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Privasi Media Sosial
Sekilas
Umumnya orang tidak akan pernah berpikir untuk mengumbar detil informasi pribadi seperti riwayat kesehatan, nama keluarga
dan teman, umur, pekerjaan atau tempat belajar/sekolah. Ironisnya, terkadang banyak orang tidak akan ragu mengunggah
informasi diatas ke dalam media sosial. Konsekwensi lantaran terlalu mengumbar informasi tidak hanya pada kehidupan pribadi
dan profesional namun juga ke keluarga dan teman.
Media sosial adalah sarana tepat guna berkomunikasi, berbagi dan belajar. Namun, dengan hanya bermodalkan pengaturan
privasi saja tidaklah cukup. Begitu Anda mengunggah sesuatu secara daring, Anda tidak lagi bisa mengelolanya alias lepas
kendali. Anda harus mengerti apa saja yang bisa didapat dari dunia internet dan untuk apa saja penggunaannya. Berikut ini ada
beberapa hal seputar privasi di media sosial yang wajib dipertimbangkan:
Pengaturan Privasi: Secara cermat membuat dan dengan berkala memeriksa pengaturan privasi di semua akun
media sosial khususnya bila terjadi perubahan di cakupan layanan dan pengaturan privasi. Ingat, walaupun
pengaturan privasi sudah dilakukan dengan benar khususnya dalam pembatasan akses publik terhadap
unggahan, semua informasi Anda tetap dikumpulkan secara rinci dan disimpan di server media sosial, mungkin
saja dalam kurun waktu lama.
Urutan Privasi: Pengaturan privasi media sosial tidak serta merta mengatur teman, saudara atau rekan kerja
yang melihat unggahan Anda dan memiliki kendali untuk mengedarkannya ke teman-temannya dan pihak lain.

Berbagi Dalam Keluarga: Semua orang gemar bercerita perihal teman dan keluarga. Namun, mengunggah
foto kehebohan kue ultah atau urusan kesehatan dan perilaku bisa memicu perundungan, khususnya bagi
kaum muda, dan bisa berdampak pada kehidupan pribadi.

Berbagi Informasi: Bila sebuah layanan bersifat gratis, maka Anda akan dijadikan sumber data. Penelusuran
menunjukkan bahwa rincian apa saja yang Anda lakukan di dunia daring, diperdagangkan ke pihak lain.
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Layanan Lokasi: Data rinci bisa diramu dengan informasi pribadi lain guna membuat satu gambaran lengkap
kehidupan dan kebiasaan Anda, lama kelamaan akan menjadikan Anda diawasi terus dan membuka peluang
merugikan lainnya. Selain itu, waspada terhadap informasi lokasi yang terekam di unggahan foto atau video.

Kecerdasan Buatan: Gabungan Kecerdasan Buatan, media sosial dan pemasaran merupakan kombinasi
sempurna. Pelaku pasar dewasa ini menggunakan informasi seputar kebiasaan daring Anda guna menentukan
iklan apa yang akan dikirim sesuai dengan pola aktifitas daring Anda.

Kematian Digital: Saat seseorang meninggal, akun daringnya menjadikan rentan terhadap penyalah gunaan
pihak lain khususnya bila akun itu tidak dikelola atau dihentikan penggunaanya oleh pihak keluarga, Privasi
seseorang tidak hanya berlaku dalam lingkup pribadi namun bisa berdampak pada keluarga dan rekan terdekat.

Bocor Tanpa Sengaja: Unggahan informasi seputar pribadi seseorang bisa mengungkap sejarah masa lalu,
yang mungkin berhubungan dengan jawaban pertanyaan rahasia daring.
Privasi lebih dari sekedar pengaturan parameter privasi di akun media sosial. Semakin banyak informasi disebar dan semakin
banyak orang lain berbagi tentang Anda, akan lebih banyak informasi seputar Anda bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh
badan usaha, pemerintah dan lainnya. Salah satu cara terbaik perlindungan diri adalah dengan memikirkan secara teliti dan
membatasi apa saja yang bisa diunggah dan juga apa yang orang lain sebar seputar Anda, terlepas dari pengaturan privasi
yang sudah dilakukan.

Versi Bahasa Indonesia
BIPIMax memberikan Pelatihan Optimasi Proses Bisnis (LSS) dan Pengenalan Keamanan & Proteksi Informasi. Informasi
lengkap: http://www.bipimax.com

Editor Tamu
Cathy Click sudah 14 tahun mengembangkan program penyadaran keamanan komputer diberbagai
perusahaan Fortune 500. Cathy tertantang mempelajari topik teknis komplex dan kemudian
menuangkannya dalam bahasa yang mudah dimengerti guna membantu masyarakat meningkatkan
keamanan aktifitas daring.
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