
 
 
 
 

A. Pengertian etika 
Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan merumuskan 
pengertian etika dalam tiga arti pengertian sebagai berikut: 
 Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral 
 Kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak  
 Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat 
 
Dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat-istiadat atau 
kebiasaan yang baik 
Menurut Professor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yaitu: 
 Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orangyang beretika adalah 

orang yang baik 
 Etika merupakan hukuman sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, 

serta membatasi perilaku manusia 
 

B. Etika, Filsafat, dan ilmu pengetahuan 
Abdul Kadir memperinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu sebagai berikut: 
 Kegiatan intelektual 

Bahwa filsafat merupakan kegiatan yang memerlukan intelekualitas atau pemikiran 
 Mencari makna yang hakiki 

Filsafat memerlukan interprestasi terhadap sesuatu dalam kerangka pencarian makna yang 
hakiki 

 Segala fakta dan gejala 
Bahwa objek dari gejala filsafat adalah fakta dan gejala yang terjadi secara nyata 

 Dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis 
Filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya serta membutuhkan prosedur-prosedur 
yang sistematis  

 Untuk kebahagiaan manusia 
Tujuan akhir filsafat adalah sebuah ilmu adalah kebahagiaan umat manusia 

Etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari 
perbuatan baik dan buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam 
kehendaknya. 
Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah obyek ilmu pengetahuan. Jadi etika 
menelaah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang memuaskan 
manusia, baik jasmani maupun rohani dari dunia sampai akhirat melalui kebenaran-kebenaran yang 
bersifat filosofis. 
 

C. Etika, moral, dan norma kehidupan 
Moral sama dengan etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau 
suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitasnya. 
Lawrence Konhbreg juga mencatat enam tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya etka 
adalah sebagai berikut: 
1. Orientasi pada hubungan, ganjaran, kekuatan fisik, dan material 

Nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dipersoalkan pada orientasi ini. 
2. Orientasi hedonistis hubungan antarmanusia 

Orientasi ini melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan 
individu dan atau (kadang-kadang) kebutuhan orang lain. 
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3. Orientasi konformitas 
Orientasi ini sering disebut orientasi “anak manis”  di mana seseorang cenderung 
mempertahankan harapan kelompoknya, serta memperoleh persetujuan. 

4. Orientasi pada otoritas 
Pada orientasi ini orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib 
sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan 

5. Orientasi kontrak sosial 
Orientasi ini dilatarbelakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal 
balik atas tatanan bersifat demokratis 

6. Orientasi moralitas prinsip suara hati, individu, komprehensif, dan universal 
Orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan 
martabat menjadi suatu hari pokok yang dipertimbangkan 

Etika merupakan cabang filsafat tentang nilai dan norma moral yang sangat menekankan 
pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli norma tersebut. Etika merupakan refleksi kritis 
rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku 
hidup manusia. 
Menurut sony keraf, moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik 
sebagai manusia. Nilai-nilai moral mengandung pertuah-pertuah, nasehat, wejangan, peraturan, 
perintah, dan lain sebagainya yang terbentuk secara turun-temurun melalui suatu budaya tertentu 
tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik agar menjadi manusia yang benar-benar baik. 
Menurut Fans Magnis Suseno menyatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah 
ajaran, sedangkan yang memberikan manusia norma tentang bagaimana manusia harus hidup  
adalah moralitas. 
 

D. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum 
Faktor-faktor yang berpengaruh dan keputusan atau tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah 
perusahaan adalah sebagai berikut: 
 Kebutuhan individu 

Merupakan faktor utama penyebab tindakan-tindakan yang tidak etis 
 Tidak ada pedoman 

Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang 
baku tentang bagaimana melakukan sesuatu 

 Perilaku dan kebiasaan individu 
Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu, tanpa memperhatikan 
faktor lingkungan di mana individu tersebut berada 

 Lingkungan tidak etis 
Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan, dapat mempengaruhi 
orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa 

 Perilaku atasan 
Atasan bisa melakukan tidak etis, dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup 
pekerjaannya untuk melakukan hal yang serupa 

Tindakan pelanggaran terhadap etika: 
 Pertama adalah sanksi sosial.  Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam 

kehidupan masyarakat maka terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah 
sanksi sosial 

 Kedua adalah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras 
dengan aturan hukum 

Hukum disiplin merupakan bagian hukum pidana, yang mengatur dan berlaku bagian suatu 
golongan atau profesi yang bergerak dalam aktivitas sosial-kemasyarakat yang keputusannya 
dipatuhi anggota. 
 



E. Berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat 
Etika dapa dikelompokkan menjadi dua jenis: 
 Etika deskriptit 

Merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku 
manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. 

 Etika normatif 
Merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang 
bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku 

Perbedaan di atas adalah etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan tentang perilaku yang dilakukan, sedangkan normatif memberikan penilaian sekaligus 
memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan  yang akan diputuskan. 
Sony keraf mencatat adanya dua macam norma yang berkembang: 
 Norma umum adalah norma yang memiliki sifat universal yang dikelompokkan lagi menjadi 

tiga kelompok: 
 Norma sopan santun adalah norma yang menyangkut tata cara hidup dalam pergaulan, 

sehari-hari. 
 Norma hukum adalah norma yang memiliki keberlakukan lebih tegas karena diatur oleh 

suatu hukum dengan jaminan hukuman bagi pelanggarnya 
 Norma moral adalah norma yang sering digunakan seebagai tolak ukur masyarakat untuk 

untuk menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia 
 Norma khusus merpakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam 

lingkup yang lebih sempit. 
Etika umum adalah etika tentang kondisi-kondisi dasar dan umum, bagaimana manusia harus 
bertindak secara etis. 
Etika khusus merupakan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. 
Etika khusus dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. 
Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan 
sesama dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara 
profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Etika dan teknologi: tantangan masa depan 
Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi yang memberikan 
banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, 
maupun pengambilan keputusan 
Perubahan yang terjadi cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi 
tersebut, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia 
terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. 
Teknologi sebenarnya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. 
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A. Sejarah etika komputer 
 Era 1940 – 1950-an 
 Munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan profesor 

Norbet Wiener. 
 Tantangan universal dari proyek tersebut menyebabkan Wiener dan beberapa rekan kerjanya 

harus memperhatikan sisi lain dari sebuah perkembangan teknologi, yaitu etika. 
 Pada tahun 1950, Wiener menerbitkan sebuah buku yang monumental, berjudul “The 

Human Use of Being”. 
 Bagian pokok yang mencakup dalam buku tersebut adalah:  

 Tujuan hidup manusia 
 Empat prinsip-prinsip hukum 
 Diskusi tentang masalah-masalah pokok dalam etika komputer 
 Contoh topik kunci tentang etika komputer 

 Dasar-dasar etika komputer yang diberikan Wiener berada jauh di depan waktunya, dan 
hampir diabaikan untuk beberapa dekade. 

 Era 1960-an 
 Pada pertengahan tahun 1960, Donn Parker dari SRI International Menlo Park California 

melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak 
sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. 

 Dalam perkembangannya, ia menerbitkan “Rules of Ethics in Information Processing” 
atau peraturan tentang dalam pengolahan informasi. 

 Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer, 
yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin 
perkembangan Kode Etik Profesional yang pertama dilakukan untuk Association 
Computing Machinery (ACM) . 

 Era 1970-an 
 Era ini dimulai sepanjang tahun  1960, Josephn Weizenbaum, ilmuwan komputer MIT di 

Boston, suatu program komputer yang disebut ELIZA. 
 Weizenbaum dikejutkan oleh reaksi dari penemuan sederhananya itu, dimana beberapa 

dokter jiwa melihatnya sebagai bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatisasi 
psikoterapi. 

 Perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Maner 
yang sudah dimulai menggunakan istilah “computer ethics” untuk mengacu pada bidang 
pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian 
teknologi komputer waktu itu. 

 Era 1980-an 
 Tahun 1980-an sejumlah konseksuensi sosial dan teknologi informasi  yang etis menjadi isu 

di Amerika dan Eropa. 
 Pertengahan 80-an, James Moor dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik yang 

berjudul “What Is Computer Ethics?” sebagai isu khusus pada Jurnal Metaphilosophy 
[Moor, 1985]. 

 Era 1990-an sampai sekarang 
 Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, 

buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di 
bidang etika komputer. 
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 Perkembangan yang cukup penting lainnya kepeloporan Sommon Rogerson dari De 
Montfort University, yang mendirikan Centre for Computing and Social Responsibility. 

