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UNTUK KENYAMANAN  
ANDA MENGGUNAKAN
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Selamat datang 
di TikTok

positif, dan kami 
mengharuskan seluruh 
pengguna mematuhi 
kebijakan kami, 
dan menganjurkan 
pengguna kami 
menggunakan alat-
alat yang tersedia 
untuk menjadikan 
TikTok platform 
menyenangkan bagi 
semua orang.  

•	 Keamanan pengguna 
sangat penting bagi 
kami. Agar komunitas 
kami tetap aman, 
kami butuh bantuan 
Anda. Bacalah dengan 
seksama 10 tips 
keamanan yang ada 
di brosur ini. Selamat 
menggunakan TikTok 
secara kreatif! 

•	 Misi TikTok adalah 
mengabadikan 
dan menampilkan 
kreativitas, 
pengetahuan, dan 
momen penting di 
seluruh dunia. Sebagai 
salah satu komunitas 
global yang berbasis 
kreativitas dan 
ekspresi, penting agar 
pengguna kami merasa 
aman dan nyaman. 
Kami mengembangkan 
kebijakan dan alat-alat 
untuk menciptakan 
komunitas yang 
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TIPS
KEAMANAN 
DALAM 
MENGGUNAKAN 
TIKTOK
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01. Pilihlah 
nama akun yang 
tidak mudah 
ditebak

Jangan gunakan informasi 
pribadi seperti tanggal 
lahir, alamat, e-mail, atau 
nomor telepon di nama 
akun Anda. Informasi 

•		 Gunakan	nama	akun	
yang tidak dapat 
digunakan untuk 
mengenali Anda 
dengan mudah. 

•	 Jangan	gunakan	
tanggal lahir, alamat, 
e-mail, atau nomor 
telepon di nama akun 
Anda.

•	 	Jangan	gunakan	
informasi pribadi 
tersebut di bio, 
caption video, atau 
komentar.

tersebut dapat membuat 
orang lain mengetahui 
informasi pribadi Anda 
tanpa seijin Anda. Orang 
dapat mencari nama Anda 
atau informasi tambahan 
lain di internet berdasarkan 
informasi tersebut, dan hal 
ini dapat disalahgunakan. 
Juga, jangan gunakan 
informasi pribadi tersebut 
di bio, caption video, atau 
komentar. 
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02. Gunakan 
kata sandi yang 
kuat dan unik
Kata sandi Anda penting untuk 
menjaga akun Anda tetap aman. 
Jika kata sandi Anda diketahui atau 
mudah ditebak, akun Anda dapat 
dibajak atau disalahgunakan. Penting 
untuk menjaga kata sandi Anda untuk 
mencegah hal tersebut. 

•		 Jangan	gunakan	
kata sandi yang 
telah Anda gunakan 
di platform lain.

•		 Gunakan	kata	sandi	
yang kompleks yang 
terdiri dari lebih 
dari 8 karakter.

•		 Ganti	kata	sandi	
Anda setiap tga 
bulan.

•		 Jangan	beritahu	
kata sandi Anda 
kepada orang lain, 
dan jangan ditulis. 

 3Booklet Keamanan Tiktok



4 Booklet keamanan TikTok

03. Pastikan 
pengaturan privasi 
Anda sesuai dengan 
preferensi Anda

Pengaturan privasi melindungi 
kehidupan pribadi Anda dan 
informasi personal yang Anda 
tidak inginkan orang lain tahu. 
Ada dapat mengatur pengaturan 
privasi sesuai preferensi Anda 
dengan membatasi (a) siapa 
yang	dapat	melihat	profil	Anda;	
(b) siapa yang dapat mengirim 
pesan	langsung	ke	Anda;	(c)	
siapa yang dapat mengomentari 
video	Anda;	dan	(d)	siapa	yang	
bias duet dan berreaksi terhadap 
video Anda. 

•	 Periksa	kembali	pilihan	
Anda di bagian “Privasi 
dan Keamanan” 
untuk memastikan 
pengaturannya telah 
sesuai. 

•		 Ubah	pengaturan	
untuk mengendalikan 
siapa yang dapat 
menemukan dan 
melihat	profil	Anda,	
mengirimkan Anda 
pesan langsung, 
berkomentar di video 
Anda, dan duet dan 
berreaksi terhadap 
video Anda. 

•		 Anda	dapat	juga	
membuat akun 
Anda besifat “privat” 
untk mendapatkan 
pengalaman yang 
paling aman.



 5Booklet Keamanan Tiktok

04. Hati-hati 
dengan apa 
yang Anda 
post
Lokasi video yang Anda 
post dan orang yang tampil 
di dalamnya bias dikenali 
oleh orang yang menonton 
video Anda. Hati-hati 
saat menampilkan orang 
lain di dalam video, serta 
menampilkan latar belakang 
atau hal-hal lain yang dapat 
dikenali. Penonton juga 
dapat mengambil screenshot 
atau men-download video 
Anda. Maka pastikan untuk 
memeriksa kembali konten 
sebelum meng-upload video 
di TikTok. 

•	 Orang	yang	
menonton video Anda 
dapat mengenali 
Anda atau lokasi 
Anda berdasarkan 
barang-barang 
Anda seperti tas 
sekolah, name tag, 
latar belakang, dan 
benda-benda lain. 

•	 Saat	Anda	merekam	
video, orang lain 
dapat tidak sengaja 
masuk, dan ini dapat 
mengganggu provasi 
mereka. Tolong 
perhatikan orang-
orang di sekitar Anda. 

•	 Jangan	merekam	
video di tempat 
berbahaya, di tempat 
orang lain tanpa 
ijin, atau di tempat 
terlarang. 

