LAMPIRAN A: FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR
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LAMPIRAN B: TRANSKRIP WAWANCARA IBU LUISA

P:

Penulis

N:

Narasumber

P:

Peran orang tua sangat penting dalam memberikan edukasi dan
pengawasan pada anak, apakah benar?

N:

Bener, soalnya semua pendidikan dan pengetahuan yang diterima anak itu
kan awalnya dari orang tua dulu sebagai orang terdekat anak. Jadi peran
orang tua akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

P:

Berapakah usia anak yang berpotensi menjadi incaran predator online?

N:

Kalo usia sih jaman sekarang udah variatif banget ya, cuman yang paling
sering diincer tuh usia-usia yang udah menggunakan gadget dan punya
akses ke internet. Dulu saya kebetulan konselor di sebuah sekolah, ada
banyak tuh anak-anak SD yang minta kontak Instagram saya. Padahal
media sosial kan juga ada batasan minimal usianya, tapi tetep aja tuh ada
anak SD yang punya.

P:

Seperti apakah ciri-ciri anak yang berpotensi menjadi incaran predator
online?

N:

Ciri-ciri anak yang bisa jadi korban tuh pertama anak yang kurang
komunikasi sama orang tua. Karena kurang komunikasi sama orang
terdekat pastinya kan anak lebih ke dunia maya ya akhirnya. Terus yang
kedua anak-anak ini secara psikologis tuh butuh perhatian lebih. Nah
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predator online ini kan yang ngasih perhatian sama pujian kaya cantik,
ganteng, gitu-gitu.
P:

Apakah dampak negatif perilaku predator online pada anak?

N:

Dampaknya ini sebenernya ada 2 ya, dampak jangka pendek sama jangka
panjang. Yang muncul tuh pasti yang jangka pendeknya duluan kaya ga
percaya diri sama rasa bersalah. Nah hal-hal kecil seperti itu bisa terbawa
sampai anak dewasa dan jadi jangka panjang seperti stres, depresi, trauma
atau yang lebih parah Post-Traumatic Stress Disorder. PTSD itu ketika
seseorang pernah mengalami hal traumatis yang berdampak sampai
sekarang hingga kesehariannya terganggu. Anak bisa jadi fobia sosial, jadi
dia takut untuk berinteraksi sama orang lain. Akhirnya dia lebih milih buat
menutup diri, ngurung diri sendiri, takut menikah karena pernah
mengalami pelecehan seksual, dan bahkan ingin bunuh diri karena ngerasa
dirinya sudah tidak berharga lagi.

P:

Langkah preventif apa saja yang dapat orang tua lakukan agar anak dapat
terhindar dari predator online?

N:

Sebenernya banyak cara ya yang bisa dilakukan orang tua, cuman kadang
orang tua ga sadar aja. Pertama, komunikasi sama anak kaya kasih
pengertian ke mereka. Kedua, orang tua perlu mengawasi aktivitas anak
biar tau anaknya ngapain aja dan komunikasi sama siapa aja di online.
Ketiga, anak jangan dibuatin akun media sosial soalnya kan itu belum
perlu sebenernya. Kalo tujuannya untuk hiburan ya sebaiknya dikasih
tontonan anak-anak di TV kaya film kartun.
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LAMPIRAN C: TRANSKRIP WAWANCARA IBU HANLIE

P:

Penulis

N:

Narasumber

P:

Langkah preventif apa saja yang dapat orang tua lakukan agar anak dapat
terhindar dari predator online?

