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INTERNET 

MAKNA INTERNET 

Internet  adalah  jaringan  komunikasi  global  yang  terdiri  dari  jaringan‐jaringan  komputer 

yang  terakses  ke  public,  dan  berfungsi  untuk  mentransmisikan  data  dengan  system 

berbasis protokol  internet. 

Internet adalah tempat mencari informasi apa saja, secara cepat, mudah dan dengan harga 

terjangkau. 

Internet  adalah  sumber  informasi,  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  hiburan,  bisnis  bahkan 

agama.  Selain  itu  juga menawarkan  gaya  hidup:  hedonism,  konsumerisme,  globalisme, 

hingga budaya local, sehingga seolah semua tercampur menjadi satu. 

KANDUNGAN INTERNET 

Umpama  kata,  ketika  kita  hendak  mencari  ikan.  Agar  memperoleh  ikan,  kita  dapat 

memakai  pancing.  Pancing  terdiri  seutas  tali  dan mata  kail.  Jika  ingin mendapat  lebih 

banyak ikan, kita akan memakai jarring atau bagan. 

Dengan  demikian,  jika  ingin  mendapat  ikan‐informasi,  pilihlah  menebar  jaring‐internet 

daripada memakai kail‐komputer. Computer yang terpasang dari seluruh dunia, sambung 

menyambung untuk akses publik adalah  jarring penangkap  ikan‐informasi.  Internet yang 

mengandung berbagai ragam informasi, ibarat ikan di samudera raya. 

INTERNET DAN FUNGSI MULTIMEDIA 

Mass media terintegrasi 

Bagi sebagian dari kita,  Internet mungkin tidak asing  lagi. Namun satu dekade  lalu, ketika 

internet baru hadir di  Indonesia,  informasinya susah diakses karena  jarang dan mahalnya 

infrastruktur. Saat  ini untuk warga kota besar,  internet  sudah menjadi kebutuhan hidup. 

Pesatnya  upaya  kalangan  masyarakat  dengan  berbagai  jenjang    pendidikan  yang 

mengakses  internet  dari  rumah,  kantor  dan  warnet  menyebabkan  internet  makin 

menjamur. 
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Internet  sebagai  dunia  maya  adalah  media  sekaligus  sumber  informasi  besar  atau 

“information highway”.   Sama  seperti media kovensional  (Koran, majalah,  radio,  televise 

dan  lainnya), di dunia maya pun kita  tidak hanya menemukan  informasi,  tapi  juga media 

komunikasi,  hiburan,  edukasi,  bisnis  dan  lain‐lain.  Namun  ada  satu  hal  yang  berbeda. 

Dahulu  kita  melakukannya  secara  satu  persatu  seperti  menonton  film  ke  bioskop, 

membaca Koran di kios dan mendengarkan radio di rumah. Saat  ini kita dapat melakukan 

semuanya tadi cukup dengan melelui satu computer multimedia yang terakses ke internet. 

BAGIAN‐BAGIAN INTERNET 

Situs  Web  adalah  alamat  sekaligus  tampilan  maya  atau  “halaman”  yang  berisi  berita, 

informasi  dan  keterangan  sebagai  ‘company  profile’  beserta  berbagai  fitur  layanan  dari 

sebuah media,  organisasi,  perusahaan,  kantor/instansi/dinas  pemerintahan  atau  badan 

hokum yang lain. 

NewsGroup adalah kumpulan dan pertukaran berita yang dikirimkan kepada para anggota 

komunitas tertentu. 

Forum adalah tmpat berdiskusi sesame anggota dengan satu atau beberapa  topic hangat 

yang sedang menjadi bahan perbincangan. 

Bulletin  board  adalah  majalah  internet  dimana  setiap  dari  kita,  dapat  berkontribusi 

menjadi salah satu penulisnya. 

Blog  adalah  tampilan  berisi  otobiografi  kemasan  secara  instan,  yang  memuat  agenda 

kegiatan pemilik. 

Email adalah alamat surat menyurat dan cara berkirim surat melalui internet. 

Miling  list, semacam forum tempat sebuah komunitas bertukar berita melalui pengiriman 

elektronik. 

Chatting  Room  adalah  tempat  “ngobrol”  dengan  cara  mengetik  langsung  di  keyboard 

computer untuk dijawab seketika oleh lawan bicara melalui internet. 
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PLUS MINUS INTERNET 

Teknologi bermata dua 

Internet  dapat  diibaratkan  sebagai  pisau.  Di  tangan  ibu  rumah  tangga,  pisau  akan 
bermanfaat  untuk  memotong  sayur  mayor  ketika  hendak  memasak.  Tetapi  di  tangan 
perampok yang mengancam korban, pisau menjadi  senjata mematikan. Demikian halnya 
internet, di tangan pihak yang benar,  internet menjadi “sebuah universitas virtual”, untuk 
pembelajaran mandiri.  Di  tangan  hacker  atau  carder,  internet menjadi  lahan  kejahatan 
dunia maya. Celakanya walau kejahatan terjadi di dunia maya, tetapi dampaknya, diderita 
korban yang hidup di dunia nyata. 

Di bidang  lain,  Internet menjadi  sarana pengumpul data perolehan  suara Pemilu. Untuk 
mengetahui  siapa  pemenang  Pilkada,  maka  proses  perhitungan  lebih  cepat  dengan 
bantuan internet. Sebaliknya. Internet juga dapat menjadi sumbr epidemic virus computer. 
Contoh:  situs  web  pemilik  KPU,  menjadi  korban  sikap  keisengan  sehingga  merugikan 
masyarakat.  Beruntung,  pelakunya  tertangkap  dan  dijerat  dengan  ancaman  pidana 
kejahatan  maya.  Internet  juga  berpotensi  menjadi  media  yang  efektif  bagi  peredaran 
narkoba,  prositusi,  dan  penyebaran  paham  ajaran  sesat. Oleh  karena  itu,  pemanfaatan 
internet bagi masyarakat, menuntut sikap waspada dan kehati‐hatian kita semua. 

Internet sebagai hypermal informasi 

Hakikat  internet,  hanyalah  sekedar  alat.  Sebagai  alat  dan  cara  kerja,  internet  berisikan 
rimba belantara  informasi. Hamper  semua  jenis kebutuhan  informasi yang kita  inginkan, 
sudah tersedia. Namun, seperti dunia nyata, selalu ada hal yang baik dan buruk.  Internet 
juga demikian, bukan hanya berisi informasi yang baik saja. 

Oleh karena  itu, harus disadari bahwa ada diantara kita,  suka  iseng,  jahil atau bertindak 
jahat memasukan  informasi yang buruk  (sara, kekerasan, hasutan, pelecehan, ajaran dan 
aliran sesat, pornografi,dll) ke internet. Bahkan ada pelaku kejahatan (spam, virus, carder, 
dll)  yang  merugikan  orang  lain.  Sangat  mungkin  informasi  internet  akan  berdampak 
berbahaya  bagi  kita  sendiri,  anak‐anak,  keluarga  atau  lingkungan  kita.  Di  hypermal, 
supermarket  atau  pasar  tradisional,  dapat  dijumapai  makanan  kadaluarsa.  Kalau  kita 
lengah dan membelinya, dapat terkena bahaya keracunan. 