 Berkat jasa dan kontribusi pemikiran yang brilian dari para ilmuwan di bidang etika 
komputer, dimulai dari Wiener, Parker, Weizenbaum, sampai Rogerson, akhirnya etika 
komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banya pusat riset dari perguruan tinggi 
di dunia yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan komputer itu sendiri 

 Etika komputer di Indonesia 
 Sebagai negara yang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia 

tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut.  
 Perhatikan gambar di bawah ini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Beberapa pandangan dalamcakupan etika komputer 

Istilah “etika komputer” pada pertengahan tahun 70-an, Walter Maner menggambarkan bidang 
tersebut sebagai bidang ilmu yang menguji “permasalahan etis yang menjengkelkan, yang 
diciptakan oleh teknologi komputer”. 
Deborah Johnson dalam bukunya Computer  Ethics, menggambarkan bidang ini sebagai satu studi 
tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar baru, yang memaksa kita sebagai 
penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang “belum dipetakan” 
Komputer disebut “logically malleable” karena bisa melakukan aktivitas apa pun dalam membantu 
tugas manusia. 
Menurut Moor, revolusi komputer sedang terjadi dalam dua langkah yakni pengenalan teknologi 
dan penyebaran teknologi . Perhatikan gambar tahap revolusi komputer di bawah ini 
Pada tahun 1990, Donald Gotterborn melopori suatu pendekatan yang berbeda dalam melukiskan 
cakupan khusus di bidang komputer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Isu-isu pokok etika komputer   
 Kejahatan komputer 

- Perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, selain membawa dampak positif 
bagi umat manusia, disisi lain juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi, baik 
untuk mencari materi maupun sekedar iseng 

- Kejahatan komputer dapat diartikan sebagai “kejahatan yang ditimbulkan karena 
penggunaan komputer secara illegal”  (menurut Andi Hamzah) 

 
 Cyber ethics 

- Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet, singkatan dari 
Interconnection Networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan  di seluruh 
dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit komputer menjadi satu jaringan yang bisa mengakses 

- Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki 
pendidikan, bisnis, layanan pemerintah, dan demokrasi 

- Netiket yang paling sering digunakan mengacu kepada standar netiket yang ditetapkan IETF 
(The Internet Engineering Task Force). 
 

 E-Commerce 
- Pengertian: 

• Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model 
perdagangan elektronik yang disebut elecronic commerce. 

• E-commerce adalahsistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang 
ada di jaringan internet 

- E-commerce dapat menimbulkan beberapa isu yang menyangkut aspek hukum perdagangan 
dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online networking management tersebut. 

- Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh 
UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang di bawah naungan PBB 
 

 Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 
- Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, komputer memiliki sifat keluwesan yang 

tinggi  
- Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah 

pembajak perangkat lunak, softlifting (pemakaian lisensi melebih kapasitas penggunaan 
yang seharusnya), penjualan CDROM ilegal atau penyewaan perangkat lunak ilegal 
 
 



 Tanggung jawab profesi 
- Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah 

melakukan spesialisasi di bidang pengetahuan dan sering kali mempunyai posisi yang tinggi 
dan terhormat di masyarakat 

- Hubungan ini melibatkan suatu keanekaragaman minat dan kadang-kadang minat ini dapat 
masuk ke dalam bertentangan satu sama lain 

- Organisasi profesi di AS,  seperti Association for Computing Machinery (ACM) dan 
Institute of Electrial and Electronic Engineering (IEEE), sudah menetapkan kode etik, 
syarat-syarat pelaku profesi dan garis-garis besar pekerjaan untuk membantu para 
profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang 
dipenuhinya 

- Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer didirikan sejak tahun 1974 yang 
bernama IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika), juga sudah menetapkan kode 
etik yang sudah disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer 
di Indonesia 

- Munculnya kode etik profesi tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang 
tinggi bagi  para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan 
tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai garis-garis profesionalisme yang 
ditetapkan 

  



 
 
 
 
 
A. Manusia dan kebutuhan 

Sebagai makhluk yang istimewa, untuk melengkapi kebutuhannya, manusia harus bekerja dan 
berkarya.  
Menurut Abdul Kadir Muhammad mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi empat 
kelompok yaitu: 
 Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang bersifat material baik harta maupun  benda 

yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. 
 Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang bersifat nonmaterial untuk kesehatan dan 

ketenangan manusia secara psikologi, biasa yang disebut kebutuhan rohani. 
 Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke 

generasi 
 Kebutuhan pekerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan 

kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.  
 

B. Pekerjaan dan profesi 
Menurut Thomas Aquinas seperti dikutip oleh Sumaryono yang menyatakan bahwa setiap wujud 
kerja mempunyai empat tujuan yakni: 
 Menemuhi kebutuhan hidup 

Hasil dari melakukan pekerjaan dapat digunakan untuk menemuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 
baik kebutuhan pangan, sandang, papan maupun kebutuhan yang lain 

 Mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas 
Adanya lapangan pekerjaan akan mencegah terjadinya pengangguran, yang berarti pula 
mencegah semakin merebaknya tindak kejahatan 

 Melayani sesama 
Manusia dapat berbuat amal dan kebaikan bagi sesamanya dengan kelebihan dari hasil 
pekerjaan yang dilakukannya 

 Mengontrol gaya hidup 
Orang dapat mengontrol gaya hidupnya dengan melakukan pekerjaan 

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. 
Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan 
tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapati melalui 
pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus 
memperbarharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi.  
Catatan tentang profesi adalah: 
 Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang 

didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya 
 Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai utama nafkah hidup dengan 

keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya 
 Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus 

memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi 
Dua catatan pokok profesi khusus adalah: 
 Pada profesi tertentu melibatkan hajat hidup orang banyak, gelar keprofesionalan tersebut harus 

didapatkan melalui pengujian oleh organisasi profesional yang diakui secara nasional atau 
internasional, dan hanya kandidat yang lulus berhak menyandang agar profesi ini dan 
melakukan pekerjaan untuk profesi ini 

 Profesi luhur merupakan yang menekankan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat  

BAB 3 

PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL  
 



 
C. Profesi dan profesional 

Seorang profesi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 
 Menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya 

Seorang profesional adalah seorang yang menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, tidak 
setengah-tengah atau sekedar tahu saja sehingga benar-benar memahami hakikat pekerjaan yang 
ditekuninya 

 Mampu mengonversikan ilmu menjadi keterampilan 
Seorang profesional juga harus mampu mengonversikan ilmu menjadi suatu keterampilan 

 Selalu menunjung tinggi etika dan integritas profesi 
Kode etik tersebut merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati 
oleh semua anggota profesi yang bersangkutan 

Untuk menjadi profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa 
sikap sebagai berikut: 
 Komitmen tinggi 

Seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang 
dilakukannya 

 Tanggung jawab 
Seorang profesional juga harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya sendiri 

 Berpikir sistematis 
Seorang profesional harus mampu menguasai berpikir secara sistematis tentang apa yang 
dilakukannya dan belajar dari pengalamannya 

 Penguasaan materi 
Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan/materi pekerjaan yang sedang 
dilakukannya 

 Menjadi bagian masyarakat profesional 
Seyogyanya seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan 
profesinya 

Titik penekanan dari profesionalisme adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan 
manajemen beserta strategi penerapannya 
Seorang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya 
menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut  
 

D. Mengukur profesionalisme 
Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis 
untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. 
Empat pendekatan perspekif  yang akan diuraikan sebagai berikut:  
1. Pendekatan berorientasi filosofis 

Pendekatan orientasi filosofis ini melihat hal pokok yang dapat digunakan untuk mengetahui 
tingkat profesionalisme sebagai berikut: 
 Pendekatan lambang profesional 

Lambang profesional yang dimaksud antara lain seperti sertifikat, lisensi, dan akreditasi 
 Pendekatan sikap individu 

Pendekatan ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diikuti oleh umum dan 
bermanfaat bagi pengguna 

 Pendekatan electic 
Pendekatan electic adalah pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode, dan 
konsep dari berbagai sumber, sistem, dan pemikiran akademis  

 
 



2. Pendekatan perkembangan bertahap 
Orientasi perkembangan menekankan pada enam langkah dalam proses berikut: 
 Berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi 
 Melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung 

profesi yang dijalaninya 
 Setelah individu-individu yang minat yang sama berkumpul, selanjutnya para praktisi akan 

terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat 
sebagai sebuah organisasi profesi 

 Membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau 
kualifikasi tertentu 

 Menentukan kode etik yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang 
harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan 

 Revisi persyaratan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan  
pekerjaan di lapangan  

