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Hai, aku Haya! Aku senang berbicara
dengan teman melalui media sosial

Hai, aku Lei! Aku senang belajar
banyak hal melalui internet

Kami di sini akan berbagi dengan kalian
sejumlah informasi agar kita memiliki

Ayo mulai!
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Apa yang
kita suka
DARi internet?
Sebelum kita mulai,
aku akan menceritakan
kepada kalian kenapa
aku suka menggunakan
internet

Aku suka
menggunakan
internet untuk:

Mencari topik-topik
yang menarik

Terhubung dengan
teman-teman

Berbicara dengan
orang-orang terkenal
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Menampilkan fotofoto petualanganku

Apa lagi yang
bisa kita lakukan
secara online?

Menonton video
dari seluruh dunia

Mempelajari
beragam keahlian

Tulislah
kegunaan
lain dari
internet.

Mengetahui berita
dan tren terbaru

Bermain games
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APA yang
membuat internet
berbahaya?
Internet memang
memiliki banyak
manfaat, tetapi
kita harus berhatihati ketika
menggunakannya

Orang lain dapat
menggunakan internet
untuk membahayakan kita
dengan cara:

Menipu kita agar
melakukan sesuatu
yang kita tidak mau

Memperlihatkan foto
atau video tak pantas

Memperlihatkan kita
konten pornografi
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Membagikan
posting, foto, atau
video pribadi milik
kita

Membocorkan
rahasia-rahasia kita

Mengatakan
sesuatu yang jahat
dan tidak benar
tentang kita

Dapatkah kamu
memikirkan cara
lain internet dapat
membahaykan
kita?

Tulislah
bahaya
lain dari
penggunaan
internet.

Mengajak kita
bergabung dengan
kelompok teroris
radikal

Membuat kita
percaya pada
informasi yang
tidak benar
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Bagaimana kita
dapat melindungi
diri sendiri?
Walaupun
internet dapat
membahayakan, ada
beberapa cara yang
dapat kita lakukan
untuk melindungi
diri sendiri.

Jadilah pengguna
teknologi yang
bertanggung jawab
n Kita harus mengingat aturan utama
Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana
kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kita harus
selalu menghormati orang lain saat berhubungan
melalui telepon, komputer, dan teknologi.

n Kita harus menyebarkan
pesan positif secara Online
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n Kita harus memikirkan TERLEBIH Dahulu sebelum
mempublikasikan IDE, foto, atau video.
Ingat, apapun yang kita bagi secara
online, bahkan untuk teman-teman kita,
dapat menjadi permanen, tersebar luas,
dan sulit untuk dihapus.

n Kita harus selalu berhati-hati dan kritis
ketika menggunakan gadget (komputer,
handphone, laptop, dll).
Kita harus memakai gadget di tempat dan waktu yang semestinya.
Menurut kalian, apakah boleh memakai gadget saat kalian sedang:
Ya

Tidak

Mungkin

Makan malam dengan teman?

☐

☐

☐

Berjalan di pinggir jalan?

☐

☐

☐

Nonton film atau pertunjukan?

☐

☐

☐

n Kita harus mengatur waktu yang kita habiskan untuk
berinternet.
Internet tidak boleh menguasai hidup kita.
Kita harus mengingat bahwa kita memiliki
tanggung jawab lain di luar dunia internet.

Berapa lama sebaiknya
kita menghabiskan waktu
untuk menggunakan
komputer, telepon, tablet,
atau gadget lainnya?
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Bagaimana kita melindungi diri sendiri?