Hanaya saja perlu disadari, bahwa jangan karena dampak negatifnya, lantas membuat kita 
menafikan kesempatan untuk mangakses dan berkomunikasi di  internet. Maka dari  itu, di 
satu sisi perlu dicari solusi mengurangi  ihwal buruk  internet. Di sisi  lain, perlu diupayakan 
untuk mengoptimalkan  internet menjadi media  informasi,  komunikasi, hiburan,  edukasi, 
bisnis dan kegiatan positif dan produktif untuk semua elemen masyarakat. 
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MENGENAL MANFAAT INTERNET 

INTERNET DAN KELUARGA 

Internet berpotensi meningkatkan pengetahuan bagi anggota keluarga. Sesuai hobi, usia 
dan minat, masing‐masing  anggota  keluarga  dapat mengatur  waktu  dan menggunakan 
kesempatan  untuk  berselancar  di  internet.  Pemakaian  internet  yang  mudah,  bukan 
mustahil merangsang  anak usia  SD untuk mengakses  situs  kampus.  Sebuah  alamat  yang 
barangkali  kitapun  tak  pernah mmbayangkan masuk  ke  situs  tersebut.  Bila  kelak  setiap 
keluarga  memiliki  PC  dan  akses  internet,  maka  warga  masyarakat  dapat  melakukan 
“browsing” bersamaan dari rumah bila demikian, internet selain berpotensi mempercepat 
pembelajjan  serentak,  secara  sosial dapat  “memisahkan  sebuah keluarga dari  tetangga”. 
Hal  itu,  terjadi  bila  terlalu  asyik  berinternet,  menyebebkan  kita  lupa  bertandang  ke 
tetangga. Oleh karena  itu, agar tidak terisolir dalam kehidupan, maka kita wajib menjalin 
pergaulan social secara normal. 

INTERNET DAN PENDIDIKAN 

Internet  berkembang  pertama  kali  di  Indonesia  melalui  institusi  pendidikan.  Dengan 
begitu, internet sangat berarti bagi mahasiswa dan pelajar, guna pengembangan wawasan 
pengetahuan  dan  bekal  keilmuan.  Bagi  para  guru  dan  dosen,  internet  mempermudah 
dalam menyiapkan bahan ajar secara masal, cepat dan murah. 

Bahkan  jika  dikemas  secara  interaktif  melalui  konten  pembelajaran  multimedia,  maka 
penyajian  materi  tak  perlu  dilakukan  dengan  bertatap  muka.  Bahkan  sekarang 
dimungkinkan  kuliah  online,  sehingga  gelar  kesarjanaanpun  dapat  diperoleh  melalui 
internet. 

INTERNET DAN BUDAYA LOKAL 

Internet  bersifat  global  dan  demokratis.  Setiap  diri  kita,  darimanapun  dan  kapanpun  di 
seluruh dunia, dapat memperoleh informasi yang sama. Ketersediaan informasi di internet, 
bersifat terbuka dan kompetetif. Kita dapat memberikan informasi apapun ke dunia maya 
ini, sesuai selera dan gaya penulisan kita.  Informasi yang ada, kemudian “di‐sharing”atau 
dibagi pemakaian oleh  sebanyak munkin pengguna. Semakin banyak  informasi diberikan 
oleh sebuah komunitas, semakin besar pula ‘kekuasaan’ komunitas tersebut di dunia maya. 

Bahkan saat ini, prosentase situs web di internet yang berbahasa Inggris, justru lebih besar 
dari penutur asli yang bicara bahasa  Inggris!. Artinya diantara para pemberi  informasi ke 
internet,  lebih banyak yang berbahasa  Inggris dibandingkan dengan bahasa  lain di dunia. 
Bila ada Adagium penguasa informasi adalah penguasa dunia, maka kekuasaan di internet 
lebih didominasi oleh penutur bahasa Inggris. 
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Oleh  karena  itu perlu disikapi dengan benar,  ketika berlangsung pertukaran bahasa dan 
budaya, wajib dijaga agar budaya local tidak menjadi punah dan langka. Sebab jika melihat 
cara  kita menyantap makanan  kini, maka  kita  lebih  suka ayam Kentucky daripada Mbok 
Berek! Bukan mustahil, dua puluh  tahun ke depan, akan  semakin  sedikit  jumlah penutur 
berbahas Sunda atau bahasa daerah  lain,  jika banyak diantara kita merasa  lebih percaya 
dan gagah berkomunikasi dengan bahasa asing. 

KONTEN LOKAL, 

POTENSI EKONOMI MASA DEPAN 

Untuk menjawab semua  itu,  tidak ada  lain kecuali secara serius mengembangkan konten 
berbasis budaya  local. Pilihan  ini, akan  lebih berpeluang sukses, dibandingkan  investasi di 
bidang  insfratuktur.  Sebab  insfratuktur  internet memerlukan  investasi  besar,  berjangka 
panjang, dan komitmen usaha skalar besar. 

Memang diakui, diperlukan tenaga terampil di bidang creative writing  (penulisan kreatif), 
bermental pejuang mengungkapkan kisah heroic dan berjiwa entrepreneur untuk menjajal 
bidang uasaha yang belum ada sebelumnya. Untuk memulai bisnis konten berbasis budaya 
local,  relative  cerah  dan  dapat  dimulai  dari  skala  usaha  kecil. Misalnya, membuat  situs 
untuk pemasaran, promosi, dan transaksi bisnis bagi pelaku usaha. Cara ini menumbuhkan 
pangsa pasar baru, dan menaikan volume  transaksi. Apabila konten  local disajikan dalam 
bahasa asing, niscaya jangkauan pemasaran dan transaksi meluas global!. 

INTERNET DAN KETAHANAN NASIONAL 

Pertukaran  informasi  dan  budaya  lazim  berlangsung  pribadi  dan  bersifat  cepat.  Ketika 
terjadi dalam skala masal pada suatu bangsa, maka kemampuan untuk tetap memiliki  jati 
diri dan kebanggaan sebagai bangsa, akan semakin kuat. Jepang, Cina dan Malaysia adalah 
contoh  bangsa  yang  mampu  mengadaptasikan  perkembangan  internet.  Mereka 
memanfaatkan kebajikan budaya timur untuk meleburkan nilai‐nilai positif barat, sehingga 
menambah  keindahan  dan  keluhuran  budaya  ketimuran.  Karya  budaya  yang  dikemas 
dalam  konten  multimedia  berbasis  budaya  local,  secara  akumulatif  akan  menjadi 
monument  pyramidal  yang  membentengi  khasanah  budaya  timur  dari  serbuan  budya 
barat dalam kompetisi percaturan global. 

Begitu  pula  jika  bangsa  Indonesia, melalui  internet mampu mengolah  kekayaan  budaya 
local sebagai warisan  luhur ketimuran dan mampu mengadopsi kepositifan budaya barat. 
Pada  saatnya,  dengan  jumlah  konten  berbasis  budaya  lokal  yang  melimpah  sebagai 
komoditas ekonomi berbasis pengetahuan, maka akan menjadi pemacu daya saing bangsa. 

Marilah berinternet  ria, Marilah ber‐Bhineka Tunggal  Ika dalam mengembangkan konten 
berbasis    budaya  lokal  dan  Marilah  bergabung  dalam  barisan  Pejuang  Maya  Bangsa 
Indonesia  –  Indonesia’s  Programmer &  Creative  Content  Developpers  Associaton,  untuk 
mengibarkan Merah Putih di dunia maya. 
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INTERNET DAN PENGARUS‐UTAMAAN JENDER 

 Berbagai keperluan dan persoalan di masyarakat, memang dapat diselesaikan dengan hasil 
lebih  baik,  jika  memanfaatkan  Telematika.  Namun  patut  disadari,  bahwa  Telematika 
bukanlah satu solusi untuk seribu persoalan. Pengentasan kemiskinan, perlu sebuah solusi 
untuk  meningkatkan  penghasilan  keluarga,  agar  mereka  mampu  memenuhi  keperluan 
hidup  sehari‐hari.  Dengan  populasi  dan  posisi  kaum wanita  di  dalam  keluarga maupun 
ditengah masyarakat saat ini, maka pendekatan pengurus utamaan jender juga sepatutnya 
diterapkan dalam berbagai program Pemanfaatan Telematika. 

