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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

1.1.A.  Pengertian Yahoo Messenger              

Yahoo! Messenger (sering disingkat “Y!M” atau “YM”) merupakan program pengirim 

pesan instan populer yang disediakan oleh Yahoo!. Yahoo! Messenger tersedia secara gratis 

dan dapat diunduh serta diakses menggunakan Yahoo! ID yang biasa digunakan untuk 

mengakses layanan Yahoo! yang  lainnya, seperti Yahoo! Mail. Penggunaan ID ini juga 

mengakibatkan pengguna dapat langsung diberitahu bila mendapat sebuah e-mail. 

Yahoo! Messenger berada di bawah naungan Yahoo! Inc. ,yang merupakan sebuah 

perusahaan  publik Amerika dengan kantor pusat di Sunnyvale, California (tepatnya di Silicon 

Valley), yang menyediakan layanan internet secara global, meliputi seluruh dunia. 

Perusahaan  ini terkenal akan portal web, mesin pencari (Yahoo! Search), Yahoo! Directory, 

Yahoo! Mail, Yahoo! News, iklan, pemetaan online (Yahoo! Maps), Yahoo! Video, dan 

website media sosial dan jasa. sumber 

1.1.B.  Sejarah Yahoo Messenger              

Yahoo pertama kali didirikan secara tidak sengaja oleh dua orang mahasiswa Ph.D 

Teknik Elektro di Stanford University, bernama David Filo dan Jerry Yang. Jerry Yang 

merupakan seorang pemuda Asia asal Taiwan yang ketika itu kuliah mengambil program Ph.D. 

di Electrical Engineering Stanford University di Amerika. Jerry dengan teman sekampusnya 

David Filo memulai proyek mereka pada Februari 1994. 

Yahoo! pada awalnya hanyalah semacam bookmark (petunjuk halaman buku), ide itu 

berawal pada bulan April 1994, di mana saat itu dua orang alumni Universitas Stanford 

mendapat liburan ketika profesor mereka pergi ke luar kota karena cuti besar.  Dua mahasiswa 

tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk mengkompilasi sebuah daftar bookmark yang 

besar, yang dikelompokkan berdasarkan subyek.  Kemudian mereka berpikir untuk 

memasukannya di web, dan mulai bekerja membuat sebuah program database untuk 

menanganinya sehingga dapat memberikan hasil secara online. 

Pada bulan April 1994 tersebut, bookmark yang tadinya diberi nama “Jerry and 

David’s Guide to World Wide Web” diganti menjadi Yahoo!, yang merupakan akronim 

dari “Yet Another Hierarchical Officious Oracle”. Filo dan Yang memilih kata tersebut karena 

mereka menyukai definisi umum dari kata-kata tersebut, yang  mana berasal dari Gulliver’s 

Travels oleh Jonathan Swift : rude-kuat, unsophisticated-sederhana, dan uncouth-kasar. 

https://tarinwish.wordpress.com/2011/11/14/261/


Domain yahoo.com dibuat pada tanggal 18 Januari 1995. Karena Yang dan Filo 

menyadari potensi besar yang dimiliki oleh website mereka ini, akhirnya pada tanggal 1 Maret 

1995, Yahoo diresmikan sebagai badan hukum. 

Yahoo! juga diversifikasi menjadi portal web. Pada akhir 1990-an, Yahoo!, MSN, 

Lycos, Excite, dan portal web lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat yang 

menyebabkan masing-masing portal web berlomba untuk memperluas jangkauan layanan 

mereka agar para pengguna internet lebih lama singgah pada portal web mereka. Cara yang 

mereka lakukan adalah dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang bisa 

menyediakan servis yang mereka inginkan. sumber 

Yahoo! Messenger (sering disingkat "Y!M" atau "YM") Awal rilis bernama Yahoo! 

