H A L - H A L YA N G B E R S I FAT P R I B A D I !
Ketika kamu meyebarkan segala hal mengenai diri kamu
sendiri, baik itu foto, video, nomor telepon, dll, ingatlah
bahwa semua hal tersebut dapat dilihat oleh banyak
orang, termasuk orang orang yang tidak kamu inginkan.
Serta, bukan sebuah ide yang bagus untuk menyebarkan
sesuatu di media sosial dalam keadaan penuh emosi,
baik itu ketika merasa marah, sedih, atau senang. Tenang
dulu, baru setelah itu putuskan apakah hal tersebut
pantas untuk kamu post di media sosial atau tidak.

Tanyakan ini:
• Apakah saya ingin terlihat seperti ini di
hadapan orang orang?
• Apakah orang lain dapat menggunakan hal
ini untuk menyakiti saya?
• Apakah saya akan merasa kecewa kalau
mereka menyebarkannya kepada orang lain?
• Apa hal terburuk yang akan terjadi kalau saya
menyebarkan ini?

G A M B A R A K A N B E R TA H A N S E L A M A N YA
Banyak orang berpikir bahwa berbagi foto seksi bersama pacar atau
gebetan sama dengan menunjukan cinta atau rasa bangga dan percaya
kepada mereka. Namun, harus hati hati ketika berada dalam situasi seperti
ini. Sebuah foto dapat bertahan lebih lama daripada sebuah hubungan.
Ingatlah apabila ada orang yang meminta kamu untuk berbagi sesuatu
yang membuat kamu tidak nyaman, kamu berhak untuk mengatakan
tidak! Orang yang sayang dan menghormati kamu, tidak akan memaksa
kamu untuk melakukan hal yang tidak kamu suka.
Hilang dengan cepat belum tentu hilang selamanya. Beberapa aplikasi
atau media sosial memang bisa secara otomatis menghapus foto atau
video yang dianggap tidak sesuai dalam hitungan detik. Namun, selalu
ada celah, misalnya orang sudah terlanjur mengunduh, menyimpan atau
mengambil cuplikan layar. Jadi, pikir ulang lagi.

Tips
Kamu tidak sendirian, kamu bisa berbicara dengan orang
tua, guru, teman, atau orang yang kamu percaya untuk
mendapatkan nasihat dan dukungan.

Jangan bagikan kata kunci
Ada hal yang harus dipertimbangkan
sebelum dibagikan. Kadang kamu tidak
ragu memberi tahu kata kunci account
media sosial kamu kepada teman atau
pacar. Percayalah, semuanya akan
berubah menjadi mimpi buruk pada
waktunya.

H A L YA N G
M E N YA N G K U T O R A N G L A I N
Sebagian besar ketika orang lain mengirim
sesuatu baik itu foto atau video kepada kamu,
orang itu tidak merasa keberatan apabila hal
tersebut disebarkan juga kepada orang lain.
Tapi sebelum menyebarkan, pikir dua kali. Jauh
lebih baik apabila kamu bertanya, apakah orang
itu keberatan atau tidak jika kamu menyebarkan

Ketika orang lain membagikan
sesuatu mengenai kamu dan
orang lain, tanyakan ini:
• Apakah dia memang ingin menyebarkan
hal tersebut?
• Apakah mereka memiliki izin dari orang
orang yang ada dalam postingan
tersebut?
• Bagaimana rasanya kalau orang lain
menyebarkan sesuatu mengenai diri
kamu?

kiriman tersebut. Hal ini berlaku ketika kamu
ingin menandai orang atau memposting ulang
sesuatu di media sosial.
Kalau yang kamu terima membuat orang
lain terlihat buruk, malu atau dapat menyakiti
mereka dan keluarganya, jangan disebarkan.
Walaupun awalnya bercanda, tapi lebih baik
kamu berhenti sebelum semuanya berubah
menjadi lebih buruk lagi.
Banyak orang apalagi laki-laki merasa terdorong
untuk membagikan foto pacar mereka di media
sosial. Ternyata foto yang diposting bukan
foto biasa, tapi foto orang tanpa busana.
Kamu harus berempati dan menempatkan
diri jadi orang itu, berapa banyak malu yang
akan didapatkan? Bagaimana dengan nasib
keluarganya? Think before you share!

Facebook Tips:
• Password adalah milik pribadi, jangan
berbagi dengan orang lain. Cari tahu
lebih banyak di facebook.com/help/
securitytips
• Periksa seberapa pengaturan privasi
kamu di facebook.com/ privacy untuk
mengetahui siapa saja yang bisa
melihat postingan kamu
• Gunakan juga alat Pemilih Pemirsa di
Facebook dan pastikan hanya orang
orang yang kamu inginkan bisa melihat
postingan kamu

Semua orang membuat kesalahan, tapi bukan
berarti kamu tidak bisa memperbaikinya.
Kalau kamu terlanjur membantu menyebarkan
postingan yang tidak seharusnya, hal yang
pertama kamu lakukan adalah meminta orang
yang kamu kirimi postingan tersebut untuk
tidak menyebarkan ke orang lebih banyak
lagi. Mintalah untuk menghapus postingan
itu apabila sudah ada yang menjadikannya
sebagai sebuah status.
Kalau mereka menolak, jangan membalasnya
dengan mengirim sesuatu yang bersifat
pribadi atau dapat membuat mereka malu.
Selain tidak bermanfaat, perilaku seperti itu
akan membuat keadaan bertambah buruk.
Kamu bisa melaporkan postingan tersebut ke
pengurus media sosial, atau bahkan apabila
postingan itu dianggap berbahaya kamu bisa
melapor ke polisi.

Bagaimana cara melaporkan
konten yang mengganggu?
Pelajari dan tahu lebih banyak soal konten
yang mengganggu dengan mengunjungi
facebook.com/report

Ingat!
• Kalau kamu ditandai dalam sebuah foto
yang tidak kamu sukai, ada banyak
aplikasi yang bisa membatu kamu untuk
menghilangkan nama kamu dari foto
tersebut.
• Khusus di Facebook, kamu dapat
meninjau ulang lebih dulu setiap
postingan sebelum dimasukan
ke timeline kamu, kamu bisa lihat
pengaturannya di facebook.com/privacy

