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Data Pengguna Internet (1)

Kawasan Asia menyumbang 56% populasi manusia dari seluruh 

dunia. Pengguna Internet di kawasan Asia hanya menyumbang 44.2% 

dari keseluruhan jumlah pengguna di seluruh dunia. Atau jumlah 

estimasi penduduk di 2011 sebesar 3.879.740.877 penduduk, hanya 

932.393.209 penduduk yang sudah menjadi pengguna Internet.

Sumber: http://www.teknojurnal.com
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Data Pengguna Internet (2)

Sebagian besar negara di Asia merupakan negara berkembang 

dengan penetrasi pengguna Internetnya masih kecil. Tercatat 

penetrasi Internet di kawasan Asia hanya mencapai 23.8% hingga 

bulan Maret 2011. Jumlah ini masih di bawah rata-rata penetrasi 

kawasan lain yang mencapai 30.2%.

Sumber: http://www.teknojurnal.com
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Data Pengguna Internet (3)

Indonesia menjadi negara yang masuk 5 besar di kawasan Asia 

sebagai penyuplai pengguna internet. Indonesia berada di urutan 

keempat setelah China, India, dan Jepang. Untuk masalah 

penetrasi pengguna Internet ternyata kita kalah jauh di bandingkan 

Korea Selatan. Penetrasi Indonesia baru sebesar 16.1%, 

sedangkan Korea Selatan sudah mencapai 80.9%. Jumlah estimasi 

penduduk Indonesia di 2011 yang sebesar 245.613.043 baru 

sekitar 39.600.000 yang menjadi pengguna Internet.

Indonesia masih kalah dari Malaysia yang berhasil meraih 58.8% 

untuk urusan penetrasi pengguna Internet. Tetapi hal yang cukup 

unik adalah masalah pengguna facebook di Indonesia. Indonesia 

menjadi negara nomor 1 di Asia untuk pengguna Facebook. 

Disimpulkan bahwa masyarakat kita cukup antusias dengan konten 

berbau sosial network di internet.



Data Pengguna Internet (4)
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Data Pengguna Internet (5)
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Data Pengguna Internet (6)

Berdasarkan data dari Effective Measure, firma 

yang memiliki spesialisasi dalam pengukuran 

statistik web, sebanyak 61,88 persen dari pengguna 

Internet Indonesia mengakses melalui ponsel dan 

38,12 persen lainnya mengakses Internet bukan dari 

ponsel.

Masih menggunakan data dari Effective Measure, 

pengguna internet di Indonesia di tahun 2011 

mencapai 39.100.000 orang (peringkat ke-8 di 

dunia). Jika mengacu pada data tersebut, maka 

pengguna internet mobile di Indonesia adalah sekitar 

24.195.080 orang. Untuk di Asia Tenggara, 

Indonesia menduduki peringkat pertama. 
Sumber: http://edutechnolife.com
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Data Pengguna Internet (7)
Laporan ComScore telah merilis laporan menarik tentang perkembangan Internet di Indonesia,

Pengguna Internet di Indonesia kebanyakan adalah pengguna berumur 15-25 tahun (40% total 

pengguna Internet Indonesia)

Lama penggunaan Internet per pengguna di Indonesia adalah 14,8 jam, paling rendah di antara negara 

Asia Tenggara lainnya

Pengguna Internet laki-laki lebih lama online di Internet daripada perempuan di Indonesia (dengan 

perempuan menguasai 36% pasar Internet Indonesia)

Penetrasi jejaring sosial (terutama FaceBook) di Indonesia mencapai 90%

Indonesia adalah negara ke-8 tertinggi untuk penetrasi FaceBook di dunia

21% pengguna Internet di Indonesia mengakses website Twitter pada Januari 2011, menempati urutan 

ke-4 di dunia untuk penggunaan Twitter

Pengakses website yang menyajikan fitur sharing foto (terutama FaceBook) mencapai 90% di 