N:

Anak itu punya karakteristik cara berpikir here and now, tidak berpikir
panjang dan tidak berpikir konsekuensi. Mereka terutama mempunyai
kebutuhan untuk diterima dan dihargai yang tinggi. Pada era digital ini,
semakin banyak fenomena relasi keluarga yang tidak dekat dan
berkualitas. Akibatnya, anak menjadi kesepian dan tidak dekat dengan
orang tuanya dan suka curhat di media sosial. Hubungan orang tua dan
anak yang deket sangat penting. Mengedukasi anak tidak bisa dengan 1
arah, anak perlu diajak bercakap-cakap dengan cara yang nyaman. Jadi
kalo cerita sama orang tua tuh tidak merasa dihakimi, dikritik, dan
dinasehati tapi ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya dia
merasa didengarkan, dipahami, dan yang terpenting dia merasa diterima
perasaannya apa adanya. Acceptance ini yang perlu dilakukan dulu.
Menerima perasaan bukan berarti menerima perlaku anak, tapi kalo orang
tua tidak melakukan komunikasi seperti ini di awal anak pasti akan block
orang tua. Juga, anak perlu diedukasi mengenai apa saja yang boleh dan
tidak boleh ditampilkan dan hal-hal yang bisa dan tidak bisa dicurhatin di
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online. Di luar itu, orang tua tetap perlu memberi anak batasan-batasan
yaitu waktu, tempat, dan konten. Tapi juga tidak mungkin orang tua
menjadi polisi untuk anak selama 24 jam sehingga edukasi, relasi,
komunikasi, dan kepercayaan jauh lebih penting.
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LAMPIRAN D: TRANSKRIP WAWANCARA IBU DIENA

P:

Penulis

N:

Narasumber

P:

Mengapa kasus predator online bisa terjadi?

N:

Predator online sudah bergerak dari jaman dulu, tapi dengan adanya online
ini ruang bergerak mereka lebih diperluas dan dipermudah. Ditambah lagi
tingkat pengawasan orang tua pada anak yang masih rendah di ranah
online sehingga akan ada kesempatan.

P:

Seperti apakah psikografis anak yang berpotensi menjadi incaran predator
online?

N:

Anaknya biasanya aktif banget di ranah online, percaya sama siapa aja,
naif gitu ya. Kemudian dideketin mau, beramah-tamah dengan banyak
orang, ga punya sama sekali ketahanan diri untuk menjaga bahwa stranger
is not always good gitu ya, tidak ada kecurigaan. Nah anak-anak yang
kaya gini apalagi yang sering bicara orang tuanya lagi pergi atau
mengekspos wilayah pribadinya itu rentan banget buat dideketin.

P:

Orang tua sudah sebatas apa menjaga anaknya dalam penggunaan gadget
dan apa yang seharusnya dilakukan dan ditingkatkan?

N:

Banyak orang tua memanfaatkan gadget sebagai alat untuk menenangkan
anak biar ga rewel dan cuman sesekali aja ngawasin and that’s really
wrong. Justru itu kaya memberikan racun untuk anak. Orang tua mikir
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kamar itu oke, aman bahwa anak baik-baik saja di kamar asik dengan
gadget. Basically, orang tua perlu diberikan literasi digital, gimana untuk
menjadi orang tua yang membangkitkan kemampuan anak sehingga dia
bisa menjadi hebat di ranah online dan tau batasannya tuh seberapa.
Dibutuhkan juga yang namanya digital parenting, orang tua perlu
dibukakan mengenai wilayah gimana menjadi orang tua yang baik di ranah
online.
P:

Apakah yang harus dilakukan orang tua yang sibuk untuk memaksimalkan
tingkat pengawasan terhadap anak?

N:

Orang tua harus punya sistem. Ada kenalan saya, dia mencari babysitter
yang terdidik, yang sikapnya baik, yang sadar mengenai wilayah ini.
Selain itu dia juga pake CCTV dan dipantau terus. Dia ga langsung
ninggalin anak di rumah dengan babysitter itu, jadi ada masa percobaan
dulu dan dipantau selama beberapa hari. Jadi apa aja bisa dilakukan orang
tua, selama mereka mau pasti ada jalan.

P:

Hal apa saja yang perlu diedukasikan pada orang tua melalui kampanye
ini?

