereka yang baru. 
Parental software security akan sangat 
membantu jika mereka mulai mencoba 
untuk mengubah password.

5. Menggunakan komputer selain di rumah
Komputer-komputer di tempat umum, 
seperti perpustakaan ataupun warung 
internet biasanya memberikan akses internet 
yang tak terbatas. Dan fasilitas ini tidak 
mereka miliki di rumah, sehingga berhati-
hatilah jika anak-anak  menggunakan 
fasilitas ini. Jika memungkinkan dampingilah 
mereka, dan jika tidak minta mereka 
menyampaikan aktivitas dan situs-situs yang 
mereka kunjungi.
 
6. Mulai memisahkan diri dari keluarga 
atau teman-temannya
Pelaku kejahatan seksual biasanya berusaha 
mendekatkan korban pada mereka, dan 
menjauhkannya dari keluarga dan teman-
teman. Anak-anak kita pun bisa  menjadi 
korban kejahatan seksual, baik yang 
dilakukan secara fisik maupun verbal.
 
7. Anda menemukan foto-foto asing di 
komputer
Secara acak cobalah cari file-file gambar 
atau foto pada komputer anak, seperti file 
.jpg, .tiff, .gif atau .bmp. Mintalah anak untuk 
memberikan informasi mengenai foto-foto 
tersebut, dan catat informasinya.
 

8. Menerima  telpon dari nomor yang tak 
dikenal
Banyak pelaku kejahatan biasanya memilih 
menggunakan telepon untuk berkomunikasi 
dengan calon korban. Kadang mereka juga 
meminta calon korbannya untuk menelpon 
balik, dengan begitu mereka memperoleh 
nomor telpon si calon korban. Dengan ID 
tersebut pelaku bisa memperoleh identitas 
dan alamat calon korbannya, sehingga 
memudahkan mereka dalam beraksi.
 
9. Menerima kiriman surat, hadiah atau 
paket dari orang yang tak dikenal
Pelaku kejahatan kadang melakukan modus 
kejahatannya dengan mengirimkan foto 
atau hadiah kepada calon korban. Jika anda 
menjumpai kejadian seperti ini, berhati-
hatilah dan segeralah ambil tindakan 
pencegahan segera.
 
10. Anda menemukan file atau gambar 
tak senonoh di komputer
Hal ini juga merupakan pertanda yang 
harus segera anda sikapi. Segeralah cari 
sumber file tersebut. Jika file tersbut berasal 
dari situs-situs internet segeralah blokir 
alamat-alamat tersebut. Jika berasal dari 
orang lain, tidak ada salahnya untuk segera 
menghubungi pihak berwajib.

Gelagat-gelagat tersebut di 
atas merupakan indikasi awal dari 
penyalahgunaan internet yang kerap terjadi 
pada anak-anak. Para orang tua tentunya 
tidak ingin anak terperosok dalam kejahatan 
internet. Tidak ada salahnya untuk berjaga-
jaga, salah satunya dengan menggunakan 
parental software security di komputer 
anak, selain dengan selalu memberikan 
pemahaman yang benar terhadap bahaya 
dan manfaat di Internet.
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Salah satu langkah antisipasi untuk menangkal materi negatif tersebut 
adalah dengan menginstal software pengaman di komputer kita. Yang 
harus diingat adalah, berbagai macam software yang tersedia tidaklah 
menggantikan peran orang-tua, guru ataupun komunitas dalam 
memberikan keamanan dan kenyamanan anak kita selama ber-Internet. 
Software hanyalah alat bantu, yang tidak bisa menjamin 100% menghalau 
materi negatif dari Internet. Secara umum, software pengaman tersebut 
terdiri atas:

alat bantu Tangkal Materi negatif

• Software BrowSer anak
Software browser adalah yang menjadi 
perantara utama antara Internet dengan 
komputer yang digunakan. Browser anak 
secara umum telah dirancang untuk 
semaksimal mungkin menyaring berbagai 
situs, gambar atau teks yang tak layak 
diterima anak. Browser anak juga didisain 
untuk menarik dan mudah digunakan oleh 
anak. Contoh software: 
Kid Rocket (www.kidrocket.org)

• Software Parental (filter, Monitor dan Penjadwalan). 
Software ini untuk mencegah anak sengaja 
atau tidak sengaja membukan dan/atau 
melihat berbagai gambar yang tak layak 
(pornografi, sadisme, dan sebagainya) 
yang terdapat di situs Internet. Software 
ini juga akan memudahkan orang tua 
ataupun pengasuh untuk memonitor 
aktifitas anak selama online dengan 
berbagai variasi metode pengawasan. 
Fungsi lain dari software ini adalah untuk 
membatasi jumlah/durasi waktu anak dalam 

menggunakan Internet. Termasuk untuk pengaturan hari dan jam tertentu sehingga 
komputer dapat atau tidak dapat digunakan oleh anak untuk ber-Internet. Contoh 
software: K9 Web Protection (www.k9webprotection.com)
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• Software anti-ViruS
Software ini untuk mencegah agar 
program jahat perusak data semisal 
virus, worm dan trojan horse bercokol 
dan berkembang-biak di komputer kita. 
Contoh software:  
AVG anti-virus (www.grisoft.com) 

Beberapa contoh software di atas memiliki versi berlisensi freeware (gratis dan bebas 
digunakan bagi pengguna individu ataupun non profit) ataupun shareware (gratis dan bebas 
digunakan dalam periode waktu tertentu).

dns nawala

Kalau Anda telah memutuskan ingin memblokir/memfilter (self-censorship) komputer di 
sekolah, warnet, kantor ataupun rumah, maka gunakanlah DNS Nawala Project (www.nawala.
org). Nawala Project adalah sebuah layanan yang bebas digunakan oleh pengguna internet 
yang membutuhkan saringan konten negatif.
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Tahukah anda bahwa kompuTer (pC) iTu seperTi manusia? 
masa sih?
 
Komputer memiliki memory dan prosesor yang cara kerjanya hampir sama dengan memori 
dan otak manusia. Dengan memory dan prosesor, komputer bisa menyimpan file-file 
komputer seperti program, foto-foto, dokumen, game atau musik.
 
Nah, komputer sendiri mempunyai 2 komponen utama, terdiri dari perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software).

Ibaratnya manusia, hardware adalah bagian tubuh komputer yang bisa dilihat. Tanpa 
komponen ini, sebuah komputer tidak akan bisa beroperasi dengan baik. Contoh hardware 
komputer adalah mouse, monitor, printer, webcam, speaker. Sedangkan software adalah 
otaknya komputer.
 
Agar bisa terhubung ke internet, maka sebuah komputer membutuhkan jaringan internet. 
Internet akan menghubungkan komputer kita ke komputer lain di seluruh dunia, sama seperti 
ponsel kita yang terhubung ke ponsel lain lewat jaringan kabel. Hebatnya, dengan koneksi 
internet kita bisa mengirim surat, dokumen, ngobrol dengan orang lain di seluruh dunia. 

Seberapa aman komputer kita ketika terhubung ke jaringan internet?

Sebuah komputer memiliki ribuan port yang berfungsi seperti pintu. Port inilah yang 
nantinya akan diatur apakah dibuka atau ditutup untuk menerima dan mengirim informasi 
setiap kali kita terhubung ke internet. Seperti sebuah benteng yang membutuhkan 
pertahanan, bagaimana kita menjaga ribuan pintu tersebut? Kuncinya adalah pastikan 
komputer Anda aman.
 

II. Amankan Komputermu dari 
Ancaman Internet!
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apa saja ancaMan pOTensiaL di inTerneT?
 
SPAM
Spam adalah e-mail sampah yang kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita, tanpa kita 
kehendaki. Isi dari spam tersebut bermacam-macam, dari sekedar menawarkan produk / jasa 
hingga penipuan berkedok bisnis kerjasama, tawaran multi-level marketing dan iklan-iklan yang 
tidak dikehendaki. Spam termasuk ke dalam daftar masalah keamanan yang serius karena dapat 
digunakan untuk mengirimkan trojan, virus, worm, spyware, dan sasaran serangan phishing.
 
MALWARE
Malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk di antaranya virus, worm, 
dan trojan. Malware menyebarkan diri dengan memanfaatkan media-media komunikasi 
populer, seperti email, pesan instan, situs, dan material download lewat koneksi peer-to-peer. 
Malware juga akan berusaha mengeksploitasi kelemahan pada sistem.
 
SPYWARE
Spyware adalah sebuah program jahat yang bersembunyi di dalam komputer. Sesuai 
namanya, program ini akan memata-matai segala aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa 
sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting seperti username, password, dan informasi 
rekening bank. Data tersebut kemudian akan dikirim kepada si pembuat program. Spyware 
biasanya akan terinstal secara otomatis ketika kita men-download software tertentu, atau 
mengklik iklan tertentu dari sebuah situs, atau mengklik link tertentu dari sebuah pesan e-mail 
atau yang muncul secara tiba-tiba di pesan instan. Kita mungkin tidak sadar menerima sebuah 
spyware ketika menyetujui “End User License Agreement” saat menginstal program software.

 
PhishinG
Dalam dunia internet, phishing dikenal juga sebagai aksi penipuan 
online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet 
seperti username, password, dan detil informasi kartu kredit. Teknik 
serangan yang dilakukan umumnya dengan rekayasa sosial, misalnya 
dengan memanfaatkan isu-isu terkini seperti peristiwa bencana alam 
dan gempa bumi, ajang kompetisi olahraga seperti Olimpiade atau 
Piala Dunia, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mengelabui 
kita agar mau menyerahkan informasi pribadi. Phishing biasanya 
menyebar lewat email yang mengatasnamakan sebuah perusahaan 
ternama, di mana kita akan mendapatkan link yang jika diklik maka 
link tersebut akan mengarahkan kita ke sebuah situs palsu yang 
mirip dengan situs resmi perusahaan. Lalu kita akan diminta untuk 
menginputkan username dan password serta data penting lainnya.
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1) Tak usah merespon / menjawab / 
membalas e-mail yang dikirim dari 
orang yang tidak kita kenal.

2) Waspadalah, mengirimkan e-mail 
“remove”, “unsubscribe” atau sejenisnya 
ke pengirim spam (spammer) justru 
akan memberikan informasi bahwa 
e-mail kita aktif kepada mereka, yang 
akan berakibat semakin membanjirnya 
spam ke mailbox kita.

3) Jangan pernah membuka atau meng-
klik link situs yang ditawarkan atau 
diinformasikan oleh e-mail yang kita tak 
kenal pengirimnya.

4) Buatlah dan gunakan alamat e-mail 
yang berbeda untuk tiap keperluan, 
bedakan e-mail yang digunakan untuk 
keperluan pribadi (termasuk keperluan 
sekolah ataupun keperluan pekerjaan) 
dengan e-mail yang ntuk keperluan 
mendaftar di mailing-list tertentu atau 
mengisi suatu formulir online di sebuah 
situs.

5) Hindari memberikan alamat e-mail 
pribadi ke sembarang orang, termasuk 
memasangnya di situs (personal 
ataupun resmi), blog, Facebook, 

Friendster ataupun MySpace. 
6) Jika tetap harus menyantumkan e-mail 

di situs, maka gantilah tanda ‘@’ dengan 
‘[at]’ agar tidak terbaca oleh program 
otomatis yang mendeteksi alamat 
e-mail milik spammer. Contoh: surel[at]
ictwatch.com.

7) Jika menerima spam lokal (berbahasa 
Indonesia), segera hubungi tim khusus 
penanggulangan spam nasional melalui 
e-mail abuse@apjii.or.id

8) Apabila diperlukan, pasang software 
antispam di komputer kita

9) Aktifkan fitur anti-spam di layanan 
e-mail yang Anda lakukan. Biasanya 
account e-mail di Yahoo, Gmail ataupun 
Hotmail memiliki fitur anti-spam. 
Sejumlah ISP terkemuka di Indonesia 
juga telah melindungi e-mail para 
pelanggannya dengan anti-spam. 
Tanyakanlah kepada ISP langganan 
Anda.

10) Bacalah informasi terkini tentang 
perkembangan spam secara global / 
internasional serta penanggulangannya 
di situs www.spamhaus.org

10 Kiat Jitu 
Hindari 
Spam

Untuk menghindari 
atau setidaknya 
meminimalisir masuknya 
spam ke mailbox kita, 
berikut ini beberapa kiat 
yang bisa dilakukan:
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1) Pastikan Anda mem-backup data 
di komputer secara rutin. Malware 
tidak hanya dapat mencuri informasi 
perbankan atau informasi pribadi lainnya, 
tetapi juga dapat menghapus seluruh isi 
komputer bahkan membuat komputer 
menjadi tidak berfungsi alias rusak.

2) Jangan pernah membuka file 
attachment ataupun link yang berasal 
dari sumber yang tidak dikenal, 
termasuk attachment di email dan 
instant message.

3) Sebelum membuka file, scan terlebih 
dahulu file tersebut dengan antivirus. 
Jangan lupa untuk selalu meng-update 
antivirus Anda secara rutin.

4) Perbarui sistem keamanan dan web 
browser Anda dengan patch terbaru.

5) Hapus semua pesan yang tidak dikenal, 
jangan membukanya.

6) Jika tiba-tiba salah satu teman yang 
ada dalam daftar instant messanger 
mengirimkan pesan aneh, file, ataupun 
link yang mencurigakan, jangan dibalas 
ataupun membuka link tersebut. Segera 
tutup saja window chat tersebut.

6 Trik Antisipasi 
Serangan Malware

1) Selektiflah dalam memilih material-
material yang kita download dari 
Internet ke dalam komputer.

2) Bacalah selalu perjanjian lisensi 
(licensing agreements) dengan seksama, 
sebelum melakukan proses instalasi 
software.

3) Waspadailah aksi penipuan anti-
spyware. Ada beberapa software anti-
spyware yang justru berisi spyware. 
Kalau kita tidak jeli, tidak menutup 
kemungkinan kita terjebak aksi 
penipuan seperti ini. Untuk itu, telitilah 
sebelum men-download dan menginstal 
sebuah aplikasi.

4) Waspadai iklan-iklan yang muncul tiba-
tiba di setiap komputer ataupun email.

5) Perbarui selalu browser Internet Anda 
dengan versi terbaru.

6) Lakukan scan komputer secara rutin.
7) Apabila diperlukan, pasanglah software 

anti-spyware di komputer. Salah satu 
software yang bisa digunakan adalah 
norton internet security atau Norton 
360. Software ini menyediakan proteksi 
anti-spyware untuk melindungi 
komputer dari ancaman keamanan.

7 Jurus Aman 
Tangkis Spyware
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1) Jangan pernah meng-klik link yang tampak 
mencurigakan, yang muncul di inbox 
e-mail Anda, instant messenger ataupun 
Facebook. Kemungkinan besar link ini akan 
mengarahkan Anda ke situs phishing.

2) Jika ingin login ke situs perbankan Anda, 
daripada mengklik sebuah link, lebih 
baik ketikkan saja alamat situs bank Anda 
langsung ke web browser. Perlu diketahui 
bahwa phisher (pelaku phishing) cukup 
sering menyertakan link pada halaman 
Web atau e-mail, yang nantinya akan 
mengarahkan Anda ke situs lain untuk 
mengambil keuntungan.

3) Periksalah address bar pada browser Anda 
untuk memastikan alamat situs yang Anda 
kunjungi sudah benar. Halaman web yang 
Anda buka bisa saja tampil layaknya situs 
bank resmi, namun sejatinya palsu. Ingatlah, 
bank tidak akan pernah me-redirect url 
situs internet banking ke domain lain.

4) Url situs internet banking yang resmi 
selalu menggunakan "https" (ditandai 
dengan adanya icon bergambar gembok di 
pojok kanan bawah browser). Untuk lebih 
meyakinkan apakah situs yang diakses 
adalah situs resmi, perhatikan apakah di 
situs tersebut terdapat icon "Certificated", 
yang dikeluarkan oleh perusahaan 
menyediakan sertifikasi SSL (Secure Socket 
Layer) internasional. Contohnya: Verisign, 
Cybertrust, dan sebagainya. 

5) Jangan pernah memberikan informasi 
pribadi ke siapapun. Bank tidak akan 
pernah menanyakan password atau PIN 
perbankan Anda.

5 Langkah Proteksi 
Diri dari Phishing

1. Lakukan investasi dengan 
membeli solusi keamanan 
internet yang menggabungkan 
antivirus, firewall, deteksi 
penyusupan dan manajemen 
kelemahan untuk mendapatkan 
perlindungan maksimum dari 
malware dan ancaman lainnya. 

2. Pastikan bahwa patch keamanan 
yang paling baru telah terpasang 
dan diterapkan segera untuk 
semua aplikasi yang memiliki 
kelemahan. 

3. Pastikan bahwa password yang 
digunakan adalah campuran 
huruf dan angka, dan sering-
seringlah mengubahnya. 
Password tak seharusnya 
mengandung kata-kata dari 
kamus. 

4. Jangan pernah membuka, 
melihat atau menjalankan 
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12 Praktek 
Keamanan

Pengguna PC  
attachment email 
kecuali memang 
attachment itu sudah 
diketahui tujuannya 
dan dikirimkan 
sepengetahuan 
penerima. 

5. Update definisi virus 
secara rutin. Dengan 
memiliki definisi virus 
yang terbaru, Anda bisa 
melindungi komputer 
dari virus terbaru yang 
sedang menyebar. 

6. Cek secara rutin apakah 
sistem operasi yang 
digunakan memiliki 
kelemahan. Ini bisa 
dilakukan dengan 
memanfaatkan 
Symantec Security 
Check yang bisa 

diakses lewat http://
www.symantec.com/
securitycheck.

7. Gunakan solusi 
anti phishing. Dan, 
jangan pernah 
memberitahukan 
informasi rahasia, 
pribadi atau finansial, 
kecuali jika bisa 
dipastikan bahwa 
permintaan informasi itu 
benar-benar resmi. 

