
Mewaspadai Bahaya 
Pedofilia Online



Pengenalan Istilah

Pedofilia
kelainan seksual yang menjadikan anak-
anak sebagai objek seksual.

Pedofil
pelaku pedofilia.

                 sumber: kbbi.kemdikbud.go.id



Kasus Pedofilia Online 
(Official Candy's Group - Facebook)

• Beroperasi lintas negara dengan 
anggota hampir 7500 orang 
(Maret 2017).

• Syarat keanggotaan: 
menggunggah foto/video tentang 
aktivitas kejahatan seksualnya 
terhadap anak.

• Anggota bisa mendapat fee dari 
foto atau video yang diunggahnya

• Saling berbagi informasi serta  trik-
trik yang berkaitan dengan 
pedofilia.



Tiga "A" Dunia Maya (1)

Internet (dan materi di dalamnya) dapat diakses kapan 
saja dan dari mana saja (asal terhubung dengan 
jaringan).



Tiga "A" Dunia Maya (2)

Dengan Internet, informasi 
dapat semakin cepat, mudah, 
dan murah untuk didapatkan.



Tiga "A" Dunia Maya (3)

Seseorang dapat 
menyamarkan 
identitas pribadinya, 
ciri-ciri fisik, lokasi, 
bahasa tubuh, dan 
sebagainya pada 
waktu online.



Apakah ada "A" yang lain? 
• Approximation
• Acceptability
• Ambiguity
• Accommodation
• ... dll.

(Lih. Hertlein, K., & Stevenson, A. (2010). The Seven “As” 
Contributing to Internet-Related Intimacy Problems: A 
Literature Review. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial 
Research on Cyberspace).

Tiga "A" Dunia Maya (4)



Apa Pengaruh Internet Bagi 
Kejahatan Pedofilia?
• Semakin mudah dan aman untuk menjerat korban 

(calon korban tidak tahu dengan siapa sebenarnya dia 
berkomunikasi).

• Semakin banyak cara untuk mendapatkan informasi 
dan mengancam korban.

• Para pedofil di dunia semakin mudah untuk berjejaring 
dan berbagi informasi... dll.

Internet menjadikan pedofil lebih leluasa dalam melakukan 
aksinya (menjadi online predator) dan anak-anak kita 
berada dalam risiko yang belum pernah ada sebelumnya!



Apa Itu Online Predator?
Seseorang yang menggunakan 
komputer, khususnya Internet, 
untuk berkomunikasi dengan 
anak di bawah umur (melalui e-
mail, chat, atau instant 
messaging) supaya dia dapat 
melakukan kekerasan seksual 
terhadap anak tersebut.
(s. 172.1 Canada's Criminal Code)



Sumber utama: 
http://www.wikihow.com/Recogniz
e-an-Online-Predator

1. Kenali Tanda-Tanda Bahaya

2. Tangani Kecurigaan Kita

3. Gunakan Internet Secara Aman

3 Metode 
Mewaspadai 
Online Predator



Kenali Tanda-Tanda Bahaya (1)

• Hati-hati jika berkenalan secara 
online dengan orang yang 
sangat ramah.

• Online predator akan 
menggunakan Internet untuk 
menggali informasi pribadi 
(sekolah, rumah, kebiasaan).

• Online predator bisa saja orang asing maupun orang 
yang kita kenal di dunia nyata.



Kenali Tanda-Tanda Bahaya (2)

• "Grooming" adalah proses 
persiapan yang dilakukan 
predator untuk membangun 
hubungan emosi dengan anak 
sehingga dia dapat melakukan 
aktivitas seksual dengan anak 
tersebut (http://www.inhope.org).

Melakukan segala tipuan supaya calon korban merasa 
nyaman (misal: menyamarkan umur, atau jika si anak suka 
bermain sepak bola, dia akan berpura-pura menjadi 
penggemar sepak bola supaya nyambung).





Kenali Tanda-Tanda Bahaya (3)

• Jika ada orang yang tiba-tiba 
ingin bertemu anak, bisa saja 
dia adalah seorang online 
predator (apalagi kalau 
permintaannya berulang-ulang, 
kelihatan ngebet).

