
1 
 

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

LITERASI MEDIA SOSIAL 

1. MENGHINDARI SITUS PORNOGRAFI 

2. MENGHINDARI HOAX 

3. BERBELANJA ONLINE 

4. MENGGUNAKAN GADGET YANG BAIK 

5. BERGAUL DI MEDIA SOSIAL 

DI KELURAHAN DURI KEPA RT003/07 DAN RT013/07 

KECAMATAN KEBON JERUK 

JAKARTA BARAT 

 

Dilaksanakan oleh: 

Dani Vardiansyah (Ketua) 
Alnoval Abdaqof 

Anugrah Prasetyo 
Nurul Hikmah Septiyani 

Tanti Nusatti 
Santi Yuliana  

Hestiani Krisyani 
Apriantono 

Sri Ayu Ratnasari 
 

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ESA UNGGUL 

JAKARTA 

JANUARI 2018 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 



3 
 

 

Daftar Isi 

Daftar Isi …….. ..............................................................................................................................     1 

Halaman Pengesahan ....…………………………………………………………………………..     3 

Halaman Pengesahan ...………………………………………………………………………….       3 

Profil Kelompok ……. ………………………………………………………………...................     4  

Abstrak ……..…………………………………………………………………………………….     6 

Bab I. Pendahuluan …….. .............................................................................................................      9 

  1.1 Latar Belakang …… ..................................................................................................      9 

  1.2 Tujuan Kegiatan …… ...............................................................................................     10 

  1.3 Manfaat Kegiatan  …….……………………………………………………………     10  

   1.3.1 Manfaat Teoritis . ……................................................................................     10 

   1.3.2 Manfaat Praktis ……....................................................................................     10 

   1.3.3 Bagi Mahasiswa ……... ...............................................................................     10 

   1.3.4 Bagi Masyarakat ……..................................................................................     11 

Bab II. Rencana Kegiatan ……..………………………………………………………………...     13 

  2.1 Profil Duri Kepa ……................................................................................................      13 

   2.1.1 Kondisi Geografis ……………....................................................................     13 

   2.1.2 Kondisi Demografis …….............................................................................     13 

  2.1.3 Kondisi Pemerintahan ................................................................................      14 

   2.1.4 Waktu Kegiatan …….................................................................................       14 

  2.2 Perencanaan Program Kegiatan ……. .....................................................................       14 

   2.2.1 Penyusunan Materi Literasi Media ….…...................................................      14 



4 
 

   2.2.2 Format Kegiatan ……..............................................................……. …….    14 

   2.2.3 Penyusunan Anggaran ...............................................................................     15 

Bab III Program Pelaksanaan Kegiatan  .......................................................................................     17 

 3.1 Kegiatan Edukasi Masyarakat .......................................................................... ……..    17 

Bab IV Laporan Hasil Kegiatan ...................................................................................................     19 

 4.1 Cara Menggunakan Gadget Yang Baik .......................................................................    19 

 4.2 Kiat Menghindari Hoax ……………………………………………………………..     25 

 4.3 Belanja Online Dengan Aman ...................................................................................     28 

 4.4 Kiat Menghindari Situs Pornografi ............................................................................     31 

4.5 Cara Bergaul di Media Sosial ....................................................................................      35 

 4.6 Hambatan Pelaksanaan Program ...............................................................................      38 

Bab V Penutup ………………………………………………………………………………......     40  

 5.1 Kesimpulan ................................................................................................................      40 

 5.2 Saran ...........................................................................................................................     40 

5.3 Lampiran   ...................................................................................................................     42 

 

  



5 
 

 

 

PROFIL KELOMPOK V 

KKP 2017/2018 di Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk. 

 

Nama  : Dani Vardiansyah 

TTL  : 15 Sept 1963 

Prodi  : Hubungan Masyakarat 

Alamat  : Jl.  Swadaya Gudang Baru No. 30, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 

 

Nama   : Alnoval Abdaqof 

TTL   : Jakarta, 02 Desember 1992 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : JL. Yakub II, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk 

 

Nama  : Anugrah Prasetyo 

TTL  : Jakarta, 03 Mei 1993 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : JL. Komplek RRI No.67, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan 

 

Nama  : Nurul Hikmah Septiyani 

TTL  : Jakarta, 18 September 1989 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : Jln. Tali II/31, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah 

 

Nama  : Tanti Nusatti 

TTL  : Jakarta, 10 Januari 1997 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : Jln. Kapuk Gang Pelita 1 

 

 



6 
 

Nama  : Santi Yuliana 

TTL  : Jakarta, 07 Juli 1993 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : JL. Sahabat Baru, Kec. Duri Kepa, Kel. Kebon Jeruk 

 

Nama  : Hesti Krisyani 

TTL  : Klaten, 07 Juni 1996 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : Jln. Kembangan Utara, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan 

 

Nama   : Apriantono 

TTL   : Jakarta, 01 April 1996 

Prodi  : Hubungan Masyarakat 

Alamat  : JL. Tomang Banjir Kanal, Kec. Grogol Petamburan, Kel. Grogol 

 

Nama  : Sri Ayu Ratnasari 

TTL  : 13 Jun 1996 

Prodi  : Humas 

Alamat  : JL. Pondok Badung RT 07/10, Kec. Kota Bambu, Kel.Palmerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrak 

 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa literasi media ini ini dilatarbelakangi oleh maraknya 

penggunaan media online yang sudah merambah semua strata di masyarakat Indonesia, tidak hanya 

orang muda, bahkan anak-anak dan orang tua sekalipun.Oleh karena itu perlu pengarahan dan 

informasi yang tepat terkait penggunaan media online tersebut secara positif, agar masyarakat cerdas 

dalam bermedia social mengingat dewasa ini banyak sekali penyalahgunaan media online yang 

berdampak negatif bagi penggunanya. 

 

Kegiatan ini merupakan salah satu Program Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat Kelas Paralel Angkatan Tahun 2015, Universitas Esa 

Unggul Jakarta, yang dilakukan di Lingkungan RT 013 RW 007 & RT 003 RW 07, Kelurahan Duri 

Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

 

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang penggunaan 

gadget dan media online yang benar dan baik.Tipe penelitian dan literasi ini adalah penelitian 

kualitatif.  Metode pelaksanaan kegiatan dengan cara menjelaskan pengertian serta tanya-jawab 

tentang Menggunakan Gadget yang Baik, Kiat Menghindari Hoax, Belanja Online yang Aman, Kiat 

Menghindari Situs Pronografi dan Cara Bergaul di Media Sosial yang Baik dengan dokumentasi. 

Kami berharap melalui metode yang digunakan tersebut akan mendapatkan hasil laporan pada 

Kegiatan Kerja Praktek yang memuaskan dan bermanfaat. 

