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Untuk memperkuat semangat literasi
digital di seluruh kalangan masyarakat di
Indonesia, ICT Watch juga menyediakan
layanan-layanan berikut:

Onno W Purbo

Strategi Komunikasi
Digital

Bidang Infrastruktur Internet

Menyediakan jasa konsultasi
penyusunan strategi konten
untuk media sosial dan platform
digital lainnya, baik untuk publik,
korporasi, maupun Pemerintah
(Pusat dan Daerah)
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Internet Sehat:
Pedoman Berinternet
Aman, Nyaman dan
Bertanggungjawab

Film Dokumentasi
Linimassa #1 | 2011

Kebijakan Cybersecurity
Dalam Perspektif
Multistakeholder
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Modul Pengantar Tata Kelola Internet

1

Keamanan Siber untuk
E-Commerce

Pengantar Tata Kelola
Internet

Sosial Media untuk
Advokasi Publik

Kerangka Literasi Digital
Indonesia

Buku-buku di atas dapat di download : http://literasidigital.id

Linimassa #2 | 2012

Linimassa #3 | 2013

Asadessa | 2014

Lenteramaya | 2017

Gerobak Daring | 2017

Dukungan Komunitas
Mendukung kegiatan-kegiatan
peningkatan literasi digital yang
diselenggarakan oleh berbagai
komunitas di Indonesia, baik
dengan penyediaan materi diskusi
seperti modul dan film, serta
membantu publkasi acara tersebut
di berbagai media ICT Watch

Menyediakan tenaga fasilitator,
silabus pelatihan, serta kurikulum
edukasi literasi digital yang dapat
digunakan di berbagai institusi,
seperti: pemerintahan, korporasi,
sekolah, perguruan tinggi,
masyarakat, dan
lembaga lainnya

Dedy Permadi

Bidang Kebijakan Digital

Advokasi Kebijakan
Produksi Konten
Memproduksi konten terkait
peningkatan kesadaran dan
kapasitas masyarakat dalam
penggunaan Internet, agar
masyarakat Indonesia menjadi
warganet yang unggul tidak
hanya dalam skala nasional,
namun juga global

Sherly Haristya

Memberikan pelatihan
penyusunan dan
sosialisasi kebijakan
terkait literasi digital
untuk pemerintah

Bidang Tata Kelola Siber

Heru Tjatur

Bidang Teknologi Media

Donny B.U

Informasi selanjutnya:

Bidang Komunikasi Digital

P. +62 21 829 2428
E. info@ictwatch.id
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Gotong royong menyatukan
masyarakat Indonesia. Dari
memerangi korupsi hingga
membantu korban bencana
alam, Internet berperan penting
dalam masyarakat.

Optimisme harus
dipertahankan, baik oleh
aktivis maupun para
penyandang disabilitas.
Internet alat penting untuk
menceritakan perjuangan.

Dari berjuang untuk
keselamatan lingkungan
hingga menyebarkan
pengetahuan di daerah
terpencil, Internet membantu
aktivis bergerak tanpa lelah.

Kisah pemberdayaan warga
untuk membangun dirinya
dengan menggunakan Internet.
Film ini menangkap semangat
dan kisah inspiratif dari bagian
terpencil Indonesia.

Digambarkan dinamika dan
tantangan mempertahankan
demokrasi dan batas toleransi
di Internet. Terkisah pula
situasi pertarungan antara
konten positif vs hoaks.

Usaha UMKM adalah
pilar ekonomi Indonesia.
Diilustrasikan bagaimana
Internet membantu
memasarkan produk dan
layanan pengusaha kecil.

Mitra Strategis

University of Toronto

Film dokumentasi di atas dapat disaksikan : http://dokumenter.ictwatch.id

Aktivitas

Agar Literasi Digital tidak menjadi slogan semata,
ICT Watch bekerjasama dengan berbagai stakeholder
dari berbagai sektor, guna memfasilitasi sekaligus
mendukung sejumlah aktivitas untuk publik.
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Lenong Digital Rakyat (LDR)