• Ajari anak untuk menolak permintan pertemuan 
secara fisik dari orang yang dikenalnya secara online!



Alicia Kozakiewicz (lahir di AS tahun 1988), pernah diculik seorang 
online predator pada usia 13 tahun. Sekarang menjadi aktivis 
perlindungan anak dari kejahatan pedofilia online.





Kenali Tanda-Tanda Bahaya (4)

• Jika ada foto yang dipasang 
online, predator mungkin akan 
menyanjungnya.

• Hati-hati dengan ajakan seperti: 
"Kamu sangat cantik, aku bisa 
cariin kerjaan sebagai model...."

• Batasi foto-foto online hanya bisa dilihat oleh orang 
yang sudah berteman dengan kita (friend), jangan di-
publish secara publik!



Kenali Tanda-Tanda Bahaya (5)

• Ancaman dapat berupa chat 
seperti: "Jangan kasih tahu 
ortumu kalau kita ngobrol ya...."

• Bisa juga seperti: "Kalau kamu 
nggak mau ketemuan, aku akan 
ceritakan rahasiamu."

• Permintaan data pribadi juga harus dicurigai. Ajari 
anak untuk tidak memberitahu data pribadi (alamat 
rumah, nomor telepon, dll.).



Taktik Obrolan Online Predator
Apa yang mereka katakan Apa sebenarnya maksud mereka

Ayo japri dong.... Mengajak untuk berkomunikasi lebih lanjut di 
chat pribadi

Ini kamu lagi di mana? Mempelajari situasi apakah orang tua berada 
di sekitar anak

Apa musik kesukaanmu? Apa hobimu? Suka 
main di mana?

Supaya bisa mengenal lebih dalam dan 
memberi "hadiah" yang tepat

Aku ada tawaran pekerjaan, kamu cocok deh 
kayanya....

Memuji anak supaya kooperatif

Kayanya kamu lagi kesel, ya? Kenapa? Mencoba mendapatkan simpati dan 
kepercayaan

Rumahmu di mana? Sekolahmu di mana? Menggali informasi pribadi

Kalau kamu tidak nurut, aku sebarin foto ini Mengancam dan menakut-nakuti

Kamu berarti segalanya bagi hidupku Meyakinkan target untuk kooperatif

Sumber: http://www.puresight.com/Pedophiles/Online-Predators/online-
predators-what-can-you-do-to-protect-your-kids.html.



Kenali Tanda-Tanda Bahaya (6)

• Merahasiakan aktivitas online.
• Terlihat terobsesi untuk online.
• Berusaha menutupi layar 

komputer/smartphone ketika 
ortu ada di sekitarnya.

• Menerima telepon atau chat dari orang yang tidak kita 
kenal.

• Mengunduh materi pornografi.



Tangani Kecurigaan Kita (1)

Jika kita mencurigai 
bahwa anak kita mulai 
berhubungan dengan 
online predator, 
komunikasikanlah!

Jangan perlihatkan kemarahan, tetapi kekhawatiran dan 
kepedulian. Ajak anak untuk menggunakan Internet secara 
aman dan beritahu anak tanda-tanda seorang online 
predator.



Tangani Kecurigaan Kita (2)

Periksa laptop, 
smartphone, tablet, dsb.

Periksa situs-situs yang 
biasa dikunjungi anak 
maupun materi-materi 
yang diunduh anak.

Lakukan pemeriksaan ini 
secara rutin!

Jika ada kecurigaan, hubungi 
pihak yang berwenang (guru, 
polisi, LSM) atau tim gembala 
GBT KP 



Gunakan Internet Secara Aman (1)

• Terapkan aturan supaya anak 
tidak boleh menghapus jejak 
browsing.

• Atur batas waktu online (misal: 
hanya boleh malam hari 
sebelum jam 9).

• Waspadai siapa saja teman  
online anak kita. Orang tua 
sebaiknya menjadi 
friend/follower media sosial 
anak.