Keterlibatan  dan  peran  serta  kaum  wanita,  selain  diharapkan  berperan  meningkatkan 
intensitas  dan  keterjangkauan  sasaran  program,  juga  diharapkan  untuk  lebih 
memberdayakan kaum wanita. Pada  sisi  lain, keterlibatan dan peran  serta kaum wanita, 
akan  lebih memberikan nuansa dan sentuhan feministik terhadap  implementasi program. 
Hal demikian  sejalan dengan karakteristik pekerjaan  seputar Telematika, yang umumnya 
menuntut kecermatan, kehati‐hatian dan curahan perhatian secara penuh. 

INTERNET SEHAT 

APA MAKNA SEHAT DARI INTERNET? 

Memaknai  internet  sehat,  hendaklah  ditafsirkan  berdasarkan  kemanfaatan.  Jika 
kemanfaatan  internet bagi kehidupan pribadi, keluarga dn masyarakat di nilai positif dan 
produktif, maka  bisa  disebutlah  itu  internet  sehat.  Sebaliknya,  apabila  internet  bernilai 
negative dan berdampak merugikan maka disebut internet tidak sehat, atau internet yang 
salah guna! 

Pepatah mengatakan:  “Sebaik‐baik martabat  seseorang di masyarakat adalah  seseorang 
yang  bermanfaat  bagi  lingkungan warga  sekitarnya”.   Makna  tersebut  didasarkan pada 
nilai‐nilai  dasar  manusia  yang  biasanya  bersumber  dari  moralitas,  spiritualitas,  bahkan 
agama. 

Oleh  karena  itu, memanfaatkan  internet  secara  benar,  atau  sering  disebut  ber‐internet 
sehat,  sangat  penting.  Seperti  narkoba,  penyalahgunaan  akan menyebabkan  over  dosis. 
Tetapi  ditangan  dokter  ahli  bedah  dan  dosis  yang  tepat,  heroin  dapat  bermanfaat 
mengurangi rasa sakit pada tindakan mengoperasi seorang pasien. 

Demikianlah  internet, memang  tidak  kurang  bahayanya,  jika  disalahgunakan  atau  untuk 
akses secara berlebihan. Penyalahgunaan  internet dapat merusak sendi kehidupan social 
budaya.  Sebaliknya,  penggunaan  internet  sehat  secara  tepat  akan membawa  kejayaan 
bangsa Indonesia. 
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INTERNET SEBAGAI ALAT 

MENUJU EKONOMI INFORMASI 

Revolusi  teknologi  yang  berdampak  besar  pada  bidang  komunikasi,  telah  melahirkan 
industry  media  massa,  baik  cetak,  film  maupun  elektronika  penyiaran.  Pada  awalnya, 
komunikasi  social  berlangsung  melalui  medium  lisan.  Pola  komunikasi  berjalan  relatif 
lamban  dan  peluang  distorsi  tersaring  berkat  peranan  tokoh masyarakat  selaku  penapis 
pesan. Peluang distorsi tetap ada, namun relatif kecil dan dapat terlacak penyebabnya. 

Kemudian  ditemukan mesin  cetak,  radio  dan  fotografi  serta  film.  Pola  komunikasi  dan 
diseminasi  informasi makin beranekaragam,  sehingga distorsi kian  terbuka. Tidak  jarang, 
untuk kepentingan atau agenda tertentu, pesan direkayasa, fiktif atau terjadi fitnah. Itulah 
dampak revolusi media masa dan kehadiran institusi, yang hanya mengejar bisnis. Distorsi 
informasi dan mis‐komunikasi menjadi hal lumrah dan berdampak negatif. 

Kehadiran televise, computer, dan internet yang serba cepat dan gesit, seakan memelintir 
proses komunikasi. Terjadilah konvergensi, bukan  saja  teknologi, melainkan  juga  regulasi 
dan konten. Konvergensi konten makin terasa akibat pengaruh globalisasi. Oleh sebab itu, 
perlu  diantisipasi  dengan  pengembangan  industry  berbasis  budaya  lokal  atau 
“Informatisasi dan Glokalisasi”. 

INTERNET SEHAT 

TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA 

Sama  seperti  teknologi  lain,  computer dan  internet  adalah ebuah  teknologi  yang netral. 
Sejauh mana  pemanfaatan  dan  dampaknya,  tergantung  siapa  yang memakai  dan  untuk 
tujuan apa. 

Kejahatan menggunakan perangkat  teknologi,  termasuk memanfaatkan  internet  saat  ini, 
memang kian marak. Fenomene kekerasan, pornografi, kriminalitas maya atau cyber crime, 
muncul dimana‐mana, mudah diakses dan ditiru secara pribadi. Dalam ruang yang nyaris 
privat,  di  rumah,  kantor  atau warnet  tanpa  invervensimasyarakat  atau  penegak  hokum, 
sehingga  semua  dapat  terjadi. Apalagi,  jika  benteng moralitas  tidak  kokoh,  serta  aturan 
hokum dunia maya belum ada, sehingga menjadi  factor kendala. Kalau demikian, apakah 
kita harus menghindari kontak dengan dunia maya? 

Atau  dengan  cara membangun  aparat  penegakan  hokum  dan  perangkat  hokum  ‘super 
defensif’, sehingga mengintervensi jauh ke bidang kebebasan pribadi?!. Misal, karena alas 
an pencegahan pornografi, maka aparat boleh bebas memasuki kawasan pribadi, menyita 
computer, dan peranti lunak, bahkan telepon genggam dan menindak pelaku. 

Lantas,  siapakah yang bertanggung  jawab mewujudkan  internet  sehat?.  Jawabnya,  tentu 
kita  pikul  bersama!.  Pemerinth  sebagai  regulator,  penyedia  internet  seperti  ISP  dan 
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warnet,  penyedia  konten  internet,  komunitas  internet,  lembaga  komersial,  organisasi 
maupun  kita  dan  keluarga  sebagai  pemakai  akhir  internet,  kesemuanya  ikut 
bertanggungjawab mewujudkan internet sehat. 

Hanya saja,  internet sehat secara bertahap dapat dimulai dari kita sendiri dan  lingkungan 
sekitar kita dengan menerapkan tertib aturan ber‐Internet Sehat sejak kini. Keluarga dapat 
menerapkan  software  internet  filter  agar  hanya  masuk  ke  situs‐situs  yang  positif, 
pengaturan waktu internet dan diskusi secara terbuka dengan Ibu, Tante dan Bulik, Mbak, 
Mas dan remaja balita tentang internet sehat. 

Internet sehat untuk Bapak, Om, dan Paman dapat diiisi dengan kegiatan yang produktif 
seperti mengakses  informasi  bisnis  dan  kesempatan  bisnis  di  situs‐situs  bisnios  online. 
Berkomunikasi melalui email,  telepon  internet dan chating dengan kolega bisnis, bahkan 
media Koran online untuk mengembangkan potensi bisnis dan memperluas jejaring bisnis. 
Hanya saja Bapak, Om dan Paman jangan sampai kesasar mencari hiburan pornografi serta 
bermain  judi  online,  karena  selain  rugi,  situs  tersebut  biasanya  menyimpan  virus  dan 
program  yang  meminta  nomer  kartu  kredit.  Modus  demikian  akan  rentan  terhadap 
kejahatan “carding”. 

Internet  sehat  untuk  Ibu,  Tante  dan  Bude  dapat  diisi  dengan mencari  informasi  kerja, 
kesehatan dan kecantikan, hiburan melalui media  televise online  sampai  resep masakan. 
Namun mereka harus waspada,  jangan  sampai  kesasar  ke  situs  kekerasan dalam  rumah 
tangga dan pelecehan seksual melalui chatting. 