Smart School Online

Pandu Digital

LDR adalah media untuk ICT Watch
memfasilitasi diskusi terkait isuisu terkini seputar literasi digital
di antara warganet. Dikemas
dengan format obrolan santai dan
bebas berinteraksi antara host,
kru, dan warganet. LDR disiarkan
langsung melalui YouTube,
Facebook, Twitter, dan Instagram
@internetsehat.id setiap Rabu,
16.30-17.30 WIB.
http://ldr.ictwatch.id

Bekerjasama dengan ECPAT Indonesia
dan SEJIWA, serta didukung Google.org,
ICT Watch ikut menjalankan program
penguatan literasi digital di sekolahsekolah di 12 kota di Indonesia. Program
ini ditujukan bagi para guru/orangtua
agar mampu menjadi pendidik digital
yang unggul, serta bagi para siswa
agar tumbuh menjadi warganet yang
cerdasberinternet.
http://smartschoolonline.id

Turut mendukung program
Siberkreasi, ICT Watch menjaring
pemuda-pemudi yang memiliki
kompetensi mendasar terkait literasi
digital, dan memberikan pembinaan
melalui serangkaian aktivitas. Para
pemuda ini akan menyebar ke
berbagai daerah menjadi “agen”
pendidikan literasi digital, khususnya
menyongsong Era Revolusi 4.0.
http://pandudigital.id

“Gimana Kelola Internet
Indonesia biar jadi jawara”
(Pakar Internet Indonesia)

“Blog Cuma Tren Sesaat”
(SIBERKREASI)

“Transformasi Digital di
Indonesia”
(KOMINFO)

Indonesia Internet
Governance Forum
Bersama stakeholder Internet
lainnya di Indonesia, ICT Watch
turut menjadi inisiator dan Multistakeholder Advisory Group (MAG)
untuk Dialog Nasional Tata Kelola
Internet Indonesia (ID-IGF). Forum
ini menjadi wadah diskusi antar
berbagai pihak di masyakarat
terkait perkembangan dunia digital
secara mendalam.
http://igf.id

Internet Baik
Berkolaborasi dengan TELKOMSEL,
YKBH dan Kakatu, ICT Watch terlibat
dalam memfasilitasi, memproduksi
modul untuk serangkaian program
edukatif on-site. Kami yakin,
transformasi mindset masyarakat
adalah pondasi kokoh untuk
membangun transformasi digital yang
menyeluruh bagi sebuah bangsa.
http://internetbaik.web.id

“Detoks Media Sosial,
Emangnya Beracun? ”
(RSIA DHIA)
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Visi

Visi &
Misi

Pembentukan ekosistem tata kelola Internet dan
pendidikan literasi digital, yang melindungi dan
memenuhi hak warga negara atas informasi dan
kebebasan berekspresi, serta memanfaatkan secara
strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
termasuk Internet—untuk edukasi literasi digital—
sebagaimana dimandatkan dalam Konstitusi Indonesia

Misi

Hak Berinternet
Memberdayakan masyarakat Asia
Tenggara, terutama para aktivis kebebasan
berekspresi, dengan bersama-sama
mengembangkan pengetahuan dan
kapasitas dalam menggunakan TIK atau
Internet secara tepat

Peningkatan kapasitas masyarakat
dalam hal NETIZENSHIP:
Etika Siber
Mengembangkan kesadaran
warganet, terutama orangtua dan
guru, atas penggunaan TIK atau
Internet yang aman dan bijaksana
oleh anak-anak dan siswa

Kerangka Literasi Digital
Indonesia

ICT Watch memulai gerakannya sejak 2002,
untuk mengembangkan, memberdayakan,
dan mendukung literasi digital serta
pemenuhan hak atas informasi bagi
masyarakat dan pemangku kepentingan
majemuk (multistakeholder) di Indonesia.

Internet adalah teknologi paling dibutuhkan
saat ini untuk memfasilitasi keterlibatan
warga dalam membangun masyarakat
yang demokratis dengan mempromosikan
literasi digital, kebebasan berekspresi dan
pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keahlian Digital
Mendukung dialog multi-stakeholder
global dalam tata kelola TIK dan Internet,
sekaligus menjunjung tinggi prinsipprinsip kunci transparansi, akuntabilitas,
kesetaraan, dan demokrasi

ETIKA SIBER
Perlindungan
Data Pribadi
Keamanan Daring
Privasi Individu

Untuk itu, ICT Watch berkomitmen untuk
mengawal terjaganya ekosistem Internet yang
kondusif di Indonesia dengan menginisiasi
program literasi digital “Internet Sehat”.

