Siaran Pers
#SiBerkreasi Netizen Fair 2017
Netizen Berkarya, Cerahkan Dunia Maya
Jakarta, 26 Oktober 2017 – Setelah dideklarasikan pada 2 Oktober lalu, Gerakan Nasional
Literasi Digital #SiBerkreasi kembali mengajak seluruh elemen masyarakat dan komunitas
merayakan semangat dan kreasi konten positif di dunia maya lewat #SiBerkreasi Netizen Fair
2017. Festival untuk netizen ini akan digelar pada Jumat- Sabtu, 27-28 Oktober 2017 di JIEXPO
Kemayoran, Jakarta Pusat.
Festival ini akan diramaikan oleh berbagai diskusi seputar literasi digital dan kegiatan kreatif
dari komunitas-komunitas penggiat literasi digital yang bisa diikuti oleh masyarakat luas ,
terutama anak muda.
Diskusi media tentang #SiBerkreasi Netizen Fair hari ini di Jakarta dihadiri oleh Dirjen Aplikasi
Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, Dedy
Permadi, Ketua Umum #SiBerkreasi, Diena Haryana (Indonesia Child Online Protection IDCOP), serta influencer dan wakil komunitas penggiat literasi digital, Marcella Zalianty (Ketua
Umum Parfi ’56) dan kreator muda, Dennis Adhiswara (Layaria).
Gerakan #SiBerkreasi berangkat dari kegelisahan berbagai elemen masyarakat sipil terhadap
besarnya ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif jika tidak dikelola dengan tepat.
Seluruh konten negatif seperti hoax, hate speech, cyberbullying dan online radicalism ini
berpotensi dikonsumsi oleh pengguna internet yang 80% di antaranya anak muda berusia 10-29
tahun dan 30 juta di antaranya adalah anak-anak.
Isu perlindungan anak menjadi sangat relevan dan tidak bisa dilepaskan dari literasi digital.
Tema ini juga akan diangkat ID-COP di sesi workshop hari kedua, Sabtu, 28 Oktober 2017.
Diena Haryana dari Indonesia Child Online Protection (ID-COP) mengingatkan para orang tua
tentang bahaya yang mengancam anak di dunia maya. “Selain konten negatif bisa menyesatkan
anak-anak, orang tua dan pendidik harus sadar di dunia maya ada oknum yang memanfaatka
anak anak untuk kepentingan kepentingan mereka, yang amat merugikan anak. Oknum-oknum
ini melakukan pendekatan lewat internet. Yang tak kalah penting, orang tua juga harus
memberikan aturan main internet bagi anak, agar mereka tidak kecanduan gadget, games
online atau kecanduan pornografi yang akan merusak masa depannya,” jelas Diena.
ID-COP banyak menemui kasus-kasus yang pasti akan membuat orang tua bergidik ngeri.
“Misalnya, ada anak yang dimintai foto dengan pose tertentu oleh temannya di media sosial.
Setelah diberikan, dia dimintai foto yang lebih seronok, dengan ancaman bahwa bila tidak
diberikan maka foto yang pertama akan dipublikasikan. Selain itu, ada anak yang enggan
sekolah karena mengalami cyberbullying,” Diena menambahkan.
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Oleh karena itu, kebutuhan literasi digital di Indonesia sangat mendesak dan tidak bisa ditunda
lagi. “Usaha ini hanya bisa efektif jika dilakukan secara masif, sistematis, dan sinergis.
#Siberkreasi hadir untuk memfasilitasi kerja bersama seluruh komponen. Jadi, kuncinya adala h
‘kerja bersama’,” papar Dedy Permadi, Ketua Umum Gerakan #SiBerkreasi.
Literasi Digital juga menjadi salah satu upaya dari ID-COP untuk mengampanyekan
perlindungan anak di dunia maya. “ID-COP berupaya membangun literasi digital di sekolahsekolah dengan fokus menguatkan perlindungan anak di dunia maya, lewat penguatan
kapasitas guru, orang tua dan anak anak,” tutur Diena.
Senada dengan Dedy, Diena juga menekankan bahwa perlindungan anak di dunia maya tak
lepas dari kerja bersama. “ID-COP menjalin kemitraan dengan banyak pihak agar bisa saling
menginformasikan kasus kasus yang sedang terjadi dan bersama sama menguatkan kesadaran
masyarakat agar waspada dan mampu mencegah dan mengatasinya,” Diena menambahkan.