Internet sehat untuk Kakak, Mbak dan Remaja dapat diisi dengan kegiatan positif mencari 
informasi bahan kuliah dan pelajaran online. Berteman melalui persahabatan online dan 
chattina,  juga perlu dilakukan hati‐hati dan melalui prosedur  referensi.  Jangan  langsung 
terjun ke komunitas yang tidak diketahui secara fisik. Hanya saja jangan sampai kesasar ke 
situs  kekerasan,  terorisme,  paham  sesat  dan  berbagai model  pemberi  tantangan  yang 
dapat menyesatkan hingga menjadi “hacker dan carder”. 

Internet  sehat  untuk  remaja  balita  dapat  diisi  dengan  bermain  edukatif  hiburan, 
mengunjungi  situs  untuk  balita  dan  lain‐lain  kegiatan  untuk  anak‐anak.  Jangan  sampai 
mereka tersasar melihat situs berbau kekerasan dan pornografi. 

Untuk organisasi dan kantor dapat menerapkan firewall, software internet filter dan aturan 
internet  sehat.  Dengan  demikian  para  pekerja  dapat  terlindungi  dan  secara  produktif 
menggunakan internet untuk membantu menyelesaikan tugas‐tugasnya. Pemasangan filter 
dan control berkala melalui system akan mengurangi atau menghindarkan resiko kejahatan 
di  internet  seperti  spam,virus,carding dan hacker menginfeksi  system  jaringan organisasi 
atau kantor tersebut akibat kecerobohan secara sengaja atau tidak sengaja pekerjaannya 
saat mengakses internet. 
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Untuk komunitas internet dan penyedia konten internet dapat membuat dan menyediakan 
program  yang memanfaatkan  layanan  internet  sebagai media peningkatan produktifitas, 
seperti  komunitas  informasi  bisnis,  pendidikan,  hiburan  dan  lain‐lain.  Lazimnya,  situs 
demikian menampilkan  status  dan memberikan  rating  terhadap  konten  internet  sesuai 
peruntukannya. 

Untuk  penyedia  internet  dapat  memulai  program  internet  sehat  dengan  menyediakan 
startup  internet sehat yang berisi direktori  link, brosur, artikel, software dan  lain‐lain bagi 
para penggunanya. 

Untuk pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan mengeluarkan regulasi dan bertindak 
sebagai  pasititator  yang mendorong  berjalannya  program  internet  sehat  seperti  aturan 
rating,  pengawasan  teknologi  di  warnet,program  pengembangan  konten  lokal,  serta 
mewajibkan  lembaga  pemerintahan  untuk menjalankanprogram‐program  internet  sehat 
dilingkungan kantor masing‐masing. 

Tentu  saja  semua  program  tadi  diusahakan  sedapat  mungkin  tidak  menghambat 
perkembangan  Internet  di  Indonesia,  bahkan  sebaliknya.  Diharapkan  internet  dapat 
menjadi suatu media yang dapat dimanfaatkan untuk kamajuan bangsa Indonesia. 

PENGENALAN INTERNET 

Anak‐anak usia 5 – 12 tahun (murid TK –SD), cukup diperkenalkan internet, kelebihan dan 
kekurangan, serta manfaat naik dan buruk. Disarankan dalam pengenalan internet kepada 
murid TK – SD, orang  tua atau guru selalu mendampingi. Hal  ini mengingat bahaya yang 
ditimbulkan internet, atau bahaya akses internet yang menjolak akibat mengikuti keinginan 
anak.  Untuk  anak‐anak  usia  balita,  diasumsikan  belum  dapat  membaca.  Sehingga 
direkomendasikan  agar  mereka  lebih  mengenal  computer  “stand  alone”  sebelum 
menjelejeh internet. 

Kalangan  remaja, berusia antara 12 – 18  tahun  (murid SLTP – SLTA), adalah saat mereka 
menunjukan kreaktivitas dan minat. Upaya eksplorisasi besar‐besran  terhadap dunia  luar 
diluar  keluarga  akan dominan dilakukan. Bimbingan orang  tua masih di perlukan,  tetapi 
metode yang disarankan adalah diskusi dan dialog tentang segala hal terkait internet. Nilai 
moral,  kebaikan  dan  keburukan  dari  manfaat  internet,  kegunaan  internet  untuk 
menyelesaikan Pekerjaan Rumah, tugas kuliah dan seterusnya. Komunikasi email, chatting, 
dibatasi  untuk  hal  yang  perlu  dan merupakan  kebutuhan  pokok.  Hindarkan  pemakaian 
internet  sekedar melampiaskan keinginan belaka. Ekploitasi  topic  seks, akan menjadi hal 
yang menarik dan mulai pada tahap ini. Dalam massa pubertas, remaja perlu mendapatkan 
arahan  dan  pendampingan  yang  tepat,  agar  tidak  terjerumus  kedalam  kesengsaraan. 
Lazimnya, remaja yang sedang menggebu‐gebu keinginan dan hasratnya, bertemu dengan 
internet yang menjanjikan serta menyediakan  informasi segala hal. Kedua unsur  ina, akan 
menjadi suatu campuran menarik dan ibarat mesiu, akan mudah meledak!. 
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Oleh  sebab  iu,  dengan mudah mereka mendapatkan  semuanya,  tetapi  belum  tahu  apa 
manfaat  dan  kerugiannya.  Dengan  demikian  mereka  perlu  mendapat  bimbingan  dan 
pendamping orang tua, pendidik atau parkar terkait secara memadai. 

Menginjak usia dewasa, 18  tahun ke atas,  seharusnya  remaja akan berkembang menjadi 
seorang manusia  Indonesia,  yang  diharapkan  akan mampu mandiri.  Apapun  yang  akan 
dilakukan diinternet, adalah merupakan tanggung jawab pribadi seorang dewasa. Sehingga 
ketika terjadi pelanggaran atau kejahatan didunia maya, kemudian dihadapkan pada upaya 
hokum, mereka harus siap memikul akibatnya. 

Namun kenyataan berbicara lain. Pada usia ini, biasanya mereka baru akan memulai terjun 
ke masyarakat, berbekel segudang teori untuk melihat kenyataan hidup. Ada kesenjangan 
yang  tinggi  antara  dunia  teori  dan  kenyataan.  Bukan  hal mustahil,  jika mereka menjadi 
gamang dan  salah melangkah. Mereka perlu waktu menjejakkan  kaki dibumi, dari dunia 
angan‐angan  dan  teori  dikampus.  Dalam  kesempatan  itulah  internet menyediakan  bagi 
mereka:  lapangan  pekerjaan,  kuliah  online  ilmu  computer,  tantangan  petualangan  dan 
berbagi isu atau topic lain. 

Kerjasama dalam komunitas dari sesame pemilik hobi, minat atau bakat yang sama, akan 
memudahkan mereka untuk saling membantu dan membimbing secara terarah dan positif. 
Komunitas  remaja  dapat  dikembangkan,  untuk  tujuan  menjabatani  kesengajaan  dunia 
teori dengan bekal memasuki lapangan nyata dimasyarakat. Secara informal, orang tua dan 
kalangan  yang  lebih dewasa diharapkan berperan dan memberikan pendampingan, agar 
arah dan tujuan yang diharapkan tercapai. 