HAK
BERINTERNET

Dengan semangat mengedepankan “Internet Sehat”, ICT Watch:

Kebebasan
Berekspresi
Kekayaan
Intelektual
Aktivisme Sosial

•

Office
Office 8 Building, Level 18-A
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, SCBD
Jakarta 12190 - Indonesia

KEAHLIAN DIGITAL
Jurnalisme Warga
Kewirausahaan
Industri Kreatif

Memperoleh pencapaian
internasional dari
Perserikatan BangsaBangsa – International
Telecommunication
Union (UN/ITU), melalui
penghargaan dari World Summit on
the Information Society (WSIS) sebagai
Pemenang Kedua (Champion), untuk
kategori “Ethical Dimensions of the
Information Society”
Anggota dari Twitter Trust & Safety Council
for Child Protection sejak 15 Februari 2016

Anggota dari Facebook Safety Center sejak
4 Agustus 2017
Anggota dari YouTube
Trusted Flagger sejak
25 Oktober 2017

Menjadi Pemenang Pertama
WSIS Prize Winner 2017. UN/ITU
mempercayai Internet Sehat sebagai
strategi model untuk menyampaikan
etika online dan advokasi literasi digital
kepada publik

•

Workshop
Jakarta
Jl Tebet Barat Dalam 6H No 16A
Jakarta 12810 - Indonesia

Digital Knowledge
Digital Movement
Digital Nation

Bali
Bale Bengong House
Jl. Noja Ayung No.3 Gatsu Timur, Denpasar
Bali 80237 - Indonesia

Menyediakan konten literasi digital yang dapat diakses online dengan lisensi
Creative Common, yakni:
•
Beragam buku, modul, presentasi, permainan, dan sebagainya yang dapat
digunakan untuk edukasi dan advokasi (internetsehat.id dan literasidigital.id)
•
Film-film dokumenter terkait penggunaan internet dan media sosial oleh
masyarakat Indonesia dengan subtitle bahasa Inggris (dokumenter.ictwatch.id)
Menyelenggarakan aktivitas langsung di lapangan (on-site) seperti: pelatihan,
workshop, dialog multi-stakeholder, roadshow ke sekolah, kampus dan komunitas,
untuk pengembangan kapasitas SDM serta sosialisasi terkait literasi digital

MILESTONE
2002 - 2005
Gerakan Internet Sehat diluncurkan.
Pada awalnya berupa:
• 5 (lima) langkah program advokasi
Internet Sehat
• Situs resmi dan hardcopy brosur
Internet Sehat
Memulai kampanye Gerakan Internet Sehat
dengan sekolah-sekolah

Contact Us
Phone. +62 21 3049 0280 (office)
		
+62 21 829 2428
(Jakarta workshop)
		
+62 361 462 976
(Bali workshop)
E-mail. info@ictwatch.id
Web.
www.ictwatch.id
		 www.internetsehat.id

2006 – 2009

Also find us at
@internetsehat
.
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Tentang
Kami

@netsehat

internetsehat

Internet Sehat/internetsehat

internetsehat.id

www.ictwatch.id

Gerakan Internet Sehat diadopsi oleh
pemerintah Indonesia
Menyelenggarakan lomba Internet Sehat
Blog Awards (ISBA) untuk mendorong
tumbuhnya konten positif di internet, dengan
dukungan perusahaan telekomunikasi XL
Axiata

2010 – 2013
Internet Sehat terdaftar di Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)
Menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam
penandatanganan Deklarasi Forum Tata Keloa
Internet Indonesia (ID-IGF), yang mengakui dengan
jelas pentingnya kerjasama antara beragam
kepentingan dalam tata kelola Internet di Indonesia
Menjadi co-host dalam penyelenggaraan Global
IGF ke-7 di Nusa Dua, Bali
2014 – 2018
ICT Watch menerima pengakuan nasional
dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia
(AJI Indonesia) dengan Tasrif Award. AJI
Indonesia percaya bahwa ICT Watch memiliki
peran penting dalam demokratisasi internet
di Indonesia, serta menjadi CSO yang telah
mempromosikan internet sebagai media
untuk memenuhi hak warga negara atas
informasi.
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