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Internet dan perangkat pintar sangat
bermanfaat. 
Dan menjadi sangat diperlukan 
dalam kehidupan kita.
Disisi lain, dapat membuat
banyak masalah, 
sebagai contoh virus, penipuan,
bullying di internet.
Komik in disiapkan dalam
rangka pencegahan terjadinya 
masalah dan untuk diketahui oleh semua orang.
Kami berharap
Komik ini dapat bermanfaat untuk keamanan 
dan kenyamanan menggunakan internet dan 
perangkat pintar

Kata pengantar

Dr. Pelican :
Dia adalah pakar Cybersecurity
Setiap orang dapat mengandalkannya

Ayah Beruang :
Ayah yang baik
Dia baru saja keranjingan games di smartphone

Gadis Beruang :
Gadis yang ceria.
Dia senang bermedia sosial dengan
Teman-temannya



2

❶Berinternet yang aman dan nyaman
1  Jebakan Media Sosial : Penipuan …………… P3   

２  Bahaya Infeksi malware ……………………… P5   

3  Permasalahan pada Bulletin Board anonim …  P7

❷Menggunakan Perangkat Pintar secara aman 
1  Password pada perangkat pintar …………… P9   

２  Infeksi Virus melalui SMS ………………………P11

3  Permasalahan pada Game berbasis AR (Augmented Reality) …P13

❸Cara Pencegahan
 Berinternet yang aman dan nyaman …………P15

 Menggunakan Perangkat Pintar secara aman …P17

Daftar isi

Kasus

Kasus

Kasus

Kasus

Kasus

Kasus



3

S
1

1

① Berinternet yang aman dan nyaman

Perangkap Media Sosial : Penipuan

Ada notifikasi dari media sosial, 
apa ya? Oh, permintaan pertemanan..

dari teman
sekolah dasarku..
Aku terima..

Terima kasih telah
menerima pertemananku

Sama-sama.. 
Apa
kabarnya?

Apa
kabarnya? Disuatu sore..

Selfie dulu ahh.. 
Lalu diunggah

Tidak ada respon..

Baiklah, 
tidak apa-apa

Unggah selesai..

kasus
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Beberapa hari kemudian

Hai..
Kamu dalam masalah!

Photomu diunggah pada 
bulletin board anonim

Oh.. Photo ini di-share 
hanya untuk teman-temanku

Aku tahu.. 
Aku juga heran

Anonim:Aku mendapatkan seorang Gadis Cantik..

Temanku tidak mungkin melakukan
hal seperti ini.. Oh Tuhan..

Pada saat itu

Ini bukan
temanku!!
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① Berinternet yang aman dan nyaman

Bahaya infeksi malware

Suatu hari, dia 
berselancar di Internet Oh Tuhanku.. Saya harus unduh

software antivirus segera

PERINGATAN!!

Terinfeksi virus. Anda harus instal 

software antivirus secepatnya!

Download

Download

OK, segala sesuatunya 
baik-baik saja sekarang..

Pada malam itu..

Bulletin Board anonim

Anonim : Besok aku akan meledakkan sekolah XX

kasus
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Keesokan harinya..

Oh..

Berisik sekali di luar, 
ada apa?

Siapa anda?

Kami menemukan peringatan tentang Ledakan dari Komputer anda.

Komputerku bekerja sendiri

Apakah disebabkan
oleh Malware?

Anda kami tahan..
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Ini tidak benar.. 
Si Mini lebih egois

① Berinternet yang aman dan nyaman

Permasalahan pada Bulletin Board anonim

Kamu Egois!

Kamu lebih Egois!

Aku harus bertengkar 
dengan Gadis itu lagi…

Aku tidak dapat mengendalikan kemarahanku..

Oh..
aku akan menggunakan
bulletin board anonim..

Aku akan mengunggah
hal-hal buruk tentang dia

Betapa egoisnya

si G
ina itu!

Submit

kasus

Submit!

Submit

OK Selesai..

Aku merasa lebih baik..
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Ini tidak benar.. 
Si Mini lebih egois

Apa ini??
Pasti Gadis itu.. Tidak dapat dimaafkan..

Sekarang aku mau membaca
komentar para netizen

Tentu saja..

Aku pikir juga begitu..
Aku tidak mau bermain dengan dia lagi

Dia tidak cantik..

Perilakunya buruk

Aku benci dia

Egois..

Ini tidak benar.. Si Mini lebih egois

ADA APA INI??

Submit
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PembelianPembelian

② Menggunakan Perangkat Pintar secara aman

Password pada perangkat pintar

Aku dapat 
smartphone baru!

kasus

Aku pasang
paswordnya 123456, 
biar mudah diingat.

Password yang 
sama juga untuk 
website belanja online 
dan media sosial

Hai..

Hai kamu ..  Lama tidak bertemu..

Ya.. Sudah lama kita tidak bertemu..

Surprise sekali bisa bertemu kamu disini

Ayo kita ngobrol-ngobroldulu

Setting Password

Pasang
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PembelianPembelian

Sementara itu..

List Password 

yang umum digunakan

Un-lock

completed

Seperti yang aku harapkan, 
aku dapat melakukan apa saja

Dan pada 
saat yang sama

Oh,
Tuhanku

Aku kehilangan 
smartphoneku

Aku akan hubungi
Polisi untuk 
menemukan 
smartphone-ku

Beberapa hari kemudian

Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi..