Pager (9 Maret 1998). Yahoo! Messenger tersedia secara gratis dan dapat diunduh serta diakses 

menggunakan Yahoo! ID yang biasa digunakan untuk mengakses layanan Yahoo! yang 

lainnya, seperti Yahoo! Mail. Penggunaan ID ini juga mengakibatkan pengguna dapat langsung 

diberitahu bila mendapat sebuah e-mail. YM menawarkan berbagai fasilitas koneksi PC-PC, 

PC-Phone dan PC-to-PC Service, File Transfer, Webcam hosting, text Message service, chat 

rooms. 

Yahoo! telah mengumumkan kerjasama dengan Microsoft untuk bergabung dalam 

jaringan instant messenger. Hal ini mengakibatkan Yahoo! Messenger dapat berhubungan 

dengan layanan .NET Messenger milik Microsoft. Layanan ini mulai berfungsi sejak 13 Juli 

2006. sumber 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu 

bagaimana sejarah yahoo messenger, fitur-fitur dari pada yahoo messenger beserta analisis dari 

yahoo messenger.     

 

1.4    Tujuan 

Makalah ini disajikan dengan tujuan untuk mengulas kembali riwayat serta 

perkembangan yahoo agar tidak hanya sekedar mengenal dan menggunakan instant 

messege “yahoo messenger”. 

Makalah ini juga bertujuan untuk mengajak semua pembaca agar terus memberikan 

kontribusi, mencari dan menelaah berbagai sumber pembelajaran. Setelah itu, apapun bentuk 

wawasan yang diperoleh, agar bisa dipresentasikan sebagai pelengkap wahana keilmuan 

khususnya di bidang teknologi dan informasi. 

https://tarinwish.wordpress.com/2011/11/14/261/
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger


BAB II 

HASIL ANALISIS 

2.1   Fitur-fitur Yahoo Messenger 

Yahoo! Messenger dijalankan oleh IRC (Internet Relay Chat) yang berarti bahwa pengguna 

dapat melakukan konferensi atau berbicara dengan cara yang sinkron. IRC dianggap sebagai 

protocol terbuka yang meliputi menggunakan TCP dan TLS. Yahoo! Messenger terus 

berkembang dengan menawarkan pengguna yahoo kesempatan untuk chatting dengan 

pengguna lain dalam berbagai kelompok usia, latar belakang budaya yang berbeda, hobi yang 

berbeda dan lain sebagainya. 

v  Komunikasi 

1. Pesan Instan: Kirim pesan teks secara real-time ke teman-teman Anda di Yahoo! 

atau Windows Live™ Messenger. 

2. Berbagi Foto: Saling berbagi foto dari desktop Anda atau Flickr dengan teman 

melalui YM sambil diskusi mengenai foto tersebut. 

3. Panggilan PC-ke-PC: Lakukan panggilan suara ke pengguna Yahoo! Messenger 

lainnya secara gratis (perlu mikrofon dan speaker/headset). 

4. SMS (Pesan Teks): Kirim pesan teks dari Messenger ke ponsel teman Anda secara 

gratis. 

5. Webcam: Hubungkan webcam Anda ke komputer dan berbagi video secara live 

dengan semua teman di Yahoo! Messenger. 

6. Ber-YM dalam Konferensi: Ber-YM dengan banyak teman sekaligus di dalam satu 

ruang konferensi (menyertakan fitur Suara, jika tersedia). 

7. Ber-YM dengan Banyak Teman yang ada di Jaringan Lain: Ber-YM dengan teman 

yang menggunakan Windows Live™ Messenger, Reuters Messaging, dan Lotus 

Sametime — langsung dari Yahoo! Messenger. 

8. Transfer File: Kirim file dengan cepat ke teman sambil ber-YM (hingga 2GB). 

v  Produktivitas 

1. Teruskan Pesan Instan ke Ponsel: Ketika Anda sign out dari Messenger, teruskan 

pesan instan yang baru ke ponsel Anda sebagai pesan teks. 

2. Panel Pencarian Kontak: Menemukan kontak untuk berkirim pesan, melakukan 

panggilan, SMS, dan lainnya dengan cepat. 

3. Yahoo! Search: Mulai pencarian di web langsung  dari jendela Yahoo! Messenger 

Anda. 



4. Buku Alamat Yahoo!: Lihat dan edit informasi kontak di Buku Alamat Yahoo! 

Anda langsung dari Messenger. 

