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Kemampuan seseorang
dalam mengolah dan memahami informasi

saat melakukan proses membaca dan 
menulis.

LITERASI



Literasi

Central Connecticut State University di New Britain @ 2016: Indonesia ada di 

peringkat kedua* negara dalam hal literasi diantara 61 negara lainnya, satu tingkat di 

atas Botswana.
* dari bawah

http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-second-least-literate-61-nations.html


Statistik Internet
Sumber: APJII, 2018



Sumber: We Are Social, 2018

Konsumsi Sosial Media



Perilaku: Komunikasi

Komunikasi yang “utuh” adalah jika melibatkan 3 (tiga) hal, 
yaitu bahasa tubuh (gestur, mimik muka), suara (intonasi, 
tempo) dan kata / kalimat itu sendiri. Di Internet, ada 
keterbatasan melihat bahasa tubuh dan / atau mendengar 
suara lawan bicara. Kita jadi rentan salah memaknai / 
memahami pesan maupun tujuan dari lawan bicara karena 
hanya berdasarkan kata / kalimat yang kita baca.



Dampak: Narsis bin Egois
Sumber: http://bestcomputerscienceschools.net/selfies 

Mendengar Sepihak Bersikap Egois Semaunya Sendiri

Enggan Dikritik Tak Tanggung-Jawab Mudah Marah

http://bestcomputerscienceschools.net/selfies


Dampak: Cyberbully

Sumber: 
Internet



Dampak: Ujaran Kebencian



Dampak: Pelanggaran Privasi

Berapa banyak data pribadi 
diri sendiri ataupun milik 
orang lain yang secara 
sadar atau pun tidak, telah 
kita sebar luas di Internet?

Sebar data pribadi di sosmed, upload KTP/KK ke 
Internet?

Sumber: Internet



Dampak: Pornografi Anak

Sumber: Internet



Industri Kebencian



Cerdas Kenali Hoax



www.kominfo.go.id @kemkominfo

 “Semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang…”

UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/
555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tang
gal+25+november+2016 

15

Pasal 27
Setiap Orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan yang:
• Melanggar kesusilaan
• Memiliki muatan perjudian
• Memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama 
baik – juncto310/311 KUHP

• Memiliki muatan pemerasan 
dan/atau pencemaran

Pasal 28
Setiap Orang dengan sengaja dan 
tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan 
tanpa hak menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, 
ras, dan antargolongan (SARA)

Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan 
tanpa hak mengirimkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang berisi ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti 
yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45 (pasal 1 dan 3)
Setiap Orang yang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00.

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp750.000.000,00.….

Aturan Berlaku: UU ITE…

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016


Pedoman Berbasis Agama

Unduh di: 
https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tent
ang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf 

https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf
https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf


Lapor Konten Ilegal/Negatif



Literasi Cegah Hoax

Sumber: Kompas, 7 Februari 2017



Pendekatan Komprehensif

Sudah lebih dari 70 lembaga / institusi / organisasi 
multistakeholder berjejaring melalui #siberkreasi

Gerakan Nasional
Literasi Digital

www.siberkreasi.id

Aparat Penegak Hukum

Sumber: Internet (diolah)



Buku: literasidigital.id 
Bebas unduh di: literasidigital.id  

http://literasidigital.id/


Situs http://literasidigital.id 

Situs http://internetsehat.id 

Beberapa Aktifitas Online

Situs http://siberkreasi.id 

Situs http://relawantik.or.id 

http://literasidigital.id/
http://internetsehat.id/
http://siberkreasi.id/
http://relawantik.or.id/


Beberapa Aktifitas Onsite

Sumber:
Internet



Unduh di: http://s.id/ulartanggaisehat 

Edukasi Luar Ruang

http://s.id/ulartanggaisehat


Kiat Jitu Aman di Internet