 

Dari hasil kegiatan ini diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya 1) Bahwa banyak hal kecil dari 

penggunaan gadget tersebut yang warga belum mengetahui dan sering diabaikan. Dengan adanya 

kami literasi dengan warga, warga mengerti dan mengetahui bahayanya menggunakan gadget pada 

saat di charger, sedang berkendara dan membatasi pemakaian gadget terhadap anak. 2) Bahwa 

memang masih banyak warga yang belum memahami tentang Hoax terutama dalam mengenali yang 

mana berita benar atau berita bohong. Mereka juga belum memahami sepenuhnya tentang 
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konsekuensi hukum dari menyebarkan berita hoax. 3) Rata-rata warga sudah mengetahui bagaimana 

untuk berbelanja online di situs yang aman. 4) Menghimabau kepada orantua tua untuk selalu tetap 

mengawasi penggunaan gadget terhadap anak agar selalu rutin mencek histori dan riwayat konten 

pada aplikasi youtube ,pada saat mereka tidak sempat untuk mengawasi pada saat anak menggunakan 

aplikasi tersebut. 5) Etika dalam bermedia sosial menjadi hal yang paling genting untuk diketahui dan 

diaplikasikan dalam bermasyarakat, koridor hukum pun telah diberlakukan oleh pemerintah untuk 

mengatur penggunaan media sosial. Oleh karena itu, literasi selain memberikan pengertian tentang 

bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, juga berisi peringatan tentang bahaya dan 

konsekuensi hukum yang akan diterima apabila kaidah etika dalam bermedia sosial tidak diindahkan 

oleh masyarakat.  

 

Kata Kunci 

Literasi, Media, Gadget, Hoax, Pornografi dan Cyber Crime 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi 

pencitraan media.Literasi media merupakan studi dan analisis mengenai media.Literasi media 

masih belum mendapat perhatian khusus lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan di Indonesia.Padahal, literasi media sangat penting agar masyarakat tumbuh 

menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan kritis dalam menggunakan dan menerima informasi 

yang diberikan oleh media, baik media online, media elektronik, maupun media cetak. 

 

Menurut pakar praktisi komunikasi, sebaiknya pemerintah lebih banyak menghabiskan budget 

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan dan menerima informasi 

dari media dibandingkan ‘membuang’ budget untuk menyaring berita HOAX ataupun menutup 

situs-situs yang dianggap tidak potensial untuk dibuka oleh masyarakat.Seharusnya pemerintah 

menggunakan konsep media literasi sebagai perangkat utama untuk melakukan edukasi kepada 

masyarakat.Yakni dengan menjadikan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia sejak jenjang TK 

hingga jenjang perkuliahan. 

 

Dalam KBBI, literasi media mempunyai arti untuk cerdas bermedia, yaitu kemampuan untuk 

memahami dunia media massa sehingga kritis dan selektif dalam menerima informasi dari media 

dan tidak mudah terpengaruh pesan teranng-terangan dan terselubung pemberitaan media. 

Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar masyarakat sebagai konsumen media 

menjadi sadar tentang cara media dikonstruksi dan diakses. 

Literasi media bertujuan membantu konsumen agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang isi media, sehingga dapat mengendalikan pengaruh media dalam kehidupannya. 

 

Tujuan literasi media juga adalah untuk menghasilkan masyarakat yang ‘well informed’ serta 

dapat membuat penilaian terhadap konten media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman 

mereka terhadap media yang bersangkutan. 
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1.2.Tujuan Kegiatan  

Adapun tujuan diadakannya KKP kegiatan literasi Gadget dan Media Sosial ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk pemenuhan nilai tugas Kuliah Kerja Praktek yang di selenggarakan oleh Universitas 

Esa Unggul program studi Hubungan Masyarakat. 

2. Untuk wewududkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat 

3. Untuk Mengimplementasikan Pendidikan dan Pengajaran Universitas di kehidupan 

bermasyarakat. 

4. Untuk membantu memberikan pendidikan tentang penggunaan  gadget dan media sosial 

dengan baik sesuai dengan koridor hukum di Indonesia khususnya warga kelurahan Duri Kepa 

RT 013 RW 007 dan RT 003 RW 007. 

 

 

1.3.Manfaat Kegiatan  

Adapun manfaat KKP kegiatan Literasi Gadget dan Media Sosial ini, yaitu:  

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Hasil KKP ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kegiatan penyampaian 

informasi kepada warga tentang peran penting dalam penggunaan gadget dan media 

sosial, khususnya mengenai ketentuan hukum dasar Cyber yaitu UU ITE dan UU No 22 

Tahun 2009.Tentang pengendara (yang menggunakan ponsel) bisa terkena pasal 106 ayat 

1 tentang pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. 

 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Hasil KKP ini diharapkan warga dapat melakukan kiat-kiat yang kami berikan 

berdasarkan informasi dan pertanyaan dari warga, dipraktekan dalam kehidupan sehari-

hari dan memberikan informasi ke warga lainnya apabila ada yang tidak baik dan tidak 

benar dalam menggunaan gadget dan media online. 

 

1.3.3. Bagi Mahasiswa: 
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Adapun manfaat dari kegiatan KKP literasi gadget dan social medial antara lain sebagai 

berikut : 

1. Memperdalam pengertian tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner. 

2. Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap manfaat ilmu, teknologi dan seni 

yang dipelajari bagi pelaksanaan kegiatan literasi media kepada masyarakat dalam 

rentan usia yang berbeda yaitu orang tua dan anak anak. 

3. Memperdalam penghayatan dan pengertian mahasiswa terhadap kesulitan yang 

dihadapi dalam menjalin hubungan bermasyarakat. 

4. Mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya penalaran dalam pemecahan 

masalah. 

5. Menambah pengalaman dalam bersosialisasi dan pembelajaran dalam penyampaian 

pesan kepada masyarakat. 

 

1.3.4. Bagi Masyarakat 

Hasil KKP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai berikut: 

1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru tentang kegiatan literasi media 

sehingga pada pelaksaan kehidupan hasil dari literasi dapat diaplikasikan secara nyata. 

2. Sebagai sarana diskusi, tambahan informasi serta himbauan kepada masyarakat. 
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BAB II 

RENCANA KEGIATAN KKP 2017/2018 

 

2.1.Profil Duri Kepa 

2.1.1. Kondisi Geografis 

Lapangan Bulutangkis Kelurahan Duri Kepa khususnya warga RT 013 RW 007 dan RT 

003/007, Jakarta Barat. 

 

2.1.2. Kondisi Demografis 

Jumlah Penduduk = 238 Orang 

Berdasarkan Usiayang tertera di Kartu Keluarga (Terlampir) 

 RT 013/ RW 007 

No. Tahun Kelahiran Jumlah 

1 < 1949 0 orang 

2 1950 – 1959 9 orang 

3 1960 – 1969 6 orang 

4 1970 – 1979 10 orang 

5 1980 – 1989 17 orang 

6 1990 – 1999 14 orang 

7 2000 – 2009 18 orang 

8 2010 – 2017 12 orang 

Total 86 orang 

 

 RT 003/ RW 007 

No. Tahun Kelahiran Jumlah 

1 < 1949 3 orang 
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2 1950 - 1959 10 orang 

3 1960 – 1969 13 orang 

4 1970 – 1979 27 orang 

5 1980 – 1989 23 orang 

6 1990 – 1999 32 orang 

7 2000 – 2009 27 orang 

8 2010 – 2017 17 orang 

Total 152orang 

 

2.1.3. Kondisi Pemerintahan 

Tokoh Masyarakat 

No. Nama Jabatan 

1 Salim ngafwan Ketua RT 013 

2 Ust. H. Muhayar Ketua RT 003 

3 Tuti Amalia S.Ag Ketua Majelis Ta’lim Al-Akhyar 

4 Jaenal Ketua Keamanan  

 

2.1.4. Waktu Kegiatan 

Hari/Tanggal : Minggu, 7 Januari 2018 

Waktu  : Pukul 14.00 – Selesai 

 

2.2.Perencanaan program kegiatan 

2.2.1. Penyusunan Materi Literasi Media 

Pada kegiatan ini mengumpulkan materi dengan lima tema yaitu berjejaring sosial, bijak 

cerdas menggunakan gadget, kiat-kiat menghindari hoax, menghindari pornografi dan 

berbelanja online yang aman. Materi tersebut yang akan digunakan sebagai bahan literasi 

kepada masyarakat kelurahan Duri Kepa kususnya RT 013 RW 007 dan RT 003 RW 007, 

Jakarta Barat.  

