GUNAKANLAH INTERNET
UNTUK HAL-HAL
YANG BERMANFAAT

BIMBING ANAK DIBAWAH UMUR
SAAT MENGGUNAKAN

INTERNET

Perkembangan
teknologi
informasi
dan
komunikasi seperti adanya internet sangat
mempengaruhi generasi muda seperti pisau
bermata dua, jika digunakan dengan bijaksana
teknologi internet mempunyai banyak manfaat
dan berdampak positif. Namun jika tidak maka
akan mendatangkan mudarat.
Sekarang ini kerap kita temui masyarakat yang
mulai menjadikan internet sebagai salah satu
komoditas utama dalam kehidupan mereka.
Anak kecil mulai akrab, remaja mulai aktif dan
orang dewasa mulai menjadikan internet sebagai
bagian dari kehidupan mereka. Jarak yang
terasa semakin dekat dan akses informasi yang
semakin berkembang menjadikan mereka kaya
akan rasa dan pengetahuan yang pada akhirnya
bisa menyatukan banyak kalangan dengan latar
belakang budaya yang berbeda karena mereka

bisa saling berbagi dalam sebuah jaringan
global.

gambar porno diperangkat komputer bahkan
melalui telepon genggam.

Kemajuan teknologi dan informasi ini akan
membuat interaksi sosial yang jauh menjadi
dekat dan yang dekat dapat menjadi jauh.
Internet menghubungkan dunia tanpa mengenal
batas ruang, jarak dan waktu. Dua individu yang
secara nyata berdekatan bisa saja tidak saling
sapa sedangkan dua individu yang dipisahkan
jarak yang jauh akan berkomunikasi layaknya
sedang berdampingan

Awalnya mungkin seorang anak tidak berniat
untuk
melihat
pornografi
dan
akan
menggunakan internet untuk hal-hal yang baik.
Tetapi situs porno bisa muncul secara tiba tiba
saat seorang anak mencari bahan informasi
untuk keperluan sekolahnya atau keperluan
lainnya. Seorang anak yang masih lugu belum
dapat menilai baik atau buruknya suatu hal.
Bahkan seorang anak dari umur 8-12 tahun
sering menjadi sasaran atau target kejahatan
dunia maya (cyber crime).

Dengan fasilitas internet seseorang dapat
dengan mudah mendapatkan informasi yang
diinginkan. Dengan hanya mengetikkan kata
kunci pada mesin pencari seperti google.
seseorang juga akan dapat terkoneksi dengan
orang lainnya dimana saja dalam dunia maya
seperti facebook.
Teknologi internet tidak lagi merupakan barang
mewah karena dengan mudah dapat diakses
dimana saja bahkan melalui telepon genggam.
Yang harus diwaspadai terutama bahaya
pornografi melalui internet. Hal yang lebih
memprihatinkan adalah jika terjadi pada
seorang anak dibawah umur yang ketagihan
pornografi di internet. Dalam seminggu lebih
dari 4000 situs porno dibuat. Hal ini benar
benar angka yang sangat memprihatinkan.
sering tanpa di “klik” situs-situs tersebut muncul
tiba-tiba pada saat seseorang sedang online.
Jika sudah ketagihan tanpa segan atau malu
seseorang akan mengakses dan melihat gambar-

Maka sebagai orang dewasa dan orangtua, kita
wajib mendampingi anak di bawah umur dalam
menggunakan
teknologi
informasi
dan
komunikasi seperti adanya telepon genggam,
blackberry,
PC-tablet,
komputer
dan
mewaspadai adanya situs jejaring sosial seperti
twitter, facebook dan penggunaa youtube dan email.
Sebagai masyarakat Luhak Nan Tuo, selayaknya
kita mengantisipasi perkembangan teknologi
informasi
&
komunikasi
yang
sedang
berkembang. Adat Basandi Syarak dan Syarak
Basandi
Kitabullah
merupakan
filosofi
masyarakat Tanah Datar. Sehingga apapun yang
kita lakukan dalam keseharian kita, selayaknya
mencerminkan filosofi dimaksud.
Penggunaan jejaring sosial seperti Facebook,
Twitter, Yahoo Messenger, e-mail dan lainnya
sangat berdampak positif, namun ketidakhatihatian kita dapat berdampak negatif atau

merugikan yang bahkan dapat berujung pada
proses hukum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sudah mengatur bahwa pemerintah
perlu mendukung pengembangan Teknologi
Informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi
Informasi & komunikasi dilakukan secara aman
untuk mencegah penyalahgunaannya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial
budaya masyarakat Indonesia.

Salah satu ruangan Warnet di Kab.Tanah Datar

LIMA ATURAN DASAR BERGAUL DI
JEJARING SOSIAL

(seperti Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo
Messenger, dan lainnya)
1. MEMASANG PROFIL PRIBADI SECUKUPNYA,
TIDAK PERLU TERLALU LENGKAP AGAR
TIDAK DIMANFAATKAN OLEH ORANG YANG
BERNIAT TIDAK BAIK.
2. WASPADA
KETIKA
MENGADAKAN
PERTEMUAN “OFFLINE” (FACE TO FACE)
ATAU BERTEMU LANGSUNG DENGAN
SESEORANG YANG BARU PERTAMA KALI
DIKENAL DI INTERNET. KALAU PUN HARUS
BERTEMU, AJAK BEBERAPA TEMAN ATAU
ANGGOTA KELUARGA YANG LEBIH DEWASA
DAN BERTEMULAH DI TEMPAT UMUM
YANG RAMAI.
3. JANGAN MEMAJANG FOTO YANG KURANG
PANTAS
KARENA
BERPOTENSI
DISALAHGUNAKAN ORANG LAIN DAN HATIHATI JIKA TEMAN MELAKUKAN “TAGGING”
FOTO KITA. JIKA KURANG PANTAS
LAKUKAN “REMOVE TAG”
4. SELALU
SELEKTIF
DALAM
MENG“APPROVE” ATAU MENG-“ADD” TEMAN
KHUSUSNYA YANG TIDAK DIKENAL.
5. INGATLAH BAHWA APA YANG DITULIS DI
SITUS JEJARING SOSIAL AKAN DIBACA
BANYAK
ORANG,
DAMPAKNYA
BISA
MERUGIKAN DAN MUNGKIN BERUJUNG
PADA TUNTUTAN HUKUM.
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Jalan Tuanku Indomo No. 1 Piliang - Dobok
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