 
3. Pendekatan berorientasi karakteristik 

Ada delapan karakteristik pengembangan proses profesional yang saling terkait, yaitu 
 Kode etik yang merupakan aturan main dalam menjalankan profesinya 
 Pengetahuan yang terorganisir yang mendukung pelaksanaan sebuah profesi 
 Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus 
 Tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi 
 Sertifikasi keahlian yang harus dimiliki sebagai salah satu lambang profesional 
 Proses tertentu sebelum memangku untuk bisa memikul tugas dan tanggung jawab dengan 

baik 
 Adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota 
 Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktik dan pelanggaran kode 

etik profesi  
 

4. Pendekatan berorientasi non-tradisional 
Perspektif pendekatan non-tradisional menyatakan  bahwa seseorang dengan bidang ilmu 
tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik untuk kebutuhan 
sebuah profesi 

  



 
 
 
 
 

A. Gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi 
Dengan posisi tenaga kerja di bidang teknologi informasi yang sangat bervariasi, menyesuaikan 
skala bisnis dan kebutuhan pasar 
Secara umum, pekerjaan di bidang TI setidaknya terbagi menjadi empat kelompok: 
 Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software), baik 

mereka yang merancang sistem operas, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan 
kelompok ini, terdapat pekerjaan seperti, misalnya 

 Sistem analis 
Merupakan orang yang bertugas untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, 
mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi 
kelayakan dan desain sistem  yang akan dikembangkan 

 Programer 
Merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu 
membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa 
sebelumnya 

 Web designer 
Merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis 
dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web 

 Web programmer 
Merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web desainer, yaitu 
membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya 

 dll 
 Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware). Pada 

lingkungan kelompok ini, pekerjaan-pekerjaan seperti: 
 Technical engineer 

Merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan 
maupun perbaikan perancang sistem komputer 

 Networking engineer 
Adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance 
sampai pada troubleshooting-nya  

 dll  
 Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada 

lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan seperti: 
 EDPOperator 

Adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan 
electronik data processing dalam lingkungan perusahaan atau organisasi lainnya 

 System administrator 
Merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan 
pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-
hal yang berhubungan dengan operasional sebuah sistem 

 MIS Director 
Merupakan orang yang mewakili wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, 
melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, 
perangkat lunak maupun sumber daya manusianya 

 dll 

BAB 4 
 

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI  



 Kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi 
informasi 

 
B. Profesi bidang teknologi informasi sebagai profesi 

Seorang software engineer dapat dikatakan sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai 
software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya 
Software engineer juga harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai 
perkembangan teknologi komputer yang cepat 
Julius Hermawan, mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga 
pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi 
Kompetensi adalah suatu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk 
memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesi 
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, seorang software 
engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak seperti: 
 Bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak 

Bidang ilmu yang mencakup teknik analisa masalah, desain atau perancangan sistem yang ada 
dan yang akan dibangun serta implementasi pemrograman dari desain menjadi perangkat lunak 
siap pakai 

 Manajemen sumber daya 
Bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, dan mengoptimalkan pemanfaatan 
sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya 

 Mengelola kelompok kerja 
Merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi 
antarkomponen dalam sebuah kelompok kerja mencapai tujuan tertentu 

 Komunikasi   
Merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik komunikasi dan interaksi dengan manusia lain 

Untuk itu, seorang engineer idealnya merupakan seseorang yang memiliki pendidikan formal 
setingkat sarjana atau diploma dengan ilmu yang merupakan gabungan-gabungan dari bidang-
bidang seperti: 
 Ilmu komputer (Computer Science) 

Komponen yang berhubungan adalah sebagai berikut: 
 Teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem 
 Eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep 
 Metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya 
 Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan 

requirement yang diminta 
 Teknik rekayasa (Engineering) 

Merupakan ilmu yang mempelajari analisa, rekayasa, spesifikasi, dan validasi untuk 
menghasilkan produk (dalam hal ini perangkat lunak) yang digunakan untuk memecahkan 
masalah berbagai bidang 

 Teknik Industri (Industrial Engineering) 
Merupakan bidang ilmu teknik yang mempelajari riset operasi, perencanaan produksi, 
pengendalian kualitas, seta optimasi proses dan sumber daya untuk mencapai keberhasilan 
proses produksi 

 Ilmu manajemen 
Merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengelola manusia dan kelompok 
kerja serta melakukan manajemen proyek 

 Ilmu sosial (social science) 
Merupakan ilmu yang dibutuhkan dalam kerangka hubungan sosial dan ditekankan pada 
masalah pendekatan manusia, interaksi, dan komunikasi 



Software engineer sebagai sebuah profesi tidak semata mengandalkan pengetahuan dalam ilmu 
komputer saja melainkan interdispliner dari berbagai bidang ilmu yang saling mengisi dan saling 
mendukung dalam menjalankan tugas 
 

C. Pekerjaan teknologi informasi standar pemerintah 
- Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa maka pemerintah pun 

merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya 
- Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam teknologi informasi 

sejak tahun 1992 
- Pranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, serta tanggung 

jawab serta hak untuk membuat, merawat, dan mengemgangkan sistem dan atau program 
pengolahan dengan komputer. Di bawah ini adalah penjelasan tentang pranata komputer sebagai 
berikut: 
 Pengangkatan jabatan pranata komputer 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh 
Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 
Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Menteri, Jaksa Agung Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan 
Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat 
mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk mengangkat pejabat Pranata Komputer yang 
memegang jabatan ahli Pranata Komputer Muda ke bawah 
 

 Syarat-syarat jabatan pranata komputer 
1. Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, 

memelihara, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan 
komputer 

2. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Mudah/Diploma 1 atau yang sederajat 
3. Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan atau pengalaman 

melakukan kegiatan di bidang komputer 
4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan 

dengan bidang komputer 
5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik 

 
 

 Jenjang dan pangkat pranata komputer 
Sesuai dengan tugasnya, tanggung jawab dan nilai-nilai profesionalitas yang harus 
dimilikinya, terdapat jenjang dan pangkat pranata komputer. 
 

 Pembebasan sementara pranata komputer 
Untuk tetap pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bahwa Pranata 
Komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal 
 

 Penghentian dari jabatan pranata komputer  
 

D. Standarisasi profesi menurut SRIG-PS-SEARCC 
Kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job adalah sebagai berikut: 
 Cross country, cross enterprise aplicability 

Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap 
negara region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas fungsi setiap pekerjaan  

 Function oriented bukan title oriented 



Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau titel yang 
diberikan dapat saja berbeda, tetapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut 
sama 

 Testable/certifiable 
Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat 
diukur/diuji 

 Aplicable 
Fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas Profesional TI pada region 
masing-masing 

 
Model klasifikasi yang direkomendasikan 

Setiap jenis pekerjaan menurut skema di atas adalah sebagai berikut: 
1. Supervised (terbimbing) 

Tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam 
pelaksanaan tugasnya 

2. Moderately supervised (madya) 
Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan tugas lebih dari 
3-5 tahun tahun pengalaman 

3. Independent (mandiri) 
Memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas  

Jenis pekerjaan di bidang ti yang direkomendasikan SRIGPS-SEARCC 
 Programmer 

Merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem 
yang telah dirancang sebelumnya  

 System analyst (analis sistem) 
Merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analis dan desain terhadap sebuah sistem 
sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut 

 Project manager (manajer proyek) 
Merupakan pekerjaan untuk mekukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem 
informasi 

 Instructor (instruktur) 
Berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik 
maupun pekerja level di bawahnya 

 Specialist 



Merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan spesialis menurut 
SEARCC terdiri atas: 

 Data Communication 
 Database 
 Security 
 Quality Assurances 
 IS Audit 
 System software support 
 Distrbuted system 
 System integration  

  



 
 
 
 

A. Peningkatan profesionalisme 
Seorang yang bekerja dalam bidang TI harus memiliki beberapa persyaratan profesionalisme antara 
lain: 
 Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu 

pengetahuan di abad 21 
 Penguasaan kiat-kiat yang berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau 

konsep-konsep belaka 
 Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan  
Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai penyebab rendahnya profesionalisme pekerja di 
bidang teknologi informasi, antara lain:  
 Masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total atau hanya 

sekerja sambilan 
 Belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di 

bidang TI 
 Masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang  TI  
 

B. Mempersiapkan SDM 
Bidang TI tergolong bidang baru dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya. 
Beberapa hal yang dilakukan di Indonesia antara lain adalah membuka berbagai program 
pendidikan di bidang TI misalnya: 
 Program sekolah 2000 

Merupakan sebuah sekolah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Inter 
Indonesia yang bertujuan untuk menjaring sekolah-sekolah sekolah dengan internet 

 Program SMK TI  
Merupakan sekolah yang bertujuan mencetak tenaga kerja yang siap pakai dalam kegiatan 
operasional 