5. Pengaturan Privasi : Buat diri Anda tampak online ke beberapa teman, dan offline 

ke yang lain. 

6. Pemberitahuan Yahoo! Mail: Dapatkan  pemberitahuan bila Anda menerima email 

baru di Yahoo! Mail. 

7. Voicemail: Teman Anda bisa meninggalkan voicemail untuk Anda bila mereka 

tidak bisa menghubungi Anda di Yahoo! Messenger. 

8. Pengarsipan pesan: Kelola arsip pribadi percakapan Anda. 

9. Jendela YM dengan tab: Rapikan desktop yang berantakan dengan mengorganisir 

banyak percakapan ke dalam satu jendela. 

10. Isyarat Buzz: Dapatkan perhatian teman Anda dengan mengklik tombol Buzz. 

11. Yahoo! Updates: Dapatkan update ‘real-time’ di Yahoo! Messenger tentang segala 

hal yang di posting teman Anda ataupun yang sedang mereka lakukan online. 

v  Menyenangkan & Personal 

1. Audibel: Kirim karakter animasi yang bisa bicara ke teman untuk menghidupkan 

percakapan Anda. 

2. Emoticon: Ekspresikan perasaan Anda dengan animasi wajah tersenyum ini. 

3. Avatar: Wakili diri Anda dengan gambar grafik yang keren, yang bisa Anda pilih 

sendiri gaya rambutnya, pakaiannya, dan lain-lainnya.Konsep Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) / Decision Support System (DSS) pertama kali diungkapkan pada 

awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management 

Decision System. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang 

ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan 

model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Istilah 

SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam 

proses pengambilan keputusan. 

4. Gambar Tampilan: Tampilkan gambar yang bisa mewakili diri Anda ke teman. 

5. Skin: Pilih skin yang berbeda dan berikan wajah baru pada dunia YM Anda. 

6. IMVironment: Hidupkan suasana dengan latar belakang bertema yang interaktif di 

jendela percakapan.Yahoo! Games: Bermain game pool, backgammon, checkers 

dan lainnya dengan teman sambil saling berkirim pesan instan. 

7. Pesan Status Buatan Sendiri: Beritahu teman Anda apa yang sedang Anda lakukan, 

lihat, atau rasakan melalui pesan status online Anda. 



8. Nada Dering Buatan Sendiri: Gunakan nada dering yang berbeda untuk setiap 

pemanggil, atau upload file audio untuk digunakan. 

9. Huruf & Warna yang bisa Dimodifikasi: Gunakan huruf, warna, dan gaya yang 

sesuai dengan kepribadian Anda untuk berkirim pesan. 

10. Efek & trek suara (Saat Panggilan Suara): Aktifkan efek suara saat Anda sedang 

telepon atau upload file musik untuk diputar sebagai suara di latar belakang.sumber 

 

2.2   Hasil Analisis 

2.2.A. Layout atau Tata Letak 

Melihat dari tampilan Yahoo! Messenger memiliki tampilan yang cukup menarik untuk 

sebuah aplikasi chatting. Dalam upgrade  terbarunya Yahoo! Messenger 11 memiliki tampilan 

lebih variasi warna dan tampilannya sederhana sehingga mudah dimengerti. 

  

 

         Gambar 2. Tampilan Versi Bahasa Inggris      

 

 

 

 

https://tarinwish.wordpress.com/2011/11/23/fitur-fitur-yahoo-messenger-ym/
http://1.bp.blogspot.com/-rwCFdx0JGjg/VQHPt9bQVeI/AAAAAAAAAKo/_CVuc9Yc-bI/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+10.26+AM.PNG


 

 

 

 Gambar 3. Tampilan Versi Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-J49wq8qb16Y/VQHP4aBf7yI/AAAAAAAAAKw/7cPUKZbWO1k/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+10.27+AM.PNG


2.2.B. Tipografi 

Tipografi adalah seni tentang aturan atau tata cara penggunaan huruf, kata, paragraf pada 

ruang – ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan – kesan tertentu sehingga dapat 

menolong para pembaca agar lebih nyaman dan maksimal dalam membaca. sumber 

Pada Yahoo! Messenger memiliki tampilan bentuk huruf standar(default) yaitu Arial 

dengan gaya jenis huruf regular dan ukuran huruf 10. Sedangkan jenis huruf untuk kontak 

online yaitu Tahoma dengan gaya jenis huruf regular dan ukuran huruf 8. Tetapi untuk 

keduanya dapat di sesuaikan dengan keinginan penggunanya. 