2.2.2. Format Kegiatan 

Adapun format kegiatan acara ini sebagai berikut: 

1. Mengundang para warga setempat menggunakan undangan tertulis yang akan 

disebarluaskan oleh Ketua RT melalui beberapa pengurus Mushola. 
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2. Acara bersifat tertutup hanya untuk para undangan, panitia koordinasi dengan 

pengurus RT dan Musholla untuk menentukan siapa yang akan diundang dan yang 

akan bersedia hadir. 

3. Undangan berisi pesan agar peserta membawa fotocopy Kartu Keluarga untuk 

mendapatkan snack dan hadiah menarik. 

4. Mempresentasikan kepada warga yang telah berkumpul tentang materi media social, 

feedbacknya dari warga bisa didapat dari menggunakan kuis disetiap materinya. 

5. Hadiah yang diberikan kepada warga dalam bentuk kuis Tanya jawab seputar gadget 

dan media sosial. 

6. Mengadakan games untuk anak-anak. 

2.2.3. Penyusunan Anggaran  

Sumber dana merupakan iuran sukarela dari Mahasiswa. 

Nama Iuran 

Alnoval Abdaqof Rp 800.000,- 

Anugrah Prasetyo M Rp 800.000,- 

Nurul Hikmah S Rp 800.000,- 

Hesti Krisyani Rp 800.000,- 

Tanti Nusatti Rp 800.000,- 

Santi Yuliana Rp 800.000,- 

Apriantono Rp 800.000,- 

Sri Ayu Ratnasari Rp 800.000,- 

Jumlah Rp 6.400.000,- 
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Rencana Anggaran 

o Perlengkapan 

 Tenda 6 x10 m       = Rp 1.500.000,- 

 Kursi Lipat + Meja @3000 x 100     = Rp 300.000,- 

o Souvenir Untuk Tokoh Masyarakat 

 Mukena Polos        = Rp 175.000,- 

 Baju Koko @Rp 75.000,- X 2     = Rp 150.000,-  

o Souvenir Untuk Warga 

 Gayung + Baskom plastik 110 Pcs     = Rp 360.000,  

o Doorprize Untuk Kuis  

 Lemari Plastik        = Rp 175.000,- 

 Dispenser        = Rp 90.000,- 

 Kompor        = Rp 100.000,- 

 Kipas Angin        = Rp 115.000,- 

 Blender        = Rp 115.000,- 

 Setrika         = Rp 93.000,- 

 Alat –alat dapur plastik       = Rp 88.000,- 

o Crayon          = Rp 90.000,- 

o Souvenir anak – anak        = Rp 295.000,- 

o Kabel Rol         = Rp 73.500,- 

o Konsumsi 

 Dewasa        = Rp 1.500.000,- 

 Anak – anak        = Rp 48.500,- 

 Air mineral kemasan       = Rp 140.000,- 

o Sembako Kunjungan        = Rp 55.000,- 

o Buah Tangan          = Rp 330.000,- 

o Balon          = Rp 300.000,- 

o Keamanan         = Rp 200.000,- 

o Listrik + Sewa Tempat       = Rp 300.000,- 
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o Sewa LCD + Screen        = Rp 225.000, 

 

Total        = Rp  6.817.500,- 

 

 

 

BAB III 

PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN KKP 

 

3.1.Kegiatan Edukasi Masyarakat  

        Kegiatan ini adalah kegiatan dimana kelompok KKP mengundang warga untuk 

menghadiri acara Literasi media di tempat yang telah ditetapkan. Kegiatan yang didalamnya 

berisi games, edukasi dan diskusi yang bertujuan untuk mendengar feedback dari warga 

terkait hasil literasi dan memberi masukan kepada mereka tentang sesuatu hal yang ingin 

mereka ketahui mengenai materi edukasi ini. Kami menggunakan slide video presentasi dan 

membuat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada warga untuk melihat seberapa besar 

daya tanggap terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus sebagai alat edukasi kami 

kepada warga. 

 

Berikut gambaran susunan acara kegiatan edukasi masyarakat: 

Waktu Kegiatan Susunan Acara 

Pukul 12.00 – 13.00 Penyambutan Peserta 

- Pengisian Buku Tamu dan Mengumpulan 

Kartu Kelurga 

- Pengambilan Snack 

- Pemisahan orang tua dan anak 

Pukul 13.00 – 13.15 Persiapan Presentasi dan Lomba 

Pukul 13.15 – 13.35 Sambutan Bpk Vani Ardiansyah Noor (Selaku 

Dosen Pembimbing) 

Pukul 13.35 – 13.45 Sambutan Ketua RT 013 

Pukul 13.45 – 13.55 Sambutan Ketua RT 003 

Pukul 13.55 – 14.05  Sambutan Perwakilan Mahasiswa 
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Pukul 14.05 – 14.20 - Presentasi Materi “Mengindari situs 

pornografi” (Oleh: Nurul Hikmah dan 

Alnoval)   

- Kuis & Tanya Jawab 

Pukul 14.20 – 14.30 - Presentasi Materi “Kiat Menghindari Hoax” 

(Oleh: Hesti Krisyani dan Apriantono)   

- Kuis & Tanya Jawab 

Pukul 14.30 – 14.40 - Presentasi Materi “Belanja Online yang 

aman” (Oleh: Santi Yuliana)   

- Kuis & Tanya Jawab 

Pukul 14.40 – 14.50 - Presentasi Materi “Menggunakan Gadget 

yang baik” (Oleh:Tanti Nusatti)   

- Kuis & Tanya Jawab 

Pukul 14.50 – 15.00 - Presentasi Materi “Bergaul di Media Sosial” 

(Oleh: Anugrah dan Sri Ayu)   

- Kuis & Tanya Jawab 

Pukul 15.00 – 15.20 Penyerahan Souvenir & Penerbangan Balon 

Harapan di tahun 2018 

Pukul 15.20 – 15.40 Penyerahan Random Souvenir 

Pukul 15.40 – Selesai Sesi foto dan Wawancara 
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BAB IV 

LAPORAN HASIL KEGIATAN KKP 

 

4.1.Cara Menggunakan Gadget Yang Baik 

Perkembangan gadget yang semakin pesat memang harus diwaspadai, terutama 

dengan munculnya istilah gadget mania atau julukan bagi pecandu gadget.Seperti yang kita 

ketahui, kita sedang berada dalam era globalisasi, tentunya tidak sulit untuk menemukan para 

gadget mania yang sudah merajalela ke semua kalangan. 

