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KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas izinNya Modul “Aku Cerdas Berinter-
net” dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini 
disusun berdasarkan pela�han yang telah dilaku-
kan dengan tema “Aku Cerdas Berinternet”
 
Modul ini dikembangkan berdasarkan permasala-
han yang kita hadapi di era digital saat ini. Seiring 
dengan perkembangan gadget yang sangat cepat, 
�dak dapat dipungkiri gadget bagaikan dua mata 
pisau yang memiliki dampak posi�f dan dampak 
nega�f. Selama ini anak sebagai bagian dari peng-
guna gadget, menggunakan gadget hanya untuk 
bermain games dan mencari informasi di internet 
tanpa mengetahui cara terhindar dari bahaya 
gadget yang digunakannya diantaranya konten 
pornografi.
 

Modul  ini berisi tentang informasi mengenai cara 
agar anak menggunakan internet secara baik 
sehingga diharapkan anak akan lebih cerdas 
dalam bersikap dalam melihat atau mengetahui 
konten nega�f. 

Untuk itu, Modul ini dibuat sangat dinamis sehing-
ga �dak menutup kemungkinan adanya perubah-
an dalam penggunaannya. Harapan kami, Modul 
ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung 
turunnya angka anak korban pornografi.
Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan 
kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua 
pihak yang telah membantu tenaga dan pikiran 
untuk mewujudkan Modul ini
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Era Digital
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Era digital itu adalah sebuah zaman dimana segala ak�fitas 
keseharian kita berhubungan dengan perangkat digital. Nah 
saat ini kita sedang berada pada era digital, maka dari itu 
segala ak�fitas kita lebih mudah karena dibantu perangkat 
digital. Perangkat digital itu apa ya ?Perangkat digital itu 
seper� Handphone. Di era digital ini teman - teman sangat 
dipermudah. Kenapa? Karena hanya dengan satu perangkat 
yaitu Handphone teman - teman sudah bisa melakukan 
banyak hal seper� bermain game, menonton video, men-
dengarkan musik, mencari informasi, berfoto, dan lain 
sebagainya.

Tahukah kamu apa itu era dig ital ?
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Yuk, S imak Cerita Baim!



Tahukah kamu ? Di zaman orangtua kita dahulu �dak seper� sekarang 
ini loh. Ingin melakukan segala sesuatu itu perlu menggunakan 

berbagai macam alat. Misalnya mendengarkan musik harus menggu-
nakan tape radio atau walkman, yang kasetnya masih menggunakan 

kaset pita dan jika ingin mengulang track lagu maka 
diputar secara manual. 

Lalu untuk mendapatkan informasi maka harus berlangganan koran 
se�ap harinya. 

Dahulu ke�ka ingin menonton video maka harus menggunakan 
CD/DVD player. Ke�ka ingin berfoto maka harus menggunakan kamara 
yang didalamnya menggunakan roll film, dan untuk bisa melihat hasil 

fotonya perlu dicetak terlebih dahulu. Ribet banget dan capek ya, 
beda sama zaman kita sekarang, semua ak�vitas tersebut dapat kita 

lakukan dalam satu genggaman yaitu dengan 
menggunakan smartphone.

DULU



SEKARANG

SEMUA
AKTIV ITAS

DAPAT DILAKUKAN
DALAM SATU
GENGGAMAN
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APA ITU
INTERNET?



Apa itu internet?
Internet adalah kumpulan jaringan komputer diseluruh dunia 
yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang 
lainnya (Belajar Mudah Internet, hal 9). Seiring dengan 
perkembangan zaman, internet semakin mudah diakses 
serta dengan mudahnya orang-orang terhubung melalui wifi 
dengan internet. Internet saat ini sudah berada dalam geng-
gaman se�ap orang dan tanpa pengecualian bahkan diantara 
kita pun sudah banyak yang mahir dan terampil menggu-
nakan internet. Benar, bukan?

itu
INTERNET

LUAS!
- K e ta h u i  s e l u k  b e l u k n y a !  -

Internet 
adalah singkatan

dari
Interconnected

Network

Tahukah kamu?
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Mari kita menjelajahi internetMari kita menjelajahi internetMari kita menjelajahi internetMari kita menjelajahi internet



Mari kita menjelajahi internet

GAMES

MEDIA SOSIAL

PORNOGRAFI?

