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75Sikap Dasar Belajar Literasi Digital
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DIGITAL NATIVE
VS

DIGITAL IMMIGRANT



Pemetaan Generasi
Infografis : tirto.id

Digital Native merupakan
gambaran seseorang yang sejak 
kelahirannya telah mengadopsi

atau terpapar gencarnya 
perkembangan teknologi

Digital Immigrant merupakan 
gambaran seseorang yang selama 

masa kehidupan anak hingga 
remaja/dewasa terjadi sebelum 

berkembangnya computer, 
sehingga membutuhkan

penyesuaian diri dengan teknologi
digital masa kini.
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Teknologi Digital itu...



Bangun Budaya
Literasi Digital



sandang, 
pangan, 

papan,
++ paketan, 

colokan

Antara 
Kebutuhan
dan Adiksi







75Budaya Literasi Digital
• Mau tidak Mau, Suka tidak Suka, semua harus melakukan

transformasi, dengan adaptasi kebiasaan baru, lekat dengan
teknologi digital.

• Semua segmen usia harus lebih terbuka terhadap teknologi digital, 
belajar lagi cara dan etika dalam penggunaannya.

• Menambahkan sumber daya digital sebagai salah satu kebutuhan
pokok primer atau sekunder dalam kehidupan sehari-hari.

• Memahami sisi positif dan negatif teknologi digital serta dapat
memilih dan memilahnya.



• Kekerasan 
dan 
Pelecehan 
melalui 
internet

• Informasi 
tidak 
benar di 
internet 
(hoaks)

• Penipuan 
transaksi 
online

Cyber
Bullying

Cyber
Fraud

• Penculikan 
dengan 
kenalan di 
media 
sosial

Cyber 
Stalking• Permainan 

judi 
berkedok 
game 
media 
sosial

Cyber
Gambling

• Pornografi 
melalui 
internet

• Gambar –
gambar bugil 
dan tidak 
senonoh

• Video Asusila

Porn

MEMAHAMI BAHAYA TERSEMBUNYI
DALAM MEMANFAATKAN INTERNET



• Penyalahgunaan Teknologi Digital
• Ladang Hoaks

• Kejahatan Daring

Literasi Digital Rendah :



Kecanduan Internet
Sebagai Dampak Penggunaan

Secara Tidak Sehat
dan

Pe-nyalah-guna-an Teknologi Digital



75Apakah Anda Kecanduan Internet?
• Kecanduan adalah sebuah sikap kejangkitan atas suatu 

kegemaran (hingga lupa hal-hal yang lain).
• Jenis kecanduan internet : kecanduan media sosial, 

kecanduan belanja online, kecanduan game online.
• Seharusnya media sosial untuk hubungan sosial, 

seharusnya e-commerce meningkatkan produktivitas, 
seharusnya game online dapat meningkatkan 
kreativitas.



75Kecanduan Media Sosial
• Medsos adalah hal pertama dan terakhir yang dilihat.
• Like banyak menjadi sangat senang, Like kurang atau 

Dislike banyak menjadi gelisah.
• Terbiasa menunda-nunda.
• Segera mengecek ponsel saat mendengar notifikasi.
• Media sosial sebagai sumber berita utama.
• Merasa gelisah ketika tidak bisa mengakses media 

sosial.



75Kecanduan Belanja Online
• Tak masalah jika berutang.
• Menyembunyikan paket hasil belanja online.
• Mendapat protes dari orang terdekat.
• Menyesal setelah membeli sesuatu, namun terus 

berulang.
• Selalu ingin membuka aplikasi belanja online (padahal 

tidak ada rencana pembelian).
• Kerap tertantang dengan flash sale.



75Kecanduan Game / Gim
• Memiliki keinginan bermain game setiap waktu.
• Merasa murung, stres, atau marah ketika tidak bisa bermain 

game.
• Memerlukan lebih banyak waktu untuk bermain agar 

merasa lebih baik.
• Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain 

game tanpa menjalani aktivitas lain, seperti makan, mandi, 
belajar, atau bekerja.



75Kecanduan Game / Gim
• Mengalami masalah di rumah, sekolah, atau kantor terkait 

kebiasaan bermain game.
• Memiliki kebiasaan berbohong kepada orang lain karena 

dorongan untuk selalu bermain game.
• Menghamburkan uang untuk membeli game.
• Tahun 2018 WHO menetapkan kecanduan game (gaming 

disorder) masuk klasifikasi penyakit internasional pada 
bagian gangguan ketergantungan (Sumber : International 
Classification Disease (ICD-11)).
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757 Ciri Umum Kecanduan Internet
• Terus-terusan berfikir untuk bermain internet (preokupasi). 
• Ga nyaman/cemas/iritabilitas bila tidak berinternet 

(withdrawal). 
• Sudah mencoba menghindari internet tetap gagal.
• Sudah dilarang orang tua / guru / istri / suami tapi secara 

sembunyi bermain internet. 
• Bermain internet sebagai pelarian.
• Prestasi di sekolah/kampus/kantor menurun.
• Beberapa kasus terjadi gangguan hubungan sosial.