Seorang pecandu gadget akan sulit untuk menjalani kehidupan nyata, misalnya 

mengobrol. Perhatian seorang pecandu gadget hanya akan tertuju kepada dunia maya. Dan 

bahkan jika dia dipisahkan dengan gadget, maka akan muncul perasaan gelisah. 

 

 

Tanti sedang menjelaskan tentang cara menggunakan gadget dengan baik. 
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Bahkan diperkirakan rata–rata pengguna gadget di Indonesia memiliki perilaku seperti 

itu. Mereka tidak tahan jika harus berlama-lama berpisah dengan gadget-nya.Hanya sepuluh 

persen saja pengguna gadget di Indonesia yang mampu membatasi penggunaan gadget di saat-

saat tertentu. Sebagian dari kita berdalih bahwa kebutuhan mereka akan gadget berhubungan 

dengan keperluan pekerjaan. Argumen ini mungkin benar, karena perangkat ini memang 

mengandung teknologi yang memudahkan hidup manusia.Akan tetapi, kita juga harus 

mengakui bahwa penggunaan gadget untuk kepentingan eksistensi dan pencitraan diri 

porsinya bisa jauh lebih besar ketimbang untuk kepentingan pekerjaan. 

Dengan adanya gadget, sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial manusia, yaitu 

manusia menjadi semakin jarang melakukan interaksi sosial langsung antarpribadi.Manusia 

menjadi cenderung menutup diri dan memiliki ego yang tinggi. Sehingga manusia ketika 

berinteraksi sosial akan cenderung emosional. 

 

4.1.1. Dampak Pengguanaan Gadget dalam Masyarakat 

Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa 

bagi kemajuan peradaban umat manusia.Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari 

permasalahan yang ada.Iptek tidak mengenal moral kemanusiaan, oleh karena itu iptek 

tidak pernah bisa mejadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah 

kemanusiaan. 

Berikut ini beberapa hal yang memberikan dampak positif kemajuan teknologi 

terhadap perilaku manusia: 

1. Dengan kemajuan teknologi pada dunia internet, seseorang dapat mengenal serta 

menjalin komunikasi dengan banyak orang dari berbagai belahan di dunia. 

Dalam hal ini dengan adanya gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang 

lain yang berada jauh dari kita dengan cara sms, telepon, atau dengan semua aplikasi 

yang dimiliki dalam gadget kita. 

2. Menambah pengetahuan. 

Dalam hal pengetahuan kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs 

tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada di dalam gadget kita. 

Contoh aplikasi: Detik, Kompas.com, dll 

3. MenambahTeman. 

Dengan banyaknya jejaring sosial yang bermunculan akhir-akhir ini kita dapat dengan 

mudah menambah teman melalui jejaring sosial yang ada melalui gadget yang kita 

milki. 

4. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. 
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Dengan adanya metode pembelajaran ini, dapat memudahkan siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru 

yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi 

tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. 

5. Anak yang bergaul dengan dunia gadget cenderung lebih kreatif. 

Akibat kemajuan teknologi, banyak permainan-permainan kreatif dan menantang 

yang ternyata banyak disukai oleh anak-anak.Dan hal ini secara tidak langsung sangat 

menguntungkan untuk anak-anak karena sangat memberi pengaruh terhadap tingkat 

kreativitas anak. 

6. Mempermudah melaksanakan tugas. 

Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peralatan hidup, masyarakat 

pada saat ini dapat bekerja secara cepat dan efisien karena adanya peralatan yang 

mendukungnya sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi. 

Namun ada juga dampak negatif dalam penggunaan gadget. Yang sering kali 

masyarakat menyepelehkan penggunaan gadget yang tidak baik maka saya memberikan 

literasi kepada warga untuk penggunaan gadget yang baik, antara lain: 

1. Jangan menggunakan gadget ketika sedang di charger atau pengecasan 

Penggunaan gadget pada saat dalam men-charger atau pengecasan sangat berbahaya. 

Karena, masyarakat sering kali menggunakan gadget pada saat di charger dan bermain 

game, chatting, atau lainnya secara bersamaan, ketika gadget digunakan saat di charger 

dan digunakan, gadget pun semakin lama akan panas dan dapat membahayakan 

pengunaanya. Seperti kasus – kasus yang sudah ada, gadget tersebut meledak saat di 

mainkan bersamaan dan di charger dan dilansir Tribunstyle.com dari laman akun 

Facebook Viral Muafakat Johor, seorang bocah harus mengalami nasib 

tragis.Tangannya terluka cukup parah.Menurut kabar di laman tersebut penyebabnya, 

bocah ini memainkan HP sambil men-charger. Saking parahnya, bagian belakang HP, 

tepatnya bagian baterainya meleleh dan mengeluarkan asap. 

http://jateng.tribunnews.com/2018/01/18/tragis-hp-meledak-saat-main-game-sambil-

nge-charge-handphone-tangan-gamer-jadi-begini 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan gadget meledak: 

- Memakai charger yang tidak original 

- Mengisi baterai terlalu lama 

- Menggunakan baterai yang tidak original 
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2. Jangan menggunakan gadget pada saat mengemudi 

Sering kali masyarakat menggunakan gadget ketika mengendari kendaraan roda dua 

maupun roda empat. Hal ini dapat membahayakan penggunanya dan orang lain. 

Karena, pada saat berkendara dan menggunakan gadet dapat membuat pengendara lalai 

dalam berkendara. 

Walaupun Larangan penggunaan gadget saat mengemudi, secara secara spesifik tidak 

diatur dalam UU No 22 Tahun 2009.Tapi, pengendara (yang menggunakan ponsel) bisa 

terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan 

penuh konsentrasi.Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsenterasi, 

mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi 

berkendara.Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengkonsumsi obat 

terlarang dan menggunakan gadget.Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan 

kecelakaan lalu lintas. Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 

283 UU yang sama, yakni denda maksimal Rp 750 ribu dan kurungan 3 bulan. 

Saat literasi dengan warga RT 013 RW 07 dan RT 003 RW 07 tersebut hampir seluruh 

warga menggunakan gadget entah itu handphone, laptop / komputer, tablet. Seluruh 

warga masih belum mengetahui bagaimana penggunaan gadget yang baik dan hal yang 

sederhana yang seharunya tidak dilakukan tetapi maish tetap dilakukan.Sehingga, 

semuanya masih menggunakan 

gadget pada saat di charger dan 

pada saat berkendara. 

