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Term of Reference
Talk Show “Keamanan Anak di Ruang Digital” dalam Rangka Memperingati Safer

Internet Day

Anak-anak merupakan poros dan masa depan suatu bangsa. Sejatinya, setiap anak memiliki
potensi untuk menjadi orang-orang yang hebat bagi dirinya, lingkungannya, negaranya, dan
bahkan untuk dunia. Perkembangan teknologi digital yang sangat masif dan cepat memberikan
banyak kontribusi pada kehidupan anak. Teknologi digital membantu anak-anak untuk
berkegiatan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan belajar, komunikasi, dan recreational needs yang
didapatkan juga dari teknologi digital. Di lain sisi, hadirnya teknologi dalam genggaman semua
orang, termasuk anak dapat membahayakannya apabila mereka tidak bijak dan cakap
menggunakan teknologi digital.

Dari beberapa hasil penelitian, anak-anak merupakan salah satu pihak yang paling rentan di
ruang digital. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. dr. Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ (K),
dr. Enjeline, dan tim Divisi Psikiatri Adiksi Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI-RSCM
Sejumlah 2.933 remaja mengalami peningkatan durasi online penggunaan gadget dari 7,27 jam
menjadi 11,6 jam perhari, meningkat 59,7%. Berdasarkan data tersebut dampaknya anak-anak
mudah terpapar oleh konten-konten pornografi, cyberbullying, online grooming, hoax, bahkan
penipuan digital yang kini marak terjadi dengan berkedok teman kencan online melalui platform
digital atau melalui game online. Data dari UNICEF menyebutkan bahwa 1 dari 3 anak
mengalami cyberbullying. Isu-isu tersebut dapat merugikan kehidupan anak-anak sehingga
menjadi kewajiban kita semua untuk membangun upaya bersama melindungi anak di ranah
daring.

Mengacu pada temuan-temuan ini dan dalam rangka merayakan Safer Internet Day, perlu
dilakukan upaya peningkatan literasi digital kepada anak-anak untuk mampu memanfaatkan
potensi dan mengatasi ancaman yang ada di ruang digital. Melalui Talk Show ini anak-anak
akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan berbagai informasi pengetahuan umum
terkait isu-isu anak terkini yang terjadi di ruang digital serta anak-anak akan diberikan
kesempatan untuk berbagi pengalaman-pengalamannya di ruang digital. Tidak hanya itu,
anak-anak juga akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai berbagai cara
agar dapat melindungi diri di dunia digital dan meminimalisir dampak negatif dari dunia digital.

 

Tujuan dari acara ini:

● Menguatkan pemahaman tentang cyberbullying, bagaimana mencegah dan mengatasi
cyberbullying

● Menguatkan literasi digital bagi anak-anak terkait cakap digital, etika digital dan aman
digital
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● Membangun keterampilan anak agar mampu mengidentifikasi hoax dan bagaimana anak
memiliki ketahanan digital sehingga menjadi Netizen Unggul

● Menguatkan kemampuan anak untuk melindungi diri dari penipuan di ruang digital lewat
penguatan perlindungan data pribadi

● Membangun kesadaran anak akan isu-isu online grooming dan bagaimana anak mampu
melindungi diri dari online grooming

Target Peserta Talk Show:

● 240 Siswa/Siswi di SMP Santa Maria Della Strada Jakarta Utara

● 100 Siswa/Siswi di SMA Negeri 3 Jakarta Selatan

Pelaksanaan:

Sesi Talk Show 1 - SMAN 3 Jakarta
Selatan
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
Waktu           : 13.00 – 14.30 WIB
Tempat         : SMAN 3 Jakarta Selatan
(Jl. Taman Setia Budi II No.1, RT.1/RW.2,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12910)

Sesi Talk Show 2 - SMP Santa Maria Della
Strada Jakarta Utara
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
Waktu           : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat         : SMP Santa Maria Della Strada
(Jl. Pademangan 1 gang 7 no. 18, Kel.
Pademangan Timur, kec. Pademangan
Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 14410)

Narasumber:

● Penggiat SEJIWA - Andika Zakiy (Membahas tentang Digital Safety)
● Penggiat Literasi Digital Siberkreasi - (Narasumber dari Siberkreasi) (Membahas tentang

Digital Skills)

Rundown Acara: 