Hati-hati setiap kali kita
terhubung dengan internet.
Sangat penting untuk
menjaga privasi kapan pun
kita sedang online.

n Kita dapat menggunakan pengaturan privasi
	pada akun media sosial kita

n Kita harus berhati-hati dalam mempublikasikan informasi pRIBADI.
Jenis informasi apa saja yang boleh dibagi ke publik?
n Berita
n Kampanye
n Informasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Jenis informasi apa saja yang boleh dibagikan ke keluarga atau teman?
n Foto atau video personal
n Lokasi saat ini
n Dan semua informasi lainnya yang akan memperlihatkan informasi personal dan
berpotensi membahayakan diri kita sendiri.
n Di media sosial, kita harus menambah teman yang
hanya kita betul-betul kenal dengan baik.
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n Kita dapat memblokir atau menghentikan komunikasi dengan orang,
halaman, atau perusahaan yang membuat kita tidak nyaman.
Jika ada orang atau halaman yang
membuat kita takut, terluka, atau merasa
tidak nyaman, internet dapat menolong
kita menjauhi hal tersebut. Kita hanya
perlu mencari opsi “BLOKIR/BLOCK”
pada situs media sosial dan mesin
pencari di internet.

n Kita harus membuat password (kata kunci)
yang sulit untuk diketahui/dipecahkan.
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Bagaimana kita melindungi diri sendiri?

Pelajari bagaimana melawan cyberbullying.
Jika kamu atau seseorang yang kamu
kenal di-bully di dunia maya, ingat bahwa
kamu bisa melakukan sesuatu.

n Kita dapat menghadapi pelaku bullying dengan mengabaikan
atau tidak memberikan reaksi terhadap serangan itu.
n KIta dapat berhenti mempercayai tentang hal buruk dari
bullying tersebut.
n	kita dapat memblokir akun pelaku bullying dan pesannya.
n	kita dapat memberikan bantuan terhadap korban bullying.
n	kita dapat meminta pertolongan dari teman, orang tua, atau
orang lain yang dapat dipercayai.

Jadilah panutan, dan cari
pertolongan jika dibutuhkan
n Kita dapat menjadi panutan yang baik bagi anak-anak lain.
Mari tunjukkan kepada anak lain bagaimana menggunakan internet dengan aman.
Kita dapat membagikan booklet ini kepada teman atau keluarga.
n KITA Harus berani dan meminta pertolongan
Jika kita merasa tidak nyaman atau mendapatkan pengalaman buruk saat sedang
online, kita dapat selalu terbuka kepada orang dewasa dan meminta pertolongan.
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Bagaimana kita
mencari BANTUan?
Kita dapat berbicara kepada orang lain, seperti orang tua atau
guru atau orang dewasa lain yang terpercaya, apabila kita
merasa tidak aman atau nyaman saat sedang online. Kita juga
dapat melaporkan pengalaman buruk yang dialami kepada pihak
berwajib melalui jaringan telepon atau media lainnya.
BAGAimana situasinya?
Kami melihat foto atau video anak sedang disakiti.
Kami melihat foto atau video anak sedang diminta
untuk membuka pakaiannya dan melakukan hal
tidak pantas.

apa yang dapat dilakukan?
Bagi tautan tersebut kepada jaringan situs
kepolisian atau dinas sosial.
Laporkan tautan tersebut kepada perusahaan
pengelola situs jaringan sosial itu.

Kami melihat postingan yang mengandung katakata tidak pantas.

Laporkan tautan tersebut kepada perusahaan
pengelola situs jaringan sosial itu.

Ada orang dewasa yang meminta kamu melakukan
hal yang tidak kamu mau.

Hubungi nomor telpon pihak berwajib.

Ada orang dewasa yang meminta teman kamu
melakukan hal yang dia tidak mau.
Kamu membagi foto atau video dirimu yang tidak
pantas, tapi kamu menyesalinya dan merasa takut.

Laporkan profil orang tersebut kepada perusahaan
pengelola situs jaringan sosial itu.
Hapus segera foto atau video tersebut.
Laporkan foto atau video tidak pantas tersebut
sehingga pengelola situs jaringan sosial itu dapat
membantu menghapus jejak foto atau video
tersebut.
Hubungi nomor telpon pihak berwajib

Seseorang mengedit foto kamu dan
menyebarkannya, yang membuat kamu merasa
tidak nyaman dan malu.

