internet baik 2017

Keep
Playing

THINK

STOP

POSTING

Bertanggung Jawab dalam
memanfaatkan internet
dan media sosial secara
tepat, sesuai dengan
norma dan etika.
Bertanggung jawab pula
dengan segala resiko
dampak negatif internet
yang dapat membahayakan
diri sendiri apalagi orang lain.

before

or

5

Bertanggung
Jawab

Inspiratif

Mendorong pemanfaatan
internet sebagai cara baru
yang menjadikan hidup lebih
mudah, produktif, dan
menyenangkan.
serta memberikan inspirasi
dari orang-orang yang sudah
menggunakan internet
dengan baik.

SARING
before

Prinsip cerdas
Berinternet

Wise

SHARING

Click

while

Online

Aman dari segala potensi
kejahatan dan dampak buruk
dari internet, baik berupa
kecanduan, pornografi,
judi, dan aman dari
potensi kejahatan yang
terjadi di internet, dengan
mampu mengenali berbagai
bentuk bahaya tersebut dan
mengidentifikasinya serta
mengambil tindakan
dalam melindungi diri.

Aman

or

Close

Konten dan
Kreatifitas Digital

internet

DIGITAL
CITIZENSHIP
EDUCATION

Kreatif

Citra diri digital

Enterprise

Jurnalisme warga
Kampanye Digital

Kecerdasan
Emosional

Kewirausahaan
Digital

Keseimbangan
Pemakaian
Berpikir kritis

Kesadaran Perilaku
Digital

(Pendidikan Kewarganegaraan Digital)

Memahami budaya
dan kearifan lokal

Menciptakan ekosistem
digital yang produktif
sebagai wadah dan
pengembangan daya
cipta serta kreasi,
seperti membuat
konten positif
yang memiliki nilai
manfaat bagi orang lain
melalui kegiatan
online mereka.

Hak Kebebasan
Berekspresi
Hak kekayaan
Intelektual
Etika Berinformasi
Partisipasi daring

Hak Akses Informasi
Digital
Society

Digital Citizenship Education
(Pendidikan Kewarganegaraan Digital) adalah
panduan hal-hal yang perlu diperhatikan

Keselamatan Digital

oleh pengguna internet agar bisa menggunakan

Personal

Perlindungan data pribadi
Keamanan digital

internet dengan produktif, seta dibarengi dengan

Perlindungan digital

rasa bertanggung jawab sehingga internet bisa

Resiko individu

mengoptimalkan hidup penggunanya dengan potensi yang ada
dan penggunanya terhindar dari resiko-resiko
yang ada di dalamnya.

by:

Bertanggung
jawab

Berdiri sejak 1998 fokus dalam kegiatan konsultasi,
pendampingan, training, seminar dan advokasi seputar
isu keluarga dan pengasuhan anak.

internet

Aman

Inspiratif

Startup edukasi asal Bandung yang membuat
solusi edukasi era digital dengan piranti teknologi. Saat ini
sedang mengembangkan aplikasi kakatu parental control
dan kakatu school, solusi untuk meminimalisir dampak
negatif dari penggunaan internet siswa.

ictwatch.id

Kreatif

Penggagas awal gerakan digital literasi internet sehat.
Konsisten menjalankannya sejak 2002, ICT Watch
mendapatkan penghargaan WSIS 2016 dari PBB karena
aktif melibatkan multistakeholder untuk edukasi
penggunaan internet yang aman, nyaman dan
bertanggungjawab. ICT Watch menyediakan panduan
literasi untuk orangtua dan guru dengan lisensi bebas
pakai

Kreatif

TRUE

Apakah postingan dan sesuatu yang kita share
benar sesuai dengan fakta/kenyataan?

Inspiratif

HURTFUL
Mungkinkah menyakiti perasaan
orang lain?

Hindarkan diri dari kecanduan
media digital.

Aman

ILLEGAL
Apakah postingan dan sesuatu yang kita share
mengandung segala sesuatu yang ilegal?

Bertanggung jawab

NECESSARY
Apakah postingan atau sesuatu yang kita share
penting untuk diri kita dan orang lain?

Ingat
n
Kehidupa
Nyatamu!

KIND
Sudahkah postingan / sesuatu
yang kita share memiliki
nilai kebaikan didalamnya?

POSTING
NGGAK
YA?
internet

Carilah kesamaan dan cobalah pahami
setiap perbedaan pendapat.

Posting
Tulisan/blog

Cobalah posisikan diri di posisi orang lain.

Posting
Foto/Video

Benar?
Sudah klarifikasi?

Akankah
menyinggung?

N
UK
E
R
T
E
N
K
U
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Jangan Sharing sesuatu
yang membahayakan dirimu
bahkan,

Menyakiti hati
orang lain.

RINT R NET
E

Posting
Tautan / Link
Benar?
Membantu?

Bermanfaat?

YA

TIDAK

Menginspirasi?
Baik?

YA
YA

SILAHKAN
POSTING

TIDAK

TIDAK
JANGAN
DIPOSTING

TURN
KCAB

the

TAKE CARE
YOUR

HOAX

TELL

Tenangkan
diri

Ciptakan brand-mu
menggunakan kalimat,
gambar, dan cerita

penyebar info
terkini

tips DIY

Perhatikan
Latar belakang
masalah

Lihat dari
dua sisi yang
berbeda

Hobi masak

Penulis

Aktivis
humoris

Fotografer

Tak semua berita yang sampai kepadamu

Inspirator

harus kau sikapi dan beri respon.
cukup engkau diamkan dan tidak sibuk
menyebarkan..
Karena terkadang semangat tabayyun
menjatuhkan engkau ke Ghibah

Hijaber

Ayah/Ibu
yang baik

Jika ada konten yang tidak benar/menyakiti hati,
Jangan lawan dengan kata-kata kasar,
ingatkan dengancara berikut:
Pertama,

Desainer
Keluarga
Harmonis

Motivator
Traveller

Selebgram

dan sifat gila urusan.

BLOCK

SELF BRANDING

klarifikasi

cek ricek

REPORT

Selebgram
makeup artist

Setiap orang punya caranya
masing-masing dalam mengekspresikan
dirinya di media sosial.
dan selalu ingat, Postinganmu di media sosial
mencerminkan kepribadianmu.

TELL
Beri Nasihat melalui
Pesan pribadi
dengan kata-kata
yang baik

Ketiga,

REPORT
Kedua,
Jika tidak digubris,
gunakan fitur report
untuk melaporkan
ke penyedia layanan.

BLOCK
(unfollow/unfriend) ada baiknya
sumber konten negatif cukup kita block,
tidak perlu menguras energi untuk
memberi intervensi berlebihan
kepada orang lain.