 

 

 

Gambar 4. Setting huruf pada yahho messenger  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tipografi
http://2.bp.blogspot.com/-WMVCz9waJwQ/VQHRCV6JH3I/AAAAAAAAAK8/b5Mn4h-NMd0/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+12.11+PM.PNG


 

 

 

Gambar 5. Menu setting pada Yahoo Messenger 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Menu Pilihan Bentuk Huruf 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-5Exr_relESM/VQHRMpjjRqI/AAAAAAAAALE/ZagBSXHkBiM/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+12.12+PM.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-KSEFWbaCUKc/VQHRUYJFh_I/AAAAAAAAALM/KItFjwWEQG8/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+12.12+PM+001.PNG


2.2.C. Pewarnaan 

Pada Yahoo! Messenger memiliki pewarnaan bentuk tampilan standar(default) yang sudah 

diatur dengan sedemikian rupa. Tetapi pengguna dapat merubah tampilan tersebut. 

 

 

 

Gambar 7. Menu perubahan skin/ warna 

 

 

2.2.D. Gambar-gambar 

Berikut adalah gambar-gambar Pada Yahoo! Messenger : 

  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-r5ni-OXL7fg/VQHRdbYcM4I/AAAAAAAAALU/pA_Enz8UAwc/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+10.37+AM.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-KagYnEP1G6k/VQHRk9K2CWI/AAAAAAAAALg/P3g8oTO01HE/s1600/Yahoo+Messenger.png


 

  

Gambar 8. Logo Yahoo Messenger 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan Yahoo Messenger 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-n2Ywm_Wzqxw/VQHRkYITQHI/AAAAAAAAALc/NMOrSyVEtkw/s1600/YM.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xG7-bM0XTLs/VQHRwuTDWPI/AAAAAAAAALs/4_Emm4yWURw/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+12.48+PM.PNG


 

 

 

Gambar 10. Tampilan chatting pada yahoo Messenger 

 

 

2.2.E. Susunan Menu 

Berikut adalah Susunan Menu Pada Yahoo! Messenger : 

  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ISFOnGJby5o/VQHR3oK9sHI/AAAAAAAAAL0/fG1_aYurBDA/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+12.47+PM.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-3W7cunn8yoM/VQHSChNSrLI/AAAAAAAAAL8/QL1vUtDLp1A/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+10.40+AM+001.PNG


 

  

Gambar 11 dan 12. Susunan Menu pada Yahoo Messenger 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-2Y-3pzbRZ1k/VQHSDFxbpNI/AAAAAAAAAMA/tQU5fPGuFh4/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+10.40+AM.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-bsLV2h53Txs/VQHSMSwPAvI/AAAAAAAAAMQ/sXg9TmkCCn8/s1600/Screen+Shot+03-12-15+at+10.41+AM+001.PNG


 

 

 

  

Gambar 13 dan 14. Susunan Menu pada Yahoo Messenger 

 

 

2.2.F. Aspek Keamanan 

Yahoo! Messenger memiliki sejumlah fitur keamanan. Anda dapat melakukan beberapa 

tindakan berikut: 

 Gunakan avatar. Avatar adalah karakter kartun khusus yang dapat mewakili Anda di Yahoo! 

Messenger untuk digunakan sebagai pengganti foto nyata yang mudah dikenali. Yahoo! Avatar 

memungkinkan Anda membuat karakter khusus untuk mewakili diri Anda. 

