
 Lembar Fakta 

Menjaga agar 
tetap aman

 Mengapa kita perlu menjaga kemanan  
 di dunia maya? 

Membantu Anda terhindar sebagai korban kejahatan dunia 
maya. Mengetahui tentang sejumlah hal berbahaya yang 
mungkin terjadi, serta cara mengatasinya akan membantu 
kita untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan teman.

Apa yang mungkin terjadi jika saya tidak menjaga 
keamanan data di dunia maya? 

Perundungan dunia maya 
(Cyberbullying)
Beberapa orang menggunakan internet untuk merundung/
mengusik orang lain. Cyberbullying menyakiti orang. Dalam 
beberapa kasus, hal tersebut dapat berujung sebagai kasus 
pidana.

Cara melaporkan

• Blokir intimidasi/perundungan.

• Blokir dan laporkan pelaku perundungan.

• Simpan bukti perundungan dan laporkan 
kepada layanan media sosial.

• Dalam waktu 48 jam, jika konten tidak dihapus, 
laporkan kepada kepolisian setempat.

Komunikasi dengan pihak 
yang tidak diinginkan
Tidak semua orang di dunia maya adalah seperti yang mereka 
ungkapkan. Penting untuk mengetahui dengan siapa anak 
Anda berkomunikasi di dunia maya.

Terkadang orang dewasa dapat berpura-pura menjadi orang 
lain dan berupaya menjalin hubungan dengan seorang anak di 
dunia maya. Hal ini disebut dengan “grooming”.

Cara melaporkan

• Anda mungkin perlu untuk melibatkan 
pihak kepolisian setempat.

• Anda harus segera bertindak jika meyakini bahwa 
seorang anak berada di ambang bahaya.
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Informasi untuk lembar fakta ini telah 
dikembangkan dengan dukungan dari 
ThinkUKnow Australia. 

Bertukar konten pribadi 
yang bersifat seksual
Kadang anak-anak muda membuat foto atau video diri 
yang berpakaian minim atau bahkan tanpa busana, lalu 
membagikannya kepada orang lain. Hal semacam ini dapat 
berdampak serius bagi yang terlibat di dalamnya dan bahkan 
dapat menjadi kasus pidana.

Bagaimana cara melaporkannya

• Jika Anda mengetahui bahwa perilaku ini terjadi, 
segera laporkan kepada organisasi/pihak sekolah 
anak Anda dan/atau kepolisan setempat.

Konten yang tidak pantas 
atau tidak aman
Beberapa konten di internet dapat berupa kontan ilegal, 
menjengkelkan, atau tidak cocok untuk kelompok usia 
tertentu. Konten yang tidak pantas atau tidak aman termasuk 
di antaranya:

• pornografi 

• kekerasan 

• perilaku ekstrimis 

• situs-situs yang menunjukkan dukungan 
terhadap perilaku kriminal dan antisosial 

• konten yang sifatnya ofensif seperti teks, foto, 
atau video yang diunggah di media sosial 

• ruang obrolan atau blog yang mendukung 
rasisme atau kebencian.

 Tips terbaik  agar selalu aman 
saat beraktivitas daring.
• Bicara hanya pada orang-orang yang sudah Anda kenal dan percaya 

di internet, dan jangan bertemu secara tatap muka/langsung 
dengan orang yang baru Anda kenal secara daring saja.

• Berpikirlah terlebih dahulu sebelum mengunggah 
sesuatu mengenai orang lain di internet. 

• Bina hubungan yang saling menghormati. 

• Pelajari cara untuk memblokir dan menyampaikan laporan di situs-
situs yang sering Anda dan anak-anak Anda pergunakan. 

• Siapkan daftar dinas atau penyedia layanan kesehatan dan kesejahteraan yang 
dapat diakses oleh anak Anda untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut.
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