8. Terlibatlah dengan 
melacak dan 
melaporkan upaya 
serangan. Dengan 
layanan tracking dari 
Symantec Security 
Check, pengguna bisa 
segera mengidentifikasi 
lokasi serangan 

potensial dan 
meneruskan informasi 
itu ke ISP penyerang 
atau pihak berwajib. 

9. Waspadalah karena 
ancaman keamanan 
bisa secara otomatis 
terpasang pada 
komputer yang 
menggunakan program 
berbagi file, download 
gratisan dan software 
versi freeware atau 
shareware tertentu. 

10. Hindarilah mengklik 
tautan atau attachment 
pada email atau pesan 
instan, hal-hal ini 
mungkin membuka 
komputer pada risiko 
yang tidak perlu. 

11. Baca end-user license 
agreements (EULA) 
secara hati-hati dan 
pastikan semua 
persyaratannya 
dipahami sebelum 
menyetujuinya. 
Beberapa risiko 
keamanan tertentu bisa 
dipasang saat pengguna 
menyetujui EULA 
atau akibat pengguna 
menyetujuinya. 

12. Waspadai piranti lunak 
yang menampilkan 
iklan pada tampilannya. 
Banyak program 
spyware yang melacak 
bagaimana pengguna 
merespons iklan 
semacam ini, kehadiran 
program semacam ini 
adalah tanda bahaya. 
Iklan yang muncul bisa 
jadi adalah spyware. 
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Tren inTerneT MObiLe

Mengakses data dan internet lewat ponsel 
(mobile internet) belakangan menjadi 
tren terutama di kalangan anak muda. 
Selain harga telepon pintar (smartphone) 
semakin murah, banyak vendor memasarkan 
smartphone yang telah memiliki fitur 
web browsing dan membundlingnya 
dengan paket internet dengan harga lebih 
terjangkau. 

Menurut data awal dari Nielsen Southeast 
Asia Digital Consumer Report yang akan 
diluncurkan Septermber 2011, sebanyak 
48 persen pengguna internet di Indonesia 
menggunakan ponsel untuk mengakses 
internet. Dan Indonesia merupakan pasar 
paling besar yang bergantung akses mobile 
internet di Asia Tenggara.

III. Panduan Berinternet Aman

Selain harga, aksesibilitas juga menjadi salah 
satu alasannya. Banyak pengguna ponsel 
mulai memberdayakan ponselnya sebagai 
alat untuk mengakses internet. XL misalnya, 
sekitar 20% dari total pelanggan XL Axiata 
yang mencapai 39,5 juta nomor, tercatat 
mengakses layanan data dan internet lewat 
ponselnya (data tahun 2010, dikutip dari 
detikinet.com).

Dengan gadget dalam genggaman, 
semua orang kini bisa tersambung dengan 
berbagai situs di dunia maya. Update status 
di Facebook dan Twitter atau mengecek 
email pun jadi pilihan utama dilakukan lewat 
telepon genggam. 
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Memberikan ponsel kepada anak memang 
bisa memberikan manfaat. Misalnya, 
orangtua bisa menghubungi anak untuk 
menanyakan kabar atau sebaliknya, anak 
dapat menghubungi orangtua kapan saja 
jika mereka membutuhkan bantuan. Yang 
harus diingat, ponsel bukanlah pengganti 
kehadiran orangtua bagi si anak.

Tidak ada satupun teknologi yang bisa 
menggantikan peran orangtua. Ponsel pun 
kini sudah dianggap sebagai kebutuhan 
pokok. Dengan harganya yang kini relatif 
terjangkau, penggunaan ponsel menjamur di 
kalangan anak sekolah. Memberikan ponsel 
kepada anak, menuntut tanggung-jawab 
besar dari kedua belah pihak, orangtua dan 
anak tersebut. Semakin canggih ponsel yang 
digunakan oleh anak, semakin besar tanggung 
jawab yang harus diemban oleh keduanya.

Mengapa demikian? Sebab ponsel yang 
kelas entry-level (low end), memiliki fitur 
yang sangat terbatas. Paling tidak lebih 

dari sekedar menelpon, mengirim SMS, 
mendengarkan musik ataupun bermain 
game sederhana. Tetapi ponsel yang kelas 
di atasnya, kemampuannya tentu setara 
dengan harganya, yaitu memiliki fitur untuk 
mengambil gambar (foto), memutar video, 
mengakses Internet dan social media.

Orangtua sebaiknya paham, bahwa ponsel 
adalah teknologi yang bak pisau bermata 
dua. Salah digunakan, bisa mencelakai 
penggunanya. Semakin canggih ponsel yang 
digunakan, semakin “tajam pisau”-nya. Ini 
membutuhkan ekstra tanggung-jawab dari 
penggunanya, ataupun orangtua. Menjadi 
awal kesalahan apabila orangtua menyerahkan 
keputusan membeli ponsel sepenuhnya 
kepada anak. Orangtua yang tutup mata dan 
hanya memberikan uang (untuk membeli 
ponsel ataupun pulsa bulanan) kepada 
anak, itu sama saja menjerumuskan anak 
ke berbagai potensi masalah yang dapat 
merugikannya dikemudian hari. 
—

3 Diskusi Wajib + 5 Aplikasi Bantuan, 
Lindungi Anak Saat Berponsel
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3 (TIGA) DISKUSI WAJIB

Menjadi (lebih) peduli, bukan 
berarti orangtua harus piawai dan 
paham segala macam hal dan 
istilah teknis dari ponsel yang 
akan dibeli atau telah digunakan 
oleh anaknya. Selama anak masih 
tergantung secara finansial dengan 
orangtua, maka orangtua wajib 
mengetahui, bukan membatasi, 
untuk apa dan bagaimana uang 
yang diberikannya dibelanjakan. 
Berikut ini 3 diskusi wajib yang 
dapat membantu orangtua dalam 
mengambil sikap atas penggunaan 
ponsel oleh anaknya.

1. Diskusikan Kebutuhan. Ketika akan membeli ponsel, sebaiknya ada diskusi antara 
orangtua dan anak. Misalnya, mengapa harus membeli ponsel merek/tipe A ketimbang 
lainnya. Orangtua tidak perlu takut dianggap gaptek, karena disinilah justru kesempatan 
belajar dari anak yang notabene secara umum lebih paham teknologi. Kemudian tanamkan 
pemahaman sejak dini, bahwa membeli sesuatu haruslah berdasarkan kebutuhan, bukan 
karena latah atau mengikuti tren. Ponsel yang kelas low-end, selain harganya lebih murah, 
juga lebih mudah dipahami fungsinya karena memiliki fitur terbatas. Meskipun terbatas, 
justru fitur tersebut yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan anak (sesuai dengan 
umurnya). Misalnya hanya untuk telepon, SMS dan mendengarkan musik. Sekali lagi tidak 
semua fitur canggih yang ada di ponsel akan digunakan atau dioptimalkan.

Cermat menggunakan uang sesuai kebutuhan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada 
anak sejak dini. Ini termasuk ketika memilih paket berlangganan layanan selular, baik pra 
maupun pasca bayar. Apalagi sekarang paket pra bayar juga memiliki beragam pilihan, 
misalnya paket gratis Internet, paket gratis SMS, paket gratis bicara, dan sebagainya. Biaya 
pulsa yang rutin akan dibayarkan oleh orangtua juga harus berdasarkan kesepakatan 
bersama sesuai kebutuhan di atas.

2. Diskusikan Tanggungjawab. Sebelum ponsel yang baru dibeli tersebut digunakan oleh 
anak, pastikan bahwa orangtua dan anak sepaham dan sejalan dengan tanggungjawab yang 
diemban oleh masing-masing. Apalagi jika orangtua masih berperan dalam membeli atau 
membayar pulsa bulanan. Anak harus paham bahwa orangtua berhak menanyakan untuk 
apa dan bagaimana pulsa bulanan digunakan. Pun orangtua juga harus secara konsisten 
melakukan komunikasi yang hangat kepada anaknya.

Atas dasar kepentingan yang lebih besar, seperti keamanan diri anak/murid, maka tak ada salahnya 
jika sesekali orangtua memeriksa isi ponsel anaknya, atau guru memeriksa isi ponsel muridnya. 
Bilamana perlu, orangtua/guru dapat menegaskan apa konsekuensi yang akan diterima anak/murid 
apabila ponsel terbukti disalahgunakan. Misalnya ponsel harus disimpan/disita sementara oleh 
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orangtua/guru. Khusus bagi orangtua juga bisa menerapkan pemotongan uang saku atau biaya 
pulsa dalam rentang waktu tertentu, sebagai salah satu konsekuensi yang diajukan.

3. Diskusikan Resikonya. Baik orangtua maupun anak harus memahami tentang 
penyalahgunaan, resiko ataupun hal negatif yang dapat timbul dari penggunaan ponsel dan 
cara pencegahan/menghindarinya. Beberapa hal tersebut misalnya dari sexting (ngobrol 
vulgar via SMS), cyberbully (palak-memalak, premanisme), menyimpan/mengakses materi 
negatif (pornografi, kekerasan, sadisme) atau membuat foto/video diri atau temannya secara 
vulgar atau tidak sepantasnya. Pastinya, semakin canggih suatu ponsel, maka akan semakin 
tinggi resiko penyalahgunaan atau terpapar materi negatif.

Tekankan kepada anak untuk selalu mengomunikasikan kepada orangtua tentang hal-hal 
yang membuatnya tidak nyaman saat menggunakan ponsel. Orangtua pun harus peka 
terhadap perubahan perilaku anaknya, misalnya jadi pemurung, tidak konsentrasi belajar, 
malas sekolah, kurang betah di rumah, mengurung diri di kamar dan sebagainya. Segera cari 
tahu penyebabnya, jika ada yang dirasa tidak benar pada perilaku anak.

Adapun bagi mereka yang sudah cukup 
paham dengan hal teknis instal-menginstal 
aplikasi di ponsel, berikut ini akan 
dipaparkan sekilas sejumlah aplikasi yang 
dapat dipasang di sejumlah ponsel. Patut 
diingat, bahwa aplikasi ini hanyalah sebagai 
alat bantu belaka! Sebagai alat bantu, tentu 
saja aneka aplikasi ini tidak ditujukan dan 
tidak dapat untuk menggantikan peran 
bimbingan dan pengawasan orangtua atas 
penggunaan ponsel oleh anaknya. Pun tidak 
ada jaminan bahwa aplikasi apapun yang 

ada di dunia saat ini, akan dapat efektif 
100% menghalau atau mencegah konten/
hal negatif.

Untuk itu, silakan disesuaikan dan 
digunakan aplikasi yang sekiranya cocok 
dan dibutuhkan, khususnya bagi mereka 
yang anaknya menggunakan ponsel kelas 
high-end (smartphone). Aplikasi ini ada yang 
gratis dan ada pula yang berbayar (relatif 
murah), dengan beragam fitur dan fungsi 
Beberapa aplikasi tersebut diantaranya:

1. UC Browser (berbahasa Indonesia). URL: 
http://id.ucweb.com. Ini adalah browser yang 
memungkinkan kita mengatur proxy server. 
Berdasarkan Browser ini juga terkoneksi 
dengan layanan Nawala untuk proses filterisasi 
konten pornografi. Baca beritanya di sini. 
Untuk versi bahasa Indonesia, platform yang 
tersedia adalah Symbian, Windows Mobile dan 
Java. Aplikasi ini gratis.

5 (Lima) Aplikasi Bantuan 
(khusus diinstal di ponsel) 
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2. MobileMediaGuard. URL: http://
mobilemediaguard.com. Ini adalah aplikasi + layanan 
yang dapat diinstal di ponsel dengan platform 
Android atau Blackberry. Aplikasi ini bertujuan 
untuk memantau jika anak menggunakan ponsel 
untuk mengirim SMS yang vulgar atau tidak 
pantas/senonoh. Selain itu juga untuk memantau 
keberadaan file foto ataupun video yang diambil atau 
diterima oleh ponsel tersebut. Layanan ini berbayar 
(langganan tahunan).

3. netnanny Mobile. URL: http://www.netnanny.
com/mobile. NetNanny terkenal dengan produk 
Parental Software-nya. Untuk versi ponsel, NetNanny 
dapat diinstal di Blackberry, Windows Mobile, 
Symbian dan Android. Dengan aplikasi ini, orangtua 
dapat memantau nomor telepon yang keluar maupun 
masuk. Selain itu lalu lintas email, SMS, maupun 
pesan multimedia juga tercatat dan dapat dilihat oleh 
orangtua via Internet. Bahkan orangtua dapat secara 
remote menjalankan perintah lock, wipe atau backup 
data dari ponsel tersebut. Layanan ini berbayar 
(langganan tahunan).. 
 
4. SMobile System. URL: http://www.smobilesystems.
com/online-store. Aplikasi ini hampir sejenis dengan 
NetNanny, dan dapat diinstal di Blackberry, Windows 
Mobile, Symbian dan Android. Orangtua dapat 
menggunakan aplikasi ini untuk memonitor aktifitas 
penggunaan ponsel tersebut, seperti menerima 
atau mengirim SMS dan email dan nomor telepon 
yang keluar/masuk. Selain isi phone/address book, 
daftar aplikasi yang diinstal di ponsel anak juga 
dapat diketahui. Orangtua, melalui Internet, juga 
dapat memantau foto yang diambil melalui kamera 
ponsel atau diterima oleh ponsel tersebut. Layanan ini 
berbayar (langganan tahunan).

5. Untuk iPhone, iPod touch ataupun iPad wiFi/3G, 
ada sejumlah pilihan aplikasi yang handal. Yang 
direkomendasikan Mobicip Safe Browser. URL: http://
www.mobicip.com/online_safety/iphone. Aplikasi ini 
tidak gratis. Untuk Mobicip Safe Browser, bahkan ada 
layanan premium bagi orangtua untuk memantau 
aktifitas anaknya dalam menggunakan pirantinya. 
Selain itu orangtua dapat mengatur blacklist, whitelist 
serta time limits. Aplikasi dan layanan ini berbayar.
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Kemajuan teknologi telah memungkinkan 
masyarakat Indonesia semakin mudah 
mengakses internet secara mobile dari 
ponselnya. Selain karena harga ponsel 
internet yang semakin terjangkau 
masyarakat lebih luas, operator 
penyelenggara layanan internet mobile juga 
menawarkan layanan berlangganan yang 
lebih murah dan mudah hitung-hitungannya 
dalam bentuk paket. Jika pelanggan 
cermat dalam memilih layanan internet, 
maka manfaat yang lebih besar akan bisa 
didapatkan dan tentunya dapat memenuhi 
kebutuhan. 

Bagi pelanggan XL, layanan internet 
mobile XL juga menyediakan kedua 
pilihan tersebut, tarif dasar dan paket. Jika 
pelanggan memilih mengakses layanan 
internet dengan tarif dasar, maka biaya 
yang harus dibayar dihitung  sesuai dengan 
pemakaian. Sementara itu, jika memilih 
paket maka tarif berlanggan yang langsung 

dapat dipilih berdurasi harian, mingguan, 
dan bulanan. Dimana masing-masing paket 
memiliki isi paket dan tarif yang berbeda. 

Ketepatan dalam memilih layanan internet 
akan berkait dengan biaya yang harus 
dibayar dan tentunya kepuasan serta manfaat 
yang diperoleh. Beberapa detail yang paling 
perlu dicermati menyangkut layanan internet 
adalah detail isi paket, pengaturan koneksi, 
juga jenis perangkat yang dipakai (BlackBerry 
maupun smartphone lainnya).  

Detail isi paket harus dicermati benar karena 
akan sangat menentukan antara manfaat 
yang diharapkan dengan biaya yang harus 
dibayar. Dalam setiap paket layanan internet 
biasanya selain tarif yang dikenakan juga 
disebutkan spesifikasi layanan yang akan 
diperoleh, yaitu kecepatan, kuota, jangka 
waktu berlangganan, cakupan wilayah, dan 
manfaat lain seperti bonus-bonus di luar 
layanan internet sendiri.

Cermat memilih Layanan internet mobile
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Perlu dimengerti benar oleh pelanggan 
mengenai kuota layanan pada paket yang 
ditawarkan. Ada paket unlimited (tidak 
terbatas) dan terbatas. Jika berlangganan 
paket unlimited berarti dengan membayar 
sesuai tarif yang ditawarkan, pelanggan bisa 
mengakses internet tanpa dibatasi hingga 
kuota tertentu. Pada paket ini, biasanya 
operator akan memberlakukan fair usage 
policy (FUP) di mana ketika pelanggan telah 
mengakses internet hingga batas volume 
tertentu maka kecepatan aksesnya akan 
diturunkan. Sementara itu, pada paket 
limited (terbatas) berlaku pembatasan kuota 
volume. Jadi, pelanggan hanya akan bisa 
mengakses internet hingga kuota tertentu, 
sesuai harga paket yang dikenakan. Jika 
melebihi kuota, pelanggan akan langsung 
dikenakan dasar.  

Setelah menentukan layanan yang akan 
dipakai, pelanggan harus melakukan 
pengaturan koneksi (setting) pada 
Pengaturan koneksi akan bisa berpengaruh 
pada biaya akses yang harus dibayar dengan 
cara pemotongan pulsa oleh operator. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengaturan koneksi ini adalah user name, 
password, APN, dan proxy. Jangan sampai 
misalnya, pelanggan yang menghendaki 
paket unlimited tetapi APN-nya masih untuk 
GPRS. Hal ini akan menyebabkan pelanggan 
tetap dikenakan biaya akses berdasarkan 
pemakaian koneksi GPRS atau sama dengan 
memakai tarif dasar. Seharusnya untuk paket 
unlimited, pelanggan memilih Unlimited 
untuk APN-nya.

Layanan Khas BlackBerry
Satu hal lagi yang perlu diketahui dan 
dipastikan dalam mengakses layanan 
internet adalah jenis perangkat yang 
dipergunakan, khususnya BlackBerry. 
Banyak pengguna perangkat BlackBerry 
yang kurang memahami perbedaan antara 
layanan khusus untuk perangkat BlackBerry 
ini dengan jenis ponsel lainnya. Layanan 

koneksi khusus ini tidak bisa dipergunakan 
di ponsel lainnya, kalau pun bisa tidak akan 
maksimal. 