Laporkan foto tidak pantas itu kepada pengelola
situs jaringan sosial tersebut.

Kita memiliki teman yang diancam oleh orang lain.

Hubungi nomor telepon pihak berwajib.

Kita melihat seseorang sedang di-bully.

Laporkan postingan, foto, atau video tak pantas
tersebut ke pengelola situs jaringan sosial itu.

Hubungi nomor telepon pihak berwajib.
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Bagaimana kita mencari BANTUan?

Apa itu nomor telpon
pihak berwenang?
Nomor telepon pihak berwenang merupakan
layanan yang dapat dihubungi oleh anak-anak
untuk menceritakan permasalahan mereka,
meminta pendapat, atau mencari pertolongan.

Ini merupakan nomor pihak berwenang
yang dapat kamu hubungi:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Telp: 021-31901556
Fax: 021-3900833
Email: pengaduan@kpai.go.id
Website: www.kpai.go.id

Apakah kamu mengetahui nomor telepon yang dapat kamu hubungi
untuk meminta pertolongan? Tulis nomor telepon tersebut di sini:
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LEMBAGA

NOMOR
TELEPON

AKUN MEDIA
SOSIAL

JAM
OPERASIONAL

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

KESIMPULAN
Ayo kita lihat lagi apa yang sudah
kita pelajari untuk membuat
internet menjadi aman bagi anakanak seperti kita.

Jadilah pengguna
teknologi yang
bertanggung
jawab

Berhati-hatilah
setiap kali kita
terhubung dengan
internet

pelajari cara
bertindak
terhadap
cyberbullyinG

Jadilah contoh
yang baik
dan carilah
pertolongan

Bantu kami untuk melindungi
Senang sekali mengetahui

anak-anak lain juga! Bagikan

bahwa kita dapat

informasi yang kamu pelajari

melakukan sesuatu untuk

dari booklet ini, sehingga kita

melindungi diri sendiri

dapat memiliki
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Child Rights Coalition Asia (CRC Asia)
CRC Asia merupakan jaringan regional dari organisasi hak-hak
asasi anak dan manusia yang bertujuan untuk menyebarluaskan
perspektif dan agenda hak-hak anak ke dalam proses advokasi
di tingkat regional maupun internasional.
www.crcasia.org
UNICEF
UNICEF mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan setiap
anak, dalam segala hal yang kami lakukan. Bersama dengan
mitra kami, kami bekerja di 190 negara dan wilayah untuk
menerjemahkan komitmen ke dalam tindakan praktis, dengan
fokus pada usaha khusus untuk menjangkau anak-anak yang
paling rentan dan terasingkan, untuk kepentingan semua anak,
di seluruh dunia.
www.unicef.org/eapro

Plan International
Didirikan 77 tahun yang lalu, Plan adalah salah satu organisasi
perkembangan anak tertua dan terbesar di dunia. Kami
bekerja di 51 negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika
untuk mempromosikan hak-hak anak dan mengangkat jutaan
anak-anak keluar dari kemiskinan. Plan merupakan organisasi
independen, tanpa afiliasi agama, politik, atau pemerintah.
www.plan-international.org/asia
Save the Children
Save the Children bekerja di lebih dari 120 negara. Kami
menyelamatkan kehidupan anak-anak. Kami berjuang untuk
hak-hak mereka. Kami membantu mereka meraih potensi
mereka.
www.savethechildren.org.ph
YAYASAN SEJIWA
Yayasan SEJIWA bergerak di bidang Anti Kekerasan Terhadap
Anak, khususnya ‘Anti Bullying’ serta “Perlindungan Anak di
Dunia Online”. SEJIWA menjalankan misinya melalui kampanye,
workshop, training dan seminar kepada orangtua, guru,
siswa dan lembaga lembaga terkait. SEJIWA mengajak semua
pihak menciptakan lingkungan di seputar anak yang damai
dan kondusif agar mereka bertumbuh kembang baik dalam
mencapai potensi potensi optimalnya.
www.sejiwa.org