Pada saat sesi tanya jawab, 

adapun warga yang bertanya, 

bahwa mereka bekerja sebagai 

Ojek Online, bagaimana 

mengatasai nya saat baterai habis 

menggunakan powerbank dan 

tetap online aplikasinya? saya pun memberikan saran apabila kejadian seperti itu, lebih 

baik menunggu handphone sudah terisi setengah baru digunakan, sehingga disarankan 

untuk tidak menggunakan pada saat di charger dan tidak menggunakan nya pada saat 

berkendara, apabila ada yang pesan Ojek Online maka Bapak Bambang dapat berhenti 

dahulu untuk menerima pesanannya, jangan pada saat berkendara karena sangat 

berbahaya untuk keselamatan beliau dan orang lain. 
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Setelah mendapat pertanyaan dari warga, saya pun menanyakan kepada warga yang 

ada pada slide presentasi, manakah yang lebih berbahaya dalam kehidupan sehari-hari 

antara gadget dengan SUTET? Banyak warga yang masih terkecoh pertanyaan saya 

dan mereka pun menjawab SUTET yang lebih berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. 

Lalu, saya menjelaskan bahwa yang lebih berbahaya dalam kehidupan sehari-hari 

adalah gadget bukan SUTET, karena pada saat ini ada beberapa penelitian yang 

mengatakan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara medan tegangan listrik dan 

kesehatan manusia (termasuk kanker), selain itu disepakati juga bahwa jika ada bahaya 

kesehatan terhadap manusia, maka itu hanya terjadi pada sebagian kecil kelompok, 

sedangkan gadget penggunaan nya hampir setiap hari, setiap saat dan menimbulkan 

radiasi yang cukup besar karena selalu ada disekitar kita. 

Sesi Pertanyaan Bagaimanakah Mengatasi Untuk Penggunaan Gadget Terhadap Anak? 

Lalu saya pun memberikan pertanyaan, bagaimanakah mengatasi untuk penggunaan 

gadget terhadap anak? 

Antusias warga maju kedepan 2 warga, yaitu Bapak Abdul dan Ibu Anni. Bapak Abdul 

menjawab bahwa beliau akan membatasi pemakaian gadget terhadap anaknya dan tidak 

perlu diawasi, sebab sudah dibatasi untuk menggunakan apa saja di gadget jadi tidak 

perlu diawasi. Sedangkan Ibu Anni menjawab, dengan membatasi penggunaan gadget 
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dan selalu diawasi apa saja yang digunakan anaknya, karena beliau tidak mau lengah 

terkait pengguaan gadget tersebut terhadap anaknya. Dari jawaban 2 warga tersebut saya 

serahkan kepada warga, manakah yang lebih tepat untuk jawaban mengatasi 

penggunaan gadget terhadap anak.Warga pun lebih setuju terhadap jawaban Ibu Anni. 

Dapat disimpulkan bahwa banyak hal kecil dari penggunaan gadget tersebut yang warga 

belum mengetahui dan sering diabaikan.Dengan adanya kami literasi dengan warga, 

warga mengerti dan mengetahui bahayanya menggunakan gadget pada saat di charger, 

sedang berkendara dan membatasi pemakaian gadget terhadap anak. 

 

 

 

 

Sesi tanya jawab dengan warga yang antusias. 

 

Pembagian doorprice bagi warga yang berhasil menjawab pertanyaan yang kami ajukan. 
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4.2.Kiat Menghindari Hoax 

Bukan rahasia lagi diera digital saat ini bahwa berita hoax sudah merajalela di berbagai 

media, baik yang berupa media sosial, situs online, hingga chatting. Berita hoax tentunya 

sangat merugikan masyarakat yang terkena dampaknya. Tujuan dari penyebar berita hoax 

adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi 

pembacanya. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya berita hoax akan sangat luar biasa 

antara lain, berupa dampak social, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah 

bisa mengancam keutuhan negara.  

Apriantono sedang menjelaskan tentang apa itu Hoax  

 

Contoh yang sempat terjadi di tahun 2017 kemarin adalah adanya kelompok penyebar 

isu SARA yang para pelakunya sudah tertangkap.Kelompok ini menyebarkan isu SARA dan 

kebencian di media sosial terutama lewat akun Facebook.Sindikatnya memiliki grup di 

Facebook.Mereka memproduksi isu SARA yang disebar ke media sosial.Mereka juga kerap 

mengirim proposal kepada beberapa pihak terkait jasanya untuk menyebarkan ujaran 

kebencian bernuansa SARA di media sosial.Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan 

juta rupiah. Dengan berbagai kontennya, sindikat ini bekerja rapi dengan membagi tugas 

untuk sering mengupload ujaran kebencian terhadap agama lain. Tujuannya tentunya adalah 

mengadu domba antar berbagai pihak dengan berita bohongnya.Isu yang disebarkan ini 
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tentunya sangat berbahaya bagi keamanan dan juga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

Lalu bagaimanakah kita bisa mengantisipasi atau menangkal bahkan memerangi hoax? 

Dengan adanya literasi media kami mahasiswa esa unggul berkesempatan 

memberikan informasi dan mengedukasi warga RT 013 RW 07 dan RT 003 RW 07 tentang 

bahaya berita hoax. Diawal literasi kami memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada 

warga apa arti dari Hoax? Mereka mengatakan hoax adalah berita bohong. Kemudian kami 

menjelaskan lebih detail bahwa hoax adalah informasi yang tidak benar atau informasi tipuan. 

Dalam Combrige dictionary kata hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon.Hoax dikenal dengan 

kegiatan menipu, trik penipuan atau rencana penipuan. 

Hesti sedang memberikan penjelasan bagaimana cara mengenali Hoax 

 

Selanjutnya kami memberikan pengenalan tentang jenis jenis hoax yang terdiri dari 

Hoax Hadiah dan Hoax Simpati. Hoax Hadiah adalah kegiatan menipu dengan menggunakan 

motif memenangkan hadiah berupa uang atau mobil dan sebagainya sedangkan Hoax Simpati 

adalah kegiatan menipu dengan menggunakan informasi tentang orang sakit membutuhkan 

bantuan atau penculikan. Lalu kami meberikan informasi tentang ciri ciri berita hoax yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ada kata-kata: Sebarkanlah, atau viralkanlah!! 

2. Artikel penuh huruf besar dan dan tanda seru. 
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3. Merujuk ke kejadian dengan istilah kemarin, dua hari yang lalu, seminggu yang lalu 

namun tidak ada keterangan tanggal dan waktu yang jelas. 

4. Adanya link asal berita tapi saat ditelusuri beritanya berbeda.  

5. Serikali berikta hoax berisi opini seseorang bukan fakta. 

Kami juga memutarkan video tentang kiat-kiat menghidari hoax, dan setelah itu kami 

membuka sesi tanya jawab: 

1. Pertanyaan ke 1 diajukan oleh Mahasiswa Regular Esa Unggul yang kebetulah merupakan 

warga dari RT 003/ 07 

Farhad mengatakan bahwa Kepala Badan 

Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko 

Setiadi menyebut ada hoax yang negatif, 

ada pula yang positif, dan 

apabila hoax tersebut bersifat 

membangun, itu tak jadi masalah.Lalu 

dia mengajukan pertanyaan bahwa jika 

pemerintah saja mengizinkan membuat 

berita hoax selama itu membangun tidak ada masalah lalu bagaimana kita menanggapi hal 

tersebut, setuju atau tidak? sedangkan yang kita ketahui bahwa semua berita hoax itu pasti 

berisi berita negatif yang tidak benar. 