Pada layanan khusus BlackBerry dari XL, 
terdapat beberapa jenis layanan, yaitu 
BlackBerry 3 in 1 unlimited, BlackBerry Full 
Service, BlackBerry Gaul, dan BlackBerry 
Messenger.  Masing-masing jenis layanan 
tersebut menawarkan layanan yang berbeda 
dengan tarif yang berbeda. Pada BlackBerry 
3 in 1 misalnya, selain mendapatkan layanan 
full service, pelanggannya juga akan 
mendapat bonus gratis nelpon ke-3 nomor 
XL lainnya, dan gratis SMS ke semua nomor. 

Layanan BlackBerry full service yang 
dimaksud adalah semua layanan yang bisa 
diakses menggunakan BlackBerry, yaitu 
BlackBerry Messenger, email, chatting, 
browsing.  Sementara itu pada layanan 
lainnya, misalnya Blackberry Gaul, selain 
BlackBerry Messenger pelanggan hanya 
akan dapat mengakses jejaring sosial 
Facebook, dan saluran chatting. Pada 
layanan BlackBerry Messenger, pelanggan 
hanya akan bisa mengakses BlackBerry 
Messenger itu saja. 

Layanan internet XL didukung oleh jaringan 
yang luas, hingga ke pelosok daerah di 
seluruh nusantara. Untuk menjamin kualitas 
layanan, XL mengoperasikan jaringan 
yang didukung teknologi GPRS, EDGE, 
3G, juga HSDPA. Sementara itu, untuk 
layanan XL BlackBerry, pelanggan tetap bisa 
mengaksesnya dengan biaya murah ketika 
berada di luar negeri. 

Untuk lebih memastikan paket layanan yang 
sesuai dengan kebutuhannya, pelanggan 
juga membaca detail penjelasan setiap 
layanan di website www.xl. co.id atau 
menghubungi layanan pelanggan XL 
melalui saluran telepon 817. [selesai]
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Tahukah Anda? Data digital yang 
tersimpan di komputer, pemutar musik, CD, 
DVD atau handphone, bisa dengan mudah 
berpindah dari satu tempat ke tempat  lain 
dan bentuk file? Portabilitas file digital 
memungkinkan kita membeli musik dari 
toko online dan mendownloadnya ke dalam 
player. Kini kita juga bisa menonton video 
atau mendengarkan musik lewat internet. 
Semua terasa menyenangkan dilakukan 
berkat internet. 

Namun semua kesenangan itu bisa 
menjadi petaka yang beresiko jika file 
yang dilindungi oleh copyright (hak 
cipta) tersebut disalin lalu disebarkan ke 
orang lain, atau bahkan dijual. Contohnya 
gampangnya, buku yang Anda beli. Anda 
bisa membacanya, meminjamkannya, 
atau memberikannya ke orang lain. Tapi 
selama buku tersebut dilindungi copyright, 
maka Anda tidak diperbolehkan untuk 
memfotokopi atau men-scannya ke 
komputer lalu mempublishnya untuk dijual.

Buku, musik, gambar, video, game, dan 
produk lainnya dibuat oleh seseorang 
seperti artis, programmer, dan spesialis 
lain di bidangnya. Mereka-mereka ini 
disebut dengan pencipta/pembuat, dan 
mereka punya hak untuk menentukan 
apakah barang mereka boleh dikonsumsi 
publik secara gratis atau tidak. Ketika 
seseorang membuat sebuah produk, mereka 
mempunyai hak untuk menyebarkannya 
atau hanya dipakai sendiri dan mereka 
mempunyai hak untuk mendapatkan uang 
dari karya mereka.

Nah, ketika kita mendownloadnya tanpa 
seijin pemiliknya lalu menyebarkannya 
ke teman, ini sama saja seperti mencuri, 
bedanya ini mencuri di dunia maya.

Selain itu situs-situs dimana orang saling 
bertukar musik dan film biasanya berisiko. 
Situs-situs tersebut biasanya dipenuhi virus 
dan spyware, kecuali situs yang secara legal 
menyediakan layanan download.

FiLe sharing - graTis naMun beresikO,  
perhaTikan cOpyrighT!
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TIPS:
1. Ingat, mendownload musik dan film dari internet biasanya illegal, kecuali 

Anda mendownloadnya dari situs resmi.
2. Lengkapi komputer Anda dengan antivirus yang up-to-date. Situs-situs file 

sharing umumnya dipenuhi virus dan malware. Triknya adalah pembuat 
malware menyisipkan virus atau malware buatannya ke dalam file musik / 
video.

3. Jangan langsung membuka file yang baru di-download. Simpan dulu di 
komputer, scan, lalu buka.

4. Jangan mendownload game dari situs yang tidak dikenal / tidak punya 
reputasi baik.

5. Jangan klik apapun pada pop-up window yang muncul tiba-tiba ketika Anda 
mengakses situs file sharing. Sebaliknya, tutup pop-up window tersebut 
dengan mengklik tanda silang di pojok kanan atas.

JanGan seMbaranGan KontaK denGan oranG asinG
Apakah di Internet kita bisa bertemu teman baru yang punya minat sama dengan kita? 
Tentu saja bisa. Anda bisa berpartisipasi di internet lewat forum diskusi atau membuka 
diskusi sendiri, atau lewat chatting, email dan aplikasi jejaring sosial seperti Facebook dan 
Twitter. Tapi ingat, tetaplah waspada karena ada orang-orang yang suka menutupi identitas 
mereka / menyamar sebagai orang lain. Bisa jadi mereka ingin membujuk Anda agar 
memberikan informasi lebih banyak tentang diri Anda lalu mengajakmu untuk ketemuan.
 
Ingat, bertemu dengan orang yang baru Anda kenal di internet bukanlah ide yang bagus, 
apalagi sendirian. Tetapi jika Anda memang sudah ngebet pengen ketemuan dengan 
teman onlinemu itu, jangan ragu-ragu ceritakan hal ini kepada orangtua dan ajaklah 
orangtua atau temanmu untuk mendampingimu. 
 

JanGan asal UPload / KiriM Foto
Ingat, sebelum mengupload / mengirim foto, orang yang melihat foto Anda / yang dikirimi 
foto haruslah orang yang bisa dipercaya. Dengan adanya internet dan ponsel, foto-foto 
dengan mudah bisa tersebar kemana-mana dalam beberapa detik dan mereka akan tetap 
ada selamanya di internet. Bahkan foto tersebut dengan mudah dapat dimanipulasi.
 
Usahakan agar Anda mengetahui foto-foto apa saja yang diposting anak Anda di situs 
jejaring, termasuk foto yang mereka kirimkan via email. Pastikan agar foto tersebut tidak 
‘berbahaya’ dan tidak menampilkan lokasi yang gampak dilacak.
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TIPS
o Jadilah orang yang bertanggung jawab ketika online
o Jangan ikut menyebarkan pesan, gambar, atau material lain yang bisa menyakiti seseorang
o Share gambar hanya pada orang yang Anda kenal dan percaya
o Tolak jika ada orang asing mengajakmu ketemuan, meski mereka teman online Anda. 

Sampaikan ke orangtuamu.
o Gunakan webcam hanya dengan orang yang Anda kenal, disconnect ketika tidak 

menggunakannya lagi.

BIJAK PAKAI WEBCAM
Webcam adalah alat untuk berkomunikasi yang menyenangkan. Dengan kamera video 
ini, kita bisa berkomunikasi secara real-time dengan orang lain. Alat ini biasa dipakai oleh 
mereka yang ingin berkomunikasi lebih pribadi dan lebih ‘hidup’ karena kita bisa melihat 
lawan bicara kita seolah-olah lawan bicara kita itu berada dekat dengan kita. Belakangan 
ini webcam juga banyak dipakai untuk kegiatan teleconference dan untuk pengawasan 
keamanan.

Seiring makin populernya webcam, ancamannya pun kian meningkat. Karena itu, Anda harus 
berhati-hati menggunakannya. Berikut beberapa saran terkait penggunaan webcam. 

 
o Khusus untuk orang tua, sebaiknya tempatkan webcam di ruang keluarga, bukan di 

dalam kamar anak Anda. Ini akan mempermudah Anda untuk mengawasi penggunaan 
Internet anak-anak Anda. 

o Ajarkan anak untuk menggunakan webcam secara bertanggung jawab. Katakan 
padanya bahwa orang lain bisa saja menyalahgunakan gambar pribadi atau video klip 
yang ia buat dengan webcam. Ingatkan dia untuk berhati-hati sebelum memposting 
gambar/video di internet . 

o Berperilakulah yang bijak di depan webcam. Jangan sekali-kali merekam tindakan yang 
tidak pantas dilihat orang. 

o Jangan mudah percaya ajakan orang asing yang mengajak Anda untuk bertukar foto/
video, atau ingin bertemu. Kalaupun mau bertemu, jangan pernah pergi sendirian. 
Ajaklah orang dewasa / orang tua / sahabat Anda untuk menemani. 

o Kalau Anda mendapati perlakuan yang tidak senonoh, diancam 
atau perlakuan tidak nyaman lainnya, katakan hal ini kepada 
orang tua.

o Segera matikan webcam jika tidak digunakan. Hati-hati karena 
beberapa oknum ada yang memakai webcam untuk memata-
matai aktivitas tanpa sepengetahuan kita.
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teknologi bagaikan pisau bermata 
dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah 
yang positif, maka hasilnya akan baik. 
Teknologi memungkinkan anak untuk 
belajar, bersosialisasi dan berkomunikasi. 
Di lain sisi, teknologi bisa melukai diri 
sendiri jika digunakan untuk kepentingan 
negatif. Tidak sedikit anak yang menjadi 
korban pelecehan ataupun premanisme di 
internet. Istilah ini dikenal dengan nama 
cyber bullying, yaitu perilaku anti-sosial 
yang melecehkan ataupun merendahkan 
seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak 
dan remaja, baik yang dilakukan secara 
online atau melalui telepon seluler.

Cyber bullying memanfaatkan pesan 
SMS, email, instant messaging (IM), blog, 
situs jejaring sosial, atau halaman web 
untuk mengganggu, mempermalukan 
dan mengintimidasi anak. Bentuknya 
bermacam-macam, seperti menyebarkan 
isu-isu palsu, memposting foto-foto 
memalukan, pelecehan seksual, ancaman 
hingga tindakan yang berbuntut 
pemerasan. Beberapa kasus di luar negeri, 
korban dari cyber bullying ini banyak yang 
akhirnya bunuh diri!

WASPADA 

CYBER 
bUllyinG!

IV. Lindungi Privasi Sejak Dini
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Anak kita menjadi korban cyber bullying? 
Ini bisa saja terjadi. Dan mungkin anak 
tidak berani memberitahu kita tentang hal 
tersebut karena alasan malu, takut dimarahi, 
atau takut kalau aktivitas online-nya akan 
dibatasi. Berikut ini beberapa pertanda yang 
harus diperhatikan, ketika anak menjadi 
korban cyber bullying.
•	 Emosi	anak	menjadi	berubah	drastis	

seperti marah atau sedih yang 

berlebihan setelah menggunakan ponsel 
atau ber-internet.

•	 Anak	menarik	diri	dari	teman-teman	atau	
kegiatan yang biasa mereka jalankan.

•	 Nilai	sekolah	anak	turun,	atau	anak	
merasa tidak puas dengan sekolah atau 
kelas tertentu.

•	 Anak	menunjukkan	tanda-tanda	depresi	
yang tidak biasa.

Jika Anda melihat seorang anak menjadi 
korban cyber bullying, lakukan langkah-
langkah berikut:
•	 Simpan	atau	cetak	bukti-bukti	cyber	bullying.
•	 Identifikasi	pelaku	cyber	bullying.	
•	 Ajukan	keluhan	kepada	provider	internet	

atau operator ponsel. 
•	 Mintalah	pelaku	cyber	bullying	untuk	

menghentikan aksinya.
•	 Hubungi	orang	tua	pelaku	cyber	bullying.	

Ceritakan dengan jelas apa yang telah 
terjadi. Tunjukkan bukti-bukti, dan kalau 

perlu beri peringatan bahwa Anda akan 
mengambil langkah hukum jika tidak aksi 
cyber bullying tersebut tidak dihentikan.

•	 Hubungi	pihak	sekolah	anak	Anda	jika	
cyber bullying terjadi di sekolah, seperti 
guru dan kepala sekolah, sehingga 
dapat diambil langkah protektif untuk 
menghentikan tindakan cyber bullying 
tersebut.

•	 Jika	cyber	bullying	sudah	mengarah	ke	
tindak kekerasan, pemerasan atau seksual, 
segera hubungi pihak kepolisian.

tanda-tanda anak korBan CyBer Bullying

MereSPon CyBer Bullying

Kiat Menangkal Konten 
Seksual di Ponsel Murid

Peredaran konten seksual di ponsel atau yang lebih dikenal 
dengan istilah sexting memang bisa 'meracuni' siapa saja, tak 
terkecuali para murid. Sebelum pikiran murid kita menjadi 
tercemar dengan kata-kata atau gambar tak senonoh tersebut, 
ada baiknya para guru membantu memagari mereka. Berikut 
kiat untuk menangkal konten esek-esek tersebut:
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          BAGI GURU:

1. Mulailah memberi pengertian kepada murid 
tentang fenomena sexting. Namun bukan 
berarti Anda lantas menghardik mereka. 
Intinya adalah jalin komunikasi awal yang 
baik dan nyaman dengan si murid.

2. Jika murid Anda kedapatan memiliki atau 
saling berkirim konten porno via ponselnya, 
segera suruh mereka hentikan hal itu. 
Jelaskan kepada mereka bahwa memiliki 
atau menyebarkan konten seksual lewat 
ponsel merupakan pelanggaran hukum dan 
berisiko terhadap sesuatu yang tidak baik.

3. Tetap tenang ketika menghadapi murid 
yang membandel, pelajari kondisi kejiwaan 
si anak pula. Jika mereka sedang 'panas', 
Anda tentu jangan ikut 'panas' pula.

4. Lakukan razia isi ponsel murid secara 
berkala dari kelas ke kelas. Kalau perlu 
terapkan kewajiban agar ponsel harus 
dititipkan di ruangan khusus dan tidak 
boleh dibawa ke kelas, dengan demikian 
razia bisa dilakukan tanpa mengganggu 
jam pelajaran. 

   BAGI MURID:
1. Jika mendapat foto/kalimat porno di 

ponsel, jangan lantas menyebarkannya ke 
orang lain meskipun ke teman-teman dekat 
Anda. Mungkin pada awalnya mereka 
melakukan itu karena iseng, tapi ulah iseng-
isengnya itu bisa menjadi senjata makan 
tuan suatu saat nanti. Seperti tertangkap 
saat razia di sekolah atau lainnya.

2. Jangan takut untuk menjalin komunikasi 
dengan guru atau orang tua lain 
mengenai masalah sexting ini. Yakinkan 

 
para orang tua bahwa mereka tidak perlu 
paranoid mengenai hal itu (sexting).

3. Jika mendapat konten sexting dari teman 
atau orang yang Anda kenal, berilah 
pengertian bahwa perbuatan mereka itu 
berbahaya dan melanggar hukum.

4. Jika aksi nakal teman Anda tersebut masih 
belum berhenti, ada baiknya jika Anda 
dengan orang tua ataupun guru berbicara 
langsung dengan orang tua anak tersebut.

online aman, murid Nyaman
resiKo online :
•	 Eksploitasi	murid	dalam	berbagai	bentuk,	

dari penipuan, cyberbullying, pemerasan 
hingga pelecehan seksual.

•	 Terpapar	berbagai	konten	yang	tidak	
layak (pornografi, materi SARA, iklan 
merokok atau meminum minuman 
beralkohol dan sebagainya)

•	 Dengan	semakin	mudah	dan	semakin	
banyaknya file musik dan game yang bisa 
didownload, maka semakin tinggi pula 
resiko komputer terkena serangan virus

•	 Tanpa	disadari,	beberapa	aktifitas	
download berbagai materi dari Internet 
merupa kan pencurian hak atas kekayaan 
intelektual (hak cipta).
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PenceGahan :
•	 Guru	memegang	peranan	yang	besar	dalam	mengajarkan	perilaku	ber-Internet	yang	sehat	

kepada murid. Baik kita sebagai guru maupun orangtua menekankan kepada murid atau 
anak tentang berbagai resiko yang dihadapi ketika berkomunikasi atau bertemu dengan 
orang yang baru dikenal melalui Internet.

•	 Definisikan	secara	jelas	dan	gamblang	Aturan Penggunaan Internet di sekolaj. Kemudian tulis 
dan pasang aturan tersebut di tempat yang dapat dibaca oleh para murid.

•	 Tegaskan	untuk	tidak	mendownload	materi	yang	secara	nyata	merupakan	materi	ilegal,	
bajakan atau melanggar hak cipta. 

•	 Tetaplah	menjalin	komunikasi	yang	baik	dengan	murid	kita.

7 Tips Cegah dan hentikan Cyberbullying!

1. Jangan merespon. Para pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Untuk 
itu, jangan terpancing untuk merespon aksi pelaku agar mereka tidak lantas merasa 
diperhatikan.

2. Jangan membalas aksi pelaku. Membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying 
akan membuat Anda ikut menjadi pelaku dan makin menyuburkan aksi tak 
menyenangkan ini.

3. Adukan pada orang yang dipercaya. Jika anak-anak yang menjadi korban, mereka harus 
melapor pada orang tua, guru, atau tenaga konseling di sekolah. Selain mengamankan 
korban, tindakan ini akan membantu memperbaiki sikap mental pelaku.

4. Simpan semua bukti. Oleh karena aksi ini berlangsung di media digital, korban akan 
lebih mudah meng-capture, lalu menyimpan pesan, gambar atau materi pengganggu 
lainnya yang dikirim pelaku, untuk kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat 
melapor ke pihak-pihak yang bisa membantu.

5. Segera blokir aksi pelaku. Jika materi-materi pengganggu muncul dalam bentuk pesan 
instan, teks, atau komentar profil, gunakan tool preferences/privasi untuk memblok 
pelaku. Jika terjadi saat chatting, segera tinggalkan chatroom.