TIPS MELINDUNGI ANAK SECARA ONLINE 

Anak‐anak,  sesuai dengan  tahapan pertumbuhan  fisik, usia dan perkembangan kejiwaan, 
biasanya mengakses  internet dengan  lebih banyak untuk bermain game, chatting dengan 
teman‐temannya.  Atau mereka mencari  bantuan  untuk mengerjakan  pekerjaan  rumah. 
Internet memberikan kehidupan baru bagi mereka, ketika menjadi teman yang serba dapat 
memberikan solusi. Namun demikian, seperti halnya dunia nyata, konten  internet dibuat 
oleh  sekian  banyak  orang  dengan  niat  berbeda.  Sebagian  baik  dan  brtanggung  jawab, 
tetapi  sebagian  lain  dapat  saja  secara  menyesatkan,  membawa  kekerasan,  provokasi, 
merendahkan  dan  bahkan  eksploitatif.  Tema‐tema  seks,  kekerasan,  obat  terlarang,  dan 
tema  pergaulan  bebas  sesame  kaum  dewasa  dari  sesame  jenis  adalah merupakan  hal 
berbahaya bagi mereka yang belum cukup usia. 

Walaupun  kenyataannya  konten  negative mudah  dijumpai  secara  online,  bukan  berarti 
anak  harus  dihindarkan  dari  penggunaan  internet.  Internet  adalah  bagian  yang  tidak 
terpisahkan  dari  kehidupan  dan  gaya  hidup  massa  depan.  Mereka  tidak  seharusnya 
menjadi  “wong  samin  atau  badui”yang  menghindar  dari  kehidupan  modern.  Hal  yang 
diperlukan, memberikan  benteng  pertahanan moralitas  dan  dasar  kenyakinan  etika  dan 
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keagaman  yang  kokoh,  agar  tidak  mudah  terseret  arus  gaya  kehidupan  hedonistic, 
konsumeristik dan permisif. 

Dengan  demikian,  ketika menjelajah  secara  online mereka  cukup  sadar  akan  tanggung 
jawab dan  resiko yang mungkin ditemui,  jika  teknik pengawasan dan pendampingan dari 
kita  sebagai  orang  tua  sudah  dinekalkan.  Berbagai  nasihat  dan  petunjuk  tentang 
bagaimana  berinternet  dengan  baik,  sehat  dan  produktif  perlu  disampaikan  secara 
bertahap dan  sesuai  kemajuan pertumbuhan biologis,  kematangan  social dan  kewajiban 
serta tingkat kemajuan kebutuhan tingkat akses internet. 

FILTER INTERNET 

Perangkat  lunak  filter  internet  (internet  filter  software)akan  berjalan  di  computer  dan 
secara otomatis berfungsi untuk membatasi kesempatan akses keberbagai situs web ketika 
computer dinyalakan dan terhubung ke  internet. Sesuai dengan kategori usia dan derajat 
pembatasan, maka piranti lunak ini memberikan alternative pilihan akses yang dapat diatur 
secara  manual.  Software  ini  akan  menyaring  isi  situs  web  yang  pornograis,  vulgar, 
bernuansa eksesif kekerasan dan hal lainya. Demikian juga pungsi untuk menguasai setiap 
jejak  akses,  serta  menghalau  akses  ke  situs  web  dan  newsgroup  tertentu  yang 
mengisyaratkan isi sejenis. Untuk menjauhkan anak‐anak dana remaja dari ruang chatting 
yang  mencurigakan  dan  melaporkan  aktifitas  online  mereka,  maka  piranti  lunak  filter 
sangat  efektif.  Namuh  demikian,  betapapun  cermatnya  pengaturan,  jika mereka  sudah 
mengetahui dan mencoba menyalahgunakan, dengan mematikan  setting  filternya, maka 
akan menjadi  sia‐sia.  Berapapun mahal  piranti  lunak  filter,  jika  setting  tidak  dinyalakan 
akan membawa dampak yang nihil alias tidak ada guna. Oleh karna itu, perlu kejelian dan 
ketelitian orang tua, untuk setiap saat memeriksa apakah setting filter selalu terpasang dan 
berpungsi aktif. 

Menggabungkan  penggunaan  filter  internet  dengan  pengawasan  langsung  orang  tua 
adalah cara terbaik dalam melindungi kepentingan anak dan remaja secara online. Bahkan, 
dengan menumbuhkan kelompok relawan pemanfaatan telematika yang secara bergiliran 
melakukan  pengawasan  akses  internet  baik  ditingkat  komunitas  ataupun  perorangan 
dalam keluarga, akan  lebih efektif dibandingkan menyerahkan kepada aparat penegakan 
hokum. 

Rekomendasi  filter  internet  (dalam  CD  internet  sehat)yang  bersifat  bebas  untuk 
penggunaan bukan komersial seperti : 

1. K9‐webprotection (Windows) 

2. Naomi. (Windows) 

3. File_sharing_sentinel (Windows) 

4. Parental control (Windows) 
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5. We‐blocker (Windows) 

6. Censornet (Linux) 

7. Gansguardian (Linux) 

Atau dapat menggunakan versi komersial seperti : 

1. NetNanny  

2. Cyberpatrol 

Dan masih banyak lagi program filter internet lainnya yang bias kita cari melalui mesin 
cari internet seperti yahoo atau google. 

TIPS BERINTERNET SEHAT 

Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  (TIPS)  sebagai  cara  perlindungan  dasar  untuk 
melengkapi kita dalam menggunakan filter internet. 

1. Jika memungkinkan, tempatkanlah computer di bagian rumah yang mudah dilihat 
bersama, misalkan  ruang  keluarga. Hindari penempatan  computer dengan  akses 
internet dikamar pribadi anak. Ajukan beberapa petanyaan seputar akses internet 
dan manfaat  yang  diproleh.  Ajak  ank  jalan‐jalan  di waktu  senggang  untuk  lebih 
leluasa  berdialog  sekitar  internet.  Sekali waktu,  priksa  apa  yang  tampil  di  layar 
monitor, atau apa yang di akses anak ke  internet. Priksa pada temporary  internet 
file,  recycle bin dan  cookis  situs web  apa  saja  yang  telah dikunjungi. Perhatikan 
gelagat  anak  ketika  mengakses.  Jika  terburu‐buru  anak  menutup  layar, 
memindahkan  kerja  file  atau mematikan  computer  ketika  kita mendekat, maka 
waspadalah.  Hal  demikian  ini menandakan  bahwa  kita  harus waspada  dan  bila 
dipandang  perlu,  melakukan  investigasi  untuk  mengetahui  lebih  jauh  apa 
kebiasaan  akses  anak.  Kemudian  arahkan  secara  benar  dari  sejak  dini,  agar 
mereka  tidak  terjerumus  pada  pola  kebiasaan  dan  budaya  yang  keliru  atau 
menyesatkan. 

2. Kita  temani dan dampingi  seperlunya,  ketika mereka berinternet. Berinternetlah 
dengan anak sesering mungkin dan bantu mereka untuk memilah  jenis  informasi 
apa yang bermanfaat dan sesuai dengan mereka. Hindarkan komunikasi yang tidak 
perlu dengan  situs  yang belum  layak dikunjungi. Beri mereka  kesempatan untuk 
menunjukan kepada kita apa yang telah di pelajari atau sesuatu yang mereka sukai. 