Jawaban: 

Kami tidak setuju jika ada pernyataan yang menyatakan hoax itu membangun, karena 

pada dasarnya setiap berita hoax adalah berita kebohongan.Terkait dengan ucapan Bapak 

Djoko yang mengatakan jika ada hoax yang membangun itu dipersilahkan namun selama 

ini pemerintah tidak memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ada berita hoax yang 

membangun dan belum terbukti ada berita hoax yang membangun justru yang terlihat 

seringkali berita hoax mempropaganda masyarakat. Selain itu menurut kami tugas 

pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana mungkin bangsa 

dicerdaskan dengan berita hoax yang terjadi malah akan membohongi atau membodohkan 

bangsa. Jika ada upaya nyata membangun kenapa harus membangun bangsa dengan 

kebohongan? 

Lalu pertanyaan ke 2 adalah pertanyaan yang kami ajukan ke warga. 

Apa hukuman pelaku berita hoax? 
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Salah satu warga menjawab hukuman penjara.Namun mereka tidak mengetahui pasti berapa 

tahunnya hukuman tersebut dan berapa besar denda yang harus dibayar. Lalu kami 

menjelaskan bahwa hukuman yang diterima oleh para penyebar hoax berdasaran UU ITE 

no 11 Tahun 2011 adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 Miliar rupiah. 

 

4.3.Belanja Online yang Aman 

Kami memiliki 10 kiat belanja online yang aman, namun untuk mempersingkat waktu 

presentasi, kami hanya merangkum menjadi 3point utama untuk diliterasi kepada masyarakat, 

yaitu bahan literasi yang kami presentasikan kepada masyarakat adalah: 

1. Lakukan riset terhadap situs web tempat Anda berbelanja 

Tips ini harus dilakukan kalau Anda berbelanja seperti pakaian online di situs web yang  

 

 

Santi saat mengjelaskan mengenai cara aman belanja online kepada warga  

 

Anda sendiri kurang familiar. Periksa nomor telepon si penjual dan hubungi. 

Kalau tidak meyakinkan, kunjungi mesin pencari seperti Google kemudian masukkan 

nama situs web itu. Carilah ulasan dari konsumen mereka. Kalau ada yang tidak beres, 

sudahlah, tinggalkan saja situs web itu. 

Contoh tempat belanja pakaian online yang aman yang saya presentasikan adalah shopee. 

Mengapa shopee ? karena di shopee ada pemberian garansi dan pilihan tanda kita sudah 
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menerima pesanan kita atau belum. Jika sudah diterima, otomatis uang akan diberikan 

kepada penjual, dan jika belum, uang 100% akan dikembalikan. 

2. Jangan mudah tergoda barang murah 

Jangan buru-buru jatuh cinta pada tawaran barang dengan harga murah yang datang dari 

e-mail, apalagi meminta ID dan password tanpa izin dari pemilik e-mail.Sebaiknya, 

kunjungi situs web perusahaan itu dan langsung belanja darisana.Jangan via e-mail atau 

jendela pop-up. 

3. Pertimbangkanlah cara pembayaran 

Pembayaran biasanya dilakukan dengan transfer atau COD (cash on delivery). Mengapa 

transfer ? karena jika transfer, kita memiliki bukti transfer yang bisa kita gunakan ketika 

pesanan kita bermasalah. Bukti transfer ini juga bisa digunakan untuk claim barang 

pesanan yang tidak sesuai atau ada barang yang cacat. 

Sedangkan COD menggunakan prinsip ada uang ada barang. Kita menemui si penjual dan 

langsung dapat melihat barang pesanan kita. Pembayaran pun dilakukan di tempat kepada 

si penjual langsung setelah melihat barang pesanan kita. 

4. Simpan selalu bukti transaksi 

Saya juga menyarankan untuk selalu menyimpan bukti transaksi setiap pembelian online. 

Bukti transaksi ini penting jika barang yang kita pesan bermasalah. Misalnya ketika 

barang kita tidak ready stock / habis, cacat, atau sebagai bukti pada saat pengajuan claim 

barang. 
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para warga yang antusias menjawab pertanyaan yang kami berikan  

 

Hasil dari literasi Belanja Online yang Aman, ketika selesai mempresentasikan materi, 

saya bertanya kepada para warga yang hadir apakah sering berbelanja online atau tidak. 

Mereka menjawab sering berbelanja online dan kategori yang mereka beli adalah pakaian. 

Mereka rata-rata juga membeli dari website Shopee karena memang Shopee merupakan 

tempat belanja baju online yang terpercaya. 

Menurut pendapat saya, rata-rata warga sudah mengetahui bagaimana untuk berbelanja 

online di situs yang aman. Ketika pada sesi tanya jawabpun, saya menanyakan beberapa 

pertanyaan seputar materi yang diberikan yaitu apa singkatan dari COD dan apa 

penjelasannya? 

Terdapat 2 warga perempuan menjawab benar pertanyaan saya. Mereka dapat 

menjelaskan dengan baik apa itu COD dan apa penjelasannya. 

Pertanyaan ke-2 yang saya ajukan adalah bagaimana tips penting untuk berbelanja online 

yang aman ? Mereka juga dapat menjawab yaitu dengan cara mencari dahulu ulasan yang 

ditemukan pada situs belanja online tersebut dan mempertimbangkan bagaimana cara 
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pembayarannya. Lebih baik berbelanja pada situs platform online seperti Shopee 

dibandingkan berbelanja one-by-one seperti toko-toko yang ada di Instagram. 

Pertanyaan ke-3 yang diajukan adalah tidak ada di materi namun masih seputar belanja 

online. Saya menanyakan apa singkatan dari Harbolnas ? Mereka pun dapat menjawab dengan 

baik yaitu Hari Belanja Online Nasional dimana biasanya pada hari tersebut terdapat diskon 

besar-besaran pada berbagai situs platform online yang mengikuti program Harbolnas. 

4.4.Kiat Menghindari Situs Pronografi 

Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Yuliandre Darwis, menyebutkan 

Indonesia merupakan satu di antara lima besar negara yang pengguna internetnya mengunduh 

konten-konten vulgar. Jumlah penikmati produk asusila itu, setiap tahun semakin 

meningkat.Pada tahun 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-6 pengakses situs 

porno.Tahun 2014 meningkat menjadi peringkat ke-3.Lalu pada tahun 2015 Indonesia 

menduduki peringkat ke-2 pengakses situs porno. 

Nurul & Alnoval sedang memberikan literasi mengenai konten pornografi 

 

Materi yang selayaknya hanya diakses oleh orang dewasa, malah kebanyakan 

dinikmati remaja bahkan anak di bawah umur dapat mengakses situs pornografi 

tersebut.Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah 

memblokir sejumlah situs dewasa dalam beberapa tahun terakhir, masih dinilai masyarakat 
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tidak berpengaruh banyak.Pasalnya, jumlah pengakses situs dan konten pornografi tersebut 

semakin meningkat dari tahun ke tahun.Pemerintah masih lemah dalam menyaring materi 

pornografi yang penyebaranya semakin berkembang sehingga perlindungan anak-anak dan 

remaja Indonesia dari pornografi belum maksimal. 