6. Selalu berperilaku sopan di dunia maya. Perilaku buruk yang dilakukan, seperti 
membicarakan orang lain, bergosip, atau memfitnah, akan meningkatkan risiko 
seseorang menjadi korban cyberbullying.

7. Jadilah teman, jangan hanya diam. Ikut meneruskan pesan fitnah atau hanya diam dan 
tidak berbuat apa-apa akan menyuburkan aksi bullying dan menyakiti perasaan korban. 
Suruh pelaku menghentikan aksinya, atau jika pelaku tidak diketahui bantu korban 
menenangkan diri dan laporkan kasus tersebut ke pihak berwenang.
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V. Pedoman Berjejaring Sosial

5 ATurAn DASAr BergAuL Di JeJAring SoSiAL

Mintalah persetujuan dari anak Anda untuk memberikan 
Anda akses masuk ke profil situs jejaring mereka, 
sehingga Anda mudah memantau aktivitas mereka setiap 
saat. Lalu, beri imbauan kepada anak untuk mengikuti 
aturan-aturan dasar bergaul di situs jejaring sosial:
 
1. Memasang profil diri secukupnya saja, tidak perlu terlalu lengkap seperti alamat rumah/

sekolah, nomor telepon, dan sebagainya karena rentan dimanfaatkan oleh orang yang 
memiliki niat tidak baik

2. Waspadalah ketika mengadakan pertemuan offline (face-to-face) dengan seseorang yang 
baru pertama kali dikenal di Internet. Kalaupun memang harus bertemu, ajak beberapa 
teman atau anggota keluarga yang lebih dewasa untuk menemani dan lakukan 
pertemuan di tempat publik yang ramai

3. Jangan memajang foto yang kurang pantas, karena berpotensi disalahgunakan oleh 
orang lain yang dapat merugikan kita. Selain itu periksalah kalau teman kita melakukan 
tagging photo ke profil kita di Facebook. Kalau foto tersebut kita anggap tidak layak 
atau tidak cocok menjadi bagian dari profil kita, segeralah lakukan remove tag! Dan 
kalau kejadian tersebut berulang, segera hubungi teman kita untuk tidak lagi melakukan 
photo tagging ke profil kita. Kalau dia tetap membandel, langsung saja remove as friend! 

4. Lebih selektif dalam meng-approve atau meng-add teman, khususnya yang tak kita kenal 
sebelumnya. Ketika melakukan approve/add kepada orang baru, perhatikan jumlah 
“mutual friends”-nya jika di Facebook. Semakin banyak jumlah “mutual friends”-nya, 
berarti semakin banyak teman-teman kita Facebook yang telah mengenal atau menjadi 
temannya. Semakin banyak teman kita yang mengenalnya, tentu relatif semakin aman 
orang tersebut untuk menjadi teman kita. Meskipun demikian, tetaplah waspada. Tidak 
ada keharusan bagi kita untuk approve/add orang baru yang tidak kita kenal ataupun 
memang tidak inginkan.

5. Ingatlah bahwa apa yang ditulis di situs jejaring sosial akan dibaca banyak orang dan 
tersebar luas. Dampaknya bisa merugikan diri sendiri ataupun pihak lain, dan sangat 
mungkin berujung pada tuntutan hukum. Think before posting!

Efek Positif Jejaring Sosial
1. Anak dan remaja dapat belajar 

mengembangkan keterampilan teknis 
dan sosial yang sangat dibutuhkan di era 
digital seperti sekarang ini. Mereka akan 
belajar bagaimana cara beradaptasi, 
bersosialisasi dengan publik dan 
mengelola jaringan pertemanan.

PLuS MinuS JeJAring SoSiAL BAgi AnAK & reMAJA

2. Memperluas jaringan pertemanan. 
Berkat situs jejaring sosial, anak menjadi 
lebih mudah berteman dengan orang 
lain di seluruh dunia, meski sebagian 
besar di antaranya tidak pernah mereka 
temui secara langsung.

3. Anak dan remaja akan termotivasi untuk 
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belajar mengembangkan diri melalui 
teman-teman yang mereka jumpai secara 
online, karena di sini mereka berinteraksi 
dan menerima umpan balik satu sama lain.

4. Situs jejaring sosial membuat anak dan 
remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian 
dan empati. Misalnya memberikan 
perhatian saat ada teman mereka yang 
berulang tahun, mengomentari foto, 
video dan status teman mereka, menjaga 
hubungan persahabatan meski tidak dapat 
bertemu secara fisik.

 
efek negatif Jejaring sosial

1. Anak dan remaja menjadi malas belajar 
berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat 
pemahaman bahasa pun menjadi 
terganggu. Jika anak terlalu banyak 
berkomunikasi di dunia maya, maka 
pengetahuan tentang seluk-beluk 
berkomunikasi di kehidupan nyata, 
seperti bahasa tubuh dan nada suara, 
menjadi berkurang.

2. Situs jejaring sosial akan membuat anak 
dan remaja lebih mementingkan diri 
sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan 
lingkungan di sekitar mereka, karena 
kebanyakan menghabiskan waktu di 
internet. Hal ini dapat mengakibatkan 
anak menjadi kurang berempati di dunia 
nyata.

3. Tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa 
di situs jejaring sosial. Hal ini akan 
membuat Anak dan remaja semakin 
sulit untuk membedakan antara 
berkomunikasi di situs jejaring sosial 
dan di dunia nyata. Hal ini tentunya akan 
mempengaruhi keterampilan menulis 
mereka di sekolah dalam hal ejaan dan 
tata bahasa.

4. Situs jejaring sosial adalah lahan 
subur bagi predator untuk melakukan 
kejahatan. Kita tidak akan pernah tahu 
apakah seseorang yang baru dikenal 
anak kita di internet, menggunakan jati 
diri yang sesungguhnya.

Lantaran tidak berhati-hati ketika menggunakan fitur-fitur di Facebook, orang lain bisa 
memiliki persepsi miring tentang kita. Misalnya saja saat foto-foto kita yang tidak layak 
tersebar di antara rekan atau teman. Atau terpajangnya konten tak pantas  di wall yang dapat 
membuat kita dianggap aneh. Bisa juga ada orang lain yang secara langsung maupun tidak 
berniat atau telah mencemarkan nama baik kita melalui update status ataupun tagging photo 
yang mereka lakukan. 

 
Beberapa pengguna Facebook mungkin tidak paham, atau malas mempelajari, kiat 
pengaturan privasi (privacy settings). Padahal caranya mudah. Jangan sampai lantaran 
ketidaktahuan atau kemalasan, nama baik kita menjadi tercemar dan sulit untuk dipulihkan. 
Berikut ini tips yang dapat diikuti:

 
1. Manfaatkan “Friend List”.

Bagi kebanyakan orang, fitur friend list mungkin tidak dianggap penting. Namun hal 
ini membantu kita memanajemen teman Facebook yang mungkin berjumlah ratusan. 
Fitur ini juga memudahkan kita mencari teman Facebook lain yang jarang  dihubungi. 
Friend list pun berfungsi memudahkan pengaturan spesifikasi privasi, antara kita dan 
seseorang.

7 TiPS HinDAri “KeceLAKAAn PrivASi” Di FAceBooK
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2. hilangkan nama Kita di “Facebook search”.
Bagi yang belum mengerti, kita bisa menghilangkan nama kita di Facebook Search. Hal 
ini tentu untuk menjaga agar profil kita tak mudah dicari / dilacak orang. Caranya:
•	 Cari ‘privacy settings’, pada opsi account di kanan atas.
•	 Pada privacy settings, pilih ’search’
•	 Non-aktifkan ‘publik search result’
•	 Klik ‘Confirm’

 
3. Jangan biarkan anda dipermalukan Karena Foto/Video.

Seringkali foto-foto culun dan memalukan kita yang di upload teman, bisa mencemarkan 
nama baik. Kalau sudah begini, rasa malu bercampur emosi pasti muncul. Tidak usah 
bingung akan hal ini. Atur saja setting privasi foto/video nya. Caranya:
•	 Cari ‘privacy settings’, pada opsi account di kanan atas.
•	 Pada privacy settings, pilih ‘Profile Information’.
•	 Atur pada pilihan ‘Photo Albums’ dan ‘Photos and Videos of me’, untuk mengatur 
 siapa saja yang berhak melihat foto/video kita.

 
4. Hilangkan “Status Relationship” Kita.

Untuk menghindari kisah pribadi asmara kita diumbar ke publik, ada baiknya 
menghilangkan status hubungan di Facebook. Tapi awas, jika kita tidak memiliki ‘perisai’ 
diri, hal ini bisa menimbulkan potensi perselingkuhan. Ini semua berbalik ke diri sendiri.

 
5. Hindari Aplikasi Berbau Esek-esek.

Seringkali aplikasi di Facebook memiliki konten dewasa. Misalnya kuis tentang apa 
gaya seks favorit Anda, atau bintang JAV yang cocok dengan Anda. Walau fungsinya 
sebagai hiburan, jika informasi ini diketahui orang yang tidak tepat, hal ini bisa 
menimbulkan persepsi negatif. Agar orang tidak memiliki persepsi negatif pada diri 
kita, cari aman saja. Hindari semua aplikasi yang berbau negatif.

 
6. Buat “Contact Profile” Anda Lebih Privat.

Secara umum, kontak profil di Facebook menampilkan apa saja yang ada tentang diri 
kita. Misal status hubungan, pandangan politik, nama sanak keluarga, bahkan nomor 
ponsel dan e-mail. Ada kalanya, untuk menjaga privasi, kita tak harus membeberkan 
itu semua ke publik. Kita pun bisa memilah-milahnya. Sebagai contoh, cukup sertakan 
email dan nomor ponsel saja, saat hubungan Facebook kita hanya di lingkungan kerja.

 
7. Hanya Orang Tertentu yang Boleh Melihat Foto Anda.

Saat kita mengupload sebuah foto, sebaiknya jangan diumbar langsung ke publik. 
Atur kepada siapa saja terbaru anda boleh dilihat. Caranya sama seperti tips nomor 3, 
namun lebih spesifik:
•	 Cari ‘privacy settings’, pada opsi account di kanan atas.
•	 Pada privacy settings, pilih ‘Profile Information’.
•	 Atur pada pilihan ‘Photo Albums’ dan ‘Photos and Videos of Me’, untuk mengatur 

siapa saja yang berhak melihat foto/video kita.
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9 Pedoman Ortu Bentengi Anak 
di Jejaring Sosial Kom

n
as

 P

erlindungan
 A

nak

Pengguna situs jejaring sosial facebook dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini di 
Indonesia, telah menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Internet sebagai jaringan 
teknologi komunikasi dan informasi global telah menembus segala batas penggunanya, 
apapun statusnya, baik status ekonomi, usia, gender dan latarbelakangnya. Sejuta manfaat 
bisa di dapat dari situs internet tersebut, namun sebaliknya tidak seluruh isisnya dapat 
bermanfaat bagi penggunanya jika tidakdigunakan secara sehat dan berhati-hati, sebab sifat 
internet cenderung bebas dari penguasaan pihak manapun.
 
Oleh karena itu, adalah mustahil bagi kita menolak keberadaan era teknologi komunikasi 
dan informasi global yang berkembang saat ini. Tinggal saja, bagaimana kita memanfaatkan 
teknologi itu untuk tujuan yang baik ditengah-tengah pergaulan kita, secara khusus 
ditengah-tengah kehidupan masing-masing keluarga kita. Peran semua pihak, orangtua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sangatlah dibutuhkan. Lalu bagaimana kita 
memanfaatkan internet tersebut secara sehat?
 
Ada 3 (tiga) benteng bagi anak, remaja agar dapat menggunakan atau memanfaatkan 
teknologi komunikasi dan informasi global secara aman, nyaman dansehat yaitu keluarga, 
lingkungan sosial, dan Negara.
1. Orangtua berperanan penting menjadi garda terdepan dalam kehidupan keluarga untuk 

menyelamatkan anak-anak dari dampak buruk internet.
2. Orangtua harus senantiasa memberikan waktu untuk mendampingi anak saat 

menggunakan internet di rumah.
3. Kedua orangtua harus senantiasa menjadi idola anak ditengah-tengah keluarga pada 

saat anak bereksplorasi dengan internet baik di rumah atau diluar rumah.
4. Keluarga harus mampu menjadikan dirinya sebagai tempat “curhat” bagi anak dalam 

menghadapi suka dan duka dalam kehidupannya.
5. Guru, termasuk tenaga pengajar di sekolah-sekolah regular maupun non regular, 

ektra kurikuler senantiasa memberikan kontrol, bimbingan, pengawasan serta edukasi 
terhadap peserta didiknya bagaimana menggunakan internet yang sehat.

6. Orang tua sebaiknya mengerti atau setidak-tidaknya memahami tentang perkembangan 
dunia teknologi situs jejaring sosial facebook yang tengah berkembang saat ini.

7. Janganlah menjadi kebanggaan bagi orangtua, jika memberikan atau membekali anak 
khususnya bagi anak remaja dengan gadget atau teknologi yang canggih, karena alih-alih 
gadget atau teknologi yang canggih itu justru bisa membahayakan anak-anak itu sendiri.

8. Agar tidak memperluas kemungkinan adanya modus operandi baru dalam dunia penculikan, 
serta penipuan melalui dunia maya, hendaknya anak, remaja jangan memberikan atau 
mencantumkan data diri yang lengkap ketika bersosialisasi dengan relasi yang baru dikenal 
melalui dunia maya seperti hobby, kebiasaan, ciri-ciri serta foto atau gambar yang dapat 
mengundang pikiran dan niat buruk ke dalam situs jejaring sosial facebook.

9. Orangtua tidak sebaiknya turut membantu anak di bawah usia 13 tahun mendaftar ke situs 
jejaring sosial yang seharusnya belum diperbolehkan bergabung.
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Tanda-tanda Kecanduan Twitter
 
Bagi sebagian orang, Twitter adalah bagian dari kehidupan mereka. Asalkan tidak sampai 
kecanduan dan melakukan mayoritas hal di bawah ini, Anda masih dianggap sebagai 
pengguna Twitter yang sehat dan normal. Hal-hal apa sajakah itu? Berikut daftarnya.
 
1.  Merasa berapi-api saat seseorang mem-follow Anda di Twitter.
2.  Merasa akhir dunia telah datang ketika tiba-tiba Twitter error atau tidak bisa diakses.
3.  Memohon-mohon pembaca blogmu untuk mem-follow di Twitter-mu. Tak sampai di situ 

saja, Anda juga memohon-mohon follower-mu untuk me-Retweet (RT) tweet yang Anda 
posting.

4.  Memposting lebih banyak tweet daripada postingan blog kemudian beralih dari full time 
blogger menjadi full time tweeter.

5.  Menurutmu, menghabiskan sepanjang hari di Twitter akan memberimu alasan bahwa 
Anda telah melakukan service yang memuaskan pada follower-mu. Untuk itu Anda tak 
harus pergi ke kantor.

6.  Lebih sering ngetweet daripada melakukan kerjaan kantor.
7.  Merasa berbunga-bunga tatkala ada yang nge-Retweet (RT) tweetmu.
8.  Selalu mencari (search) nama Twittermu dan tweet-tweetmu di pencarian real time Twitter.
9.  Rajin me-refresh halaman Twitter guna membaca tweet-tweet baru.
10.  Menyertakan profile Twitter di signature email alih-alih alamat blog.
11.  Mencetak ID Twittermu di kartu nama.
12.  Mengeset Twitter di home page browser.
13.  Menempelkan peringatan di pintu kantor yang berbunyi: “I am on Twitter, don’t disturb”.
14.  Memakai lebih dari 5 Twitter client.
15.  Menambahkan nama Twittermu di Google alert hanya untuk mengetahui apa yang 

dibicarakan orang-orang tentang dirimu.
16.  Ngeblog tentang aplikasi Twitter dengan rajinnya.
17.  Memasang status “Follow me on Twitter” di Gtalk atau Yahoo Messenger.
18.  Menggunaan Twoogle untuk melakukan pencarian di Google dan Twitter.
19.  Selalu membujuk anggota keluarga lain untuk membuat akun Twitter.
20.  Memfollow banyak orang saat #FollowFriday
21.  Mengenalkan dirimu sebagai Tweeter/Twips/pencandu Twitter alih-

alih sebagai pengusaha.
22.  Tergila-gila tentang Twitter dan mengiklankan dirimu di 

mana-mana agar orang-orang mem-follow Anda.
23.  Meminta istri bosmu untuk mem-follow Anda.
24.  Menambahkan ID Twitter di plat rumah.
25.  Mengirimkan SMS ke teman-teman agar mereka mem-

followmu.
26.  Menanyakan seputar Twitter alih-alih pertanyaan seputar 

pekerjaan ketika melakukan sesi interview.
27. Mengancam istri atau suami untuk membuat akun Twitter 

atau perceraian akan terjadi.

twitter 
addict
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1. Gunakan password yang unik dan 
kuat. Pilih password yang kuat (yang sulit 
ditebak) pada saat membuat account. 
Disarankan pula untuk menggunakan 
password yang  berbeda-beda untuk 
setiap situs yang digunakan. Jadi jika 
salah satu account disusupi, sisanya aman. 

2. Cek URL Situs Sebelum Login. 
Aksi kejahatan phishing biasanya akan 
membujuk korban untuk memberikan 
username dan password, setelah itu 
phisher (pelaku phishing)  mengirimkan 
spam ke semua pengikut (follower) 
account Twitter Anda. Seringkali phisher 
mencoba menipu korban dengan 
memberikan link  yang mengarahkan 
korban ke halaman login palsu.

3. Twitter Tidak Pernah Meminta 
Password. Ingatlah, pihak internal 
Twitter tidak pernah mengirimkan 
email, mengirimkan pesan langsung, 
ataupun meminta Anda me-reply pesan 
yang  meminta Anda untuk memberikan 
password. Jika Anda mencurigai account 
Anda telah menjadi korban phishing atau 
di-hack, sebaiknya reset  password Anda.

