
 Lembar Fakta 

Anak muda dan 
teknologi

Apakah Anda merasa nyaman berbicara dengan anak 
Anda mengenai penggunaan internet? Tidak masalah 
apabila Anda belum banyak mengetahui tentang teknologi 
– kami di sini akan memandu Anda untuk mempelajarinya.

Bagaimana anak 
muda terhubung 
di internet? 

Bagaimana anak muda menggunakan internet? 

Aplikasi
Setiap ‘aplikasi’ adalah program yang 
dapat melakukan banyak hal.

Media sosial
Media sosial terdiri dari situs dan 
aplikasi yang berbeda, di mana Anda 
dapat membuat profil pribadi untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. 
Sebagai contoh Facebook, Instagram 
dan Snapchat.

Mengunduh atau 
berbagi berkas
Mengunduh adalah ketika anda 
menyalin data, berkas. atau informasi 
dari satu perangkat ke perangkat 
lainnya.

Pengiriman pesan 
instan dan ‘obrolan’
Pengiriman pesan instan (IM), dan 
‘obrolan’ adalah pesan-pesan yang 
dikirim (dan diterima) secara real 
time atau secara langsung di saat 
itu juga melalui internet. Anda juga 
dapat melakukan obrolan video jika 
anda memiliki komputer atau peranti 
bergerak dengan kamera web/kamera 
terpisah. Anak muda dapat berbicara 
dengan teman-teman atau keluarga 
yang tinggal jauh dari mereka.

Permainan/Gim
Gim merupakan media hiburan yang 
menyenangkan bagi anak muda. Gim 
dapat membantu anak-anak:

• belajar keterampilan 
menyelesaikan masalah

• berinteraksi dengan orang lain

• menumbuhkan rasa kepercayaan diri.

Berbagi gambar 
dan video
Bagi anak muda, berbagi gambar dan 
video adalah cara yang menyenangkan 
untuk berkomunikasi dengan temannya.

Meskipun beberapa aplikasi mengklaim 
bahwa konten yang diunggah secara 
otomatis ‘dihapus’, ingatkan anak bahwa 
gambar masih dapat disalin, disimpan, 
dan diarsipkan.

Ketika sebuah gambar atau video 
diunggah, Anda sudah tidak dapat 
mengendalikan penyebarannya.
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Informasi untuk lembar fakta ini telah 
dikembangkan dengan dukungan dari 
ThinkUKnow Australia. 

Anak di bawah 10 tahun
• Baiknya, orang tua mengawasi 

anak di bawah usia 10 tahun, 
dan mengeksplorasi teknologi 
bersama mereka.

• Anda juga dapat menggunakan 
perangkat lunak untuk penyaringan, 
kendali orang tua, dan kendali 
pencarian yang aman.

Praremaja
• Mereka mungkin menginginkan 

kebebasan yang lebih ketika 
mengeksplorasi internet sendiri. 
Anda juga dapat memanfaatkan 
tips bagaimana melakukan 
pencarian informasi secara 
aman dan bagaimana fitur 
kendali orang tua digunakan.

• Diskusikan penggunaan internet 
yang aman dan bicarakan dengan 
anak Anda apabila mereka 
menemukan hal yang membuat 
mereka merasa tidak nyaman 
saat menjelajah secara daring.

Remaja
• Bantu para remaja untuk 

memahami bagaimana cara 
menggunakan internet dengan 
aman dan dorong mereka untuk 
selalu menjalin hubungan baik 
yang saling menghormati.

Bagaimana saya dapat membantu anak untuk 
mengunakan internet dengan aman?

Beberapa konten di Internet mungkin 
ilegal, tidak pantas, atau tidak sesuai 
untuk beberapa kelompok umur 
tertentu.

 Tips terbaik  dalam penggunaan 
teknologi.
• Berhati – hati dalam menerima permintaan pertemanan atau pengikut di media sosial.

• Pelajari bagaimana cara memblokir dan melaporkan seseorang.

• Pelajari cara untuk mendapatkan bantuan pada halaman situs media 
sosial dan aplikasi yang Anda dan anak Anda pergunakan.

• Cari tahu konten apa yang anak Anda cari secara daring.

• Bicarakan dengan anak Anda kapan dan bagaimana 
mereka dapat menggunakan internet.
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