 Program Diploma TI 
Hampir sama dengan SMK, program diploma ini juga diharapkan menjadi tenaga kerja yang 
siap digunakan dan terampil di bidangnya 

 Program pendidikan sarjama TI  
Program pendidikan sarjana, menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tetapi dilengkapi 
dengan kemampuan analisis dan perancangan sistem yang kuat 

 
C. Menjadi profesionalisme dengan sertifikasi 

Profesi di bidang TI merupakan profesi yang tergolong baru di antara profesi-profesi yang lain 
seperti guru, kedokteran dan sebagainya 
Sertifikasi adalah salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Beberapa alasan 
tentang pentingnya sertifikasi untuk profesional di bidang TI antara lain: 
 Bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan bidang TI membutuhkan expertise 
 Bahwa profesi di bidang TI, dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa, dan bisnis bersifat 

kepercayaan 
Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan sertifikasi antara lain 
 Ikut berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih profesional 
 Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi 
 Pengakuan dari organisasi profesi sejenis (benchmarking), baik pada tingkat regional maupun 

internasional 
 Membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, maupun internasional 

BAB 5 
 

MENINGKATKAN PROFESIONALISME DI BIDANG TI  



 Memperoleh peningkatan karier dan pendapatan sesuai perimbang dengan pedoman skala yang 
diberlakukan  
 

Standarisasi dan sertifikasi dapat diberakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk pemerintah 
dilakukan oleh indual secara langsung atau sering disebut vendor certification 
Sertifikasi yang berkembang dewasa ini mengarah pada klasifikasi antara lain: 
 Sertifikasi berorientasi produk 

Contohnya: 
 Sertifikasi Microsoft 
 Sertifikasi Oracle 
 Sertifikasi CISCO 
 Sertifikasi Novell 

 sertifikasi berorientasi profesi 
Conohnya: Instutite for Certification of Computing Professionals  

Beberapa alasan yang dapat menghambat keputusan pengambilan sertifikasi adalah: 
 Biaya yang mahal 
 Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi 

  



 
 
 
 

A. Pembentukan organisasi profesi 
Tujuan utama sebuah profesi adalah menemuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme 
tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi, dengan orientasi kepentingan publik 
Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah 
profesi adalah 
 Kredibilitas 

Bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi sistem informasi yang dimiliki sebuah 
profesi 

 Profesionalisme 
Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi 
sebagai profesional bidangnya 

 Kualitas jasa 
Adanya kenyakinan bahwa semua pelayanan yang diberi pelaku sebuah profesi menemuhi 
standar kinerja yang tinggi 

 Kepercayaan 
Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional 
yang melandasi pemberi jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada 
profesi yang bersangkutan 

Organisasi profesi merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses 
profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh 
pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. 
Perkembangan sebuah profesi menekankan pada langkah awal, yaitu adanya asosiasi informal di 
antara individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi, serta melakukan 
identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani 
Tiga langkah proses profesional sebuah profesi adalah: 
 Munculnya asosiasi informal 

Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama 
terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu 

 Identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu 
Oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung pekerjaan yang dijalani, 
komunitas tersebut atas mengabdopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya 

 Para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga  
Selanjutnya, seiring dengan perkembangan lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani baik 
dari sisi jumlah pelaku, profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang jadi lingkup 
pekerjaan, maka  dirasa untuk memformal komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi 
yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat 

 
B. Fungsi pokok organisasi profesi 
 Mengatur keanggotaan organisasi  

Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat 
keanggotaan, sebuah profesi yang lebih jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga 

 Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan 
teknologi 
Organisasi profesi melakkukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk 
meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan profesi tersebut 

BAB 6 
 

ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI  



 Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya 
Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme 

 Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota 
Etika profesi merupakan aturan yang berlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi 

 Memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi  
Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota  

 
C. Organisasi profesi TI di Indonesia 

Azas,Tujuan, dan Fungsi 
 Azas dalam IPKIN adalah Pancasila 
 IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan 

informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah 
komunikasi, konsultasi, dan koordinat antara anggota. 

 Fungsinya: 
 Menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, 

latihan, seminar, diskusi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan dengan bidang 
komputer dan informatika 

 Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuam 
yang ada 

 Menerbitkan buletin IPKIN, buku, makalah, Konferensi Komputer Nasional, jurnal profesi 
dan dokumen lainnya, baik untuk kepentingan anggota maupun masyarakat umum 

 Mengadakan kerja sama organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri, selama 
maksud dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN 

 Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN sepanjang tidak 
bertentangan dengan anggota Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga   

 
Keanggotaan 
 Anggota biasa 

Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah perorangan warga negara Indonesia, yang 
mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh instansi/perusahaan tempat ia bekerja 
setelah menemuhi syarat-syarat berikut: 

 Telah menyelesaikan pekerjaan pendidikan tingkat tinggi baik yang bersifat gelar maupun 
non gelar dalam bidang komputer dan informatika 

 Berpengalaman dalam bidang komputer dan informatika yang dianggap menemuhi syarat 
oleh Dewan Pengurus/Cabang IPKIN untuk anggota biasa 

 Anggota muda 
Yang masuk sebagai anggota muda adalah anggota masyarakat yang tidak dapat menemuhi 
syarat salah satu kategori anggota tetapi pekerjaan atau kesenangan (hobi) yang dimiliki 
berhubungan dengan bidang komputer dan informatika atau pemuda/pelajar/siswa yang 
berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika 

 Anggota kehormatan 
Adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN dan 
pengurus karena peranannya yang luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tujuan-
tuuan IPKIN 
Anggota kehormatan ditetapkan melalui prosedur penunjuk sebagai berikut: 

 Calon anggota kehormatan harus disponsori oleh salah seorang pengurus IPKIN, baik di 
cabang maupun di pusat 

 Usulan penunjukan oleh sponsor diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir yang 
disediakan dilengkapi dengan alasan-alasan yang memperkuat usulan tersebut 

 Penerimaan sebagai anggota kehormatan ditentukan dan disetujui melalui Rapat Pleno 
Dewan Pengurus baik di cabang maupun pusat 



 Ketua IPKIN dan Anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk oleh sidang pleno 
menyampaikan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan untuk mendapat penegasan 
atas kesediaan calon tersebut menjadi anggota kehormatan 

 Pemberitahuan secara resmi/tertulis dikirimkan kepada calon selambat-lambat satu bulan 
sesudah pernyataan calon tersebut diperoleh 

 Anggota perusahaan  
Jenis anggota yang terakhir yaitu anggota perusahaan adalah suatu perusahaan/organisasi yang 
bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung IPKIN 

 
Tata organisasi 
 Rapat anggota IPKIN 

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi 
 Dewan pengurus IPKIN 

Terdiri atas: 
- Dewan Pembina merupakan badan yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat 

oleh IPKIN dan berfungsi sebagai badan pelindung dan penasehat Dewan Pengurus 
Pusat/Cabang  IPKIN 

- Dewan pengurus Pusat/Cabang 
Secara umum disebut Dewan Pengurus yang terdiri dari: 
- Pengurus IPKIN Pusat disebut Dewan Pengurus Pusat 
- Pengurus IPKIN Cabang disebut Dewan Pengurus Cabang 
- Dewan Pengurus Pusat maupun Cabang merupakan Lembaga Eksekutif tertinggi IPKIN 

- Dewan Pengurus Harian  
Adalah sebagian dari Dewan Pengurus Pusat/Cabang yang melaksanakan kegiatan 
kepemimpinan IPKIN sehari-hari 

- Dewan Pengurus Pusat maupun pusat bertugas mengelola kegiatan organisasi dan 
melaksanakan kebijakan dan program-program yang ditetapkan 

- Susunan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat/Cabang  diuraikan 
dalam Anggaran Rumah Tangga IPKIN 

 Dewan Pengurus 
Adalah Lembaga Tertinggi yang bertugas melaksanaan dan kebijkasanaan dan ketetapan yang 
dihasilkan dari Rapat Anggota dan Rapat Pleno IPKIN, bertangging jawab yang mewakili 
IPKIN baik ke luar maupun ke dalam, dalam nasional atau internasional, menyangkut masalah-
masalah yang berhubungan dengan tujuan dan kegiatan IPKIN  

 Ketua memimpin IPKIN 
Merupakan penanggung jawab umum atas pelaksanaan kebijakan IPKIN serta jalannya 
organisasi IPKIN sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Ketua berfungsi sebagai 
pimpinan Rapat Anggota dan Rapat Pleno Dewan Pengurus IPKIN 

 Sekretaris jendral 
Merupakan rapat koordinasi dalam pengaturan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta kegiatan 
sekretariat/administrasi organisasi, termasuk perawatan file anggota 