4. Teliti Sebelum Meng-klik Link 
di Twitter. Ada banyak link yang 
berseliweran dan di-share di Twitter, dan 

banyak juga yang mem-posting URL 
shortener. URL shortener, seperti bit.ly  
atau TinyURL, adalah link yang disingkat 
yang mengarahkan Anda ke sebuah link 
yang lebih panjang. URL shortener dapat 
‘mengaburkan’ domain, sehingga sulit 
untuk mendeteksi kemana arah link ini.

5. Update dan Sign Out. Rutinlah meng-
update browser dan sistem operasi 
Anda dengan patch dan versi terbaru. 
Jangan lupa untuk memindai (scanning) 
komputer Anda secara berkala terhadap 
virus, spyware, dan adware. Jika Anda  
menggunakan komputer umum, seperti 
komputer di perpustakaan atau sekolah, 
pastikan selalu sign-out dari account 
Twitter Anda setelah  selesai.

6. Hati-hati Memilih Aplikasi Pihak 
Ketiga Ada banyak aplikasi Twitter dari 
pihak ketiga yang dapat di-download 
untuk digunakan di ponsel atau komputer. 
Aplikasi ini dibangun pada platform Twitter  
oleh pengembang eksternal Twitter. Untuk 
jaga-jaga saja, berhati-hatilah terhadap 
aplikasi yang menawarkan iming-iming 
uang ataupun  follower di Twitter. 
Beberapa aplikasi ini meminta username 
dan password. Waspadalah!

6 Pedoman 
Pakai Twitter 
yang Pinter

Tidak ada pengguna 
Twitter yang ingin 
account-nya jadi korban 
kejahatan phishing, 
hacking atau virus. Salah 
satu cara ber-Twitter-
an dengan  aman dan 
melindungi account dari 
ancaman cyber adalah 
dengan selalu waspada 
saat online dan melakukan 
tindakan pengamanan 
password.  Ikuti pedoman 
dasar berikut ini:
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Ketika musibah Merapi berlangsung, 
internet terbukti menjadi salah satu media 
yang punya kekuatan. Dari internet tak 
hanya disuguhkan informasi tentang kondisi 
terkini Merapi, tapi juga evakuasi korban, 
keberadaan pos pengungsian, kebutuhan 
pengungsi, kurangnya relawan, dan bahkan 
perilaku aparat yang masih sempat “main-
main” di tengah bencana. 

VI. Perempuan dan Teknologi

Perempuan:
Berbuat Sosial dan Bekerja dengan Internet 

Melalui konten di internet, seseorang bisa berbuat sesuatu. Dari sekadar 
mencari kawan, bergaul, berbuat sosial untuk sesama, sampai mencari 
nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Mungkin banyak pihak yang tidak tahu. 
Tidak semua admin akun Jalin Merapi di 
media sosial seperti Facebook dan Twitter 
-- berada di markasnya, Yogyakarta. Ada 
seorang ibu yang berada Palangkaraya, yang 
melamar menjadi relawan Admin media 
sosial Jalin Merapi. Ibu ini tergerak ingin 
membantu karena ia merasa bisa berbuat 
sesuatu melalui internet untuk para korban 
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Merapi, dan tentu saja untuk masyarakat 
yang ingin mendapatkan update informasi 
seputar Merapi.

Ibu ini selalu menghubungi posko di 
jaringan Jalin Merapi, kemudian dia 
menyebarkannya melalui akun Facebook 
dan Twitter Jalin Merapi. Dengan informasi 
yang selalu anyar, dia juga bisa menjawab 
berbagai pertanyaan masyarakat seputar 
musibah Merapi. Kegiatannya tak berhenti 
meskipun erupsi Merapi sudah berakhir. 
Ketika banjir lahar dingin menerpa Yogya 
dan Magelang. Ibu inilah yang menjelaskan 
pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui 
akun sosial media Jalin Merapi.

Internet telah memberi tempat bagi ibu ini 
untuk berbuat sesuatu. Konten di internet 
yang dia buat di sela-sela memasak dan 
mengasuh anaknya, telah menembus ruang 
dan waktu dan disadari atau tidak, telah 
memberi manfaat bagi sesama.

Lain lagi dengan perempuan yang aktif 
di social media yang satu ini. Dengan 
kemampuannya menggugah kawan-
kawannya di dunia maya, untuk berbagi ilmu, 
yang kemudian ia ‘wadahi’ dalam akademi 
berbagi. Ini sebuah wadah berbagi ilmu 
secara gratis yang boleh diikuti siapa saja 
yang berada di dunia media sosial. Setelah 
berjalan beberapa bulan, kelas ini pun nyaris 
sudah menyerupai sebuah akademi betulan, 
dan ilmu yang dibagikannya pun beragam, 
tak hanya soal social media.

bekerja dengan internet
Lain halnya dengan seorang sahabat yang 
saya kenal melalui dunia maya. Dia seorang 
ibu dengan dua anak, yang hidup dalam 
keluarga mapan. Dia ibu rumah tangga yang 
gemar menulis di berbagai situs, dia juga 
suka berbagi dalam banyak hal: dari cara 
mengurus anak, sampai melakukan aksi 
sosial membantu anak miskin. Tak heran dia 

memiliki puluhan ribuan teman dan juga 
fans di dunia maya.

Selama ini kebutuhan hidup keluarganya 
dipenuhi oleh sang suami. Namun karena 
suatu hal perkawinannya kandas. Hak 
mengasuh kedua anaknya ada padanya. 
Syukurlah dia orang yang kuat, yang tak mau 
hancur hidupnya setelah perkawinannya 
hancur.

Kemampuan menulisnya di berbagai situs 
di dunia maya, membangkitkan semangat 
hidup dan semangat menghidupi kedua 
anaknya. Dia bisa mendapatkan pekerjaan 
melalui berbagai konten di internet 
yang dibuatnya. Beberapa produsen 
mempercayainya untuk membuat ulasan 
produk. Berbagai bisnis jasa sosial media 
mempercayainya untuk menjadi influencer 
dalam berbagai kampanye. Tak jarang dia 
juga diundang untuk berbicara tentang 
konten dan jejaring sosial di internet.

Mereka, mungkin juga masih banyak 
perempuan-perempuan lain, tak pernah 
mengira bahwa konten internet dan internet 
itu sendiri, telah menghadirkan profesi 
baru bagi orang yang memiliki jaringan 
pertemanan yang positif. Profesi mengulas 
produk melalui blognya, memperkenalkan 
produk (endorser), influencer dan atau sekedar 
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sebagai buzzer, adalah profesi yang baru, 
yang muncul seiring dengan pemanfaatan 
internet untuk komunikasi pemasaran.

Dan profesi ini hanya bisa dimiki oleh 
seseorang yang memiliki banyak teman, 
serta passion, dan konsistensi dalam 
membuat konten di internet. Dengan kata 
lain, seseorang yang memiliki personal 
branding di dunia maya.

Membangun jejaring di 
dunia maya
Tentu untuk menjadi seseorang yang bisa 
berperan di dunia internet ini perlu proses 
dan juga konsistensi. Internet adalah medium 
tanpa batas yang bisa dimanfaatkan oleh 
siapa saja, gratis. Kalaupun berbayar, paling 
hanya untuk membeli biaya bandwidth yang 
kita langgani. Yang diperlukan kemudian 
adalah: bagaimana memanfaatkan medium 
ini, baik dalam memilih konten maupun 
memilih mediumnya.

Yang pasti, kebanyakan dari kita jika ditanya 
kenapa nge-blog, nge-facebook, jawabannya 
adalah untuk mengisi waktu dan menyalurkan 
hobi menulis, atau tak kurang juga yang karena 
suka ngerumpi. Prosesnya dari ide tulisan yang 
“in” agar bisa mengundang komen, ditulis 
dengan apik, ditambah dengan ilustrasi foto 
atau gambar yang segar. Kemudian memilih 
medium yang pas untuk mempublikasikan 
‘karyanya”. Bisa bikin blog, atau di facebook, 
atau di komunitas maya lainnya.

Ibaratnya orang bergaul di dunia nyata, 
untuk membangun jejaring di dunia maya, 
juga perlu usaha dan ketelaten. Contohnya, 
seorang pemilik blog juga harus rajin blog 
walking, bertandang ke blog-blog yang lain, 
meninggalkan pesan atau komen. Begitu pula 
di Facebook, tak cuma menunggu komen 
teman di status kita, tapi juga mesti rajin 
menyapa kawan yang lain,: memberi komen 
statusnya atau fotonya, memberi salam ketika 
kawan berulang tahun, dan sebagainya.

Tapi apakah membuat konten di internet 
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mutlak hanya milik orang yang memiliki 
kemampuan menulis? Jangan khawatir. 
Konten di internet, tak hanya tulisan, di situ 
ada foto ada pula video. Hampir semua 
orang bisa membuat foto dan video, dari 
alat yang paling sederhana, yaitu fitur yang 
menempel di hapenya.

Seorang teman lama saya, jujur saja dia 
gaptek (gagap teknologi). Mengenal 
e-mail baru ketika kantor menggunakan 
intranet. Dia juga tak pandai menulis artikel. 
Namun ketika facebook marak, dia tak mau 
ketinggalan, ikut membuka akun. Walau 
untuk itu perlu dibantu sana sini.

Memang tak gampang mengajari dia 
untuk sekadar membuat akun di facebook 
sekalipun. Namun akhirnya berhasil juga 
dia memiliki akun di facebook. Ratusan 
teman-teman sekolahnya bisa dia temukan 
di situs jejaring sosial tersebut. Setelah tegur 
sapa, dia ingin lebih dari sekadar bertegur, 
di ingin seperti yang lain, update status 
dan menampilkan foto-foto miliknya. Ini 
jadi masalah lagi bagi beberapa temannya, 
mengajarkan padanya untuk mengunggah 
foto dan melengkapi fitur tagnya.

Bosen dengan memajang foto dirinya, 
dia mulai memamerkan koleksi batik 
yang dimilikinya. Kebetulan dia memang 
penggemar batik, jadi dia bisa memberikan 
keterangan agak rinci tentang batik 
koleksinya. Dari corak batik, bahan, sampai 
asal batik dia sertakan. Kadang-kadang, 
saran bahwa batik seperti itu pantas untuk 
rok panjang, pendek atau blus. Ulasan dan 
foto yang dia tampilkan, tanpa disadarinya 
telah menjadi konten yang memberi 
manfaat, setidaknya bagi teman-temannya.

Percakapan tentang batik menjadi seru di wall-
nya. Beberapa teman menanyakan di mana 
batik itu bisa dibeli, ada pula yang “maksa” 
batik koleknya agar dijual. Dari percakapan 
di jejaring sosial itulah, dia mulai mencoba 
menawarkan beberapa batik pilihannya. Foto 

tak lagi dia ambil dengan hape, tapi dengan 
kamera digital, hasilnya memang cukup bagus.

Tak disangka, usaha iseng-isengnya di internet 
ini mendapatkan sambutan. Awalnya memang 
hanya seputar kawan-kawannya saja. Tapi 
internet itu tanpa batas ruang, dalam waktu 
yang tak begitu lama, info dari wall ke wall, 
dari tag ke tag, menghasilkan viral yang luar 
biasa. Kini ia tak cuma mendapatkan banyak 
kawan baru atau penghasilan tambahan 
saja, tapi malah sudah ‘kebanjiran’ order batik 
melalui jaringan dunia maya.

Internet telah membuka kehidupan 
baru baginya. Dia tak mengira bakal 
jadi pedagang batik. Tapi kini dia telah 
melakoninya. Dia tak paham internet 
marketing yang sering di bahas dalam 
seminar-seminar di hotel berbintang, tapi 
dia sudah menjadi praktisi di dunia itu.

Dalam ‘bermain’ dengan konten di internet 
memang tak semuanya mulus dan berbuah 
lebat. Ada juga yang sudah mencoba 
berkali-kali masih nihil, bahkan juga 
gagal. Ada pula yang justru mendapatkan 
pengalaman kurang menyenangkan karena 
konten yang ia unggah di internet, seperti 
Prita Mulyasari dua tahun silam. Tentu saja, 
seiiring berjalannya waktu, yang berhasil 
juga jauh lebih dominan. Dan ini yang 
kemudian menginspirasi banyak pihak untuk 
masuk ke dunia internet.

Yang pasti, untuk bermain dan mendapatkan 
manfaat dari internet orang tak perlu mengerti 
atau ahli teknologi. Justru yang penting 
punya konten yang akan disampaikan, dan 
itu bisa apa saja. Bisa pengalaman sehari-hari, 
kesaksian apa yang kita rasakan, pelaporan 
apa yang kita lihat, bahkan juga sekadar 
bertanya. Di era user generated content, itu 
semua bisa menjadi ‘bahan’ berita menarik 
untuk dibagi melalui media kita sendiri.

(Penulis: Ventura Elisawati, dikutip dari Buku 
Linimassa)
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Mengapa ngeblog?

Untuk memulai bisnis online, tentunya 
Anda harus membangun sebuah 
website untuk memajang informasi 
produk Anda. Ada beberapa hal 
yang harus dipertimbangkan dalam 
membangun website antara lain: biaya, 
fungsionalitas, fleksibilitas, maintenance 
sampai urusan memasarkan barang 
dagangan. Namun jangan khawatir, ada 
alternatif lain yang bisa Anda coba.

Nah, tools yang murah, user friendly 
dan punya content management 
system yang mudah adalah blog. Proses membuat blog sangatlah mudah. Tidak diperlukan 
keahlian teknis apapun atau bahasa pemrograman seperti PHP, MySQL, dan lainnya. Anda 
bahkan tidak perlu memikirkan bagaimana disain tampilan (theme) blog karena bisa 
memakai themes yang sudah ada atau mendowloadnya dari internet . Cukup mendaftar 
pada layanan penyedia blog, dan dalam hitungan detik blog Anda pun sudah bisa 
digunakan.

Selain mudah, blog memungkinkan Anda menjangkau pelanggan potensial dengan cara 
informal. Anda bisa menyampaikan kekuatan produk atau layanan, keahlian dan pengalaman 
Anda dengan cara-cara pemasaran yang tradisional dan tanpa terkesan beriklan. Dengan 
blog, Anda juga bisa mendapatkan info kebutuhan dan minat pelanggan. Info inilah yang 
kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau 
memperbaiki produk/layanan eksisting.

Jika Anda memiliki bisnis, jangan ragu untuk mempromosikannya di blog. Blog merupakan 
sarana promosi yang paling efisien dan efektif. Anda tidak perlu mengeluarkan uang jutaan 
Rupiah untuk membeli atau menyewa sebuah toko atau merekrut banyak karyawan.
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Manfaatkan Twitter dan Facebook

Nah, bagi Anda yang sudah memiliki blog, cobalah memanfaatkan tools jejaring sosial seperti 
Twitter dan Facebook untuk memasarkan produk/layanan Anda. 

Tools micro-blogging Twitter misalnya, memungkinkan Anda untuk mengirim pesan 140 
karakter kepada seluruh follower Anda. Meski hanya 140 karakter, jangan kaget kalau 
informasi bisa cepat tersebar di Twitter. Berikut beberapa keuntungan memakai Twitter untuk 
bisnis online Anda.

1. Anda bisa memonitor komentar pelanggan tentang produk Anda dan dengan 
cepat menanggapinya.

2. Memudahkan Anda berkomunikasi langsung dengan pelanggan.
3. Anda bisa menawarkan diskon eksklusif khusus kepada follower Anda.
4. Ingat! Jangan mem-follow ratusan atau ribuan orang dalam waktu singkat hanya 

karena Anda ingin menyebar info. Cobalah selektif mencari user yang memang 
sesuai dengan target pasar Anda.

5. Jangan hanya mengambil manfaat dan melulu memasarkan produk Anda, tapi 
cobalah untuk berbagi informasi bermanfaat yang relevan.

Sama halnya dengan Twitter, manfaatkan Facebook untuk mempromosikan produk/layanan 
Anda.  Caranya:

1. Postinglah informasi blog bisnis Anda di wall Facebook Anda.
2. Kombinasikan Facebook dengan tools social media lain seperti Twitter. Contoh, 

jika seseorang bertanya di Twitter, Anda bisa meresponnya secara detil lewat 
postingan blog lalu me-linkkannya dari Facebook.

3. Pasarkan produk Anda dengan memposting info diskon pada Facebook.
4. Cobalah sesekali untuk men-share survey atau data riset yang relevan untuk 

mendapatkan kepercayaan lebih.
5. Gunakan Facebook Connect di blog Anda. Jadi begitu ada update terbaru, infonya 

bisa langsung di-share ke Facebook.
6. Buat Fan page khusus untuk produk Anda. Di sini Anda bisa mengupas tuntas dan 

berdialog langsung dengan para pelanggan dan calon pelanggan Anda.
7. Update fan page Anda dengan teratur dengan info-info bermanfaat dan 

responslah setiap pertanyaan dari para pelanggan.
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Jika tujuan Anda adalah blogging untuk jualan, Anda harus serius membuat blog 
yang dapat menarik banyak pengunjung.

1. Cari tahu apa minat dan keahlian Anda. Informasi apa yang akan Anda posting? Untuk 
siapa informasi tersebut Anda posting? Apakah Anda akan sering meng-update blog 
tersebut? Apakah ada orang yang akan membacanya?  Langkah ini penting dipikirkan 
agar meng-update blog tidak menjadi beban. Jika Anda mau berjualan batik, Anda 
harus tahu seluk beluk batik dan berikan info ini kepada para pembaca Anda, jadi tidak 
hanya sekedar berjualan. 

2. Saat akan membuat blog, pilih nama domain yang tepat. Hindari memilih nama 
domain yang terlalu panjang karena akan menyulitkan orang lain mengingatnya. 
Pilihlah nama domain yang pendek dan mudah diingat.