•	 Video	Anda	data	
dihapus dari 
TikTok, tapi tidak 
mungkin mencegah 
pengguna mengambil 
screenshot, men-
download, atau 
membagikan video 
Anda di platform 
lain. Pikirkan dengan 
seksama sebelum 
anda posting konten. 
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05. Hati-hati  
saat mengirimkan 
pesan langsung
Mengirim pesan adalah salah satu metode komunikasi di mana 
Anda dapat berinteraksi langsung dengan pengguna lain. Ada 
kemungkinan pengguna lain mengirimkan Anda pesan yang tidak 
baik. Jangan berbagi informasi pribadi di pesan. 

•		 Semua	yang	saling	
mengikuti dapat saling 
berkirim pesan. Anda 
dapat menentukan 
siapa yang dapat 
berkomunikasi dengan 
Anda.

•	 Hati-hati	saat	
menyetujui permintaan 
mengikuti (jika Anda 
menggunakan akun 
privat).

•	 Jangan	membagikan	
informasi pribadi 

kepada orang yang tidak 
dikenal melalui pesan.

•	 Jangan	ragu-ragu	
memblok dan melaorkan 
pengguna yang 
mengirimkan pesan yang 
tidak baik
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TikTok memungkinkan Anda 
melaporkan video, komentar, 
profil	atau	pesan	yang	tidak	
baik. Jika Anda menemukan 
konten yang melanggar 
Panduan Komunitas TikTok, 
termasuk konten yang mem-
bully atau melecehkan, segera 
laporkan ke TikTok.

•	 Bacalah	Panduan	
Komunitas untuk 
mengetahui konten 
dan tindakan 
apa yang tidak 
diperbolehkan di 
TikTok. 

•	 Jika	Anda	melihat	
konten atau tindakan 
yang tidak baik, 
laporkan ke TikTok.

06. Melaporkan  
konten dan 
tindakan yang 
tidak baik
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07. Hati-hati 
terhadap 
hak cipta
Hak cipta adalah hak yang 
dimiliki seseorang untuk 
menggunakan video, foto, 
atau konten lainnya untiuk 
mengekspresikan ide dan 
kreativitasnya. Hampir 
seluruh konten di internet 
ada hak ciptanya. Posting 
konten tanpa ijin pemilik 
hak cipta merupakan 
pelanggaran. 

•	 Hak	cipta	merupakan	
mekanisme untuk 
melindungi creator 
dan industry kreatif 
dari penyalahgunaan. 
Perhatikan hak cipta 
orang land an pastikan 
music, video, atau 
materi lain di akun Anda 
tidak melanggar hak 
cipta orang lain. 

•	 Anda	dapat	
menggunakan music 
yang tersedia di 
perpustakaan musik 
TikTok tanpa perlu 
kawatirjika Anda hanya 
memposting koten 
tersebut di TikTok. 
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08. Hati-hati 
terhadap akun dan 
konten palsu
Banyak video yang diposting di TikTok setiap hari. Konten yang 
mengejutkan atau palsu kadang-kadang diposting untuk menarik 
perhatian atau membuat bingung. Jika Anda melihat konten yang 
mencurigakan, Anda dapat melaporkannya ke TikTok.

•	 Anda	mungkin	
menemukan konten 
yang mengejutkan 
atau palsu di internet, 
biasanya bersifat 
lelucon atau untuk 
membingungkan. 
Jika Anda 

menemukan konten yang 
mencurigakan, Anda 
dapat melaporkannya ke 
TikTok. 

•	 Jangan	memposting	
informasi yang palsu, 

karena kami berusaha 
menciptakan 
komunitas yang positif 
bagi semua orang. 
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9. Kesejahteraan 
digital
Jika Anda berpikiran untuk 
mengakhiri hidup atau 
menyakiti diri sendiri, bicaralah 
kepada orang dewasa, atau 
teman yang dipercaya, atau 
kepada ahli. Jika Anda melihat 
konten tentang orang yang 
dalam resiko bunuh diri atau 
menyakiti diri sendiri, laporkan 
kepada TikTok. 
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•	 Pelajari	tentang	cyber 
bullying di “Pusat 
Cyber Bullying” kami 
untuk mengetahui apa 
yang harus dilakukan 
jika Anda atau orang 
lain di-bully. 

•	 Jika	Anda	berpikiran	
untuk mengakhiri 
hidup atau menyakiti 
diri sendiri, bicaralah 
kepada orang 

dewasa, atau teman 
yang dipercaya, atau 
kepada ahli.

•	 Jika	Anda	melihat	
seseorang yang 
berusaha bunuh diri, 
laporkan kepada 
petugas yang 
berwenang, dan 
laporkan kepada 
TikTok. 
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10. Menghubungi  
tim TikTok  
saat diperlukan
TikTok mengelola komunitasnya untuk 
memastikan semua orang merasa 
aman selama 24 jam sehari, 365 hari 
setahun. Hubungi TikTok kapanpun 
Anda merasa butuh bantuan, 
misalnya saat akun Anda dipalsukan, 
diajak, atau Anda menemukan konten 
yang tidak baik, atau jika data pribadi 
Anda dibocorkan, atau jika Anda 
memiliki pertanyaan. 
Email: feedback@tiktok.com
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Mitra
TikTok bekerja sama dengan 
berbagai tenaga ahli 
dan organisasi di seluruh 
dunia untuk mengetahui 
perkembangan terbaru di 
dunia keamanan digital dan 
untuk membantu menjadikan 
TikTok aman. Di Indonesia, 
kami bermitra denagn ECPAT 
Indonesia.

Kami harap Anda dapat 
menikmati TikTok dan 
membantu kami menciptakan 
komunitas yang aman!
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