● Sesi Talk Show 1 - SMAN 3 Jakarta Selatan

13.00 - 13.15 : Siswa/Siswi berkumpul di ruangan aula

13.15 - 13.25 : Pembukaan oleh Moderator : Afriyani Rahmawati - SEJIWA

Sambutan oleh Pihak Sekolah SMAN 3 Jakarta Selatan : Ibu Rita Hastuti,
M.Pd

13.25 - 14.05 : Sesi Talk Show: Moderator dengan para Narasumber tentang isu-isu
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anak di ruang digital serta upaya keterampilan yang dilakukan untuk

mengoptimalkan potensi dan keamanan di ruang digital

14.05 - 14.25 : Q & A dan Quiz

14.25 - 14.30 : Penutupan

● Sesi Talk Show 2 - SMP Santa Maria Della Strada Jakarta Utara

13.30 - 13.45 : Siswa/Siswi berkumpul di ruangan aula

13.45 - 13.55 : Pembukaan oleh Moderator : Afriyani Rahmawati - SEJIWA

Sambutan oleh Pihak Sekolah SMP Santa Maria Della Strada Jakarta
Utara : Bapak Subardoyo, S.Pd

13.55 - 14.35 : Sesi Talk Show: Moderator dengan para Narasumber tentang isu-isu

anak di ruang digital serta upaya keterampilan yang dilakukan untuk

mengoptimalkan potensi dan keamanan di ruang digital

14.35 - 14.55 : Q & A dan Quiz

14.55 - 15.00 : Penutupan

Pertanyaan untuk Narasumber: 

● Narasumber dari SEJIWA : Andika Zakiy - Digital Safety
1. Isu-isu apa sajakah yang saat ini marak terjadi pada anak-anak di dunia digital?
2. Begitu banyak isu anak di dunia digital, salah satunya cyberbullying. Bagaimanakah

yang dimaksud cyberbullying? Apa saja bentuk-bentuknya?
3. Saat ini marak sekali kejadian anak-anak yang berkencan dengan pacar online,

apakah itu berpotensi sebagai online grooming?
4. Apakah yang dimaksud online grooming? Bagaimanakah bentuk-bentuknya?

Seringkali terjadi dimana sajakah?
5. Saat ini juga ramai sekali anak-anak bermain akun Role Play yang berpotensi

mengalami online grooming, apakah ada cara aman untuk bermain akun Role Play?
Hal apa sajakah yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan kepada teman
online?

6. Apakah ada layanan yang dapat dihubungi jika kita menjadi korban cyberbullying atau
bahkan online grooming?

7. Hal apa sajakah yang dapat dilakukan jika kita melihat teman kita yang mengalami
cyberbullying?

8. Hal apa sajakah yang dapat dilakukan jika ada teman kita yang bercerita bahwa dia
diancam dan diperas oleh teman kencan online nya?
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9. Apa hal penting yang bisa dilakukan untuk bisa aman di dunia digital agar terhindar
dari cyberbullying atau online grooming?

10. Di platform digital juga banyak sekali akun-akun yang membagikan konten pornografi,
apa yang seharusnya dilakukan jika menemukan konten tersebut?

● Narasumber dari Siberkreasi - Digital Skills
1. Saat ini marak terjadi penipuan di dunia digital, penipuan digital apa sajakah yang

banyak dialami oleh anak-anak? Bagaimana saja modus-modus yang digunakan
pelaku?

2. Sebagai pengguna aktif di dunia digital, bagaimanakah caranya untuk terhindar dari
penipuan di dunia digital?

3. Apakah ada tools yang bisa digunakan untuk mendeteksi terkait nomor/website/link
yang mengandung penipuan?

4. Saat ini ramai kejadian penipuan berupa pengiriman link undangan atau bahkan link
pengiriman paket, jika sudah terlanjur mengklik link tersebut, apa yang akan terjadi?

5. Apa yang harus dilakukan jika diketahui bahwa gadget kita sudah diretas atau bahkan
dimasukan virus yang secara ilegal mengambil data-data pribadi?

6. Apakah ada situs/layanan yang dapat dihubungi jika kita menjadi korban penipuan
digital atau bahkan mengalami peretasan?

7. Apakah data-data pribadi yang sudah diretas secara ilegal bisa dihapuskan secara
permanen jika kita melaporkan pada penyedia layanan digital atau semacamnya?

8. Hal penting apa saja yang bisa dilakukan agar tidak terus menerus dihubungi oleh
nomor tidak dikenal yang seringkali membagikan pesan slot judi, hadiah ratusan juta
atau bahkan link berhadiah?

9. Bagaimana cara untuk mendeteksi suatu informasi benar atau tidak (hoax)?
10. Adakah website atau aplikasi yang dapat mendeteksi berita hoax?
11. Pesan-pesan penting apa sajakah yang ingin bapak/ibu sampaikan agar anak-anak

aman di dunia digital?

● Quiz

Dalam sesi quiz ini moderator akan memberikan 10 pertanyaan yang diajukan kepada
para siswa-siswi. Bagi siswa-siswi yang berhasil menjawab dengan tepat akan
mendapatkan sebuah merchandise. Sehingga pada sesi ini perlu menyediakan 20
merchandise (10 merchandise untuk jenjang SMP dan 10 merchandise untuk jenjang
SMA).
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