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Abstrak
Kegiatan Sosialisasi Internet sehat untuk komunitas Salimah merupakan sebuah kegiatan Pengabdian
Masyarakat yang diadakan Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menggunakan internet
secara sehat dan aman. Hal ini dikarenakan Peserta kegiatan ini berasal dari Komunitas Salimah yang
beranggotakan perempuan dan Sebagian besar sudah berumah tangga dan memiliki anak, sehingga kegiatan
yang dilaksanakan melalui sharaing session diharapkan dapat memberikan informasi terkait ancaman dan
bahaya pada saat menggunakan internet serta Tips dan Trik penggunaan internet yang aman bagi seluruh
anggota seluruh anggota keluarganya. Kegiatan sosialisasi internet sehat ini dilaksanakan melalui dua sesi
presentasi menggunakan aplikasi power point dan aplikasi youtube yaitu sesi pertama terkait dengan
pengunaan internet sehat. Sesi ini berisi informasi terkait dampak positif dan negative yang sering muncul
pada saat menggunakan internet serta teknik yang aman menggunakan Internet. Sesi kedua merupakan
sosialisasi penggunaan gadget yang bijak. Adapun alasan diangkatnya topik ini dikarenakan hampir semua
orang saat ini sudah memiliki dan menggunakan gadget bahkan rata-rata hampir 70% dalam waktu
keseharianya tidak pernah lepas dari gadget. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap kondisi social
maupun emosinalnya. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian masyarakat sesi 2 ini diharapkan peserta
dapat mengendalikan penggunaan gadgetnya secara bijak. Sedangkan proses tanya jawab dilaksanakan pada
kegiatan sesi 3, melalui kegiatan ini peserta dapat memperjelas materi yang disampaikan pemateri melalui
kegiatan diskusi interaktif.. berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan kepada 16 peserta, menunjukkan
bahwa 100% peserta menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta
pengabdian masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan teknik
terbaru dalam pemanfaatan internet dapat dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya.
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1. Pendahuluan
Salimah (Persaudaraan Muslimah) merupakan
organisasi masyarakat (ormas) yang berdiri pada
tanggal 8 Maret 2000. Ormas ini dibentuk
dikarenakan simpati dan keprihatinan atas
permasalahan bangsa di berbagai sektor
kehidupan. Tingkat kematian ibu melahirkan, gizi
buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus
perdagangan perempuan & anak merupakan
bagian kecil dari permasalahan tersebut. Salimah
sendiri merupakan ormas yang berada di 33
provinsi, 346 kota & kabupaten, 1183 kecamatan,
dan 285 kelurahan & desa. Selain itu terdapat pula
perwakilan di luar negri, yaitu Taiwan. Salimah
berupaya menjadi komponen bangsa yang turut
serta mencari jalan keluar dari permasalahan yang
dihadapi bangsa.
Salah satu bentuk keanggotaan dari ormas Salimah
adalah Pimpinan Daerah (PD) Salimah kota
Bandung. Visi dari PD Salimah Bandung adalah:
“Menjadi ormas perempuan yang kokoh dan
dinamis dalam meningkatkan kualitas hidup
perempuan, anak, dan keluarga Indonesia.

Berdasarkan salah satu misi PD. SALIMAH yaitu
sebagai sarana melakukan peningkatan kualitas
perempuan,
pengokohan
keluarga
dan
perlindungan anak Indonesia, maka ada tiga hal
yang menjadi permasalahan utama dalam
komunitas SALIMAH, yaitu pertama setiap
anggota salimah memerlukan sebuah edukasi yang
dapat
memberikan
informasi
bagaimana
memanfaatkan internet dan perangkatnya dalam
rangka memberikan perlindungan bagi anak
Indonesia. Kemudian yang kedua sebagian dari
anggota dan pengurus PD.SALIMAH merupakan
ibu-ibu pekerja maka mereka sering meninggalkan
anaknya di rumah, sehingga timbul kekhawatiran
jika anak-anak mereka dapat mengakses internet
dengan konten negative. Dan dikarenakan
beberapa anak dari anggota PD.SALIMAH telah
memiliki handphone pribadi sehingga diperlukan
sebuah system monitoring secara real time yang
dapat mengawasi kegiatan anak-anak mereka pada
saat menggunakan smartphone di luar pengawasan
orang tuanya secara langsung.
Adapun potensi yang dimiliki oleh Anggota dan
pengurus PD. SALIMAH yaiitu keaktifannya
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
baik dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun

bakti social, selain itu anggota PD.SALIMAH ini
pun lokasi tempat tinggalnya hampir menyebar di
seluruh kota Bandung. Sehingga dengan adanya
kegiatan pelatihan internet sehat bagi mitra sasar
maka diharapkan informasi atau wawasan yang
akan disampaikan akan menjadi langkah awal
dalam meningkatkan kualitas Pendidikan
masyarakat melalui penggunaan internet sehat di
masyarakat tempat mereka tinggal.