 Ketua bidang 
Merupakan pusat koordinasi pelaksanaan program sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing bidang sebagai berikut: 
- Bidang teknologi 

• Peningkatan pengetahuan/keterampilan di bidang-bidang teknologi informasi bagi 
umum maupun anggota IPKIN 

• Hubungan dengan organisasi regional/internasional terutama dengan kegiatan “technical 
committee” 

 
 



- Bidang pembinaan 
• Pengembangan organisasi IPKIN serta organisasi kegiatan operasional, mengadakan 

komunuikasi, dan upaya untuk meningkatkan anggota secara kuantitas maupun kualitas 
- Bidang program 

• Menyusun anggota IPKIN pada Tingkat Umum Strategi termasuk program kerja dari 
hasil masukan bidang lainnya, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan simpangan-
simpangan 

- Bidang pendidikan dan latihan 
• Merencanakan dan menggiatkan aktivitas yang berkaitan dengan masalah pendidikan 

dan latihan, termasuk yang berkaitan dengan sertifikasi, akreditasi, dan pelaksanaannya, 
yang berhubungan dengan program pusat pendidikan dan latihan 

  
D. Kode etik profesi 

Kode (Inggris:code, dan latin: codex) diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan 
kata yang disepakati lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat 
Etik atau etika (Prancis: ethique, Latin: ethica, Yunani ethos) merupakan moral filosofi, filsafat 
praktis, dan ajaran kesusilaan  
Kode etik adalah sistem norma, nilai, atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa 
benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota 
dari sebuah organisasi profesi. 
Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta 
memberikan pelanyanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut.  
Prinsip dasar kode etik profesi: 
 Prinsip standar teknis 

Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang 
profesinya 

 Prinsip kompetensi 
Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehati-hatian, kompetensi 
dan ketekunan 

 Prinsip tanggung jawab profesi 
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa 
menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan 

 Prinsip kepentingan publik 
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam 
kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan 
komitmen atas profesionalisme 

 Prinsip integritas 
Pelaku profesi menunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin 
untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa 
profesionalnya 

 Prinsip obyektivitas 
Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan 
kewajiban profesionalnya 

 Prinsip kerahasiaan  
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan 
jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa 
persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk 
mengungkapkannya 

 Prinsip perilaku profesional 
Setiap anggota harus perilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi 
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembankannya 



Kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 
 Setiap ilmuwan indonesia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan  serta 

meningkatkan keahliannya sesuai bidang yang ditentukan dari diminatinya 
 Setiap ilmuwan harus jujur dan bersikap terbuka terhadap adanya kaitan serta interaksi antara 

bidang ilmu pengetahuan yang satu dengan lainnya 
 Setiap hasil yang dicapai dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  harus 

diumumkan secara terbuka sehingga hasil tersebut dapat dikaji kembang dan dimanfaatkan, baik 
oleh ilmuwan lainnya maupun masyarakat 

 Setiap ilmuwan Indonesia wajib mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia pada khususnya, umat manusia pada 
umumnya, dan kelestarian lingkungan hidup 

Kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat 
 Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib 

mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri  
 Dalam melakukan suatu penilitian, setiap ilmuwan Indonesia harus mempertimbangkan 

kesesuaian penelitian itu dengan tanggung jawab, kewenangan dan kemampuan 
Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah 
 Setiap ilmuwan Indonesia wajib menghargai hasil, namun harus tanggap terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya 
 Setiap ilmuwan Indonesia harus bersikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang 

diberikan oleh ilmuwan lainnya terhadap hasil yang dicapai 
 Setiap ilmuwan Indonesia wajib saling membantu dalam menggali, mengembangkan, dan 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang yang ditekuni atau diminatinya 
  Setiap ilmuwan Indonesia hendaknya tidak menghalangi atau menghambat upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan ilmuwan lainnya  
 Setiap ilmuwan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran wajib 

memberikan pengetahuan terbaik dan selalu berusaha meningkatkan prestasi akademis peserta 
didik sebagai generasi penerus, dan meningkatkan hubungan dengan peserta didik atas dasar 
keakraban, kejujuran, rasa keadilan, dan menghargai pengabdian mereka  

Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup 
 Setiap ilmuwan Indonesia yang menjadikan manusia sebagai obyek penelitian harus 

berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964 
 Dalam setiap pelaksanaan penelitian, untuk diumumkan atau diterbitkan hasilnya, setiap 

ilmuwan wajib menghormati hak narasumber untuk tidak disebutkan atas diumumkan 
identitasnya kecuali bila ada persetujuan, baik lisan maupun tulisan, dari yang bersangkutan 

 Setiap ilmuwan Indonesia wajib memperhatikan bahwa uji coba hasil pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi terhadap makhluk hidup hanya dilakukan jika tujuannya adalah 
untuk mendukung perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

 Setiap ilmuwan Indonesia dalam melakukan uji coba terhadap makhluk hidup hendaknya jangan 
bertindak sewenang-wenang dan wajib memperhatikan kelestarian makhluk hidup jenis  
binatang yang bersangkutan 

 Dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap ilmuwan Indonesia wajib selalu 
memikirkan dampaknya terhadap umat manusia, masyarakat dan lingkungan hidup  

 
E. Tanggung jawab moral 

Titik penekanan dari profesonalime adalah pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau 
kemampuan manajemen beserta strategi penerapan 
Sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern, dalam rangka menunjang pekerjaan dengan 
profesi tertentu, diturunkan dari prinsip dasar tanggung jawab moral dari masing-masing pelakunya 
Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya, akan bertanggung jawab terhadap 
peran/profesinya 



Dengan pengetahuan dan keahliannya, seseorang profesional sedikit banyak memegang sebuah 
”kekuasaan” , tetapi bagaimana dengan integritasnya ia tidak akan membiarkan pencapaian 
Tiga prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi 
 Bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita 

lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses 
 Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian 
 Bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang 

melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi 
  



 
 

 
 
A. Perkembangan internet 
 Internet merupakan kepanjangan dari Inteconnection Networking atau juga telah menjadi 

International Networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh 
dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang saling mengakses. 

 Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu 
DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) pada tahun 1973 

 Tahun 1972, jaringan komputer yang pertama dihasilkan dari proyek DARPA tersebut lahir dan 
diberi nama ARPNET 

 Pada perkembangannya, semakin lama titik yang dihubungkan dari jaringan ARPNET memiliki 
jumlah semakin besar sehingga protokol yang digunakan saat itu adalah NCP (Network 
Communication Protocol), tidak lagi menampungnya. 

 Tahun 1984, jumlah host pada jaringan internet mencapai lebih dari 1000 titik. 
 Awal tahun 1990-an layanan aplikasi di internet pun berkembang seiring peningkatan jumlah 

pemakai 
 Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek 

kehidupan 
 Informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari 
 Biaya murah dan bahkan gratis 
 Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi  
 Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan 
 Materi dapat di update dengan mudah 
 Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru  

 
B. Karakteristik dunia maya 
 Beroperasi secara virtual 
 Dunia cyber selalu berubah dengan cepat 
 Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial 
 Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus 

menunjukkan indentitasnya 
 Informasi di dalam bersifat publik  
 

C. Pentingnya etika di dunia maya 
 Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai nergara yang mungkin saja memiliki budaya, 

bahasa, dan adat-istiadat yang berbeda-beda 
 Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang tidak 

mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi 
 Berbagai macam fasilitas yang diberikan intern memungkinkan seseorang untuk bertindak etis 

seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dalam melakukan hal-hal yang tidak 
seharusnya dilakukan 

 Harus diperhatikan bahwa internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan 
masuknya ”penghuni” baru di dunia maya tersebut.  