Indonesia

Penetrasi situs travel di Indonesia sebesar 22% di tahun 2010 (meningkat 42% dibanding tahun 2009)

Penetrasi situs ritel di Indonesia sebesar 50% di tahun 2010 (meningkat 20% dibanding tahun 2009)

Pengguna online banking di Indonesia meningkat 72% pada tahun 2010 (mencapai 749 ribu pengguna 

unik)

Online banking yang paling banyak diakses di Indonesia adalah: bankmandiri.co.id, bni.co.id, dan 

citigroup

Penetrasi situs multimedia di Indonesia mencapai 55%, menurun 1% dibanding tahun 2009

Penetrasi situs blog di Indonesia mencapai 68% pada tahun 2010, meningkat 8% dibanding tahun 2009 

dan merupakan penetrasi paling besar di antar negara Asia Tenggara lainnya

Pangsa pasa Google search di Indonesia mencapai 85% dan rata-rata search per pengguna di 

Indonesia mencapai 91,4

Sumber: http://edutechnolife.com
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Data Pengguna Internet (8)
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• Ibu Endang merasa beruntung anak-anaknya ‘bersahabat’ dengan komputer 

sejak dini. Fatih (9), anaknya yang pertama, tak hanya senang bermain 

games, namun juga lancar mengoperasikan berbagai program olah kata dan 

angka. Sementara adiknya, Nadia (4) yang baru belajar mengenal komputer, 

sudah asyik menjajal program pendidikan dalam mengenal warna dan bentuk 

saja. Fatih kini pintar matematika lantaran sering berlatih dengan bantuan 

komputer. Sementara Nadia punya banyak kosakata bahasa Inggris juga 

lantaran sering bermain komputer.

• Tetapi, Ibu Rahmi justru merasa punya masalah dengan ‘keakraban’ anaknya 

dengan komputer. Menurutnya, Rizki (7 tahun) kini lebih sukai ‘bermain’ 

dengan komputernya daripada dengan teman-temannya. Rizki bisa 

menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain games. Ia juga malas 

bila diajak menulis atau menggambar. Tak heran, tugas menggambar di 

sekolah tidak pernah dikerjakannya sampai tuntas. Tetapi, untuk menggambar 

di komputer ia sangat pandai. Maklum, dengan satu dua klik-an saja, ia sudah 

dapat menggambar dan mewarnai dengan sempurna.
Sumber:http://info.balitacerdas.com

STUDI KASUS (1) 



• Siswa SLTP Palangka Raya sudah mengenal internet akan tetapi 

penggunaan internet di kalangan remaja atau siswa masih dalam 

batas yang wajar karena penggunaan fasilitas internet yang sering 

digunakan oleh siswa SLTP Palangka Raya adalah fasiltas – fasiltas 

seperti : Email, Chat, Browsing bahan tugas, Download, Game online.

• Pengaruh negatif dari internet bagi siswa SLTP Palangka Raya sangat 

kecil. Tetapi lebih banyak berdampak positif  bagi siswa karena dapat 

membantu siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru, sehingga berpengaruh kepada prestasi siswa. Selain itu juga 

pengaruh pengawasan dari orang tua siswa yang mengarahkan 

kepada anak dalam menggunakan fasilitas internet  dapat 

menumbuhkan minat dan bakat siswa terhadap jaringan atau 

penguasaan fasilitas – fasilitas internet.
Sumber:Palangka Raya umpukakahsig.blogspot.com/
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Dampak Positif Internet   

• Internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan 
sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan 
adanya internet apapun dapat kita lakukan baik positif maupun negative.

• Internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi internet yang paling 
banyak digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi 
dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Media pertukaran data, dengan 
menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide web – jaringan 
situs-situs web) para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling 
bertukar informasi dengan cepat dan murah.