3. Manfaatkan tools sosial media untuk memasarkan produk Anda sehingga informasinya 
bisa tersebar luas.

Kiat Memulai 
Jualan Online 
dengan Blog
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Cara Efektif Menarik Pengunjung Blog 
Anda punya blog bagus namun masih banyak orang yang belum tahu blog 
tersebut? Tidak masalah, cobalah menjaring lebih banyak pengunjung. Berikut 
caranya:

1. Manfaatkan jaringan pertemanan
Kirimkan e-mail ke teman tentang blog baru kita, siapa tahu mereka tertarik membaca 

blog tersebut. Kalau memungkinkan, minta mereka untuk mengomentari blog 
dan mempromosikannya ke teman mereka. Atau Anda juga dapat memanfaatkan 
situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Pasang url blog Anda pada kotak 
informasi atau promosikan lewat status.

2. Konten berkualitas dan search engine
Mesin pencari (search engine) seperti Google dan Yahoo dapat meningkatkan 

pengunjung blog. Caranya adalah dengan rajin menulis konten yang berkualitas. 
Buatlah judul yang menarik agar orang lain dapat dengan mudah menemukan blog 
Anda di internet. Pakai kata kunci yang tepat, mesin pencari akan menyukai konten 
yang bermanfaat untuk orang lain.

3. Komentar pada Blog Lain
Berkomentar pada blog lain adalah salah satu cara mujarab untuk mencari perhatian 

pembaca blog sekalian memperkenalkan blog Anda kepada blogger lain. Pastikan 
komentar yang Anda buat bermutu dan memberikan nilai tambah pada diskusi 
yang terjadi di dalam blog.

4. Berikan Link
Jangan lupa menyisipkan link pada setiap postingan yang Anda tulis. Misalnya jika Anda 

menyebutkan beberapa teman blogger maka sisipkan link alamat blognya.

5. Promosikan URL Blog
Salah satu cara mudah untuk mempromosikan blog adalah dengan aktif di beberapa 

forum dan menampilkan URL blog kita pada signature. Bisa juga dipromosikan 
lewat e-mail signature.

6. Posting liputan
Jika Anda mendapatkan kesempatan menghadiri konferensi atau gathering yang 

menarik, dan banyak pihak yang tidak bisa menghadiri, buatlah postingan beserta 
dengan foto-fotonya. Jika memang laporan Anda dinilai bagus oleh blogger lain, 
kemungkinan mereka akan merekomendasikan blog kita.
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I. 25 SITUS BERMANFAAT
Situs Edukasi dan Hiburan untuk TK – SD 

(Bahasa Inggris) 
- kids.yahoo.com
- funbrain.com
- nick.com / nickjr.com
- funschool.com
- learningplanet.com

• situs Pengetahuan dan Pendidikan 
untuk SMP-SMA

- netsains.com
- e-dukasi.net
- chem-is-try.org
- beritaiptek.com
- e-smartschool.com

• situs Perempuan dan Keluarga 
- tabloidnova.com
- perempuan.com
- hanyawanita.com
- balita-anda.com
- tabloid-nakita.com

• situs lowongan & bursa Kerja 
- jobsdb.com
- infokarir.com
- karir.com
- infokerja.web.id
- jobstreet.com

• situs belanja & e-commerce 
- bhinneka.com
- jakartanotebook.com
- glodokshop.com
- tokopedia.com
- egrosir.com

Rekomendasi Situs Bermanfaat

II. 25 BLOG SEHAT
• blog Pendidikan  
- indonesiabercerita.org
- belajarmenulis.com
- sawali.info
- kafeastronomi.com
- gurukreatif.wordpress.com

• blog travel dan Kuliner 
- banyumurti.net 
- makanmana.net
- masukdapur.blogdetik.com
- jengjeng.matriphe.com
- travelling.setyobudianto.com

• blog Keluarga 
- ceritaanakislam.org
- blogdokter.net
- rumahinspirasi.com
- lajangdanmenikah.com
- the-alvianto.com 

• blog teknologi 
- navinot.com 
- netsains.com 
- jhezer.web.id
- dicky.wahyupurnomo.com
- canmasagi.tripelpley.com

• blog Gaya hidup 
- sepeda.wordpress.com 
- movienthusiast.com
- lemari-buku-ku.blogspot.com
- poeticpicture.wordpress.com
- dianarikasari.blogspot.com
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Ada banyak sekali hal yang menarik dilakukan dan dijelajahi di internet. Namun ancaman 
yang beredar di internet tidak sedikit, dan terkadang sedikit menakutkan karena dampaknya 
bisa sampai kepenyalahgunaan data-data penting, pembobolan akun, hingga penipuan.

Sebagai penyedia layanan mesin pencari (search engine) terbesar di dunia, Google pun mulai 
menyoroti masalah keamanan di Internet dan privasi online. Sejalan dengan program kampanye 
“Internet Sehat” yang digagas ICT Watch pertama kali sejak 2002 silam, Google juga membuat 
kampanye serupa lewat situs “Good To Know”.Kampanye ini bertujuan untuk membantu orang 
agar tetap aman di Internet dan mengelola informasi yang di-share secara online.

Situs Good To Know kini telah hadir dalam versi Bahasa Indonesia untuk memudahkan 
pengguna Internet di Indonesia membaca dan memahaminya. Situs ini berisi tip dan saran 
tentang keamanan online,data yang di-share online dan tools apa saja yang dapat digunakan 
untuk mengelola data tersebut.

VII. “Tenang Rasanya”

Aman di Dunia Maya
Bagaimana agar tetap aman ketika berada di dunia maya? Google memberikan tip dan 
sarannya, termasuk beberapa tools keamanan yang ditawarkan Google. Salah satu info yang 
diulas adalah soal password. Password (sandi/kata kunci) adalah garda pertahanan terdepan 
yang sangat penting diperhatikan untuk membentengi diri dari kejahatan dunia maya. 
Pakailah password yang rumit/kompleks dan berbeda untuk setiap akun yang Anda anggap 
penting, serta ubahlah password secara rutin.

Informasi selengkapnya mengenai keamanan di dunia maya dapat dilihat di: http://www.
google.co.id/goodtoknow/online-safety/
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Data Anda di Web
Misalnya jika Anda membeli latte di kedai kopi yang sama setiap pagi, dan yang 
membuatkannya adalah barista yang sama setiap hari. Kemungkinan dia akan tahu apa yang 
akan Anda pesan, bahkan sebelum Anda masuk. Situs web, termasuk Google, belajar banyak 
dari hubungan ini. Google telah mempelajari bahwa mereka akan dapat melayani user lebih 
baik jika lebih mengenal user.

Situs web dapat mengetahui sesuatu tentang Anda sehingga bisa menebak apa 
yang ingin Anda lihat.Contohnya, situs web dapat mengingat apakah Anda memilih 
menggunakan bahasa Inggris atau Perancis, bahkan dapat menyarankan buku atau film yang 
mungkin Anda sukai berdasarkan pada data apa saja yang pernah Anda lihat sebelumnya.

Ada banyak petunjuk yang digunakan oleh situs web untuk menebak preferensi Anda, 
termasuk di antaranya cookies, alamat IP dan login menggunakan sebuah akun. Informasi 
selengkapnya mengenai cookies, alamat IP dan account dapat diakses di: http://www.google.
co.id/goodtoknow/data-on-the-web/

Data Anda di Google
Dalam hal mengelola data, Google memakai pendekatan yang didasarkan pada transparansi, 
kontrol, dan keamanan. Ada lima prinsip privasi Google yang menjelaskan tentang 
pendekatan Google terhadap privasi dan informasi pengguna untuk semua produk Google: 
1.	Memanfaatkan informasi untuk memberikan produk dan layanan bermanfaat bagi pengguna. 
2.	Mengembangkan produk yang mencerminkan standar dan praktik privasi yang kuat. 
3.	Menjadikan pengumpulan informasi pribadi menjadi transparan. 
4.	Memberikan pilihan kepada pengguna untuk melindungi privasinya. 
5.	Menjadi pengawal yang bertanggungjawab untuk informasi yang disimpan Google. 

Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja yang disimpan dalam log pencarian 
bila Anda searching di Google, bagaimana Google memanfaatkan informasi lokasi, fitur 
privasi apa saja yang ada pada produk Google, bagaimana Google memanfaatkan data untuk 
membuat hasil pencarian lebih relevan dan lebih cepat, silakan baca informasinya  
di: http://www.google.co.id/goodtoknow/data-on-google/

Mengelola Data
Setiap pengguna internet berhak memegang kendali atas pengelolaan data online mereka. 
Karena itu pastikan setiap data yang Anda share di internet atau transaksi yang Anda lakukan 
secara online sudah dikontrol dengan baik.

Untuk mengontrol data secara online, termasuk bagaimana mengelola cookies, bagaimana 
cara menggunakan Google Dasbor untuk melihat dan mengelola data dalam akun Google 
Anda, bagaimana cara browsing secara privat, cara memindahkan data ke dan dari produk 
Google, cara mengelola personalisasi hasil penelusuran Anda, cara menghentikan rekaman 
obrolan Google Talk, cara memantau identitas Anda secara online, fitur berbagi di Google+ 
dan tombol +1, cara mengelola data Anda di YouTube, berbagi lokasi Anda di Latitude, silakan 
kunjungi: http://www.google.co.id/goodtoknow/manage-data/.
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Gaul Asyik di dunia MAyA
G a u l  a s y i k  d i  d u n i a  M a y a
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Ada idiom menyebutkan bahwa saat ini adalah eranya 
generasi menunduk. Lho, kok menunduk? Sebab di mana 
pun, kapan pun, semuanya asyik menunduk dengan gadget 
kesayangan dan aktivitasnya masing-masing, tenggelam 
dalam situs gaul semacam Twitter dan Facebook.

Apa iya social media sudah sedemikian menyandui kita, 
khususnya remaja? Kalau sudah lihai banget memakai Twitter 
dan Facebook, apa iya itu bisa jadi jaminan bahwa remaja 
lebih melek teknologi dibanding yang lebih tua? Nggak juga, 
lho! Remaja memang lebih banyak menghabiskan waktu di 
situs-situs gaul, chatting, main game online, atau browsing, 
tapi belum tentu mereka paham dengan semua fitur yang ada.

Hari gini nggak 
ngetwit? 

Nggak punya 
Facebook?

Duh, nggak eksis 
banget deh!

Sebuah survei yang dilakukan Economic & 
Social Research Council (ESRC), mencoba 
mengungkapkan bagaimana perilaku 
generasi muda jika dihubungkan dengan 
gadget yang mereka miliki. Sebagian besar 
responden ternyata sangat tergantung 
pada ponselnya. Tapi ketika ada penjelasan 
tentang bagaimana memakai teknologi 
yang benar, mereka justru bosan dan malas 
menyimak. Penelitian ini dipimpin oleh Dr. 
Christopher Jones dari Open University, yang 
mewawancarai lebih dari 2000 mahasiswa 
tahun pertama di lima universitas di Inggris.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa 
tidak selamanya anak muda selalu lebih 
canggih dalam penguasaan teknologi baru 
dibanding generasi tua,” ujar Jones.  Sebagian 
besar generasi muda kini memang mudah 
mengadopsi gadget baru, tapi bukan berarti 
mereka memiliki keterampilan yang cukup baik 
untuk mengoperasikan dan memanfaatkannya.

Kebanyakan anak muda ini mengaku jarang 
memakai email, dan menurut mereka 

nggak penting bisa mengakses email dari 
ponsel. Lalu, ngapain aja dong mereka di 
Internet?Ternyata anak-anak muda tersebut 
lebih suka SMS-an, chatting, Twiter-an dan 
Facebook-an, atau mengunduh (download) 
video dari Internet. Selain itu, mereka juga 
mengaku nggak suka ngeblog!

Meskipun mereka aktif berjejaring sosial, 
para remaja tersebut rupanya tidak begitu 
paham dengan masalah privasi dan ancaman 
yang mereka hadapi di dunia maya. 
Jangankan menyeting privasi,mereka justru 
membiarkan profil mereka dilihat orang lain 
selain teman. Foto-foto dan data pribadi 
dipajang dengan lengkapnya. Kalau kita lihat 
di media-media, makinbanyak bermunculan 
kasus cyberbully di internet yang membuat 
remaja merasa malu hingga stres. Di-bully 
biasa saja sudah bikin stres, apalagi kalau di-
bully di internet.Ada pula kasus-kasus remaja 
yang diculik sama teman Facebook, atau 
ditipu. Niatnya nge-tweet dan Facebook-an, 
eh malah jadi korban.

MASIH BANYAK YANG GAPTEK GAK SIH?!
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   JADI, GIMANA DONG?

6 Tips Asyik Facebook-an  & Twiter-an
Bete nggak sih kalo dikirimin pesen aneh-aneh di Facebook atau Twitter? Sebenarnya ada 
cara supaya kita nggak‘diganggu’ pesan seperti itu. Berikut ini ada 6 tips dasar bergaul di 
social media. 

Tenang, tenang...Di sini ada beberapa tips yang bisa 
diterapkan agarkita aman bergaul di dunia maya.Jadi kita bisa 
asyik dan aman Facebook-an atau Twitter-an.

1. Manfaatin fitur pelindung privasi
Sebenarnya fitur ini sudah tersedia baik 
di Facebook atau Twitter.Cuma kita sering 
mengabaikannya.Padahal fitur ini penting lho.
Dengan fitur ini kita bisa memblokir orang 
yang menganggu kita, atau bisa juga dibatasin 
agar hanya orang tertentu saja yang bisa 
melihat profil dan postingan kita.

2. Hati-hati denganfriend request
Banyak-banyakan teman atau follower memang 
seru, cuma harus hati-hati meng-add/approve 
karena teman atau follower kita bisa jadi 
orang ‘jahat’ yang mencuri data pribadi atau 
mengirim pesan sampah (spam). Nah, ketika 
ada yang add kita, sebaiknya dilihat dulu 
profilnya. Trus ada nggak teman kita yang kenal 
dia, dan dia nge-link ke kita lewat siapa.

3. Umbar info pribadi? Jangan deh!
Kamu pasti senang kalau foto-foto yang kamu 
unggah (upload) dikomentari teman. Atau 
kamu dapat ucapan selamat ulang tahun, 
wisuda, anniversary lainnya.Cuma perlu 
diingat, jangan terlalu banyak mengumbar 
foto dan info pribadi karena rentan 
dimanfaatin dan disalahgunakan oleh orang 
jahat di internet, apalagi jika fotonya tidak 
layak dilihat orang banyak.

4. Jangan asal klik link
“Mau liat Beyonce bugil?”, “Ada video hot Justin 
Bieber nih”.Hati-hati lho jika mendapat pesan 
seperti ini. Pesan-pesan heboh kayak gini sering 
dikirim di Facebook atau Twitter dan biasanya 
mengandung link. Tujuannya agar kita tertarik 

mengklik link tersebut. Eits, jangan tertipu. 
Biasanya link tersebut mengandung virus, yang 
akhirnya bikin kamu jadi penyebar virus juga 
ke teman-temanmu. Yang ada kamu malah 
diblokir atau di-report as spam!

5.Jangan gampangan
Jangan langsung percaya dengan orang yang 
baru dikenal di Facebook atau Twitter. Walau 
avatarnya ganteng/cantik, belum tentu dia 
orang yang sebenarnya. Siapa tahu aja dia cuma 
ngaku-ngaku sebagai anak muda baik-baik, 
padahal sebenarnya dia seorang pedofil. Jangan 
percaya deh dengan rayuan gombal orang yang 
baru kita kenal. Sudah banyak kasus penipuan. 
Ngaku keren, nggak tahunya cuma mau 
memeras duit kita saja. Atau lebih parahnya 
lagi, mau menculik atau mengintimidasi kita! 
Pokoknya jangan gampangan deh ya, khususnya 
buat para cewek.

6. Jangan pamer rencana jalan-jalan
“Eh gue mau ke Bali, lho!Jangan sirik ya!”Kalo 
ngetwit atau pasang status gitu saja sih masih 
oke. Yang bahaya kalau sampai bilang menginap 
di mana, sama siapa dan kapan. Itu sih sama 
saja kayak kita mengundang perkara. Bisa jadi 
ada orang iseng yang mau menguntit kita, 
begitu kita lengah dia beraksi. Karena itu jangan 
pamer terlalu banyak info pribadi yaaa…

Nah, sederhana kan sebenarnya untuk bisa 
aman di dunia maya?

Oh iya, selain masalah privasi, ada hal lain 
yang mengintai kita di social media, yaitu 
masalah cyberbully.
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CYBERBULLY, APAAN TUH?

“Aduh kasian si Loli, di-bully di Twitter!”

Ngomong-ngomong apa sih cyberbully itu?

Kalo di dunia nyata, bullyaartinya tindakan 
meledek, merendahkan, menghina, hingga 
melakukan kekerasan.Nah, bully sekarang 
udah nggak terbatas di dunia nyata saja, 
tapi juga di dunia maya.Bully di dunia maya 
(internet) dinamakan dengan cyberbully.

Cyberbully biasanya paling banyak terjadi di 
social media seperti Twitter dan Facebook.
Banyak yang ngeremehin cyberbully ini, 
karena dianggap sekedar ledek-ledekan biasa 
saja, nggak serius.

Eits, siapa bilang? Cyberbully justru lebih 
parah ketimbang bully biasa. Kenapa?Kalau 

di-bully biasa paling yang tahu cuma 
orang-orang yang melihat saja. Nah, kalau 
cyberbully, semua orang yang online dan 
terkoneksi sama kita bisa melihatnya. Kasian 
kan? Kebayang nggak kalau kamu diserang di 
Facebook, Wall-mu ditulisi kata-kata kasar/
nggak senonoh.Yang baca kan semua teman 
Facebook-mu.Belum lagi kalau si pelaku 
cyberbully mengerahkan teman-temannya 
untuk ikutan nyerang.

Oh iya, jangan ngeremehin cyberbully lho... 
Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa 
cyberbully yang terjadi pada anak-anak dan 
remaja bisa bikin kesehatan mental jadi 
terganggu.Kamu nggak mau kan jadi korban? 
Kamu nggak mau kan dipermalukan?

Nah, Gimana Donk Biar Nggak Jadi Korban Cyberbully? 