 
D. Netiket: contoh etika berinternet 

Netiket atau nettiquette adalah etika berkomunikasi menggunakan internet 
The Internet Engineering Task Force (IETF) adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang 
terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur 
dan pengoperasian internet 
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CYBER ETIS: ETIKA MENGGUNAKAN INTERNET  



Beberapa point yang diatur dalam netiket : 
 Netiket pada one to one communication 

Adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antarindividu “face to face” dalam sebuah dialog.  
Hal tentang netiket berkomunikasi dengan email: 
 Jangan terlalu banyak mengutip 

• Hati-hati dalam melakukan balasan (reply). 
• Jika harus mengutip seseorang dalam jawaban email usahakan menghapus bagian-

bagian yang tidak perlu , dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja 
 Perlakukan e-mail secara pribadi 

• Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan kepentingan Anda secara pribadi, Anda 
tidak sepatutnya mengirim forum ke forum umum, seperti kelompok group atau mailing 
list 

 Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital 
• Seperti halnya membaca surat kabar atau surat, membaca pesan e-mail yang 

menggunakan huruf besar/kapital yang berlebihan tidak enak dilihat  
 Jangan membicarakan orang lain 

• Jangan membicarakan orang atau pihak lain, apa kejelekanya 
 Jangan gunakan CC 

• Jika Anda ingin mengirimkan email ke sejumlah orang (misalnya di mailing list), jangan 
mencantumkan nama-nama pada kolom CC 

 Jangan format format HTML 
• Jika Anda mengirimkan sebuah pesan penting ke rekan Anda, jangan gunakan format 

HTML tanpa memastikan program e-mail rekan Anda bisa memahami kode HTML 
 Jawablah secara masuk akal  

• Jawablah setiap pesan e-mail secara masuk akal 
Untuk administrator elektronik mail tersebut, terdapat beberapa hal sebaiknya dilakukan adalah: 
 Lakukan publikasi secara tertulis tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan user jika 

dihadapkan pada pesan yang tidak sah (illegal), tidak pantas (improper), atau forged traffic 
dalam pemakai email 

 Berikan jawaban dengan segera jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pesan yang tidak 
sah (illegal), tidak pantas (improper) dengan segera 

 Jelaskan aturan-aturan kepada pengguna mengenai kuota disk atau system rules yang lain 
 Selidiki keluhan-keluhan yang terjadi pada pengguna dengan pikiran yang jernih dan 

terbuka   
 

 Netiket pada one to many comunication 
Adalah satu orang bisa berkomunikasi kepada orang-orang sekaligus. 
Beberapa hal-hal tentang netiket untuk berkomunikasi bagi pengguna (user) mailing list atau 
netnews  
 Bacalah terlebih dahulu mailing list atau netnews satu atau dua bulan data diskusi, sebelum 

memutuskan untuk melakukan posting surat pertama kali kepada mailing list tersebut  
 Tidak menyalahkan moderator atau pengurus sistem menyangkut perilaku yang dilakukan 

oleh anggota sistem tersebut  
 Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis  
 Bahwa membaca berita dan posting data, kedua-duanya mengambil sistem daya sistem  
 Artikel atau tulisan yang akan di-posting haruslah ringkas dan to the point  
 Buatlah subject line yang mengikuti aturan atau konvensi yang disepakati dalam kelompok 

komunikasi tersebut  
 Tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau spoffing (pemalsuan), dan forgeries (lelucon), 

kecuali mailing list yang memang bernuansa humor  
 Beberapa mailing list menyambut atau memperbolehkan posting teks iklan  



 Usahakan meletakkan signature atau tanda tangan di setiap teks yang di-posting  
 Jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih pahaman atau perdebatan secara pribadi 

peserta  lain sebaiknya perdebatan tersebut melalui jalan pribadi (email to email)  
 Tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirimkan teks yang berbau seksual dan rasialis 

mengingat anggota yang berada pada komunitas tersebut memiliki budaya lifestyle dan 
keyakinan yang berbeda-beda  

Khusus untuk pengguna mailing list terdapat beberapa netiket tambahan sebagai berikut:  
 Setiap individu bertanggung jawab untuk melakukan subscribe dan unsubscribe pada setiap 

mailing list  
 Jika melakukan pendaftaran pada mailing list, biasanya akan mendapat balasan yang berupa 

subscribe message  
 Secara umum, tidak mungkin kita mengambil kembali pesan yang sudah dikirimkan  
 Jangan mengirimkan file yang berukuran besar karena dapat mengganggu sistem  
 
Bagi administrator mailing list atau netnews berlaku netiket sebagai berikut:  
 Memperjelas aturan-atauran tentang pemakaian mailing list atau netnews sejelas-jelasnya 

tentang bagaimana berlangganan netnews, bagaimana mendaftar mailing list, bagaimana 
melakukan posting dan sebagainya  

 Memperjelas kebijakan penanganan arsip, misalnya tentang berapa lama artikel akan 
disimpan dan sebagainya  

 Pastikan untuk memonitor kondisi sistem setiap waktu bagaimana “kesehatan”sistem 
tersebut dan sebagainya  

 Jelaskan aturan-aturan kepada pengguna mengenai kuota disk dan system rules yang lain  
 Selidik keluhan-keluhan yang terjadi pada pengguna dengan pikiran yang jernih dan terbuka  
 

 Information services 
 Bahwa semua jasa adalah kepunyaan object  
 Jika mendapat kesalahan terhadap layanan tersebut, lakukan pengecekan pertama kali 

terhadap kondisi lokal sistem  
 Pemakaian perlu mengetahui bagaimana file layanan tersebut bekerja pada sistem lokal yang 

dimilikinya  
 Pemakaian information service harus menggunakan pikiran yang terbuka bahwa di dalam 

internet terhubung berjuta-juta orang dengan kultur yang mungkin berbeda dengan kultur 
masyarakat di mana pengguna berada  

 Tidak menggunakan FTP (File Transfer Protocol) orang lain untuk menyimpan materi kita 
agar orang lain bisa mengambilnya  

 
E. Pelanggaran etika berinternet 

Jika terjadi pelanggaran etika tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum maka perangkat-
perangkat hukumlah yang akan berbicara tentang sanksi yang berikan 
Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan 
dari kehidupan berinternet  

  



 
 
 
 

 
Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika adalah sebagai berikut: 
 Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan 

nama, harga dan bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya 
 Bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi dalam masyakat 
 Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya  
 

A. Cakupan etika bisnis 
Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan 
tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi 
tuntutan kehidupan bisnis di negara dunia 
Richard T. de George, dalam buku Business Ethics memberikan empat macam kegiatan yang dapat 
dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis 
 Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dan bisnis 
 Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi 

merupakan “meta-etika” yang juga menyoroti apakah perilaku dinilai etis atau tidak secara 
individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis 

 Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis 
 Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari dari sekedar etika, 

seperti dalam teori organisasi  
 

B. Prinsip-prinsip etika bisnis 
 Prinsip otonomi 

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan 
kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik, tetapi otonomi juga memerlukan adanya 
tanggung jawab 

 Prinsip kejujuran 
Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan 
sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain: 
- Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan 

kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut 
- Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antarpemimpin dengan 

pekerja 
- Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian bagi perjanjian kontrak, jual-beli maupun 

perjanjian-perjanjian yang lain  
 Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat 

Berbuat baik (beneficence) dan berbuat jahat (nonmaleficemce) merupakan prinsip moral untuk 
bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang 

 Prinsip keadilan 
Merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan 
orang lain sesuai haknya 

 Prinsip hormat pada diri sendiri  
Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri bahwa melakukan hubungan 
bisnis, manusia memilih kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang 
memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya 
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ETIKA BISNIS DAN E-COMMERCE  



C. Bisnis di bidang teknologi informasi 
 Bisnis di bidang industri perangkat keras  

Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat-perangkat 
keras pembentuk komputer 

 Bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak  
Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer 

 Bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang  
Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah produk 
komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan poduk-produk industri 
tersebut  

 Bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi  
Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga kursus komputer sampai 
pada perguruan tinggi bidang komputer 

 Bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi  
Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk-produk TI  

 
D. Tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi 
 Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat  
 Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi  
 Tantangan pergaulan internasional  
 Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi  
 Tantangan pengembangan sumber daya manusia  
 

E. E-commerce: era baru bisnis teknologi informasi dan tantangan 
Pengertian:  
 Secara umum, dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang 

menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet  
 E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan pedagangan 

tersebut dilakukan secara elekronik dan online  
Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elekronik tersebut antara lain disebabkan 
oleh:  
 Proses transaksi yang singkat  
 Menjangkau lebih banyak pelanggan  
 Mendorong kreativitas penyedia jasa  
 Biaya operasional lebih murah  
 Meningkatkan kepuasan pelanggan  
 Pemasalah e-commerce adalah  
 Prinsip yurisdiksi dalam transaksi  
 Kontrak dalam transaksi elektronik  
 Pelindungan konsumen  
 Permasalahan pajak (taxation)  
 Pemalsuan tanda tangan digital  
 

F. Model hukum perdagangan elektronik 
 Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message  
 Pengakuan tanda tangan digital 
 Adanya pengakuan atas orisinilitas data message  
 Data messages dapat menemuhi syarat pembuktian hukum (admissibility dan evidential weight)  
 Pengkuan atas dokumentasi dalam data message  

 
 



 
 
 
 
 
A. Tinjauan umum Undang-Undang Hak Cipta RI 

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku 
Beberapa point yang berkaitan dengan hak cipta sebagai berikut: 
 Pengertian pencipta, ciptaan, dan pemegang hak ciptaan 

- Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya 
melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan keterampilan, 
atau keahlian yang dituangkan dalam benda yang khas dan bersifat pribadi 

- Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan 
ilmu pengetahuan seni, atau sastra 

- Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari 
pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut 