Kirimkan  ucapan  selamat  secara  elektronik  kepada  keluarga  atau  sahabat  dan 
peserta  dalam  permainan  interaktif  bersama  diantara  teman‐teman  mereka. 
Mintalah  anak  untuk  menceritakan  teman‐teman  cengkerama  diinternet, 
selanyaknya kita ingin tahu teman‐teman dari dunia nyata mereka. 
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3. Buatkan  jadwal  penggunaan  internet  bagi  anak  kita  sesuai  dengan  tahap 
perkembangan usia. Batasi pula lama waktu akses internet bagi anak‐anak sekolah 
sekitar  30  –  60 menit  setiap  kali  akses.  Pada  hari  sekolah,  ingatkan  agar  anak 
mengakses  internet  terutama digunakan untuk memudahkan penyelesaian  tugas 
sekolah,  seperti  pekerjaan  rumah  atau  tugas  lain.  Pada  ahir  pecan  atau  hari 
minggu, biasanya anak yang lebih besar mungkin saja melakukan waktu yang lebih 
lama  untuk  akses.  Berilah  kesempatan  untuk  mengakses  internet  sewajarnya. 
Ingatkan  agar  mereka  tidak  menjadi  adiktif  dan  berlebihan  dalam  mengakses 
internet.  Selain mengakibatkan  tambahan  biaya  langganan  telepon, maka  akses 
berlebihan akan merugikan, karna mengurangi waktu belajar. 

Dengan cara mengingatkan secara tertib, memberikan arahan dan pedampingan, 
akan membuat mereka  lebih  bertanggung  jawab,  dan  bertindak mandiri  dalam 
menggunakan computer serta mengakses internet. 

4. Tentukan  batas  alokasi  bandwidth  akses  internet. Batasi  anak  dalam mengakses 
internet  dengan  lokasi  volume  sekitar  1  –  3 MB  perminggu  atau  bulan.  Hal  ini 
tergantung  dari  hasil  pengamatan  dan  pendampingan  serta  selaras  dengan 
kepentingan dan hobi anak. 

Anak  yang  kreaktif  dan  produktif,dapat  memiliki  alokasi  volume  besar,  karna 
mereka memerlukan beban referensi pembelajaran yang lebih leluasa dengan cara 
mengunduh (download).  Demikian halnya ketika mereka mempresentasikan karya 
kreatif  kepada  teman  dan  guru, mereka  perlu   mengunggahkan  (upload).  Sekali 
lagi, pengawasan dan pendampingan secara teratur dan berkala, tetap siperlukan 
agar mencegah  terjadinya penyalahgunaan dengan pengunduhan  film‐film porno 
atau perangkat lunak tanpa lisensi yang dapat dikategorikan melanggar hokum. 

5. Jangan membatasi  kesempatan  akses  internet  bagi  anak  hanya  pada  situs web, 
mewsgroup  dan  ruang  chatting  tertentu  secara  membuta.  Diskusikan  terlebih 
dahulu dengan anak apa yang mereka perlukan dan kemana minat dan bakat akan 
dikembangkan.  Serta  jelaskan  pula  serba  serba  keterbatasan  yang  dihadapi 
keluarga,  termasuk  financial  sehingga  akses  internet  tidak  seharusnya  dilakukan 
sepanjang waktu untuk semua hal. 

Upayakan  mencapai  kesepakatan  tentang  jenis‐jenis  situs  web  yang  diminati 
sehingga boleh diakses. Demikian pula sadarkan bahwa beberapa situs web tidak 
atau  belum  boleh  dikunjungi,  karna  alas  an  belum  cukup  umur.  Batasi 
seperlunyapenggunaan  pesan  singkat    (instant  messaging)  dan  ruang  chatting 
sesuai  keperluan.  Ajarkan  bersikap  hemat  dan  moderat  dalam  memenuhi 
keperluan akses internet 

6. Jangan  pernah  memberikan  informasi  pribadi.  Arahkan  anak  kita  untuk 
memberikan  informasi  pribadi  (nama,  alamat,  umur,  nomor  telepon,  password, 
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nomor kartu kredit, dan sejenisnya) diruang chatting, email, atau lembaran bulletin 
di  internet.  Sadarkan  kepada  mereka  bahwa  situs  web  untuk  ana‐anak  yang 
terpercaya  sekalipun  –  terkadang  memint  alamat  email  dan  rumah,  nomor 
telepon, dan profesi orang tua sebelum memperbolehkan anak masuk. 

Jelaskan  kepada mereka,  bahwa memberikan  informasi  dan  data  pribadi,  dapat 
membuka  peluang  penyalahgunaan  oleh  pihak  lain  yang  tidak  dikenal,  untuk 
keperluan  yang  justru  dapat  merugikan  kita  sendiri.  Penyalahgunaan  data 
konsumenuntuk  kepentingan  penetrasi  pasar  produk  tertentu  yang  tidak  tepat 
dengan  usia  dan  kepentingan  anak  (  smisal  obat  kuat,  literature  porno  human 
trafficking, childpornografhy) sangat mungkin terjadi. 

7. Jangan pernah mempunyai profil pribadi yang ditayangkan secara online. Arahkan 
anak kita agar tidak memiliki dan menayangkan profil pribadi scara online. Sebab 
menyediakan data pribadi online, akan menyebabkan mereka rentan dan menjadi 
mudah terdaftar dalam direktori‐direktori yang mungkin kemudian menyesakan.  

Waspadalah pula, agar merekatidak didekati pihak yang tidak bertanggung jawab 
melalui  ruang  chatting  anak‐anak,  yang  dapat  saja  disusupi  oleh  pemangsa 
phaedopilia.  Memberikan  alasan  yang  masuk  akl  dan  mudah  diterima  atas 
kewaspadaanuntuk  tidak  menyajikan  data  pribadi  online,  akan  menumbuhkan 
kesadaran dan tanggung  jawab anak guna membekali dan membentengi diri dari 
ancaman bahay online. 

8. Gunakan  nama  samaran.  Seperti malinkundang  atau  jakakelana merupakan  hal 
sepele namun penting untuk melindungi  ruang pribadi.  Identitas  seseorang  atau 
sebenarnya jati diri, sebaiknya tidak dengan secara mudah diberikan kepada orang 
yang  tidak dikenal. Bersikaplah hati‐hati dengan  cara memberikan nama  samara 
dan alamat email yang sama dengan anak dibawah usia 14 tahun. 

Kita  dengan  mudah  dapat  mengawasi  email  dan  pesan  singkat  yang  datang 
kepada anak‐anak, demikian halnya dalam memilah dan memilih jenis pesan yang 
pas  bagi  mereka.  Jika  selalu  dekat  dan  bersahabat  dengan  mereka,  kita  akan 
mudah  untuk  memberikan  contoh  dan  membiasakan  mereka  menggunakan 
identitas maya. Jangan membiarkan anak kita memilih nama‐nama samaran yang 
berbau seksualitas, sarkastik, menodai agamaatau merendahkan pihak lain. 

9. Jangan  pernah membiarkan  seorang  anak menyusun  rencana  pertemuan  tatap 
muka  dengan  seorang  yang  mereka  temui  di  internet.  Jangan  pernah 
memperbolehkan mereka bersamaan dengan seseorang yang telah mereka temui 
di  internet  tanpa  memeriksa  terkebih  dahulu  identitas  orang  tersebut.  Sebab, 
dapat  saja mereka mengakui  gadis  12  tahun,  padahal  laki‐laki  40  tahun,  karna 
menyaru dengan nama dan identitas yang berlawanan jenis. 
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Jika suatu pertemuan sudah di rencanakan, kirim seseorang terkebih dahulu untuk 
menemani  anak  kita  di  tempat  umum.  Arahkan  anak‐anak  untuk  tidak  pernah 
membuat  rencana  pertemuan  dengan  pengguna  computer  lain  tanpa  izin  orang 
tua. 

10. Periksa  jejak situs web yang di kunjungi oleh anak secara acak. Melihat  jejak situs 
web yang dikunjungi dapat memberikan informasi yang cukup tentang bagaimana 
kebiasaan, hobi dan lingkungan pergaulan teman‐teman anak. Lazimnya, kita harus 
melakukan hal  ini secara berkala. Tetapi  jika anak kita kelihatannya menjadi  lebih 
tertutup  dan  menunjukan  gejala  menyembunyikan  sesuatu,  maka  kita  harus 
waspasa. 