Yang perlu diingat, tidak semua orang suka dengan kita. Pasti ada aja orang yang nggak 
suka sama kita, meski kita sudah berusaha baik sama orang tersebut. Yang pasti, jangan 
pernah mulai menyerang duluan. Sebab kalau sudah nyerang duluan, itu artinya sama 
saja kita sudah melakukan cyberbully. Itu namanya mancing masalah. Kita juga jangan 
nyinyirin orang di social media. Sebab kalau orangnya tersinggung, dia bisa saja langsung 
nyerang kita.Jadi intinya, jangan cari musuh.

Trus, Kalo Udah Di-bully Mesti Gimana?

Tenang...Ini ada tipsnya:

1. Blok dia!

Memang sih, kita pasti emosi banget kalo tiba-tiba diserang, apalagi secara bertubi-tubi.
Tapi sabar ya, jangan membalas serangannya.Pelaku cyberbully selalu menunggu-nunggu 
aksi balasan kita. Jika kita balas maka dia akan menyerang lagi dan lagi. Kita malah ‘tersiksa’ 
sendiri. Daripada dibalas, mending diblokir saja akunnya. Di Facebook ada fitur untuk 
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ngeblokir akun orang lain. Di Twitter juga ada kok. Dengan begitu, kita nggak perlu melihat 
apasaja yang dia lakukan dan kita bisa menenangkan diri dulu. Biasanya kalau si penyerang 
merasa dicuekin, dia akan capek sendiri dan lama-lama juga akan berhenti mem-bully.

2. Laporin!

Udah diblokir, tapi dia masih nyerang terus pakai akun lain?  Santai aja…Ada fitur “report 
abuse” di Facebook kok. Kalau di Twitter, ada fitur“report as spam”. Artinya kita bisa 
melaporkan dia ke admin Facebook/Twitter agar akunnya diblokir. Nggak mempan juga? 
Minta bantuan teman-teman buat ramai-ramainge-klik “report as spam” akun dia. Kalau 
diserang lewat email, klik saja tombol “Spam”agar semua emailnya langsung masuk ke 
folder Spam.

3.Ambil tindakan hukum

Masih belum cukup? Si penyerang masih belom kapok? Malah makin gencar? Kalau 
merasa bentuk cyberbully-nya sudah kelewatan, misalnya sampai bikin kamu stres berat, 
depresi, bahkan sekolah terganggu hingga sakit..wah itu nggak bisa dibiarin. Ambil 
tindakan serius. Segera simpan (save) semua serangannya. Postingannya di Facebook 
atau Twitter bisa di-screen-shoot, lalu simpan di komputer atau ponsel. Itu semua 
bisa jadi bukti otentik jika kita mau memperkarakannya secara hukum. Coba ngobrol 
sama orang yang 
paham hukum agar 
tahu bagaimana 
prosedurnya. 

Namun, sebisa 
mungkin selesaikan 
semuanya baik-baik 
secara kekeluargaan. 
Saling memaafkan 
adalah jalan yang 
paling baik.
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GIMANA CARANYA 
      DAPETIN TEMEN YANG ASYIK 
    DI SOCIAL MEDIA?

Etika di dunia maya sebenarnya nggak jauh beda 
dengan dunia nyata. Kalau kita bersikap sopan 
maka orang lain pun akan bersikap sopan dengan 
kita. Kalau kita bisa bergaul dengan baik, kita bisa 
kok nambah teman baru, join komunitas yang 
sehobi dan satu selera. Caranya gimana?

1. Cari orang yang satu minat
 Kalau mau add orang lain di FB atau 

followseseorang di Twitter, carilah akun 
yang beneran. Artinya, mereka memang 
sungguhan ada, bukan akun bohongan 
atau anonim.Asyik nggaknya dia bisa dilihat 
dari Timeline-nya. Kalau Timeline dia cocok 
buat kamu dan infonya bermanfaat, silakan 
saja di-follow atau di-add.

2. Rajin nyapa
 Kalau udah ketemu teman yang asyik, coba 

sesekali disapa agar nggak dikira sombong.
Tapi jangan lebay dan sok akrab juga, yang 
wajar-wajar aja.Misalnya dia ngetwit atau 

posting sesuatu, cobalah kamu tanggapi.
Ajak juga berdiskusi ringan soal isu yang lagi 
tren.Kalo memang seide, bakal seru deh. 
Belum lagi kalau ada orang lain yang ikutan 
nyamber, kamu bisa dapat teman baru lagi.

3. Saling berbagi
 Sama kayak berteman di dunia nyata, 

teman di Facebook dan Twitter juga 
asyikkalau diajak saling berbagi. Berbagi 
info, curhat, berdiskusi tentang suatu 
isu terkini, bahkan menolong di saat dia 
sedang ada masalah.Semua bisa dilakukan 
walau kita hanya kenal di internet.
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4. Mengenal lebih baik
 Kalau udah merasa, “Wah dia asyik nih orangnya”, cobalah kenali dia lebih baik lagi. 

Caranya dengan saling berinteraksi lebih intens. Apalagi kalau identitasnya udah jelas, udah 
saling percaya.Di tahap ini nggak ada salahnya kalau kita tukaran nomor ponsel, PIN BB, 
agar komunikasi bisa lebih lancar.

5. Kopdar
 Udah merasa cocok sama teman cyber-mu? Nah, bisa dicoba ajak ketemuan atau kopdar. 

Sebaiknya kopdar rame-rame dulu sama sesama teman cyber lainnya, biar seru. Di kopdar 
ini kamu bisa dapat banyak kesempatan untuk menjalin kerjasama atau sekedar temanan 
baik juga oke. Nggak ada ruginya kan nambah temen, malah banyak untungnya, sebab bisa 
menambah wawasan dan pengalaman bertemu orang dari berbagai kalangan. 

Tuh, dunia maya asyik juga kan? Nggak selamanya identik samayang negatif-negatif.  
Memang kita nggak selalu bertemu orang yang asyik.  Sama kayak di dunia nyata, di dunia 
maya juga banyak orang-orang nyebelin, bahkan jahat. Maka nggak heran banyak kejadian 
tweet-war alias “perang” di Twitter atau cyberbully yang kayak disebutkan di atas tadi.Kalo 
udah ketemu orang yang nyebelin, lebih baik hindari saja.
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     KOPDAR PUN HARUS HATI-HATI, LHO!

Kopdar alias kopi darat alias ketemuan, adalah ketika teman yang tadinya 
cuma kenal di internet, akhirnya ketemuan di dunia nyata.Biasanya ini terjadi 
kalo mereka udah saling percaya. Eh, tapi banyak juga lho kasus di mana orang 
kena tipu sama teman Facebook atau Twitter. Misalnya, diajak kopdar eh nggak 
tahunya malah diculik.Atau ada juga kopdar yang berakhir dengan penipuan.

Banyak orang jahat yang pakai Facebook dan Twitter untuk menjebak 
korbannya.Mulai dari penipuan dengan modus jualan barang, sampai ke 
rayuan gombal cowok atau cewek yang ujung-ujungnya cuma ngincer duit 
atau harta kita saja. Target mereka kebanyakan anak-anak remaja, sebab 
kelompok ini dianggap masih polos, mudah percaya, dan sering ada masalah 
sama keluarga atau teman jadi gampang diperdaya. Duh, jangan sampai 
menimpa kita yaaa…. 

Trus, gimana ya kopdar yang aman?

Nih, ada resepnya juga…

1. Pastiin dulu!

Apanya? Banyak! Pastiin bahwa dia:

- Bisa dipercaya
Kalau dari ceritanya di chatting atau 
message Facebook atau tweet-nya 
udah banyak yang aneh atau lebay, 
kamu patut curiga kalau dia ngibulin 
kamu. Coba tanya ke temanmu, kakak 
atau orang tua, gimana sih pendapat 
mereka tentang teman cyber-mu ini. 
Kalau mereka bilang teman cyber-mu 
“aneh, mencurigakan atau ceritanya 
nggak masuk akal”, maka jangan mau 
diajak kopdar.

- Identitasnya jelas
Pastikan kalau identitasnya sesuai 
dengan yang dia pajang di profilnya. 
Ngaku-ngaku umur 20, mahasiswa 

di sebuah kampus, bisa dilakukan 
siapa saja. Coba iseng-isengselidiki, 
minta scan kartu mahasiswanya.  Atau 
tanya-tanya ke temanmu yang ada 
di kampus tersebut, siapa tahu kenal 
atau sekedar untuk mengecek apakah 
dia memang mahasiswa di sana. Lebih 
baik ribet sedikit daripada dibohongin 
kan...

- Ada teman kita yang kenal sama 
dia juga

Ini cara paling aman. Sebab kalau 
orang itu berulah maka bisa dilacak. 
Usahakan jangan mau diajak kopdar 
sama orang yang benar-benar asing. 
Kita bisa tahu dia kenal sama siapa 
saja melalui list teman-teman atau 
follower dia. Kalau ternyata teman-
teman dia sama sekali nggak ada yang 
kamu kenal, artinya dia memang nggak 
berasal dari lingkaran pertemananmu. 
Jadi lebih baik hati-hati.
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2.   Kenalin benar-benar

Selama berteman di Twitter atau 
Facebook, perhatikan bagaimana 
kelakuannya ke kamu dan teman-
temannya? Sering bermasalah? Suka 
ribut? Ini bisa ketahuan kok dari tweet-
tweet dia dan update status, serta 
komentar teman-temannya. Kalau sudah 
ketahuan dia sering banyak masalah 
sama orang lain, lebih baik dihindari saja. 
Nggak usah kopdar, tapi tetap berteman 
di dunia maya saja.

3.   Tidak ada paksaan

Niat buat kopdar lebih bagus kalau 
diiringi dengan hati yang memang 
sudah sreg. Artinya tidak ada paksaan. 
Misalnya dia memaksa buat kopdar, 
tapi sebenarnya kamu belum sreg. 
Atau sebaliknya, cuma kamu saja yang 
pengen kopdar, tapi dia nggak. Sama 
kayak temenan, kopdar yang baik itu 
terjadi kalau semua pihak sudah sama-
sama sreg dan niat. Daripada dipaksain 
tapi malah mengecewakan? Hubungan 
pertemanan malah jadi buruk.

4.   Otak juga sreg

Jangan cuma hati, otak alias logika juga 
harus jalan. Banyak remaja yang kenal 
sama orang baru di internet karena lagi 
bete atau banyak masalah, jadi sengaja 
cari pelarian. Begitu ketemu orang yang 
kayaknya baik, mau dengar curhatan, 
langsung saja dipercaya. Lalu ketika 
diajak kopdar juga gampang percaya.

5.   Jangan sendirian

Kalau kopdar, khususnya dengan orang 
yang baru dikenal, sebaiknya jangan 
sendirian. Ajak teman kamu, kakak atau 
orang yang lebih tua untuk menemanimu. 
Atau sekalian saja bikin acara kopdar 
rame-rame, itu jauh lebih aman, kan?

6.   Di tempat publik

Jangan mau diajak kopdar di tempat sepi 
atau tertutup seperti rumah, kos-kosan, 
hotel, motel, cottage. Kopdar sebaiknya 
dilakukan di tempat publik, seperti kafe, 
restoran, mall, atau taman. Pokoknya 
yang banyak orang, ramai, yang tidak 
memungkinkan dia berbuat macam-
macam.

Nah itu tadi tips-tips kopdar yang aman. Biasanya saat kopdar itu 
banyak yang bisa terjadi, lho. Ada yang merasa makin cocok karena 
ternyata punya banyak kesamaan. Tapi ada juga yang merasa kecele, 
sebab temen cyber kita nggak sesuai yang kita harapkan.Kepribadian 
orang di dunia maya terkadang tidak sama dengan kepribadian dia di 
dunia nyata. Apapun hasil kopdar, tentu pengalaman dan wawasan 
kita semakin luas.

Itulah asyiknya social media dan internet, memudahkan kita bertemu 
dengan banyak orang. Coba deh terapin resep di atas tadi. Semoga 
kita bisa bergaul dengan sehat dan aman di Internet dan nggak 
ketemu sama cybercrime ya... J
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http://linimassa.org
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InTErnET, 
KEBEBAsAn BErEKsPrEsI 
DAn HAK AsAsI MAnusIA (HAM)

fordfoundation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Amandemen/Perubahan II) Pasal 28 F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
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Sebelum kita bicara tentang hubungan antara Internet dengan HAM, 
ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya HAM itu? 
“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu 
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, demikian kutipan dari bagian awal 
undang-undang (uu) rI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Adaunya UU tersebut adalah sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (Tap MPr) nomor  VII/MPr/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia.

Adapun di dalam pasal 14 pada UU 
tersebut, dinyatakan bahwa:
“(1).  Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya.

(2).  Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan 
segala jenis sarana yang tersedia”.

Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya 
tunduk, atau setidaknya mengacu, 
pada pasal 28F, uuD 1945 Indonesia 
(Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada 
Agustus 2000) dan pada pasal 19, Deklarasi 
universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan 
bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia.”

Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal 
HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan 
pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan 
bahwa:
 “Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpendapat dan berekspresi, dalam hal 
ini mencakup kebebasan untuk berpegang 
teguh pada pendapat tertentu tanpa 
mendapatkan gangguan, dan untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan 
informasi dan ide/gagasan melalui media 
apa saja tanpa ada batasan”.

Meskipun ada jaminan untuk bebas 
berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan  
hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang 
membatasinya adalah  pada pasal 29 ayat 2 
pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam 
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menjalankan hak-hak dan kebebasan-
kebebasannya, setiap orang harus tunduk 
hanya pada pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek 
moralitas, ketertiban dan kesejahteraan 
umum dalam suatu masyarakat yang 
demokratis”.

Pasal “kebebasan berpendapat dan 
berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut 
kemudian disempurnakan pada Resolusi 
Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 
1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan 
(Kesepakatan) Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 pada 
kesepakatan tersebut tertulis sebagai 
berikut: 

(1). Setiap orang berhak untuk 
berpendapat tanpa campur tangan 
(pihak lain). 

(2). Setiap orang berhak atas kebebasan 
berekspresi; hak ini termasuk 
kebebasan untuk mencari, menerima 
dan memberikan informasi dan 
ide/gagasan apapun, terlepas dari 
pembatasan-pembatasan, baik 
secara lisan, tulisan, cetakan, dalam 
bentuk karya seni atau melalui media 
lain sesuai dengan pilihannya. 

(3).  Pelaksanaan hak-hak yang 
diicantumkan dalam ayat 2 pasal 

ini turut membawa kewajiban 
dan tanggung jawab khusus. Oleh 
karenanya dapat dikenai pembatasan 
tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini 
hanya dapat dilakukan sesuai dengan 
hukum dan sepanjang diperlukan 
untuk: 
a) Menghormati hak atau reputasi 
(nama baik) orang lain 
b) Melindungi keamanan nasional, 
ketertiban umum,  kesehatan 
ataupun moral umum/publik.”

Dari penjelasan di atas, dengan jelas dapat 
kita pahami bahwa sesungguhnya secara 
global maupun pada konstitusi negara 
kita, hak individu untuk berinformasi, 
berpendapat dan berekspresi, melalui 
berbagai media sangatlah dilindungi. 
Sebagai pedoman atas pelaksanaan 
hak tersebut, secara umum dapatlah 
kita mengacu pada prinsip-prinsip 
yang diramu oleh Free Speech Debate  
(http://freespeechdebate.com) berikut 
ini:

10 Prinsip Kebebasan Pendapat
1. Kita - semua manusia - harus bebas 

dan dapat mengekspresikan diri, 
dan untuk mencari, menerima dan 
menyampaikan informasi, ide serta 
gagasan, tanpa batas.

2. Kita mempertahankan internet dan 
semua bentuk komunikasi lainnya 
terhadap gangguan-gangguan yang 
tidak sah oleh kedua kekuatan 
publik maupun swasta.

3. Kita membutuhkan dan membuat 
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media yang terbuka beragam 
sehingga kami dapat membuat 
keputusan berdasarkan informasi 
yang baik dan berpartisipasi penuh 
dalam kehidupan politik.

4. Kita berbicara secara terbuka dan 
dengan sopan tentang segala 
macam perbedaan manusia.

5. Kita mengizinkan untuk tidak ada 
tabu dalam diskusi dan penyebaran 
pengetahuan.

6. Kita tidak melakukan ancaman 
kekerasan serta tidak menerima 
adanya intimidasi kekerasan.

7. Kita menghormati orang yang 
meyakini / mempercayai suatu 
hal tetapi bukan berarti atas isi 
keyakinan atau kepercayaannya.

8. Kita semua berhak atas kehidupan 
pribadi tetapi harus menerima 
pengawasan jika itu adalah demi 
kepentingan publik.

9. Kita harus mampu untuk melawan 
penghinaan pada reputasi kita 
tanpa mengganggu atau membatasi 
perdebatan yang sah.

10. Kita harus bebas untuk menantang 
batasan kebebasan berekspresi 
dan informasi yang selama 
ini berdasarkan alasan untuk 
keamanan nasional, ketertiban 
umum, moralitas dan perlindungan 
kekayaan intelektual.

Dan Internet, tentu saja masuk sebagai 
media yang mampu menjadi sarana 
yang penting dalam pemenuhan hak 
berpendapat dan berekspresi ini. Mengapa 

tidak? Pada Juni 2011, PBB melalui Special 
Rapporteur bidang Kebebasan Berpendapat 
dan Berekspresi, Frank William La Rue, 
mengingatkan, “Internet telah menjadi alat 
yang sangat diperlukan untuk mewujudkan 
berbagai hak asasi manusia, memerangi 
ketidakadilan, dan mempercepat 
pembangunan dan kemajuan manusia, 
maka memastikan (ketersediaan) akses ke 
Internet haruslah menjadi prioritas bagi 
semua negara”.
 