Mari kita menjelajahi internet

GAMES

MEDIA SOSIAL

PORNOGRAFI



1. GAMES

Apa saja hal yang 
terkandung dalam Internet?
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Dunia internet memang menyajikan banyak hal yang 
menyenangkan, salah satunya adalah games. Namun 
sayangnya, banyak diantara kita yang belum bermain 
games dengan cerdas. 

Mengapa games 
begitu menyenangkan?

Games itu seru

Di dalam games kita
merasa menjadi hebat

Menantang

Di dalam games kita mendapatkan
pujian dan pengakuan

Games dapat
menghilangkan kebosanan
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Apa saja yang mungkin terjadi pada tubuh kita
Jika kita memainkan games tanpa ada batasan waktu?

Kejang tangan, jika kita sering bermain games maka 
kita akan melakukan gerakan jari tangan yang berulang dan ini dapat 
menyebabkan RSI (Repe��ve Strain Injury) atau kejang tangan.

Gangguan pada tulang belakang karena akibat dari terlalu lama 
duduk membungkuk.

Mata kering dan rusak

Jika kita terlalu sering bermain games maka mata kita akan kering 
akibat dari terlalu lama dan sering terpapar sinar yang dihasilkan 
dari gadget. 

Lupa makan

Prestasi menurun karena sulit konsentrasi

Boros, jika terus-terusan beli quota dan 
item di dalam games.

Sinar biru yang dipancarkan dari layar handphone dapat mengikis 
Lutein (lapisan mata yang se�pis kulit bawang)



Jadi setelah kita ketahui bahayanya games, lalu apakah kita masih boleh 
bermain games? Tentu kita masih boleh bermain games, tapi jangan lupa 
perha�kan simbolnya dan penggunaannya ya. Sudah pernahkan mendengar 
kata ra�ng? Ra�ng adalah informasi tentang suatu aplikasi itu berisi apa,  
boleh digunakan untuk siapa, usia berapa. Kita perlu memperha�kan ra�ng 
aplikasi agar aman dari bahaya aplikasi yang akan kita temui.

Apa yang perlu kita perha�kan supaya
bisa bermain games dengan semes�nya?

Semua usia diperbolehkan, kekerasan dalam bentuk 
fantasi masih diterima. Bahasa kasar �dak ada.

Berisi beberapa adegan atau suara yang menakutkan 
bagi anak-anak. Kekerasan ringan 
(tersirat atau non-realis�s) diizinkan.

Kekerasan yang melibatkan fantasi yang melibatkan 
karakter manusia dan hewan diperbolehkan. 
Bahasa kasar ringan, simulasi perjudian diperbolehkan.

Kekerasan realis�s, ak�vitas seksual, bahasa kasar, 
penggunaan tembakau dan obat-obatan, dan 
penggambaran ak�vitas kriminal diizinkan.

Kekerasan realis�s, bahasa kasar, ak�vitas seksual, 
kekerasan seksual dan �ndakan kasar yang diizinkan.

Kategori usia Penjelasan
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Media Sosial2

Hiburan

Pornografi

Informasi

Games
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Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya dapat 
saling berbagi tulisan, berbagi video, mengungkapkan apa yang dipikirkan, 
dirasakan, membuat pertemanan, dan lain-lain.

Media sosial menjadi sebuah tempat berinteraksi yang sangat menarik untuk 
kita. Diantara kita ada yang membutuhkan media sosial untuk berkomunika-
si, berbagi foto, berbagi video, sekadar update status, mencari informasi 
terbaru, berjualan, atau bahkan ada pula yang menggunakan media sosial 
karena �dak mau kalah gaul dengan teman-teman yang lain.

Media Sosial kini berkembang sangat pesat dan beragam, mulai dari 
facebook, twitter, instagram, path, snapchat, line, youtube, dan lain-lain.
Masing-masing media sosial tersebut memiliki fungsi tersendiri, dan �dak 
jarang membuat kita lebih sibuk mengurus media sosial tersebut dibanding-
kan berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata.

Selain fungsinya yang melahirkan banyak manfaat, ternyata media sosial ada 
dampak nega�fnya juga, lho! Masa iya? 

Karena sifatnya yang terbuka dan tanpa batas, media sosial bisa menjadi 
peluang bagi siapa saja yang mempunyai niat jahat, dan �dak menutup 
kemungkinan kita menjadi salah satu korbannya. Jadi, apa yang perlu kita 
lakukan agar terhindar dari dampak nega�f di media sosial?
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Tahukah kamu berapa usia yang diperbolehkan menggunakan 

media sosial ? Ya, media sosial ini rata-rata ra�ng usianya 

adalah 12 tahun. 