Upayakan untuk memeriksa  filenya  sesering mungkin.  Jika kita menemukan  jejak 
situs web yang di hapus dari web browser,  ini merupakan   salah satu titik terang 
bahwa ada sesuatu yang tidak ingin kita ketahui atau sengaja di sembunyikan dari 
kita. Apbila ada sesuatu yang sedang terjadi dan gelagatnya mencurigakan, maka 
harus ditelusuri lebih jauh, agar kita tidak menyesal karna lenga. 

11. Ajarkan anak bersikap sopan santun dalam berinternet. Arahan‐arahan yang baik 
dan penuh dengan alasan yang mudah diterima dari orang  tua dapat melindungi 
anak.  Kalimat  yang  tertulis  akan  lebih  terpengaruh  dari  kalimat  lisan.  Katakana 
kepada  anak  agar  tidak  menerima  pesan  atau  halaman  bulletin  yang  bersifat 
mempengaruhi, secara serono atau menyalahi aturan. 

Minta  agar  mereka  lebih  sensitive  terhadap  prasaan  orang  lain  ketika 
mengirimkan pesan online dan menghindari sikap yang  tidak sopan, melecehkan, 
menyakitkan, atau menggunakan  kata‐kata  yang  tidak  senonoh. Komentar  yang 
dimaksudkan  untuk  humor mungkin  akan menyakitkan  bahkan membuat  orang 
lain marah.  Kunjungi  halaman  pesan  dan  ruang  chatting  bersama  dengan  anak 
untuk memeriksa komentar‐komentar yang mengandung banyak penafsiran. 

12. Ajatkan  anak  kita  untuk  berhati‐hati  terhadap  email  dan  attachment  yang  tidak 
jelas dan mencurigakan meskipun dari seorang atau organisasi yang mereka kenal 
apalagi dari orang yang tidak dikenal. Karena kebanyakan dari email‐email tersebut 
mengandung virus computer atau email‐email milik umum (spam) dengan isi yang 
tidak layak dilihat oleh usia mereka. 

Arahkan anak kita agar  tidak membuka email, khususnya yang ada  lampirannya 
(attachment)  sebelum memeriksanya  dengan  program  filter  spam  dan  antivirus  
baik  untuk  email  dari  orang  atau  organisasi  yang  sudah  di  kenal  apa  lagi  dari 
seseorang yang tidak dikenal karna pada saat ini banyak spammer dan virus yang 
menyamar menggunakan email orang atau organisasi yang telah dikenal. 
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13. Pasang  fasword  administrator  pada  program  penyaring  internet  (internet  filter). 
Jangan lupa mengeset password administrator pada program penyaring kita untuk 
menjaga agar  setting  filter  kita  tidak di  rubah oleh anak. Tanpa hal  ini, program 
penyaringan tidak berarti sama sekali. 

Pastikan  kita menyimpan  fasword  di  sebuah  tempat  aman,  karna  jika  kita  lupa 
password, tidak dapat mengakses program. 

 

MEMBINA LINGKUNGAN BERINTERNET SEHAT 

Dengan menerapkan  pungsi  orang  tua  guna melindungi  keselamatan  dan  kenyamanan 
generasi muda,  dapat  juga  diterapkan  untuk  dunia maya.  Kita  dapat membuat  internet 
sebagai  tempat  yang  aman  untuk  belajar  dan  bermain,  tetapi  juga  menjadi  arena 
berwacana  secara  sehat.  Banyak  rujukan  konten  internet  yang  secara  gambling  dapat 
dijadikan  bahan  pembelajaran  dan  contoh  kehidupan  yang  lebih  baik,  jika  kita  selektif 
mengumpulkannya. 

Lebih banyak waktu yang kita habiskan bersama anak kita di  internet, maka  lebih banyak 
pengetahuan  yang  dapat  di  proleh,  dan  di  pastikan  bahwa  bahan  itu  akan  lebih  aman. 
Dengan  denikian,  sesering  mungkin  mendampingi  anak  bukan  saja  mencegah 
terjerumusnya  kedalam  selancar  yang merugikan,  tetapi  sekaligus memberikan  contoh 
pengawasan dan tanggungjawab menemukan situs sehat internet. 

MENCEGAH LEBIH BAIK DARI MENANGGULANGI  

Didunia  kesehatan,  motto  ini  juga  diterapkan,  karna  kenyataan  sering  menunjukan 
sebaliknya.  Korban  narkoba,  biasanya  dikenali  kalau  sudah  kondisinya memburuk  atau 
tingkat ketergantungan tinggi, adiktif atau pecandu berat. 

Padahal,  jika kita  jeli mendeteksi gejala perubahan pola kegiatan, prilaku yang tidak biasa 
atau kegiatan berlebihan, itu merupakan petanda awal. Demikian halnya dengan internet. 
Jangan mudah terkecoh atau lalai ketika terjadi perubahan ucapan, sikap dan prilaku anak 
karna mulai getol akses internet. 

 Lebih baik mengingatkan jika perlu dengan nada agak keras (strength) agar mereka patuh 
dan menyadari bahwa  internet  tidak  semata‐mata  sehat,  tetapi  juga berbahaya. Dengan 
denikian, mengingatkan bahaya sejak dini untuk selalu berhati‐hati, akan lebih bermanfaat 
daripada membiarkan mereka tersesat dirimba blantara informasi. 
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LAPORKAN PENYALAHGUNAAN INTERNET 

Jika kita melihat indikasi tindakan yang menyangkut pornografi anak,atau pesan tersebunyi  
Mengisaratkan aktifitas phaedopili,agar segera melaporkan ke komisi perlindungan anak. 
Internet merupakan tempat luas bagi berbagai informasi bagi anak yang tersedia bebas. 
Patut di ingat,penggunaan internet adalah ke wenangan orang tua yang dapat di cabut jika 
di salahgunakan. 
 
Terhadap  situs  yang  sepintas  lalu  menyajikan  informasi  bagi  anak‐anak,jangan  dengan 
serta  merta  percaya  begitu  saja.sekali  waktu,kita  perlu  melakukan  akses  menyeluruh 
konten  yang  ada.siapa  tau,ibarat  musang  berbulu  ayam,kaum  pemangsa  phaedopili 
menyusup dengan cara menyembunyikan identitas dan jati diri dengan menampilkan situs 
web atau E‐mail dan Chatting.kemudian,bila mana  indikasi  terbukti,segera  laporkan  situs 
web  tersebut  kepada  aparat  kepolisian,komisi  perlindungan  anak  agar  di  lakukan 
penangkalan. 
 
MENGEMBANGKAN JARINGAN RELAWAN TELEMATIKA 
 
Kesibukan  orang  tua,paman,bibi  dan  kaka  serta  kaum  dewasa  lain  tentu  tidak  terbilang 
banyaknya.sementara itu , kepentingan akses internet bagi kaum muda,kepentingan akses 
internet  bagi  kaum muda.remaja  dan  balita  tidak  dapat  harus menunggu  dan  hanya  di 
batasi pada waktu‐waktu tertentu saja. 
 
Bahkan,lebih  sering  kepentingan  mereka  bersifat  seketika,harus  di  persiapkan  dengan 
kerja  serius  dan  penuh  cekatan  dan  kehati‐hatian.misalkan  untuk  mengerjakan  tugas 
sekolahan,kampus  atau  kegiatan  ekstra  kulikuler  lainya  .jadi  di  perlukan  keberadaan 
tenaga  pendampingan  atau  relawan  untuk membantu mereka,agar  tidak  tersesat  atau 
salah guna. 
 