Tetapi La Rue memiliki kekhawatian bahwa 
kebebasan berekspresi dan berpendapat 
secara di Internet, kini tengah menghadapi 
tantatangan, bahkan oleh negara (baca: 
pemerintah). Menurutnya, kebebasan 
berekspresi di Internet di banyak negara, kini 
banyak dihambat dengan cara menerapkan 
hukum pidana ataupun menciptakan 
hukum baru yang dirancang untuk dapat 
mengkriminalkan para pelaku kebebasan 
berekspresi di Internet. Menurutnya, hukum 
seperti itu seringkali dijustifikasi sebagai 
hal yang perlu untuk melindungi nama 
baik (reputasi), kemanan nasional ataupun 
guna melawan terorisme. Namun pada 
prakteknya, hukum tersebut seringkali 
digunakan untuk menyensor situs (di 
Internet) yang kontennya tidak disukai/
disetujui oleh pemerintah atau pihak yang 
berkuasa lainnya,” tegasnya.

Di sisi lain, masih melalui La Rue, PBB yakin 
bahwa Internet adalah platform yang sangat 
berharga di negara yang media massanya tidak 
indepenen. Untuk kasus di Indonesia, data 
empiris menunjukkan bahwa perkembangan 
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industri media tidak selalu ke arah positif 
sebagai sebuah media publik. “Industri media 
di Indonesia melihat pemirsa semata-mata 
sebagai konsumen, bukan sebagai warga 
negara yang memiliki hak terhadap media. 
Logika utama yang mendorong perkembangan 
industry media di Indonesia adalah dua hal, 
yaitu profit dan kekuasaan,” demikian kutipan 
dari laporan penelitian berjudul ‘Memetakan 
Lansekap Industri Media Kontemporer di 
Indonesia’, oleh Yanuar Nugroho dan kawan-
kawan, yang dirilis pada Maret 2012.

“(Namum demikian) Internet 
memungkinkan individu untuk berbagi 
pandangan kritis dan untuk menemukan 
informasi yang obyektif,” demikian 
ditegaskan oleh La Rue memberikan 
angin segar. Pun seperti diyakini pula 
oleh Yanuar dalam laporan penelitannya, 
“penggunaan Internet telah memunculkan 
kesempatan baru bagi  warga negara 
untuk menyuarakan aspirasi mereka dan 
mendapatkan respon dalam cara dan skala 
yang tidak terpikirkan sebelumnya.”

Jelaslah sudah bahwa Internet menawarkan 
kesempatan yang belum pernah ada 
sebelumnya untuk menegakkan dan 
mempromosikan HAM dan sekaligus 
memainkan  peran yang semakin penting 
dalam salah satu hak kehidupan kita sehari-
hari, yaitu berinformasi, berpendapat 
dan berekspresi. Bahkan secara khusus, 
sudah mendesak perlu adanya tata kelola 
(governance) atas Internet yang pro pada 
HAM. Pada Pertemuan Informal Asia - 
Eropa (Asia - Europa Meeting / ASEM) ke-

12 di Seoul pada 27-29 Juni 2012, agenda 
utama dan satu-satunya yang dibahas 
adalah tentang HAM dan Teknologi 
Informasi-Komunikasi (ICT).

Dalam pertemuan yang diikuti pula 
oleh wakil dari ICT Watch Indonesia, 
salah satu konsensus yang disampaikan 
adalah, “perlindungan HAM harus juga 
diterapkan pada ranah online (Internet), 
bebas dari batasan-batasan dan 
mencakup semua jenis media.” Adapun 
secara umum, visi dari penggunaan 
dan pemanfaatan media Internet yang 
berbasiskan pada HAM telah dirumuskan 
oleh Koalisi Hak dan Prinsip Ber-Internet  
(http://irpcharter.org) dalam bentuk “10 
HAM di Internet”.
10  HAM di Internet tersebut adalah:

1. Universalitas dan Kesetaraan
 Semua manusia dilahirkan bebas 

dan sama dalam martabat dan hak, 
yang harus dihormati, dilindungi dan 
dipenuhi dalam ranah online.

2. Hak dan Keadilan Sosial
 Internet adalah ruang untuk promosi, 

perlindungan dan pemenuhan hak 
asasi manusia dan memajukan 
keadilan sosial. Setiap orang memiliki 
kewajiban untuk menghormati HAM 
orang lain dalam ranah online.

3. Aksesibilitas
 Setiap orang memiliki hak yang sama 

untuk mengakses dan menggunakan 
internet yang aman dan terbuka.
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4. Ekspresi dan Serikat
 Setiap orang berhak untuk mencari, 

menerima, dan menyampaikan 
informasi secara bebas di Internet 
tanpa sensor atau gangguan lainnya. 
Setiap orang juga memiliki hak untuk 
berserikat (berkumpul) secara bebas 
melalui dan/atau di Internet, untuk 
kepentingan sosial, politik, budaya 
atau lainnya.

5. Perlindungan Privasi dan Data
 Setiap orang memiliki hak privasi 

online. Ini termasuk kebebasan 
dari pengawasan, hak untuk 
menggunakan enkripsi, dan hak 
untuk anonimitas online. Setiap 

orang juga memiliki hak 
untuk perlindungan 

data, termasuk 
kontrol atas 

pengumpulan data pribadi, retensi, 
pengolahan, penghapusan dan 
pengungkapan.

6. Kehidupan, Kebebasan dan 
Keamanan

 Hak untuk hidup, bebas, dan aman 
harus dihormati, dilindungi dan 
dipenuhi secara online. Hak-hak ini 
tidak boleh dilanggar, atau digunakan 
untuk melanggar hak-hak lain, dalam 
ranah online.

7. Keanekaragaman
 Keanekaragaman budaya dan bahasa 

di Internet harus dipro mosi kan, dan  
inovasi teknis serta kebijakan harus 
didorong untuk memfasilitasi pluralitas 
(keberagaman) ekspresi.

8. Kesetaraan Jaringan
 Setiap orang berhak memiliki akses 

universal dan terbuka untuk konten 
Internet, bebas dari diskriminasi 
prioritas, penyaringan atau control 
trafik atas alasan komersial, politis atau 
lainnya.

9. Standar dan Peraturan
 Arsitektur Internet, sistem 

komunikasi, dan dokumen dan 
format data harus didasarkan pada 

standar terbuka yang menjamin 
interoperabilitas lengkap, inklusi 
(terbuka) dan kesempatan yang 
sama untuk semua.
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10.   Tata Kelola
 HAM dan keadilan sosial harus 

membentuk landasan hukum dan 
normatif yang menjadi kerangka 
Internet ditata dan dikeloka. Ini 
dapat terjadi secara transparan dan 
multilateral, berdasarkan prinsip 
keterbukaan, partisipasi yang 
inklusi (terbuka) dan menjalankan 
akuntabilitas. 

Tentu saja ke-10 visi di atas tak bisa 
dilepas begitu saja, tanpa ada upaya untuk 
mewujudkannya. Seperti dikutip langsung 
dari butir lain konsensus pertemuan 
ASEM tentang HAM & ICT di atas adalah, 
“diperlukan adanya edukasi, pemahaman 
dan peningkatan kapasitas (pengetahuan) 
tentang bagaimana menggunakan media 
baru (Internet) untuk berbagai keperluan, 
termasuk untuk social activism. Dengan 
demikian  publik dan komunitas dapat 
memilih dan mengatur sendiri tata-cara 
menggunakan ICT (Internet).”

Mengacu pada paparan di atas, maka tak 
dapat dipungkiri pentingnya kesadaran dan 
keingnan semua pihak, baik masyarakat 
sipil (publik), komunitas, pemerintah 
maupun swasta, untuk menghormati 
dan melindungi HAM di ataupun melalui 
Internet. Pun, kita semua secara bersama 
harus dapat memastikan bahwa Internet 
dijalankan dan dikembangkan dengan cara 
dan tujuan untuk memenuhi, melindungi 
dan mempromosikan HAM seluas 
mungkin. Tidak ada yang boleh (merasa) 
lebih berperan, dominan ataupun superior, 
ketika kita bicara tentang tata kelola 
(governance) Internet dalam kerangka 
kepentingan HAM. Internet dan HAM 
adalah dari, oleh dan untuk kita bersama 
untuk mendorong perbaikan dan mebawa 
kebaikan seluas-luasnya bagi seluruh 
manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali.

****

Penulis: Donny B.U. / ICT Watch
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Dalam khazanah instrumen internasional hak asasi manusia terdapat beberapa rujukan 
utama dalam menentukan cakupan dan batasan ‘kebebasan berekspresi’. Pondasi utama 
dalam menentukan batasan kebebasan berekspresi berangkat dari Pasal 19 Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948.Ketentuan tersebut menegaskan bahwa, ”Setiap 
orang berhak atas kebebasan berpendapat danmenyatakan pendapat; hak ini mencakup 
kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpaada intervensi, dan untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melaluimedia apa saja 
dan tanpa memandang batas-batas wilayah”. Batasan inilah yang selanjutnya menjadi 
rujukan bagi sejumlah instrumen internasional lainnya, dalam mendudukan batasan 
dan kerangka konseptual dari kebebasan berekspresi.Salah satunya adalah Kovenan 
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1976, sebagaimana telah disahkan dalam hukum 
nasional Indonesia, melalui UU No. 12 Tahun 2005.

KerangKa Yuridis
Jaminan HaK 

atas Kebebasan 
bereKspresi

Oleh: Institute for Policy Research and Advocacy [ELSAM]
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Ketentuan Pasal 19 International Covenant 
on Civil and Political Rights dengan detail 
dan rigid memberikan jaminan hak atas 
kebebasan berekspresi sebagai berikut: 

1.  Setiap orang berhak atas kebebasan 
untuk menyatakan pendapat; hak ini 
termasukkebebasan untuk mencari, 
menerima dan memberikan informasi 
dan ide apapun, tanpamemperhatikan 
medianya, baik secara lisan, tertulis atau 
dalam bentuk cetakan, dalambentuk 
seni, atau melalui media lainnya, sesuai 
dengan pilihannya.  

2.  Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 
2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan 
tanggung  jawab khusus. Oleh karena itu 
hak tersebut dapat dikenai pembatasan 
tertentu, namun pembatasan tersebut 
hanya diperbolehkan apabila diatur 
menurut hukum dan dibutuhkan untuk: 
(a)  menghormati hak atau nama 
baik orang lain; 
(b)  melindungi keamanan nasional 

atau ketertiban umum atau 
kesehatan atau moral masyarakat. 

Beberapa instrumen internasional hak 
asasi manusia yang lain juga memberikan 
penegasan perihal jaminan hak atas 
kebebasan berekspresi, yang antara lain 
sebagai berikut: 

1.  Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial (1965), ketentuan Pasal 5 

konvensi ini menegaskan kewajiban-
kewajiban mendasar negara-negara 
pihak pada Konvensisebagaimana diatur 
dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di 
dalam Pasal 5(d)(viii) untuk menjamin 
penikmatan hak atas kebebasan 
berpendapat atau berekspresi.   

2.  Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (1979), dalam ketentuan 
Pasal 3 ditegaskan mengenai kewajiban 
negara-negara pihak untuk mengambil 
semualangkah yang tepat, termasuk 
dengan membuat peraturan perundang-
undangan di semua bidang,khususnya 
dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan 
budaya, untuk menjamin perkembangan 
danpemajuan perempuan sepenuhnya, 
dengan tujuan untuk menjamin mereka 
melaksanakan danmenikmati hak asasi 
dan kebebasan-kebebasan dasar atas 
dasar persamaan dengan laki-laki. 

3.  Konvensi tentang Hak-hak Anak (1989), 
disebutkan dalam Pasal 13 bahwa anak 
berhak ataskebebasan berekspresi 
dengan pembatasan. Kemudian di 
dalam Pasal 17 ditegaskan bahwa anak 
memiliki akses terhadap informasi dan 
materi dari beraneka ragam sumber 
nasional dan internasionalkhususnya 
informasi dan materi yang dimaksudkan 
untuk memajukan kesejahteraan sosial, 
spiritual dan moral serta kesehatan fisik 
dan mental anak.  
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4.  Prinsip-prinsip Johannesburg tentang 
Keamanan Nasional, Kebebasan 
Berekspresi dan Akses Informasi 
(1996). Walaupun tidak mengikat 
secara hukum seperti halnya 
instrumen-instrumentersebut di 
atas, prinsip-prinsip yang diadopsi 
oleh sekelompok ahli hukum 
internasional dandimasukkan dalam 
laporan tahunan Pelapor Khusus PBB 
tentang Pemajuan dan Perlindungan 
Hakatas Kebebasan Berpendapat dan 
Berekspresi tahun 1996 ini, “secara 
bertahap telah diterima dandikutip 
sebagai standard-standard definitif bagi 
perlindungan kebebasan berekspresi 
dalam kontekskeamanan nasional” 

Dalam kerangka hukum nasional pun 
jaminan hak atas kebebasan berekspresi 
sudah mendapatkan penegasan yang 
sedemikian kuat, sebagai mana tercermin 
di dalam sejumlah pasal UUD 1945 hasil 
amandemen kedua, yang disahkan pada 
tanggal 18 Agustus tahun 2000. Setidaknya 
ada tiga ketentuan di dalam UUD 1945 yang 
secara khusus dan eksplisit memberikan 
jaminan perlindungan bagi kebebasan 
berekspresi di Indonesia. Ketiga pasal 
tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan, 

“Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang”.

2.  Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 
mengatakan, “Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat”.

3.  Pasal 28F UUD 1945 menegaskan, 
“Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari,memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan 
menggunakansegala jenis saluran yang 
tersedia”. 

Dengan demikian merujuk pada batasan 
yuridis sebagaimana dipaparkan di 
atas, kebebasan berekspresi  setidaknya 
mencakup tiga jenis kebebasan ekpresi 
yaitu: a). kebebasan untuk mencari 
informasi;  b). kebebasan untuk menerima 
informasi dan c). kebebasan untuk 
memberi informasi termasuk di dalamnya 
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menyatakan pendapat. Kebebasan 
berekspresi juga melindungi semua 
informasi atau ide apapun termasuk dalam 
hal ini fakta, komentar kritis, atau  pun 
ide/gagasan. Jadi termasuk  gagasan yang 
bersifat sangat subjektif  dan opini pribadi, 
berita atau pun informasi yang relatif 
netral, iklan komersial, seni, komentar yang 
lebih bersifat politis/kritis serta pornografi, 
dll.  Kebebasan berekspresi juga melindungi 
semua bentuk komunikasi baik lisan, 
tertulis, cetak, media seni serta media apa 
pun yang menjadi pilihan seseorang. Ini 
merujuk pada semua bentuk media:  radio, 
TV, film, musik, grafis, fotografi, media seni 
lainnya, dll, termasuk kebebasan untuk 
melintas batas negara.

PEMBATAsAn TErHADAP 
KEBEBAsAn BErEKsPrEsI
Sebagaimana dijelaskan di atas, 
pelaksanaan hak atas kebebasan 
berekspresi dapat dibatasi.
Pembatasan ini muncul dari 
tugas dan tanggung jawab khusus 
yang melekat pada pelaksanaan 
kebebasan tersebut.Dari pelbagai 
instrumen hak asasi manusia 
internasional dan instrument 
internasional lainnya, hanya ICCPR 
dan CRC yang berbicara tentang 
pembatasan ini.

Terdapat 3 (tiga) syarat yang ditetapkan 
dalam Pasal 18 dan 19 ICCPR yang harus 

terpenuhi sebelum pembatasan terhadap 
hak atas kebebasan berekspresi, yakni: (1) 
harus diatur menurut hukum; (2) harus 
untuk suatu tujuan yang sah/memiliki 
legitimasi; (3) harus dianggap perlu untuk 
dilakukan (proporsional). Terkait dengan 
syarat yang ke-2, pembatasan hanya 
dapat dilakukan untuk tujuan “melindungi 
keamanan, ketertiban, kesehatan atau 
moral masyarakat atau hak dan kebebasan 
dasar orang lain” (Pasal 18) atau untuk 
“menghormati hak dan reputasi orang lain 
atau untuk melindungi keamanan nasional 
atau ketertiban umum, atau kesehatan 
atau moral masyarakat” (Pasal 19). 

Dari pelbagai tujuan yang ditetapkan di 
atas, pembatasan dengan tujuan untuk 
“melindungi ketertiban umum” merupakan 
dasar yang seringkali digunakan oleh 
Pemerintah untuk membatasi penikmatan 
dua kebebasan tersebut. Dalam pelbagai 
keputusan dan putusan yang dikeluarkan 
oleh institusi-institusi internasional seperti 
Komite Hak Asasi Manusia dan Mahkamah 
Hak Asasi Manusia Eropa, dijelaskan 

Ketertiban umum: prinsip-prinsip 
fundamental yang telah diterima 

secara universal dan konsisten 
dengan penghormatan pada hak 

asasi manusia dimana pendasaran 
atas masyarakat demokratis 

diletakkan. Misal, monopoli oleh 
negara atas media dengan 

alasan untuk menjaga ketertiban 
umum, tidak diperbolehkan.
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bahwa pembatasan dengan tujuan untuk 
melindungi ketertiban umum harus 
didasarkan pada dua hal, yakni “tuduhan-
tuduhan yang konkrit tentang bagaimana 
pelaksanaan kebebasan berekspresi si 
tertuduh mengancam ketertiban umum” 
dan “bahwa pembatasan tersebut 
diperlukan untuk melindungi ketertiban 
umum”. Ini berarti bahwa ketertiban 
umum tidak secara otomatis terganggu 
hanya karena hukum mengatakan seperti 
itu tetapi karena terdapat keadaan-
keadaan yang secara efektif menyerang 
atau mengancam ketertiban umum. Lebih 
lanjut, Pemerintah harus senantiasa 
menjunjung tinggi prinsip persamaan dan 
non-diskriminasi dalam menterjemahkan 
lingkup dari klausul pembatasan tersebut.

****

Moral publik: pornografi atau 
blaspemi. Namun tidak ada 
standar internasional yang 

seragam untuk “moral”. 
Negara memiliki “dikresi”, 

misalnya ada suatu negara 
yang melarang publikasi 

tentang homoseksual. 
Kecenderungan pandangan 

internasional, moral publik 
merujuk pada perlindungan 

atas pandangan para minoritas 
dan tidak untuk mengekalkan 

prasangka serta intoleransi.
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