Masalah tersebut tidak hanya harus diselesaikan oleh pemerintah saja, harus dimulai 

dari kita sebagai warga Indonesia dan para orang tua yang harus dapat membatasi dan 

mengawasi penggunaan internet serta media social pada anak-anak.Salah satu penyebab anak-

anak dan remaja yang membuka situs pornografi itu dikarenakan mereka kesepian.Mereka 

tidak mendapatkan pendampingan dan pengarahan dari orang tua, sehingga mereka banyak 

menghabiskan waktu dengan menggunakan gadget. 

 

Screen shoot video Bahaya Anak Terpapar Pornografi dari Kementrian Sosial 

Republik Indonesia 

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan literasi kehidupan 

bermedia social yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Esa Unggul angkatan 2015, maka 

dari itu kami selaku mahasiswa melakukan kegiatan edukasi tentang bagaimana menyikapi 

dan menghindari konten pornografi. 

Saat literasi dengan warga RT 013 RW 07 dan RT 003 RW 07 kami menjelaskan 

mengenai bahayanya konten dan situs pornografi.Kami menjelaskan secara verbal dan 

menggunakan media audio visual.Kami memutarkan video mengenai bahayanya jika pada 

saat warga menggunakan internet dan media social lalu menemukan konten pronografi. 

Setelah kami memutarkan video tersebut, kami menjelaskan mengenai apa itu 

pornografi dan seberapa besar bahayanya jika remaja dan anak di bawah umur menemukan 
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konten tersebut. Definisi dari pornografi ialah penggambaran tingkah laku secara erotis 

dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi serta bahan bacaan yang 

dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. 

Kebanyakan yang kita ketahui juga bahwa banyak orang tua yang memberikan anak-

anak gadget agar anak tidak rewel.Salah satu contohnya membuka aplikasi Youtube dan 

memutarkan beberapa video yang disukai anak-anak.Namun tanpa orang tua sadari, anak pun 

dapat mencari dapat membuka video lain yang terdapat konten pornografi. Lalu kami 

memberikan informasi kepada warga bagaimana cara menyaring video yang berisi konten 

dewasa agar anak-anak yang menggunakan gadget tidak dapat memutar video tesebut.  

 

 

 

 

Screen shoot video Bahaya Anak Terpapar Pornografi dari Kementrian Sosial Republik 

Indonesia 

Setiap warga secara bersamaan langsung membuka aplikasi Youtube tersebut dan 

mempraktikan secara tekhnis bagaimana cara menyaring konten dan video pornografi. 

Dengan melakukan hal tesebut para orang tua dapat dengan meminimalisir hal-hal yang 

berbau pornografi dapat dilihat oleh anak-anak mereka. 

Ketika sesi Tanya jawab dimulai banyak warga yang sangat antusias untuk bertanya 

maupun berbagi pengalaman mereka saat menggunakan gadget, berikut beberapa pertanayaan 

warga: 

1. Bagaimana cara saya mengehemat pulsa saya, karena saya dalam satu minggu 

menghabiskan Rp.150.000 untuk membeli pulsa dikarenakan anak saya dirumah sangat 

hobi menggunakan youtube? 
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Jawab: Kami pun segera memastikan 

kepada bapak tersebut apakah 

provider/kartu perdana yang bapak 

pakai karena setiap provider memiliki 

paket-paket murah dalam mengakses 

internet,kami pun menyarankan warga 

tersebut untuk mengganti provider 

untuk lebih hemat dalam 

menggunakan pulsa internet. Kami 

juga memberikan saran jika untuk 

memasaang Wifi di rumah jika 

memang pemakai pulsa untuk paket 

data yang digunakan hingga Rp 

600.000/bulan. 

2. Bagaimana menghindari anak dari konten pornografi yang terdapat di aplikasi Youtube? 

Anak saya sering sekali membuka Youtube.  

Jawab: Dari informasi yang kami berikan banyak warga antusias untuk mengetahui cara 

menyaring konten pornogarfi di konten aplikasi youtube, berikut cara menyaring konten 

pornografi di aplikasi Youtube: 

 Buka aplikasi youtube  
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 Klik account profile sebelah kanan atas  

 Pilih dan klik setelan/settings/pengaturan  

 Pilih dan klik general /umum  

 Aktif kan mode terbatas dengan meggeser tombol pada pengaturan tersebut hingga 

menyala/berwarna biru. 

Dengan mengaktifkan setelan penyaringan pada aplikasi di youtube kami berharap para 

orang tua tidak perlu terlalu khawatir terhadap penyalahgunaan gadget pada aplikasi 

youtube, dan kami menghimabau kepada orantua tua untuk selalu tetap mengawasi 

penggunaan gadget terhadap anak agar selalu rutin mencek histori dan riwayat konten 

pada aplikasi youtube, pada saat mereka tidak sempat untuk mengawasi pada saat anak 

menggunakan aplikasi tersebut. 

Pembagian doorprize kepada warga yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami.  

 

4.5.Cara Bergaul di Media Sosial yang Baik 

Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama 

lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan 

dan komunitas virtual (McGraw Hill Dictionary: 1978). Disini kami bermasksud untuk 

memberikan suatu gambaran tentang apakah media sosial itu dengan memaparkan contoh – contoh 

dari media sosial itu sendiri, seperti Instagram, Facebook, Whatsapp , dan sebagainya. 
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Respon wargapun sangat baik, mayoritas dari mereka pengguna aktif gadget dapat 

memahami dengan baik apa itu media sosial. Dilihat dari para warga yang hadir, mereka merupakan 

warga senior yang mayoritasnya adalah muslim. Kami mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu 

tentang dampak positif dari media sosial online.  

Sri Ayu dan Anugrah sedang memaparkan bagaimana cara bermedia sosial sesuai dengan etika 

bermasyarakat dan dalam koridor hukum yang benar 

Ada beberapa hal yang kami paparkan yaitu, 

 Menjadikan Media Sosial sebagai wahana silaturahmi , bertukar informasi hingga 

berdakwah 

 Menyebarkan pesan-pesan positif 

Adapun dari kedua poin tersebut merupakan hal yang dapat digunakan dan diimplementasikan 

oleh para warga. Kamipun juga memaparkan beberapa poin penting tentang kaidah – kaidah 

bermedia sosial yang benar,  

 Informasi yang disebarkan oleh para warga, adanya harus bisa dipertanggung 

jawabkan 

 Informasi yang disebarkan tidak bertentangan dengan norma sosial, agama, dan 

sesuai dengan etika ke Indonesiaan serta tidak melanggar hak orang lain.  
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 Tidak menyebarkan Hoax atau berita bohong meskipun untuk tujuan baik.  

 Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya.  