Relawan  telematika,bukan  sekedar  menangani  pekerjaan  tapi  sedemikian  guna 
mendampingi  remaja  mengakses  internet.dalam  kondisi  dan  situasi  tertentu,seperti 
bencana alam,komplik  sosial,gangguan keamanan yang menyebabkan  terputusnya  fungsi 
komunikasi,relawan terjun untuk mengatasi masalah. 
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REFERENSI SITUS‐SITUS 
 
WEB SITE ANAK DI INDONESIA 
 
Deplu Junior 
http://www.deplujunior.org 
website  Deplu  Junior  adalah  website  yang  di  rancang,baik  dari  segi  tampilan maupun 
isi,untuk anak‐anak di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.web site  ini 
merupakan  sarana  interaktif  yang  berisi  berbagai  informasi  mengenai  diplomasi  dan 
hubungan luar negeri. 
 
Unikids 
http:// www.unikids.co.id/index.html 
web site yang di rancang khusus bagi anak‐anak dengan pendekatan multimedia interaktif .  
 
YKAI 
 http:// www.anak .i2.co.id/ 
Website Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia 
  
Balita Cerdas 
http:// info.balitacerdas.com/ 
Website keluarga berisi informasi dan masalahnya. 
 
Keluarga Sehat 
http:/ / www.keluargasehat.com 
Website  berisi informasi kesehatan keluarga 
 
IDAI 
http:// www.idai.or.id/ 
Website  ini  bukan  khusus  anggota  IDAI.disini  anda  dapat memperoleh  informasi  lebih 
lanjut tentang IDAI dan berbagai informasi tentang masalah kesehatan anak anda.mudah‐
mudahan  anda dapat menemukan    jawaban  yang  anda butuhkan disini.bila belum,anda 
dapat mengajukan  pertanyaan  dan  kami  akan  berusaha menjawabnya.kami menyadari 
website  ini  belum  dapat  memuaskan  anda  semua.oleh  karna  itu  berikanlah  masukan‐
masukan yang konstruftif,dan kami akan berusaha menggunakanya. 
 
WEB SITE ANAK DI DUNIA  
 
Childnet 
www.childnet‐int.org 
Childnet  adalah  lembaga  nirlamba  yang  bergerak  di  seluruh  dunia  untuk  membantu 
menjadikan  internet  sebagai  tempat  yang  aman  bagi  anak‐anak.program  yang mereka 
jalankan mencakup  4  bidang  ;akses,kesadaran,perlindungan  dan  kebijakan.mereka  juga 
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menyelenggarakan ajang penganugrahan kabel dan nirkabel  childnet  (cable dan wireless 
childnet awards)  
 
Childnet`s Know It  All 
http:// www.childnet‐int.org/kia/ 
pada umumnya, anak‐ anak mengira bahwa mereka mengetahui semua memasuki dunia 
internet dan telephon genggam, dan penggunaan teknologi adalah tantangan sebanarnya. 
Sangatlah sulit untuk mengawasi penuh aktifitas online anak, mengatakan tidak terhadap 
apa yang mereka tampilkan di website , siapa yang chatting dengan mereka dan apa yang 
mereka unduh  (download). Tapi  ingatlah,  internet bisa  saja menjadi guru  teknologi anak 
dan  anda  adalah  guru  kehidupannya. Meskipun di mungkinkan  anak  anda  lebih mampu 
daripada anda dalam penggunaan internet, mereka masih butu keikutsertaan, nasehat dan 
dorongan orang tua. 
 
SAFT 
www.saftonline.org 
SAFT    ‐    Safety, Awareness,  Facts  and Tools –  adalah program  antar negara eropa  yang 
bertujuan untuk mempromosikan penggunaan  internet yang aman dikalangan anak‐anak 
dan  remaja. SAFT  ingin mengajarkan anak dan  remaja bagaimana mengurangi kebiasaan 
yang merugikan  dan menjadikan mereka  sebagai  pengguna  internet  yang  bertanggung 
jawab.  Juga membantu orang  tua, pengajar dan  industri  internet untuk membantu anak 
meraih tujuan ini. 
 
Cybersmart Kids 
www.cybersmartkids.com.au 
untuk anak  remaja: sebuah panduan penjajahan  internet bagi  remaja, penggunaan email 
dan ruang chatting,  dan akses ke website yang aman.  
Untuk  remaja dewasa  : orang  tua dapat mempelajari  tip‐tip penting dalam memperoleh 
manfaat terbaik dari internet, sambil melindungi anak dari bahayanya. Tenaga pendidikan 
dapat menggunakan  rencana  pengajaran  sumber‐sumber  pengajaran  online  dan  tip‐tip 
pembuatan PR dalam rangka membantu anak berinternet dengan sehat. Cybersmart kids 
dijalankan oleh Australian Broadcasting Autority (Lembaga Penyiaran Australia). 
 
Susi : Safer Use of 
Services on the internet 
www.besafeonline.org 
anjuran dan  informasi  tentang keamanan berinternet bagi orang  tua dan guru, ditambah 
dengan layanan untuk berdiskusi dan berbagi solusi . 
panduan  ini  bertujuan  agar  orang  dewasa  lebih  waspada  dalam  penggunaan  internet, 
sehingga mereka dapat menanamkan kebiasaan sehat dalam berinternet dikalangan anak 
dan remaja.  
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Net Mom 
www.netmom.org 
Website  ini mengandung  sejumlah  informasi dan  link untuk  keluarga, dan  juga  terdapat 
kesempatan  untuk membeli  buku  best  seller  Jeam  Armour  Polly  berjudul  “Net Mom’s 
Internet Kids & Family Yellow Pages” 
 
NetSmartz 
www.netsmartz.org 
netsmartz.org  adalah  website  yang  menyenangkan  lingkungan  pembelajaran  interaktif 
dimana  orang  tua  dan  anak  dapat  berbagi.  Menyediakan  tip  dan  anjuran‐anjuran 
menggunakan  aktifitas  online  NetSmartz  untuk  mengajarkan  anak  anda  bagaimana 
berinternet dengan sehat. Membantu anak‐anak dari segala umur belajar tentang bahaya 
internet dan bagaimana menghindarinya. 
 
Get Net Wise 
www.getnetwise.org 
website  yang menawarkan  banyak  kesempatan  bagi  anak  untuk  belajar,  hiburan  yang 
membangun, dan perkembangan pribadi. 
Pada saat yang sama, orang tua berkonsentrasi terhadap resiko anak yang bertatap muka 
secara online. Tantangan bagi orang tua adalah mengajarkan diri dan anak mereka tentang 
bagaimana menggunakan internet dengan sehat. GetNetWise dapat membantu. 
 
Surf Safely 
www.surfsafely.com 
mesin pencari yang aman bagi keluarga. Hanya website yang berlabel  ICRA atau  layanan 
rating PICS  lainya yang  tidak berbahaya atau berisi  informasi vulgar yang masuk kedalam 
mesin pencari ini. 
 
EU kids Online 
www.eukidsonline.net 
Program  online  anak‐anak  Uni  eropa  ini  akan  menguji  penelitian  yang  melibatkan  18 
negara  anggotan  tentang  bagaimana  anak‐anak  dan  remaja menggunakan  internet  dan 
media baru. 
Inilah  kerjasama  selama  tiga  tahun  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  penelitian 
perbandigan  di  Eropa  untuk  mengevaluasi  social,  budaya  dan  kebijakan  yang 
mempengaruhi bahaya terhadap anak dan respons orang tua . 
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Association of Sites 
Advocating Child Protection 
www.asacp.org 
himpunan  website  advokasi  perlindungan  anak  (Association  of  Sites    Advocating  Child 
Protection)  adalah  organisasi  yang  membantu  website  dewasa  agar  berbeda  dengan 
pornografi anak . 
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