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Internet Meningkatkan Kualitas Hidup
Selamat Ramadhan untuk
rekan-rekan semua. Kali ini kita
akan membicarakan tentang tek
nologi yang keberadaannya mem
buat perubahan dunia yang sangat
monumental. Internet! Siapa sih
yang tidak kenal internet? Rasanya
aneh, jika sampai detik ini masih
ada yang belum kenal.
Kegandrungan teknologi ini di
alami semua usia. Lihat saja, anakanak balita sekarang sudah sangat
akrab dengan gadget, kadang mereka lebih pintar mengoperasikannya dibandingkan dengan orang
tuanya. Perkembangan teknologi
yang sedemikian cepat memang
memberi banyak manfaat pada kehidupan manusia.
Salah satu “bahaya” teknologi
yang harus diwaspadai adalah ge
jala demensia teknologi, yakni ber
kurangnya kekuatan ingatan serta
otak akibat terlalu bergantung kepada teknologi.
Teknologi internet saat ini ber
kembang pesat, baik secara infra
struktur dan juga konten yang me
lingkupinya. Saat ini, tidak hanya
muatan informasi data saja tetapi
juga kreativitas multimedia beserta cara pertukaran dan penyimpa
nannya. Sedangkan peruntukan
nyatelah mencapai hampir di
se
gala bidang: dunia marketing,
hiburan, bisnis, pendidikan, kese
hatan, media sosial dan bidang-bi
dang lainnya. Internet juga menjadi
jembatan tercepat antara pemerintah, pebisnis dan juga rakyatnya.
Sisi lain dari sebuah kemajuan
teknologi akan selalu melahirkan
sisi buruk. Ibarat sebuah senjata
yang mematikan, maka yang menentukan adalah sebagai orang
yang sedang menggunakannya.
Ancaman dari sisi buruk adanya
internet antara lain cracking,pornografi, bullying, sex-ting, judi,
penipuan, spam, virus, phising,
scamming, dan sebagainya.
Nah, jika kita berkeyakinan bahwa teknologi internet akan mampu
meningkatkan kualitas hidup, ada
beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita lakukan ketika“berkelana” di dunia maya ini.
Fokus terhadap apa yang akan
mediasebelasmaret@yahoo.com

di dunia yang mengharuskan kita
untuk bercerita jujur tentang jati
diri kita kepada orang lain (tidak
dikenal) di internet.
Stop keinginan merusak.
Bagi anda yang mempunyai ke
mampuan lebih terutama di bi
dang computer, mungkin terpikir,
ba
gaimana kalau kita“iseng” me
la
kukan cracking, carding, melakukan
penipuan online, atau mencemarkan
nama orang lain. Urungkan niat tersebut karena ada UU ITE No.11 tahun
2008 yang siap menjerat anda.
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PESAT: Memanfaatkan teknologi internet akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia.