 Gunakan alias. Alias dapat digunakan sebagai ganti ID Yahoo! asli ketika menggunakan IM 

dengan orang lain. Untuk menggunakan alias, klik Kirim Sebagai pada bagian bawah layar 

sebelum mengetikkan pesan. Jika tidak memiliki alias, Anda dapat membuatnya dengan 

memilih Profil Saya pada menu Messenger dan mengikuti instruksi berikut untuk 

Membuat/Mengedit Profil. Alias tanpa informasi yang dapat dikenali secara pribadi adalah 

yang terbaik. Misalnya, dibanding "anggipitra1992jakarta," cobalah nama lebih generik seperti 

"langitbiru50." Pelajari lebih lanjut tentang memilih ID online. 

 Mengubah status online. Orang pada Daftar Messenger dapat melihat status online Anda 

(“Available” (Ada), "Not at My Desk” (Tidak di Tempat), dll.). Untuk privasi tambahan — 



atau untuk menghindari gangguan selama bekerja — atur status online Anda ke “Invisible” 

(Tidak Terlihat). 

 Hindari kontak dengan orang yang tidak menyenangkan. Anda memiliki beberapa cara 

untuk menghindari orang yang mengirim posting yang tidak menyenangkan atau tidak pantas 

maupun yang tidak mau beranjak. Ubah status online Anda ke “Invisible,” gunakan pengaturan 

sembunyi agar terlihat offline ke sebagian orang, abaikan pengguna tertentu atau siapa pun 

yang tidak ada dalam Daftar Messenger, atau hapus kontak tertentu. 

 Arsipkan pesan instan. Jika pengarsipan diaktikan, Yahoo! Messenger akan menyimpan 

semua percakapan IM secara otomatis. Jika seseorang mengirim komentar tidak pantas, 

menyinggung, melecehkan, atau  vulgar kepada Anda, Anda dapat meninjau percakapan yang 

tersimpan. Pastikan mengirimkan salinan IM tersebut ketika melaporkan penyalahgunaan. 

 Yahoo! Messenger menawarkan panggilan suara. Jika mengunakan layanan ini, Anda harus 

mengetahui cara: 

 Mengabaikan pengguna. Hentikan panggilan dari orang tertentu, agar lebih privasi, untuk 

memblokir orang yang tidak ada pada Daftar Messenger. 

 Mengatur ID Pemanggil. Ubah pengaturan untuk mengidentifikasi asal panggilan masuk dan 

menyembunyikan informasi kontak pada panggilan keluar. 

 Melihat histori panggilan. Aktifkan pengarsipan untuk menyimpan pesan suara lama dan 

daftar panggilan yang lalu. 

 Yahoo! Messenger dapat menginstal dan menggunakan webcam. Jika Anda menggunakan 

webcam, tempatkan komputer dan webcam di rumah pada tempat yang dapat terlihat oleh 

orang lain. Selain itu, pastikan bahwa Anda mengetahui cara: 

 Mengendalikan siapa yang dapat melihat. Tentukan siapa yang dapat melihat webcam dan 

pastikan orang lain meminta izin terlebih dulu. Banyak webcam yang dilengkapi perangkat 

lunak yang dapat menunjukkan siapa yang sedang melihat, serta fitur untuk memblokir orang 

yang mencoba melihat secara “anonim.” 

 Mengelola pesan status Yahoo! Messenger. Jangan izinkan orang melihat bahwa Anda 

memiliki webcam. Pilih Preferensi pada menu Messenger. Pada tab Webcam, hapus centang 

di samping Ketika saya menampilkan webcam, ubah pesan status saya ke:. 

 Memblokir orang. Cegah orang tertentu meminta izin melihat webcam Anda atau, agar lebih 

privasi, blokir orang yang tidak ada pada Daftar Messenger. 

Yahoo! Messenger memiliki fitur untuk bergabung dalam ruang chat, namun, anggota 

Yahoo! di bawah 18 tahun tidak diizinkan menggunakan Yahoo! Chat. 



Yahoo! Messenger terintegrasi dengan Yahoo! Updates , yang memberikan informasi 

aktivitas pengguna, berdasarkan konten publik yang telah dibuat pada Yahoo!. Anda dapat 

melihat update dari semua teman Messenger. 