• Media untuk mencari informasi atau data, perkembangan internet yang 
pesat, menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting 
dan akurat. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga 
manusia tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi 
untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

DAMPAK INTERNET (1) 



Dampak Negatif Internet
1. Cybercrime Adalah kejahatan yang di lakukan seseorang dengan sarana 
internet di dunia maya yang bersifat.
• Melintasi batas Negara
• Perbuatan dilakukan secara illegal
• Kerugian sangat besar
• Sulit pembuktian secara hukum

– Bentuk-bentuk cybercrime sebagai berikut :
Hacking – Usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud 
mengeksplorasi atupun mencari kelemahan system jaringan.

– Cracking – Usaha memasuki secara illegal sebuah jaringan dengan 
maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang di simpan 
pada jaringan tersebut.

DAMPAK INTERNET (2) 



Dampak Negatif Internet
2. Pornografi
Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, 
memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang 
dimiliki internet, pornografi pun merajalela.Untuk mengantisipasi hal ini, 
para produsen ‘browser’ melengkapi program mereka dengan kemampuan 
untuk memilih jenis home-page yang dapat di-akses. Di internet terdapat 
gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan 
dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal.

3. Violence And Gore
Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi 
pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan 
segala macam cara agar dapat ‘menjual’ situs mereka. Salah satunya dengan 
menampilkan hal-hal yang bersifat tabu.

DAMPAK INTERNET (3) 



Dampak Negatif Internet
4. Penipuan
Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari 
serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau 
mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi 
tersebut.

5. Carding
Karena sifatnya yang ‘real time’ (langsung), cara belanja dengan 
menggunakan Kartu kredit adalah carayang paling banyak digunakan dalam 
dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan 
kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu 
mendeteksi adanya transaksi (yang menggunakan Kartu Kredit) on-line dan 
mencatat kode Kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka 
menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan 
mereka.
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Dampak Negatif Internet
6. Perjudian
Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, 
para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi 
keinginannya. Anda hanya perlu menghindari situs seperti ini, karena 
umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan 
dari pengunjungnya.

7. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka 
berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung (face to face). 
Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola 
masyarakat dalam berinteraksi. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat 
dilakukan di internet (kejahatan juga ikut berkembang). Bisa membuat 
seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi dan dapat 
menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut.
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Manfaat Internet Bagi Remaja

1. Manfaat Umum
Berdasarkan suvey di Amerika Serikat membuktikan jika berselancar di dunia 
maya, bermain game online, dan bermain situs jejaring sosial justru baik bagi 
perkembangan remaja. Digital Youth Project yang disponsori MacArthur 
Foundation selama tiga tahun berhasil membuktikan internet baik bagi 
perkembangan remaja. Proyek yang dilakukan selama tiga tahun itu 
melibatkan 800 remaja dan orang tua untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan teknologi remaja. Hal ini juga mematahkan anggapan para 
orangtua yang menyatakan bermain internet hanya membuang waktu saja.
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Manfaat Internet Bagi Remaja

2. Manfaat Internet Dalam Pendidikan
Internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan kita menambah 
wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan kita untuk mencari suatu 
bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata. melalui akses dunia maya 
internet ini, kita dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh dan 
juga mencari informasi yang sangat kita butuhkan. Dalam dunia pendidikan 
internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan 
ilmu pengetahuan serta sharing riset antarsiswa terutama dengan mereka 
yang berjauhan tempat tinggalnya.
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Pendampingan Orang tua

• Selalu dampingi anak ketika mereka sedang mengakses internet. 

• Fasilitas internet diletakkan di ruang bersama

• Jika menggunakan fasilitas internet di warnet, bantu anak memilih warnet 
‘sehat’. 

• Beri pemahaman yang baik pada anak tentang pengaruh positif dan negatif 
internet bagi dirinya. 

• Mengenali teman dan lingkungan anak. Teman dan lingkungan yang baik 
adalah benteng pertahanan luar anak.