ditargetkan
Ketika browser telah dibuka,
messenger telah dionlinekan dan
perangkat multimedia telah diak
t
ifkan. fokus terhadap apa yang
akan dikerjakan, setia dalam mela
kukan browsing kepada target-targetalamat yang menjadi tujuan.
Se
ringkali, ketika browsing, tiba
-tiba menemukan link-link yang
membelalakkan mata dan meng
goda untuk diklik dan ikuti.Jika se
perti itu maka STOP!! Belokkan ke
arah tujuan awal, tetap fokus.Ingat
agenda dan tujuan-tujuan awal
anda membuka internet, sehingga
kebutuhan informasi dan interaksi
yang diinginkan terpenuhi.
Budayakan Internet Sehat
Istilah “Internet sehat” adalah
segala bentuk usaha untuk men
dapatkan informasi dan data deng
an aman dan terpercaya, dengan
cara yang efisien dan efektif. Dalam usia balita, anak yang memulaiberinteraksi dengan komputer
harus didampingi oleh orang tua.
Selain mengamankan kegiatan a
nak, juga meyakinkan bahwa anak
tersebut bisa mendapatkan penga
laman yang menyenangkan sekali
gus memperkuat ikatan emosional
antara sang anak dengan orang tua.
Anak balita sampai dengan 7 tahun mulai tertarik untuk melakukan eksplorasi sendiriDalam usia
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ini, orang tua harus mempertim
bangkan untuk memberikan ba
tasan-batasan situs yang boleh di
kunjungi. Untuk mempermudah
hal tersebut, maka orang tua bisa
menjadikan sebuah direktori atau
search engine khusus anak-anak
se
bagai situs yang wajib dibuka
saat pertama kali terhubung deng
an Internet.
Anak 7 sampai 10 tahun.Dalam
masa ini, anak mulai mencari in
formasi dan kehidupan sosial di
luar keluarga mereka. Inilah saatnya dimana faktor pertemanan
dan kelompok bermain memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kehidupan seorang anak.
Anak 10 sampai 12 tahun.Pada
ma
sa pra-remaja ini, anak yang
mem
butuhkan lebih banyak pe
nga
laman dan kebebasan.Inilah
saat yang tepat untuk mengenalkan fungsi Internet untuk mem
bantu tugas sekolah ataupun me
ne
mukan hal-hal yang berkaitan
dengan hobi mereka.
Anak 12 sampai 14 tahun.Inilah
saat anak-anak mulai aktif menja
lani kehidupan sosialnya. Bagi
yang menggunakan Internet, ke
ba
nyakan dari mereka akan tertarik dengan online chat, layanan
video (Youtube) dan media sosi
al. Berikan pengertian agar tidak
memberikan data pribadi apapun,
bertukar foto atau melakukan per

temuan face-to-face dengan sese
orang yang baru dikenal melalui
In
ternet, tanpa sepengetahuan
dan/atau seijin orang tua.
Remaja, usia 14 sampai 17 tahun.Masa ini adalah masa yang
pa
ling menarik dan menantang
dalam kehidupan seorang anak re
maja dan orang tua.Seorang remajaakan mulai matang secara fisik,
emosi dan intelektual. Mereka ha
us akan pengalaman yang terbebasdari orang tua. Sebagai orang
tua harus tetap mengawasi, karena
inilah masa-masa krusial sebab re
maja senang sekali melakukan halhal resiko tinggi.Sudah saatnya memasang program Parental Control
di dalam fasilitas internet keluarga.
Ber-Sosial Media dengan Aman.
Bergabung dengan media sosial (seperti Facebook dan Twitter)
ibaratnya sama dengan memilih
komunitas. Pilihlah komunitas dan
pertemanan yang produktif dan
bermanfaat. Prinsip utama agar ki
ta bias mendapatkan manfaat dan
disukai oleh anggota lain adalah
dengan menjadi orang yang bermanfaat.
Janganlah mudah terpengaruh
de
ngan data-data pribadi orang
lain di Internet yang menarik per
ha
tianmu. Waspadalah dengan
siapapun yang ingin tahu terlalu
banyak. Tidak ada satu pun aturan

Search & Bookmark!
Gunakan bookmark dalam me
nghapal alamat internet favorit. Se
hingga, ketika anda ingin mencari
konten religi, berita, jurnal akade
mik dan sebagainya maka anda
tinggal klik dan klik. Efisien bukan?
Semangat suka berbagi
Jika telah mendapatkan manfa
at yang sangat banyak dari internet, kenapa kita tidak mencoba
mem
berikan juga sesuatu yang
ber
manfaat? Misalnya membuat
blog atau web dengan konten
manfaat, update atau tweet sosial
yang berisi materi yang menyejukkan para pembacanya, atau berba
gi file resmi untuk memudahkan
pekerjaan-pekerjaan kita.
Semoga kita mampu meng
gunakan teknologi internet deng
an benar dan bermanfaat sehingga teknologi itu akan mengubah
kualitas hidup kita. (*)
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