Jadi perlu diperhar�kan kembali apakah kita sudah 

cukup umur atau belum, ya?

Jika sudah, yuk kita perha�kan apa saja yang perlu diketahui sebelum 

menggunakan media sosial.

Oops...Kita sudah cukup umur belum ya?



Lihat siapa orangnya, sudah kita kenal atau belum. 

Adakah teman yang kita kenal dalam pertemanan “dia” di media sosialnya

Baca sekilas pos�ngan yang “dia” buat, apakah jelas atau mencurigakan.

Pilih siapa yang boleh berteman dengan kita di media sosial.

Apa itu privasi di media sosial ? Privasi adalah segala bentuk yang bersifat priba-
di, baik itu informasi, gambar, foto, video, status, dan hal-hal lain yang perlu kita 
perha�kan, siapa saja kah yang boleh melihat status atau pos�ngan foto kita ? 
Apakah orang yang �dak kita kenal boleh melihat semua foto dan status kita ? 
Jika kita mau mengatur privasi, iku� langkah berikut ini : 

Atur privasi akun media sosial kita!

Cari halaman tentang se�ng atau pengaturan

Pilih privasi, atau pemeriksaan privasi

Pilih batasi kiriman, pilih juga melihat profil
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Tahukah kamu, apakah pornografi itu? Pornografi adalah gambar, sketsa, 
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau alat kelamin yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat. 

Pornografi begitu mudah diakses di internet, dengan adanya internet para 
produsen pornografi memang semakin mudah menyebarkannya. Bisa jadi 
kita menemukan pornografi secara �dak sengaja, seper� saat mencari kata di 
google, iklan yang muncul �ba-�ba, atau dalam games, media sosial, dan 
sebagainya. Sekali kita melihat pornografi, maka kita penasaran dan 
cenderung ingin melihat lagi dan lagi, bahkan akhirnya dapat mengalami 
kecanduan. Randy Hyde, seorang psikolog terapis pornografi mengatakan 
bahwa sekali tombol ON pornografi  itu menyala, maka sulit untuk dima�kan.

Pornografi

Bisa jadi kita menemukan pornografi 
secara tidak sengaja, seperti saat mencari 
kata di google, iklan yang muncul tiba-tiba, 
atau dalam games, media sosial
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A pa  y a n g  t e r j a d i  
j i k a  k i ta  t i da k  s e n g a j a  
m e l i h at  P o r n o g ra f i ?
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Jika Ibu kita memasak dan menggoreng ayam,  apakah kita mau 
memakannya? Pas� dong! kan rasanya enak. 

Kalo seekor kucing diberikan ayam goreng, mau juga engga ya ? 
Pas�nya dong. 

Tapi bayangkan jika ada ayam goreng yang sudah disimpan 
selama seminggu, apakah kita akan tetap memakannya? Hm, 
iyuwh, pas� gak mau. 

Tapi apa jadinya jika ayam yang sudah seminggu itu kita berikan 
ke kucing? Tanpa menunggu lama pas� ayam itu langsung dilahap 
sama si kucing.

Itulah yang membedakan kita sebagai manusia dan kucing. 
Manusia memiliki bagian otak yang membuat kita bisa membeda-
kan mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk. Bagian itu 
disebut  PFC atau Prefrontal cortex. Fungsinya yaitu sebagai 
pengatur, pengendali, perancang, dan pengambil keputusan. 

Bahayanya Pornografi : 
Otak kita jadi sama dengan otak seekor Kucing



Jika kita melihat gambar atau video porno secara 
sengaja maupun �dak sengaja, Saat seseorang 
melihat konten porno, otak mengluarkan 
senyawa kimia bernama dopamin. 

Dopamin ini memberi  efek senang sekaligus 
ketagihan seper� halnya ke�ka kita makan es krim 
atau melakukan hal apapun yang menyenangkan. 
Jika sudah ketagihan, dopamin yang diak��an 
akan terus meningkat jumlahnya. Bagian otak 
yang mengak��an dopamin (sistem limbik) akan 
terus dis�mulasi sehingga ukurannya semakin 
membesar.