2. Metodologi
Berdasarkan situasi dan permasalahan yang
dialami oleh PD.SALIMAH, maka kegiatan
sosialisasi internet sehat merupakan salah satu
solusi yang diharapkan dapat meningkatkan
wawasan anggota SALIMAH melalui penggunaan
internet yang sehat dan bijak sehingga dapat
menjadi Langkah awal dalam meningkatkan
Pendidikan masyarakat Indonesia. Adapun metode
yang digunakan untuk kegiatan ini terlihat pada
gambar 1 dibawah ini .
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Gambar. 2 Slide kegiatan PkM
Pada gambar 2 menunjukkan slide yang disusun
oleh tim PkM untuk disampaikan pada peserta
kegiatan PkM. Sedangkan pada gambar 3
menunjukkan urutan materi yang disampaiakan
pada kegiatan PkM
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Gambar 3. Materi kegiatan PkM
Gambar 1. Metodologi sosialisasi Internet sehat.
Berdasarkan gambar 1, maka kegiatan sosialisasi
internet sehat dibagi menjadi empat tahapan yaitu :
1. Kegiatan survey pemahaman masyarakat
terkait Internet sehat dan penggunaan gadget yang
aman dan bijak dalam kegiatan sehari-hari.
2. Pembuatan modul pelatihan Internet sehat
dan penggunaan gadget yang aman dan bijak.
3. Pelaksanaan pelatihan Internet sehat dan
penggunaan gadget yang aman dan bijak.
4. Dokumentasi dan Pelaporan Kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM) dilaksanakan di laboratprium
Komputer Fakultas Ilmu Terapan Universitas
Telkom, hal ini dikarenakan agar para peserta
dapat melakukan praktek secara langsung
bagaimana menggunakan internet dengan aman
dan bijak. Sebelum memulai praktek peserta
diberikan materi yang dipresentasikan oleh tim
PkM. Pada gambar 2 dibawah ini menunjukkan
slide yang digunakan untuk penyampaian materi
sosialisasi internet sehat.

Pada gambar 3 diatas terlihat bahwa materi yang
disampaikan dilakukan secara berutan yang
dimulai degan pengenalan internet sehat yang
berisikan pengertian dan aturan yang mendasari
pengganaan internet sehat. Selain itu pada bagian
ini disebutkan juga jumlah pengguna internet di
Indonesia pada tahun 2022 yang mencapai 73,7%
persen dari seluruh populasi di Indonesia.
kemudian dilajutkan dengan ancaman berselancar
di dunia maya. Pada bab ini ditunjukkan sebuah
video terkait bagaimana kejahatan yang diawali
dari penggunaan media social yang tidak selektif,
selain itu di bagian ini disebutkan pentingnya
pengaruh control orang tua dalam penggunaan
internet bagi anak-anaknya. Materi selanjutnya
yaitu bagaimana menggunakan gadget sebagai
sarana untuk berselancar di dunia maya. Sehingga
melalui bab ini peserta dikenalkan Tips
penggunaan gadget yang aman dan bijak terutama
dalam melakukan monitoring penggunaan gadget
anaknya melalui pengenalan beberapa aplikasi
parental control seperti aplikasi “KAKATU’ dan
aplikasi “ Famisafe”.

Gambar 6. Peserta dan Tin PkM Sosialisasi
internet sehat.
Pada gambar 6 menunjukkan seluruh tim PkM dan
peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi
internet sehat yang dilaksanakan oleh Universitas
Telkom.
Sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian
masyarakat, maka
Sedangkan pada tabel 1 menujukkan hasil evaluasi
kegiatan PkM yang dilakukan melalui penyebaran
kuisioner kepada peserta PkM.
Gambar 4. Aplikasi “KAKATU”
Pada gambar 4 menunjukkan aplikasi “KAKATU”
yang dapat digunakan oleh orang tua dalam
melindungi anak-anaknya dari konten tidak pantas
buat anak-anak pada gambar 5 dibawah ini
merupakan kegiatan sosialisasi internet sehat yang
dilaksanakan oleh dosen Universitas Telkom
Bersama peserta dari PD. SALIMAH Kota
Bandung.

Gambar 5. Kegiatan PkM
Pada Gambar 5 menunjukkan aanggota PkM
menyampaikan materi terkait internet sehat
dihadapan peserta PkM yang berasal dari PD.
SALIMAH Kota Bandung.

Tabel 1. Evaluasi kegiatan PkM
setuju+sangat
Perihal
setuju
Materi kegiatan sesuai dengan
kebutuhan mitra
100%
Materi/ teknologi/seni yang
disajikan sangat bermanfaat
bagi masyarakat
100%
waktu pelaksanaan kegiatan
ini relatif sesuai dan cukup
93.30%
Materi/kegiatan yang
disajikan jelas dan mudah
difahami
86.70%
Tim panitia memberikan
pelayanan yang baik selama
kegiatan
100%
Masyarakat berharap kegiatan
seperti ini dilanjutkan di masa
yang akan datang
100%
Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa kegitan
PkM yang dilakukan dapat menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh mitra, hal ini
ditunjukkan dengan nilai kategori setuju dan
sangat setuju berada pada rata-rata nilai 97%.

4. Kesimpulan
Kegiatan PkM yang berjudul Sosialisasi
internet sehat bagi PD. SALIMAH Kota Bandung
telah berhasil memberikan wawasan dan
pengalaman baru dalam penggunaan internet dan
gadget secara bijak, hal ini terlihat dari keaktifan
peserta PkM pada saat materi disampaikan oleh
tim PkM. Selain itu keberhasilan kegiatan ini
terlihat juga dari nilai hasil quisioner yang
menunjukkan nilai setuju dan sangat setuju untuk
kelancaran kegiatan PkM ini berada pada rata-rata
nilai 97%. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat
dilanjutkan dengan topik sejenis dan dapat
melibatkan semua unsur masyarakat

.
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