• Untuk mencegah penculikan dan pelecehan pada anak, ingatkan mereka agar 
tidak mudah percaya pada siapa pun di internet. Ingatkan pula untuk tidak 
mencantumkan hal-hal yang bersifatpribadi yang mudah diakses orang lain.

PENGENDALIAN DAMPAK INTERNET (1) 

http://www.anneahira.com/bisnis-warnet.htm
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Pendampingan Guru

• Memberikan contoh bagaimana memanfaatkan internet dalam 
pembelajaran. 

• Mengarahkan anak-anak untuk menciptakan informasi di internet

• Mengarahkan anak-anak untuk membuat film atau video animasi dan 
untuk mengupload filmnya ke dunia maya via youtube.com. sehingga 
mereka akan menjadi pelajar yang mampu mengupload file-file yang 
bermanfaat buat orang banyak dan tidak lagi menjadi pelajar yang suka 
download.

• Para orang tua dan guru menulis informasi di internet, sehingga konten-
konten positif menjadi semakin banyak. Seperti adanya 
blog http://rumahinspirasi.com, http://matematikamenyenangkan.com, 
dan http://invir.com.

• Guru yang diharapkan  mampu membuat blog pembelajaran. 
Diantaranya http://urip.wordpress.com,http://gurukreatif.wordpress.com, 
danhttp://dedidwitagama.wordpress.com.

PENGENDALIAN DAMPAK INTERNET (2) 
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Regulasi Pemerintah

Kemkominfo sendiri telah menetapkan beberapa tahapan pencapaian untuk 
menuju masyarakat informasi Indonesia yang meliputi sbb :

• Desa Perintis (2005) : Pada tahap ini sebagian besar desa belum terhubung 
dengan fasilitas telekomunikasi. Jumlah desa yang terhubung dengan fasilitas 
telekomunikasi masih dibawah 50 persen dari jumlah total desa di Indonesia.

• Desa Berdering Terpadu (2010) : Pada tahap ini telepon dasar sudah tersedia 
di seluruh desa di Indonesia dengan jumlah sambungan minimal satu satuan 
sambungan telepon (sst). Layanan yang disediakan pada tahap ini masih 
terbatas pada layanan komunikasi suara.

• Desa Online (2015) : Pada tahap ini diharapkan ada peningkatan kualitas dan 
kuantitas layanan hingga 10 sst untuk 1 desa, dilanjutkan dengan penyediaan 
barang akses internet.
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Regulasi Pemerintah

• Desa Multimedia (2020) : Pada tahap ini diharapkan pemanfaatan TIK sudah 
menjadi kebutuhan masyarakat desa dalam aktifitas sehari-hari dan 
menjadikan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan perekonomian 
di desa. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap TIK diharapkan akan 
menumbuhkan akses informasi baik telepon dan internet. Selain itu, perlu 
menyediaan konten yang berkelanjutan sehingga desa tersebut menjadi 
bagian dari komunitas informasi dunia.

• Masyarakat Informasi (2025) : Hampir 50 persen penduduk Indonesia 
mempunyai akses informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB). Pemaksimalan teknologi informasi hingga ke pelosok 
pedesaan melalui layanan e-economy dan e-health diharapkan dapat 
diterapkan.
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Regulasi Pemerintah

 Seiring dengan pertumbuhan dunia teknologi, terutama yang berhubungan 
dengan ketersediaan konten informasi, maka pemerintah harus merancang 
berbagai dasar regulasi dan kebijakan. Contohnya adalah bagaimana 
mendidik masyarakat agar selalu membiasakan diri menggunakan konten 
yang sifatnya edukatif. Atau melindungi setiap individu pengguna media 
informasi dari hal-hal seperti kejahatan digital, perlindungan privasi, serta 
hak kebebasan untuk berpendapat.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008  tentang Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai 
perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai 
medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. UUITE ini juga 
mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. 
UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan 
masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan 
diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di 
pengadilan.

PENGENDALIAN DAMPAK INTERNET (5) 
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