 Fungsi dan sifat hak cipta 
Hak cipta dapat beralih atas dialihkan, baik seluruhnya sebagian karena pewarisan , hibah, 
wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undang 

 Hak cipta atas ciptaan yang ciptaannya tidak diketahui 
Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya seperti karya peninggalan sejarah, 
sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklore dan hasil hasil kebudayaan rakyat yang 
menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babag, lagu, kerajinan tangan, 
kareografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya dimiliki oleh negara  

 Jenis ciptaan yang dilindungi 
Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: 
- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lain 
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis 
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan 
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks 
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim 
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni 

pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan 
- Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemaah, tafsir, saduran, bunga 

rampai, database, karya lain dari hasil pengalihwujudan 
 Beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta  

UUHC juga mencantumkan beberapa hal yang dianggap tidak memiliki hak cipta seperti: 
- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara 
- Peraturan perundang-undang 
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan 
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim 
- Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya 

 Beberapa hal yang dianggap pelanggaran hak cipta 
- Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat 

aslinya 
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- Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak 
oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik 
dengan peraturan perundang-undang maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri 
atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak 

- Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga 
penyiaran, surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus 
disebutkan secara lengkap 

- Penggunaan hak ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan 
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjuan suatu masalah 

- Pengambilan hak ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan 
pembelaan di dalam atau di luar pengadilan 

- Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk keperluan 
ceramah yang semata-mata untuk tujuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan atau 
pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak 
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta 

- Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dalam brallie guna 
kepentingan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial 

- Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat 
apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau 
pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan 
aktivitasnya 

- Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya 
arsitektur, seperti ciptaan bangunan 

- Pembangunan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer 
yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri  

 Masa berlaku hak cipta 
- Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama 

musikal, tari, korergrafi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni 
patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, 
pidato, dan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemaah, tafsir,  saduran, dan bunga 
rampai berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah 
pencipta meninggal dunia 

- Hak cipta atas program komputer; sinematografis; fotografi; dan karya pengalihwujudan, 
berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan 

 Ketentuan pidana 
- Bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan 

bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti 
mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya 

- Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk di dalam 
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, 
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, 
menyiarkan, merekam, dan mengkomnikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana 
apapun 

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di 
atas, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu bulan dan 
atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00, dan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan 
atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memprbanyak penggunaan untuk kepentingan 
komersial suatu Program Komputer dipidana paling lama lima tahun dan atau denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 

 



B. Perlindungan UUHC terhadap Karya Cipta Program Komputer 
Kehadiran UUHC No. 19/2002 tentang hak cipta tersebut diyakini akan menciptakan iklim yang 
kondusif bagi industri perangkat lunak terutama bagi para pembuat perangkat lunak aplikasi lokal 
Jika melihat sejarah perkembangan pelindungan program komputer di Indonesia, ternyata hak cipta 
pada program komputer belum dilindungi hingga awal 1970-an 
Seiring perkembangan teknologi teknologi komputer yang begitu cepat, di Indonesia pada awal 
tahun 1980 telah terjadi beberapa keputusan pengadilan yang sedikit banyak menyangkut 
perlindungan hak cipta untuk program komputer sehingga pemerintah perlu untuk menetapkan 
Undang-Undang Hak Cipta di tahun 1982 melaui UUHC No. 6/1982 
Keputusan U.S Court of Appeals pada tanggal 20 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa sistem 
operasi program komputer yang termuat dalam perangkat keras dan menjadi subjek dari hak cipta 
sedikit banyak mempengaruhi perkembangan hak cipta di Indonesia 
   

C. Pendaftaran Hak Cipta 
Sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak akan menjadi prima facie evidence [bukti utama] 
untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan perangkat tersebut 
Tanpa sertifikat pendaftaran hak cipta, tugas penyelidik membutuhkan waktu yang lebih lama sebab 
bukti pelanggarannya membutuhkan pengetahuan teknis 
 

D. Pelanggaran Hak Cipta 
 Memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk 

Pemuatan perangkat lunak ke harddisk ini biasanya dilakukan seseorang pada saat membeli 
komputer PC di toko komputer, yang oleh penjual langsung diinstal di salah satu sistem operasi. 

 Softlifting 
Softlifting terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang 
tercantrum dalam lisensi tersebut 

 Penjualan CDROM ilegal 
Penjualan CDROM ilegal ini sering dijumpai di pasar atau counter-counter tidak resmi yang 
menjual CDROM program yang dikopi tanpa izin dari program aslinya 

 Penyewaan perangkat lunak ilegal 
Perangkat lunak yang dikopi tanpa izin dari program asli kemudian disewakan secara murah di 
rental-rental CD 

 Downloading ilegal 
Adalah melakukan download terhadap sebuah program komputer dari internet dengan tidak 
mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download 

Alasan yang menyebabkan maraknya hak cipta perangkat lunak di Indonesia antara lain 
 Alasan yang paling utama adalah perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan 

membeli lisensi 
 Data-data yang dimuat dalam format digital, memudahkan pemakaiannya melakukan 

penyalinan pada data-data dari satu media ke media lain 
 Alasan yang lain adanya kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru 
 Belum ada perangkat perundang-undang yang mampu menjerat secara lebih tegas ketika orang 

tersebut diketahui menyebarluaskan dan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal 
 Kurang kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan pemikiran bahwa 

pemanfaatan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para pencipta 
dalam bekreasi bahkan berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia Internasional  

E. Upaya mengatasi Hak Cipta 
Solusi yang pertama untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta tentunya berawal dari 
membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain 
Solusi yang kedua adalah bahwa pemerintah, baik dari instansi-instansi terkait jajaran penegak 
hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi 



pembajak terhadap karya-karya intelektual karena pembajakan karya intelektual merupakan 
perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas dan merendahkan 
martabat bangsa 
Jajaran aparatur penegak hukum sudah seharusnya secara konsisten menegakkan hukum atas 
pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual dan kusus kepada pengadilan agar dapat 
memberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang lagi kejahatan di bidang tersebut 
Sumber daya manusia dalam hal penyelidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta juga harus 
ditingkatkan 

  



 
 
 
 
A. Lisensi perangkat lunak komputer  

- Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu (dalam hal ini perangkat lunak 
komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas suatu tersebut 

- Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal karena pada dasarnya 
hanya sebagai pemberian izin  

- Menurut Microsoft dalam “The Hallowen Document”, terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat 
digunakan untuk program komputer antara lain: 
 Lisensi Commercial 

Adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan 
Windows dan Office-nya, Lotus, Oracle, dan sebagainya 

 Lisensi Trial Software 
Adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak untuk keperluan demo dari 
sebuah perangkat lunak sebelum diluncurkan ke masyarakat 

 Lisensi Non Commerrcial Use 
Lisensi Non Commerrcial Use ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau 
yayasan tertentu di bidang sosial 

 Lisensi Shareware 
Lisensi Shareware mengizinkan pemakaiannya untuk menggunakan, menyalin, atau 
menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta  

 Lisensi Freeware 
Lisensi Freeware biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau 
memberikan fasilitas tambahan 

 Lisensi Royalty-Free Binaries  
Perangkat lunak yang memiliki lisensi Royalty-Free Binaries serupa dengan freeware, hanya 
saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi perangkat lunak 
yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak berdiri sendiri 

 Lisensi Open Source 
Adalah lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, 
menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak 
 

B. Perangkat lunak bebas 
- Pemberian lisensi program komputer, diwarnai dengan dua kecenderungan utama antara lain: 
 Kecenderungan pertama adalah pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan 

kode-kode biner atau yang juga disebut Binery Code dari program komputer  
 Kecenderungan kedua adalah pemberian lisensi program dengan menyertakan Source Code 

dari program komputer 
-  Richard mengemukakan pendapat yang terkesan kontra, di mana dia mengatakan bahwa sistem 

hak cipta membuat perangkat lunak berpemilik berniat untuk menghalangi masyarakat dalam 
mendapatkan potensi manfaat dari perangkat lunak tersebut 

- Pada awalnya, sistem hak cipta berkembang di dunia cetak-mencetak, sebuah teknologi yang 
menyalin atau melakukan copy terhadap sebuah printed document secara besar-besaran 

- Sistem kepemilikan perangkat lunak mendorong pemiliknya untuk memproduksi sesuatu, tetapi 
bukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat 
 

C. Filosofi perangkat lunak bebas 
- Empat kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak 
 Kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja 
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 Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja sehingga dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna 

 Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga 
dapat membantu orang lain yang ingin menggunakannya 

 Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, dan dapat menyebarkannya ke khalayak 
umum sehingga semua menikmati keuntungan 