Toko XX

Pembayaran

Rp.10.000.000

Catatan : Mungkin Ayah beruang belum tahu tentang aplikasi yang dapat memberitahukan tentang posisi 
perangkat atau me-remote penguncian perangkat dan menghapus data ketika kita kehilangan perangkat pintar 
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② Menggunakan Perangkat Pintar secara aman

 Infeksi Virus melalui SMSkasus

Saya terima sms 
dari seseorang

Apa pesannya?
Wah, Hebatt!!

Aku mau menginstalnya sekarang Selesai…

"The Legend of Bear"yang terkenal didunia sekarang dapat diperoleh secara gratis.
Penawaran Terbatas.Klik disini untuk bermain.

The Legend of Bear

（gratis）

Instal
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Pada malam harinya

Jepret!

Kenapa seperti ada yang aneh 
disekitarku

Apakah ada seseorang 
sedang mengawasiku?..

Mungkin hanya
imajinasi saja. 
Main Game sajalah..
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XX Ru
mah

② Menggunakan Perangkat Pintar secara aman

Permasalahan pada Game berbasis AR (Augmented Reality)kasus

Wahh, AR Game!.. 
Aku mendapatkannya sudah terinstal..

Sungguh-sungguh
seperti Dunia Game
yang terkoneksi ke
Dunia nyata

Ok, aku siap 
memenangkannya

Wahh! Barang bagus yang jarang ada..

ada disekitar sini..
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XX Ru
mah

Aku harus mendapatkannya

Pasti ada 
di sekitar sini

Oh..

Aku dapat 
harta karun!

Hai kamu!!..
Perusak halaman rumah orang..

Aku hanya sedang bermain game

Kamu telah melanggar karena telah masuk ke halaman rumah
orang lain tanpa diundang.. 
Kamu ditahan!
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Temuan：
Kebocoran Informasi pribadi dapat terjadi karena menambahkan
pertemanan secara sembarangan
Tips untuk Pencegahan：
❶Pada saat menerima pertemanan di media sosial,
　 periksalah
　 lebih dahulu bahwa permintaan itu benar dari teman anda.
❷Berhati-hatilah pada saat menampilkan informasi pribadi, 

photo, alamat, maupun wajah anda
❸Buatlah pengaturan siapa saja yang boleh melihat, 

contohnya, batasi hanya untuk teman-teman saja.
❹Jangan pernah menanggapi permintaan seperti 

"Kapan bisa Ketemu?" atau "Kirim photo kamu"

1  Jebakan Media Sosial : Penipuan

③Cara Pencegahan

～Berinternet yang aman dan nyaman～

Kasus
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Temuan：
Mem-posting suatu konten dapat membuat seseorang 
marah atau sakit hati 
Tips untuk Pencegahan：
❶bertingkah lakulah di media sosial 

seperti layaknya di dunia nyata
❷Jangan pernah mem-posting kata-kata 

yang mengganggu orang lain

3  Permasalahan pada Bulletin Board anonim

Temuan：
Beberapa virus komputer dapat melibatkan anda 
dalam melakukan kejahatan tanpa anda sadari
Tips untuk Pencegahan：
❶Peliharalah aplikasi dan software antivirus 
　agar selalu terupdate
❷Jangan pernah membuka attachment dan URL 

dari email yang mencurigakan
❸Jangan mengunjungi website yang mencurigakan 

dan meragukan
❹Jebakan dapat berupa kata-kata pujian atau yang membuat
　  Kamu cemas. Jika kamu curiga, tetaplah tenang dan segeralah bicara
　  dengan orang tua atau  temanmu.

２  Bahaya Infeksi MalwareKasus

Kasus
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Temuan：
SMS dapat digunakan untuk menyebarkan virus
Tips untuk Pencegahan：
❶Jangan pernah membuka lampiran dan url
　yang mencurigakan di email maupun sms
❷Hapus dengan segera email dan SMS yang mencurigakan
❸Instal aplikasi hanya yang berasal sumber yang terpercaya, 

seperti application store yang resmi
❹Selalu melakukan verifikasi sumber email dan SMS, 

dan melegitimasi link tujuan

Temuan：
Cara-Mudah-Menebak Password sama
dengan tanpa password 
Tips untuk Pencegahan：
❶Buatlah Password yang acak dengan menggabungkan 
　huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol
❷Jangan gunakan lagi password yang sudah pernah dipakai
❸Gunakan otentikasi 2 faktor dan biometrik jika ada, 

untuk meningkatkan keamanan

1  Password pada perangkat pintar

２  Infeksi virus melalui SMS

③Cara Pencegahan

～Menggunakan perangkat pintar secara aman～

Kasus

Kasus
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Tips untuk pencegahan tidak terbatas
 pada hal-hal tersebut di atas

Pertukaran informasi dan berdiskuslah dengan 
teman-temanmu tentang keamanan informas di sekitar kita.

Temuan：
Terlalu polos atau cepat tergoda
dapat menyebabkan masalah
atau berada dalam berbahaya
Tips untuk Pencegahan：
❶jangan pernah memasuki atau melewati tempat-tempat
　berbahaya atau terbatas. Abaikan walaupun
　sesuatu yang menarik ada disana.
❷Berhati-hatilah jangan sampai membuat masalah yang dapat 

berakibat pada orang-orang disekiar kita
❸Jangan menggunakan perangkat pintar ketika berjalan. 
　Berhentilah dan carilah tempat yang aman.

3  Permasalahan pada Game berbasis AR (Augmented Reality)Kasus
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