 Melakukan ghibah , fitnah  dan menyebarkan kebencian 

Apabila etika dalam media sosial tersebut tidak diindahkan, kami memberitahukan juga kepada 

warga tentang konsekuensi hukum yang dapat diterima. Kami menginformasikan kepada warga 

tentang UU ITE NO 11 Tahun 2008 dengan hukuman maksimal 6 Tahun penjara dan denda 

maksimal 1 Miliar Rupiah 

Ada pertanyaan dari Ibu Irma, warga  RT 003/RW 007 mengenai postingan-postingan yang 

sering ditemui di Facebook tentang ktitikan terhadap pemerintah. Beliau ingin memastikan apa 

saja batasan – batasan yang harus di Indahkan ketika kita ingin memposting ulang artikel 

tentang kritikan terhadap pemerintah ataupun ketika kita ingin mengkritik Pemerintah secara 

langsung melalui akun media sosial, dalam kasus ini Facebook misalnya.  

 

 Ibu Irma bertanya mengenai bagaimana cara mengkritik pemerintah secara benar  

Kami memberikan jawaban singkat, dengan lebih menitik beratkan himbauan terhadap seluruh 

warga, apabila ingin mengkritik pemeirntah harus secara objektif. Banyak sekali dari postingan 

yang beredar di Facebook, mengkritisi pemerintah secara subjektif hanya pada Presiden saja, 

dan tidak ada kaitanya dengan kebijakan ataupun program – program pemerinta. Kritikan justru 
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seringkali berujung pada fitnah dan berita bohong pada soso presiden. Ini yang kami garis 

bawahi dapat dengan mudah terkena undang – undang ITE.    

Bapak Zaenal , warga RT 002/ 

RW 007 juga memberikan satu 

buah pertanyaan, tentang 

bagaimana menghadapi anak – 

anak yang telah kecanduan 

bermedia sosial.  

Untuk kasus ini, kami sangat 

menyarankan kepada warga, 

untuk lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama 

anak- anak. Dengan 

berbincang – bincang, dengan 

bermain bersama, yang intinya 

adalah anak – anak lebih 

banyak menghabiskan waktu 

bersama orang tua 

dibandingkan dengan gadget 

nya. Pendampingan orang tua 

dirasa menjadi hal yang 

terpenting dalam kasus seperti 

ini.    

 

4.6.Hambatan Pelaksanaan program 

Pelaksanaan program mengalami beberapa hambatan antara lain: 

1. Faktor dari luar (eksternal): 

- Pendekatan awal dengan masyarakat, karena RT 013 memiliki 80% warga dengan status 

ekonomi menengah ke atas dan 20% sisanya menengah ke bawah, sehingga sulit untuk 

menjangkau wilayah secara keseluruhan. 

2. Faktor dari dalam (Internal): 

- Keterbatasan finansial, karena metode yang kita gunakan adalah dengan literasi melalui 

sebuah event dengan tujuan mempermudah untuk mengumpulkan masyarakat. 
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Dana yang di gunakan dalam event ini adalah dana pribadi tanpa ada sponsor dari pihak 

luar. 

- Keterbatasan waktu, karena seluruh anggota kelompok berasal dari kelas parallel 

(berstatus karyawan), maka kami memiliki kesulitan dalam mengatur dan 

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini. 

- Keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman mahasiswa KKP yang masih dalam 

tahap awal pengabdian terhadap masyarakat menjadi masalah dalam pelaksanaan 

program kegiatan. Tindakan yang di lakukan untuk mengatasi masalah ini, mahasiswa 

berkoordinasi dengan ketua RT yang telah di tetapkan, Perangkat RT beserta Warga 

yang telah ditetpkan agar bisa saling mengisi kekurangan dan berbagi ilmu serta 

pengalaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan, pengamatan, maupun pelaksanaan program kerja KKP yang telah 

direncanakan, disusun dan dilaksanakan, maka kelompok V KKP Universitas Esaunggul 

2017/2018 di Kelurahan Duri Kepa RT 013 & RT 003 mengambil beberapa kesimpulan: 

1) Keberhasilan KKP tidak lepas dari kerjasama antara  mahasiswa dengan perangkat desa, 

masyarakat, serta semua pihak yang membantu dan mendukung terlaksananya kegiatan 

KKP. Tanpa adanya kerjasama yang baik, program kerja KKP tidak akan berjalan dengan 

lancar. 

 

2) Dengan adanya mahasiswa KKP, para masyarakat mencoba mencontoh penggunaan media 

sosial yang baik dan mendapatkan beberapa tips dari masing-masing tema Literasi yang 

telah di tentukan 

 

3) Dengan adanya mahasiswa KKP, masyarkat terbantu dengan bertambahnya informasi dan 

ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari mahasiswa. 

 

5.2.Saran 

Pelaksaaan kegiatan KKP dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pemenuhan 

financial, kesungguhan, motivasi tinggi dari mahasiswa dalam pengembangan masyarakan 

daerah Duri Kepa khususnya RT 013 &003 serta kerjasama dan kondinasi dengan seluruh 

lapisan masyarakat. 

Agar pelaksanaan literasi media di RT 013 & 003 dapat berjalan dengan baik, maka 

disarankan : 

1) Akan jauh lebih baik apabila program dari kegiatan KKP diumumkan ketika awal semester 

sehingga para mahasiswa memiliki persiapan yang lebih matang dan baik. 

2) Seharusnya pihak kampus sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk melakukan 

survey kepada warga yang akan menjadi target dalam kegiatan literasi media social. Dalam 

kasus ini warga yang menengah ke bawah yang dirasa layak mendapatkan pengetahuan 

tentang media social. 

3) Pembekalan isi materi yang akan diliterasi seharusnya sudah disiapkan oleh pihak kampus 

sehingga mahasiswa memiliki bekal pengetahuan materi literasi yang sama. 
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5.3 Lampiran 

Foto Kegiatan 

 

 

 

Nurul Membuka Acara 

Sambutan dari Bapak Muhayar selaku Ketua RT 003/007 
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Sambutan dari Ketua Majelis Ta’lim Al Akhyar, Ibu Tuti Amelia 

Sambutan dari Bapak Drs.Dani Vardiansyah Noor, M.Si. selaku pembimbing KKP 
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Pengantar dari Anugrah sebagai perwakilan Mahasiswa  

Dimulainya pemberian literasi tentang kehidupan bermedia sosial 
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Pemberian Materi Tentang Menghindari Konten Pornografi 

Interaksi dengan Warga dengan menggunaan Kuis untuk menguji apakah materi tentang 

menghindari konten pornografi yang diberikan diterima dengan baik atau tidak. 
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Warga dapat merespon dengan baik materi yang disampaikan tentang menggunakan media sosial 

dengan baik. 

Pemberian Materi kedua tentang Bergaul di Media Sosial 
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Pemberian materi mengenai Cara Aman Belanja Online. 

 

 

 

 

 

 

Warga sangat antusias saat kami memberikan materi dan saat pembagian doorprize. 
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Saat pemberian materi mengenai Penggunaan Gadget yang Baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warga yang semakin antusias menyimak materi dan terhibur dengan adanya pemberian hadiah. 
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Saat pembagian materi mengenai Kiat Menghindari Hoax 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warga dapat merespon dengan baik materi yang disampaikan tentang menggunakan media sosial 

dengan baik. 
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Warga berbondong-bondong datang ke lokasi literasi yang telah kami sediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selesai acara kami berfoto bersama semua warga yang telah menghadiri acara literasi. 