- Suatu program merupakan perangkat lunak bebas jika setiap pengguna memiliki semua dari 
kebebasan 

- Pengguna juga seharusnya memiliki kebebasan untuk memodifikasi (mengubah), serta 
menggunakan untuk keperluan Anda pribadi dalam pekerjaan, atau sekedar main-main, tanpa 
perlu menyatakan keberadaan program 

- Kebebasan untuk menggunakan sebuah program berarti kebebasan bagi siapa pun, baik 
perorangan atau pun organisasi untuk menggunakan pada komputer jenis apa pun, untuk 
kegiatan apa pun, tanpa perlu memberitahu pengembang atau pun pihak-pihak lainnya secara 
khusus 

- Untuk memperoleh kebebasan melakukan perubahan serta memublikasikan versi yang lebih 
baik, pengguna juga memiliki akses pada kode program tersebut 

- Agar terwujud, kebebasan ini tidak boleh dibatalkan selama pengguna tidak melakukan suatu 
kesalahan 

- Aturan yang mengenai tata cara pendistribusian perangkat lunak bebas dapat diterima selama 
tidak bertentangan dengan hakekat inti dari kebebasan itu sendiri 
 

D. Hak cipta perangkat lunak bebas 
- Perangkat lunak bebas, bukan berarti perangkat tersebut tanpa pemilik atau pemegang hak cipta 
- Lisensi open source yang diberikan sebenarnya hanya mnelingkupi kegiatan menyalin, 

mendistribusikan, dan memodifikasikan perangkat lunak 
- Yang dimaksud dengan “program” mengacu pada program atau karya apa pun seperti yang 

telah disebutkan 
- Empat hal tentang ketentuan menyalin, mendistribusikan dan memodifikasikan perangkat lunak 

bebas seperti: 
 Pemegang lisensi boleh memodifikasi satu atau lebih salinan program atau bagian dari 

program yang ia miliki sehingga membentuk karya baru yang berdasarkan program, dan 
menyalin serta mendistribusikan modifikasi atau karya 

 Harus membuat berkas-berkas yang termodifikasikan membawa pemberitahuan yang jelas 
bahwa ia telah mengubah berkas-berkas disertai dengan tanggal perubahan 

 Karya yang disebar atau diedarkan, baik seluruhnya atau sebagian atau dihasilkan dari satu 
program atau dari berbagai bagian program dilisensikan secara keseluruhan tanpa biaya 
kepada seluruh partai ketiga 

 Jika program telah dimodifikasi saat dijalankan dapat membaca perintah-perintah secara 
interaktif dan mulai menjalankan sesuatu dengan cara paling wajar maka pemegang lisensi 
harus mencetak atau menampilkan suatu pengumuman termasuk pemberitahuan hak cipta 
dan tidak adanya garansi atau jika pemegang lisensi menyediakan garansi maka pemakai 
boleh mengedarkan program tersebut berdasarkan suatu kondisi atau persyaratan dan harus 
diberitahukan kepada pemakai bagaimana cara melihat salinan dari lisensi tersebut 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A. Pengertian Cybercrime 
- Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaat teknologi 

internet. 
- Internet sendiri merupakan hasil rekayasa teknologi yang penerapannyan bukan hanya 

menggunakan kecanggihan teknologi komputer, tetapi juga melibatkan teknologi 
telekomunikasi di dalam pengoperasiannya 
 

B. Karakteristik cybercrime 
- Ada dua jenis kejahatan internet adalah: 
 Kejahatan kerah biru (blue collar crime) 

Merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti 
perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain 

 Kejahatan kerah putih (white collar crime) 
Kejahatan jenis ini terbagi menjadi empat kelompok yaitu:  
 Kejahatan korporasi 
 Kejahatan birokrat 
 Kejahatan malpraktek 
 Kejahatan individu 

- Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya antara lain 
 Ruang lingkup kejahatan 
 Sifat kejahatan 
 Pelaku kejahatan 
 Modus kejahatan 
 Jenis kerugian yang ditimbulkan 

 
C. Jenis cybercrime 

- Berdasarkan jenis aktivitasnya 
 Unauthorized access 

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam 
suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari 
sistem pemilik jaringan komputer yang dimasukinya 

 Illegal content 
Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet 
tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau 
menganggu ketertiban umum 

 Penyebaran virus secara sengaja 
Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran 
umumnya dilakukan dengan menggunakan email 

 Data forgery 
Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen 
penting yang ada di internet 

 Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion 
 Cyber Espionage merupakan kejahaatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan 
komputer pihak sasaran  
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 Sabotage, and Extortion merupakan jenis kegiatan yang dilakukan dengan membuat 
gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem 
jaringan komputer yang terhubung dengan internet 

 Cyberstalking 
Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan 
memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang 

 Carding  
Merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri no kartu kredit milik orang lain dan 
digunakan dalam transaksi perdagangan di internet 

 Hacking and cracking 
 Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk 

mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana cara meningkatkan 
kapabilitasnya 

 Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajak 
account milik orang lain, pembajak situs web, probing, menyebarkan virus, hingga 
pelumpuhan target sasaran  

 Cybersquatting and typosquatting 
 Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain 

nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya perusahaan tersebut 
dengan harga yang lebih mahal  

 Typosquatting merupakan kejahatan yang membuat domain plesetan yaitu domain yang 
mirip dengan nama domain orang lain 

 Hijacking 
Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain  

 Cyber terorism  
Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau warga 
negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer 
  

- Berdasarkan motif kegiatannya 
 Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal 

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan 
karena motif kriminalitas  

 Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu” 
Pada jenis ini kejahatan di internet yang masuk dalam “wilayah abu-abu”, cukup sulit 
menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat kegiatannya 
terkadang bukan untuk berbuat kejahatan 
 

- Berdasarkan motif kegiatannya 
 Cybercrime yang menyerang individu (against person) 

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang 
memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan 
ini adalah: 
 Pornografi 

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan 
menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang 
tidak pantas 

 Cyberstalking 
Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan 
memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan 
berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber 
 



 Cyber-tresspass 
Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti Web Hacking, 
Breaking ke PC, Probing, PortScanning, dan lain-lain  

 Cybercrime menyerang hak milik (against property) 
Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain 

 Cybercrime menyerang pemerintah (against government) 
Cybercrime against government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap 
pemerintah 
  

D. Penanggulangan cybercrime 
- Aktivitas cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer system, dan 

communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. 
- Upaya untuk menanggulangi merebak internet adalah 
 Mengamankan sistem 

o Keamanan komputer identik dengan suatu tindakan baik pencegahan maupun 
pendeteksian terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan izin oleh pemakai atau 
sistem pemakai 

o Satu hal yang patut dicatat adalah semakin tingginya kesadaran dan tingkat kebutuhan 
orang terhadap sistem keamanan komputer 

o Tujuan yang paling nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya 
perusakan bagian dalam sistem karena oleh pemakai yang tidak diinginkan 

o Marjam Ongko Saputro dalam sebuah jurnal ilmiah tentang proteksi sistem operasi 
menyampaikan bahwa sebuah sistem komputer mengandung banyak obyek yang perlu 
diproteksi 

o Banyaknya obyek yang harus diproteksi tersebut menyebabkan diperlukan integrasi 
langkah-langkah dalam membangun keamanan sebuah sistem  
   

 Penanggulangan global 
Penanggulangan cybercrime 

 Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang 
diselaraskan internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut 

 Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar 
internasional 

 Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya 
pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan 
cybercrime 

 Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta 
pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi 

 Meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional, maupum multilateral, 
dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian-perjanjian 
ekstradisi dan mutual assistance treaties 

 
 Perlunya cyberlaw 

 Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan peraturan hukum yang 
berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut 

 Pertumbuhan ekonomi di era informasi akan diwarnai oleh manfaat dalam 
penggunaannya, seperti dengan adanya e-commerce, e-government, Foreign Direct 
Investment (FDI), industri penyediaan informasi dan pengembangan UKM 

 Permasalahan yang sering muncul adalah menjaring menjaring berbagai kejahatan 
komputer yang dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena pidana yang 
mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini belum lengkap 



 Optimalisasi peranan hukum dalam perkembangan teknologi membutuhkan kelengkapan 
perundang-undang yang berkualitas 

 Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk 
menjerat penjahat cybercrime 
 

 Perlunya dukungan lembaga khusus 
 Lembaga-lembaga khusus, baik pemerintah maupun NGO (Non Government 

Organization), diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan internet 
 Terdapat pula National Infrastructure Protection Center (NIPC) sebagai institusi di 

Amerika Serikat yang menangani masalah yang berhubungan dengan infrastruktur 
 Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCERT (Indonesia Computer Emergency 

Response Team) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