Cairan dopamin ini berwarna hitam dan memban-
jiri bagian PFC otak kita. sehingga PFC akan sema-
kin mengecil dan fungsinya terganggu.

B a g a i m a n a  p r o s e s  k e r u s a k a n  o ta k  a k i b at  m e l i h at  p o r n o g ra f i ?

?
?

Saat pertama kali melihat 
pornografi baik dengan sengaja 
ataupun �dak sengaja, 
kita merasa jijik, terkejut, 
dan �dak nyaman.

Gambar-gambar pornografi yang secara 
�dak sengaja masuk lewat mata akan 
langsung diolah oleh pusat perasaan diotak, 
dan mendorong otak untuk 
memproduksi dopamin.

Jika kita melihat gambar atau video porno secara 
sengaja maupun �dak sengaja, saat seseorang 
melihat konten porno, otak mengluarkan 
senyawa kimia bernama dopamin. 

Dopamin ini memberi  efek senang sekaligus 
ketagihan seper� halnya ke�ka kita makan es krim 
atau melakukan hal apapun yang menyenangkan. 
Jika sudah ketagihan, dopamin yang diak��an 
akan terus meningkat jumlahnya. Bagian otak 
yang mengak��an dopamin (sistem limbik) akan 
terus dis�mulasi sehingga ukurannya semakin 
membesar.

Cairan dopamin ini berwarna hitam dan memban-
jiri bagian PFC otak kita, sehingga PFC akan sema-
kin mengecil dan fungsinya terganggu.

B a g a i m a n a  p r o s e s  k e r u s a k a n  o ta k  a k i b at  m e l i h at  p o r n o g ra f i ?

?
?

Saat pertama kali melihat 
pornografi baik dengan sengaja 
ataupun �dak sengaja, 
kita merasa jijik, terkejut, 
dan �dak nyaman.

Gambar-gambar pornografi yang secara 
�dak sengaja masuk lewat mata akan 
langsung diolah oleh pusat perasaan diotak, 
dan mendorong otak untuk 
memproduksi dopamin.
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B a g a i m a n a  p r o s e s  k e r u s a k a n  o ta k  a k i b at  m e l i h at  p o r n o g ra f i ?

Tidak Peka Lagi 
(Disensi�sasi)

Dopamin adalah cairan hormon 
yang membuat kita lebih fokus, 
terangsang, puas, senang dan 
membuat dia kecanduan untuk 
terus melihatnya lagi.

Setelah melihat pornografi 
kemudian dia akan bosan dan 
berkurang keinginannya untuk 
melihat gambar pornografi 
yang itu-itu saja sehingga 
�dak peka lagi.

Seseorang yang sudah �dak 
peka lagi terhadap gambar 
pornografi akan berpindah 
pada gambar bergerak, 
video pendek  dan seterusnya.

Pada akhirnya seorang pecandu 
akan sampai pada tahap 
ac�ng out atau melakukan, 
yaitu seseorang �dak dapat 
mengandalikan dirinya dan 
melakukan perbuatan yang dilihatnya 
kepada binatang, barang ataupun 
orang di sekitarnya.

B a g a i m a n a  p r o s e s  k e r u s a k a n  o ta k  a k i b at  m e l i h at  p o r n o g ra f i ?

Tidak Peka Lagi 
(Disensi�sasi)

Dopamin adalah cairan hormon 
yang membuat kita lebih fokus, 
terangsang, puas, senang dan 
membuat dia kecanduan untuk 
terus melihatnya lagi.

Setelah melihat pornografi 
kemudian dia akan bosan dan 
berkurang keinginannya untuk 
melihat gambar pornografi 
yang itu-itu saja sehingga 
�dak peka lagi.

Seseorang yang sudah �dak 
peka lagi terhadap gambar 
pornografi akan berpindah 
pada gambar bergerak, 
video pendek  dan seterusnya.

Pada akhirnya seorang pecandu 
akan sampai pada tahap 
ac�ng out atau melakukan, 
yaitu seseorang �dak dapat 
mengandalikan dirinya dan 
melakukan perbuatan yang dilihatnya 
kepada binatang, barang ataupun 
orang di sekitarnya.
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S u m b e r  m u n c u l n y a  p o r n o g ra f i

media 
sosial

website

iklanwebsite

majalah

iklan TV

Games
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Sayangi otak kita,
lindungi diri kita

dari dampak nega�f
yang ada

di Internet
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