N:

Pertama screen breaks, yaitu masa istirahat anak dari gadget misalnya
dalam 20 menit berhenti, jadi tidak intens dan anak tau ada kehidupan lain
yang harus dijalani. Kemudian screen time, yaitu berapa lama anak berada
di ranah online gitu ya, idealnya 1 jam sehari. Lalu screen-free zones,
yaitu wilayah bebas gadget di rumah. Selanjutnya parental controls, yaitu
family setting seperti pengaturan dari orang tua untuk membatasi konten
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yang dapat diakses anak. Orang tua juga perlu melakukan komunikasi
yang funky, asyik, bergaul dengan anak. Jadi tuh komunikasi yang
membuat anak nyaman, ga bisa komunikasi yang gitu aja. Orang tua harus
sadar untuk menjadi orang tua yang milenial dan tau apa yang terjadi di
sana dan apa yang bagus buat anaknya.
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LAMPIRAN E: HASIL FGD ORANG TUA

Apakah anak
Anda memiliki
gadget pribadi?
Jika tidak, apakah
Anda sering
meminjamkannya?
Apakah alasan
Anda memberikan
gadget kepada
anak Anda?
Berapakah
perkiraan waktu
anak Anda
menggunakan
gadget setiap
harinya?
Apakah Anda
selalu mengawasi
anak Anda dalam
penggunaan
gadget? Jika tidak,
mengapa?
Apakah Anda
sudah melakukan
sesuatu agar anak
Anda tidak
berkomunikasi
dengan orang
asing di internet?

Apakah
pembatasan
penggunaan
gadget dapat
mencegah anak
untuk tidak
berkomunikasi
dengan orang
asing?
Media kampanye
apakah yang Anda
inginkan?
Mengapa?

Sherly
Tidak punya. Ya.

Yanti
Tidak punya. Ya.

Ratna
Tidak punya. Ya.

Tono
Punya.

Toto
Punya.

Tidak
ketinggalan
jaman.

Main game dan
nonton tontonan
edukasi.

Anteng dan tidak
mengganggu.

Sudah sekolah.

Teman-temannya
punya.

Jumat, Sabtu,
dan Minggu. 1
jam sehari.

Sabtu dan
Minggu. 1-2 jam
sehari.

1 jam sehari.

Sabtu dan
Minggu.
Seharian.

Jumat dan Sabtu.
Seharian.

Tidak, hanya
sesekali
mengecek.
Sibuk.

Tidak. Belum
bisa searching.

Tidak, hanya
sesekali
mengecek.
Sibuk.

Tidak, hanya
sesekali
mengecek.
Sibuk.

Tidak, hanya
sesekali
mengecek.
Sibuk.

Belum, tidak
pernah
berkomunikasi.

Belum, tidak
begitu tahu ada
hal semacam itu.

Belum, tidak ada
media sosial jadi
tidak mungkin.

Ya, pernah
berkomunikasi
dengan orang
asing.
Memberitahu
jangan meladeni.

Tidak, anak
masih bisa
berkomunikasi.
Lebih baik
pengawasan dan
komunikasi.

Ya. Lebih baik
pengawasan dan
komunikasi.

Ya, pernah
berkomunikasi
dengan orang
asing dan
ditanyakan halhal pribadi.
Menghapus
aplikasi dan
memberikan
batas
penggunaan
gadget.
Ya. Lebih baik
pengawasan dan
komunikasi.

Tidak, anak
masih bisa
berkomunikasi.
Lebih baik
pengawasan dan
komunikasi.

Tidak, anak
masih bisa
berkomunikasi.
Lebih baik
pengawasan dan
komunikasi.

Seminar,
menambah
pengetahuan.

Media sosial,
informasi lebih
mudah
tersampaikan.

Media sosial,
sudah jaman
digital.

Media sosial,
orang tua tidak
lepas dari
teknologi.

Video animasi,
informasi lebih
mudah diserap.
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