75Kecanduan Internet
• Menurut Data Hootsuite, peringkat durasi penggunaan internet terlama

(5 besar) dunia sebagai berikut:
1. Filiphina
2. Brazil
3. Thailand
4. Kolombia
5. Indonesia

• Kelompok usia yang rentan terpapar kecanduan internet (5-18 tahun), 
sebanyak 31,4% anak dan remaja di Jakarta (2019) mengalami
kecanduan internet. Sumber Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa 
Universitas Indonesia.



75Kecanduan Internet
• Sama seperti Narkoba dan Pornografi, Hormon Dopamin

berperan membawa efek rasa senang terhadap internet 
sehingga menjadi candu dan ketergantungan.

• Senang bila konten yang di-post mendapatkan like yang 
banyak, mencari-cari tahu berapa capaiannya, dalam
games senang dapat menang dan mengalahkan lawan, 
dalam belanja online senang mendapatkan bonus, 
cashback, dan sebagainya.



75Risiko Kecanduan Internet

Kurang Tidur Sakit Punggung/
Sendi

Waktu 
Terbuang

Peningkatan
Stress

Kegelisahan
dan Depresi

Kurang Fokus
dan Kurang Konsentrasi

Kemungkinan
Paparan Radiasi

Kontak Manusia
Berkurang

Masalah
Penglihatan



6 Tips Mengurangi
Kecanduan Internet



75Tips Mengurangi Kecanduan Internet

Segera putuskan koneksi ketika tujuan 
dan sasaran aktivitas online / daring 
telah tercapai.

1.



Tidak perlu melayani pesan yang tidak 
penting di messenger atau 
browsing sana-sini.

2.

75Tips Mengurangi Kecanduan Internet



Persiapkan rencana 
"what to do next" (apa yang harus 
dilakukan selanjutnya) tanpa 
gadget/gawai setelah selesai 
beraktivitas dari internet.

3.

75Tips Mengurangi Kecanduan Internet



Buat komitmen area 
"No Gadget Zone" 
(Zona Tanpa Gawai) seperti di 
meja makan, kamar mandi 
atau kamar tidur.

4.

75Tips Mengurangi Kecanduan Internet



Disiplin untuk tidak menggunakan atau 
menggunakan internet 
(hanya) pada jam-jam tertentu.

5.

75Tips Mengurangi Kecanduan Internet



Hadirkan diri dalam aktivitas fisik yang 
menyenangkan dan menenangkan, 
misalkan beribadah, menikmati hobi, 
olahraga, atau membaca buku.

6.

75Tips Mengurangi Kecanduan Internet



75Detoksifikasi Kecanduan Internet

Tinggalkan Ponsel
di Kamar Tidur

Tidak Gunakan Ponsel
Saat Makan

Dissable
Push Notification

Tetapkan
Jam Tanpa Gawai

Redupkan
Layar

No Gadget
No Signal

Membaca Buku
atau Hiburan Lain

Kurangi
Jumlah Aplikasi

Jauhkan 
dari Pandangan



75Bangun Budaya Digital Produktif

• Semakin luasnya informasi di dunia digital, mempermudah proses pembelajaran
membantu Learn From Home atau dalam mempelajari ilmu tertentu.

• Pekerjaan lebih mudah dengan Co-Working Space, Cloud Computing, Remote 
System, dan Work From Home.

• Penghasilan melalui Adsense yang tersedia dalam berbagai kanal dapat
dipelajari dan menjadi profesi baru.

• Jangkauan bisnis menjadi lebih luas dengan e-commerce di marketplace, 
online shop yang didorong media sosial.

• Hobi Game dapat dilatih menjadi Atlet e-Sport dan menghasilkan secara
finansial dan prestasi.

• Jejaring pertemanan di Media Sosial, bisa membuka relasi alumni 
dan jejaring baru, sebuah kesempatan bisnis dan lapangan pekerjaan.

Teknologi digital yang produktif mampu mendapatkan dan memberikan manfaat yang 
maksimal dari penggunaan teknologi digital untuk diri sendiri dan orang lain.
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BANGKIT BERSAMA MEMBANGUN INDONESIA MAKIN CAKAP DIGITAL





Thanks
For

Quality Time
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