• Menempatkan 
perangkat online di 
tempat yang mudah 
terlihat.



Gunakan Internet Secara Aman (2)

• Secara otomatis akan mengirim 
peringatan ketika ada akses ke 
situs-situs yang mencurigakan 
atau bahkan mencegahnya.

• Dapat merekam semua aktivitas 
online.

Contoh software:
Qustudio, Kidlogger, Norton Family (ada versi gratis)
Khusus Windows 10, pasanglah Microsoft Family Features 
(gratis): account.microsoft.com/family



Google SafeSearch

Untuk hasil pencarian yang lebih aman, Google 
mempunyai fitur SafeSearch, lihat: 

https://goo.gl/xorNGF

Jika sudah dilakukan, maka akan muncul 
keterangan seperti ini di halaman 
pencarian Google Anda



Gunakan Internet Secara Aman (3)

• Ajari semua anggota keluarga 
untuk menjaga data pribadi 
pada waktu online: alamat 
rumah, nomor telepon, alamat 
e-mail, lokasi sekolah, 
penampilan fisik secara detail, 
dsb.

Terapkan aturan keluarga dalam hal mengunggah foto, 
menggunakan media sosial (mematuhi batasan usia 
pendaftaran), dan topik obrolan yang diperbolehkan 
pada waktu online.



Gunakan Internet Secara Aman (4)

• Ajari anak untuk menolak 
jika seseorang di grup 
mengajak untuk chat di jalur 
pribadi (lepas dari 
pengawasan anggota grup 
lain).

• Perkataan yang tidak 
sepantasnya biasanya terjadi 
di chat pribadi tersebut.



Gunakan Internet Secara Aman (5)

• Ajari anak untuk waspada 
terhadap hal-hal yang "tidak 
biasa" ataupun menaruh 
perasaan terhadap 
seseorang yang dikenal 
melalui media online.

• Berkomunikasilah dengan 
anak mengenai aktivitas 
online-nya.



"Anda mempunyai banyak tugas sebagai orang tua: 
menyediakan keperluan mereka, mendidik mereka, dan 
menunjukkan kasih. Daftarnya bisa sangat panjang, tetapi 
tugas yang paling penting adalah memastikan keamanan 
anak-anak kita, dan saya gagal melakukannya....

Saya tidak dapat memutar waktu dan menghapus apa yang 
telah terjadi dan kini harus menghadapi kenyataan itu 
setiap hari. Dan itu sama sekali bukan perasaan yang 
mudah...."

(pengakuan Hannah H, seorang ibu di AS yang anaknya 
menjadi korban online predator setelah dia menyerah 
karena anaknya terus merengek untuk diizinkan membuka 
akun Facebook pada usia 11 tahun - 2 tahun dari syarat 
minimal usia yang diizinkan Facebook).

Sumber: http://www.independent.co.uk



Hasil survei yang dilakukan oleh NSPCC (2012) di 
Inggris:

1 dari 4 anak usia 11-16 tahun yang mempunyai akun 
media sosial mengalami hal yang tidak 
menyenangkan berkaitan dengan aktivitas online-nya 
itu.

Dari sejumlah korban tersebut, hanya 22% yang 
membicarakannya dengan orang lain.





Bagaimana Orang Kristen 
Seharusnya Memandang Internet?

• Pada hakikatnya, Internet tidak 
bersifat jahat (walaupun bisa 
disalahgunakan).

• Pergunakan Internet sebagai alat 
untuk menjadi saksi Kristus.

• Anak muda Kristen harus menjadi 
perintis dalam memanfaatkan 
teknologi secara sehat.

Salah satu sudut jalan di kota Pompeii 
yang dibangun Kekaisaran Roma. Dengan 
adanya kemajuan teknologi seperti ini, 
Paulus semakin leluasa dalam 
memberitakan Injil.

Mandat Budaya:
"... penuhilah bumi dan 
taklukkanlah itu,... (Kej. 1:28)



Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah 

                                                                                                      (1Kor. 10:31)