Untuk mendorong penyebaran konten positif dalam bentuk populer, #SiBerkreasi Netizen Fair
juga mengadakan Indonesia Siberkreasi Netizen Awards. Penghargaan yang akan digelar
tahunan ini mengapresiasi kreator-kreator muda dengan karya yang dinilai membawa
semangat positif. Dewan juri penghargaan ini berasal dari praktisi digital dan pelaku dunia
kreatif.
Pengunjung SiBerkreasi Netizen Fair bisa mengikuti berbagai workshop kreatif seperti membuat
komik, infografis, dan video bersama Ruru Radio, Komikazer, dan FIRAL (Festival Literasi Digital).
“Content creator juga bisa memanfaatkan creative space seperti green screen, instagrammable
corner, 3D Trick Art, serta comic corner & cosplay untuk langsung berkreasi di lokasi. Bahkan
ada workshop seni peran bersama aktor senior Ray Sahetapy dan workshop dongeng bersama
Kak Aio,” kata Dedy.
Semua acara dan fasilitas gratis dan terbuka untuk umum. Peserta Digitalk dan Workshop harus
mendaftar online terlebih dulu di www.siberkreasi.id.
Di panggung utama, pengunjung bisa menyimak sesi DIGITALK, yang akan diisi oleh para
influencer seperti Putra Nababan dan Yosi Mokalu yang mengangkat tentang kehidupan
generasi millenial di era digital. Marcella Zalianty, aktris dan produser yang juga pegiat literasi
digital akan berbagi tentang fungsi video sebagai media yang efektif untuk berkampanye positif
di media sosial. Selain itu, Anji, Edhozell, GAC, Mocca, Najwa Shihab (*TBC), Nidji, dan Prilly
Latuconsina, juga akan hadir di panggung SiBerkreasi Netizen Fair 2017.
Hari pertama #SiBerkreasi Netizen Fair juga bertepatan dengan Dialog Nasional Indonesia
Internet Governance Forum (ID-IGF) yang bertajuk Transformasi Digital, Siapkah Indonesia?
Diskusi tahunan tentang tata kelola internet di Indonesia menghadirkan multi-stakeholder di
bidang internet dan dibagi dalam 12 kelas workshop. Tahun ini, untuk pertama kalinya, ada sesi
Youth ID-IGF dengan pembicara dan peserta dari kalangan muda, dan sesi pitching untuk startup.
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Beberapa tema menarik di workshop antara lain Microsoft yang akan membahas tentang,
Rinna, chatbot wanita dengan kecerdasan buatan, MAFINDO atau Masyarakat Anti Fitnah
Indonesia akan berbagi banyak cara bagi netizen untuk mengenali dan tidak terjebak berita
palsu yang kini makin gencar menyerang dunia maya.
Masih banyak lagi rangkaian kelas dan diskusi yang diisi oleh pakar dan komunitas, dan praktisi
bisnis juga hadir di lebih dari 50 booth bagi Anda yang ingin membangun jejaring di ranah
digital.
Informasi lengkap tentang jadwal dan pengisi acara #SiBerkreasi Netizen Fair bisa dilihat di:
www.siberkreasi.id/netizen-fair-2017

Tentang #SiBerkreasi
Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi merupakan kolaborasi berbagai institusi
pemerintah maupun swasta, komunitas dan pegiat literasi digital. Inilah bentuk dari komitmen
bersama berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat lewat ajakan untuk
berbagi kreativitas lewat konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak dan
bertanggung jawab.
Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari 52 lembaga, baik pemerintah, swasta, dan
komunitas, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kebudayaan, Kementerian Sekretaris Negara, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Ekonomi
Kreatif (BEKRAF), dan berbagai komunitas seperti: Internet Governance Forum, ICT Watch,
Pandi (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), Nawala.org, Indonesia Child Online
Protection (ID-COP: ECPAT Indonesia, RAS Foundation, dan Yayasan Sejiwa), Internet Sahabat
Anak, IWITA Jakarta, ID Talent, Sebangsa, PARFI 56, Center for Digital Society Universitas
Gadjah Mada, Relawan TIK (RTIK) Indonesia, MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia),
Japelidi (Jaringan Penggiat Literasi Digital), Kumpulan Emak Blogger, Layaria, dan masih banyak
lagi.
Kontak Media:
Dedy Permadi
Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital #Siberkreasi
T: 0813 1372 6141
E: siberkreasi@gmail.com
W: siberkreasi.id
IG: @siberkreasi
Twitter: @siberkreasi
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