Periksa pengaturan Update dan pastikan bahwa Anda mengetahui siapa yang dapat melihat 

apa yang Anda terbitkan. Pengaturan default memungkinan siapa saja melihat update Anda (ini 

untuk pengguna di atas 18 tahun; kami memiliki pengaturan berdasarkan usia bagi pengguna 

di bawah 18 tahun). Namun, Anda dapat dengan mudah membatasi siapa yang melihat update 

Anda dengan mengedit kendali untuk setiap aktivitas tertentu (seperti berbagi foto pada Flickr 

atau menuliskan komentar pada artikel Yahoo! News) atau dengan menonaktifkan update 

seluruhnya. 

Lihat Bantuan Yahoo! Messenger untuk instruksi langkah demi langkah untuk 

menggunakan fitur-fitur tersebut. sumber 

 

 

2.2.G. Kegunaan (Useability) 

Yahoo! Messenger adalah program aplikasi komunikasi yang berguna untuk 

mengirimkan pesan secara instan, yang memungkinkan penggunanya berinteraksi atau chatting 

secara langsung di internet. Versi terbaru program ini adalah Yahoo! Messenger 11.5, yang 

dirilis pada tanggal 24 Februari 2012. Software Yahoo! Messenger dibuat dan dikembangkan 

oleh Yahoo! Inc. 

Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kelengkapan fitur komunikasi, 

personalisasi pengguna, dan kecepatannya dalam menayangkan pesan secara realtime 

(langsung). Selain bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui teks, Yahoo! Messenger atau 

sering disingkat YM ini juga bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui suara dan tatap 

muka melalui webcam. Fitur terbarunya juga memungkinkan pengguna YM untuk berinteraksi 

dengan pengguna di layanan dan jaringan lain, seperti Windows Live (MSN) dan Facebook. 

Komunikasi bisa dilakukan secara individual melalui Private Message (PM), maupun secara 

massal melalui Conference dan Chat Room. Aplikasi ini juga sangat melindungi privasi 

penggunanya, di mana komunikasi hanya bisa dilakukan oleh sesama pengguna yang sudah 

saling kenal dan terkoneksi dalam daftar kontak. 

Program Yahoo! Messenger banyak diaplikasikan dan digunakan oleh berbagai kalangan 

pengguna internet. Yahoo! Messenger merupakan software gratis (freeware). sumber 

 

 

https://id.safely.yahoo.com/pedoman-keamanan-yahoo-messenger-163418904.html
http://ghintink.blogspot.com/2014/01/kegunaan-yahoo-messenger_9445.html


BAB III 

PENUTUP 

3.1    Kesimpulan 

Yahoo! Messenger  adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan 

mudah dengan teman dan keluarga di seluruh dunia. Anda dapat mengobrol secara real-time, 

mengupdate status dan melihat berita terbaru teman Anda, mengirim pesan SMS, serta berbagi 

foto dan file secara instan. 

Semua orang yang menggunakan Yahoo! Messenger harus mematuhi Ketentuan Layanan 

Yahoo!. 

 

3.2    Saran 

Yahoo! berkomitmen untuk memberi pengalaman online lebih aman bagi siapa saja. 

Yahoo! Messenger memiliki sejumlah fitur aman untuk membatasi potensi risiko. Tetapi, 

melindungi remaja secara online merupakan tanggung jawab yang ditanggung bersama oleh 

orang tua, guru, dan pengasuh lainnya. 

Anda harus memulai dengan mempelajari beberapa praktik dasar untuk keamanan 

online. Ini meliputi melindungi identitas saat online, menjaga kerahasiaan kata sandi, berhati-

hati dengan orang asing, dan membuat ikrar keluarga untuk keamanan online. 

Anda juga dapat mengarsipkan percakapan pesan instan, panggilan suara, histori pesan suara, 

dan meninjaunya dengan keluarga. 

Jika Anda mendapati bahasa yang tidak senonoh, konten dewasa, ancaman kekerasan 

fisik, pelecehan, atau hal apa pun lainnya yang melanggar Ketentuan  Ketentuan Layanan 

Messenger, harap laporkan penyalahgunaan tersebut. 
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