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Hukum dan Etika Teknologi Informasi
Hukum
Etika

: aturan yang melarang perilaku sosial tertentu
: menentukan perilaku yang dapat diterima secara
sosial
Kode etik : kumpulan prinsip-prinsip yang digunakan untuk
memandu pengambilan keputusan oleh anggota
organisasi.
adat istiadat budaya:
Sikap moral yang tetap atau kebiasaan dari
kelompok tertentu,
Etika berdasarkan Adat.
Hukum membawa sanksi dari pemerintah, sedangkan etika
tidak.

Etika, Privasi dan Keamanan Data (lanjutan...)
Prinsip Dasar Etika
Responsibility: Senantiasa menerima setiap konsekuensi
dari keputusan dan tindakan.
Accountability: penentuan siapa yang bertanggung jawab
atas tindakan yang diambil.
Liability

: Individu memiliki hak untuk memulihkan
kerusakan yang dilakukan kepada mereka
oleh orang lain, organisasi, atau sistem
secara hukum.

Etika dalam Teknologi Informasi (Lanjutan...)

1. Perbedaan budaya membuat kesulitan
dalam menentukan apa yang etis dan tidak
etis
2. Kesulitan muncul ketika perilaku etis satu
negara berbeda dengan etika negara lain
3. Contoh: kebiasaan masyarakat Asia yang
menggunakan software bajakan

Etika dalam Teknologi Informasi (Lanjutan...)

Etika dalam menggunakan Media Sosial

Contoh tindakan pelanggaran Etika:
1. Menggunakan sumber daya teknologi informasi tanpa izin;
2. Memberitahu seseorang tentang password pribadi yang
merupakan akun yang tidak dapat dipindahkan-tangankan.
3. Melakukan akses dan/atau upaya mengakses berkas elektronik,
disk, atau perangkat jaringan selain milik sendiri tanpa izin yang
sah;
4. Melakukan interferensi terhadap sistem teknologi informasi
atau kegunaan lainnya dan sistem tersebut
5. Menggunakan IT sebagai sarana (lahan) untuk melakukan crack
(hack, break into) ke sistem lain secara tidak sah;

Etika dalam menggunakan Media Sosial
Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet
adalah:
1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara
langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme
dalam segala bentuk.
2. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki
tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah
suku, agama dan ras (SARA), termasuk didalamnya usaha
penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala
bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/
institusi lain.
3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi
instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal)
positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.

Etika dalam menggunakan Media Sosial
Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah:

1. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anakanak dibawah umur.
2. Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling
bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap
kegiatan pirating, hacking dan cracking.
3. Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/foto,
animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang
bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber
dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan
pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta
bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin
timbul karenanya.
4. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk,
sumberdaya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.

Etika dalam menggunakan Media Sosial
Media Sosial :
Komputer atau perangkat lain yang memungkinkan orang,
perusahaan, dan organisasi lainnya untuk membuat, berbagi, atau
pertukaran informasi, minat karir, ide, dan gambar / video dalam
komunitas virtual dan jaringan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Email/Text
You Tube
Facebook
LinkedIn
Twitter
Foursquare
Virtual
Independent Websites
Instagram

Etika dalam menggunakan Media Sosial
Fenomena Facebook
•

•
•
•
•
•
•
•

More than 1 billion monthly active users
– 58% return daily
– If Facebook was a country, it would be the third largest
country in the world
300 million photos uploaded daily
Average user creates 90 pieces of content each month.
More than 30 billion pieces of content (weblinks, blog posts,
notes, photo albums) shared each month
80% of business are active on Facebook
1.71 billion monthly active users as of June 30, 2016
1.57 billion mobile monthly active users as of June 30, 2016
Approximately 84.5% of our daily active users are outside the
US and Canada

Source: Facebook Press Release March 27, 2011

Facebook sebagai alat investigasi

Etika dalam menggunakan Media Sosial

Fenomena Tweeter
• 13 billion registered users on Twitter as of 2016
• 313 asTwitter sees about 175 million tweets per day
• 750 tweets are shared on Twitter per second
Source: www.twitter.com

Tweeter

Etika dalam menggunakan Media Sosial

LinkedIn
• LinkedIn has over 200 million members
• LinkedIn gains 1 million new users every 12
days, or 2 new users every second.
• Over 3 million join per month from college
students to Level executives.

Kicauan di Media Sosial yang berujung di ranah Hukum

Media Sosial :
Komputer atau perangkat lain yang memungkinkan orang,
perusahaan, dan organisasi lainnya untuk membuat, berbagi, atau
pertukaran informasi, minat karir, ide, dan gambar / video dalam
komunitas virtual dan jaringan

Etika dalam Media Sosial
1. Jangan hanya menyebarkan informasi. Hati-hati dan “ragu”
2. Berhati-hati dalam menggunakan gambar yang diambil dari
sebuah situs online

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008
Pasal 27 ayat (1)
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.”
Pasal 27 ayat (3)
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ”
Pasal 28 ayat (2)
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA).”

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008
Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi
yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan
(2).
Pasal 45 ayat (1)
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 45 ayat (2)
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008

Florence dijatuhkan
hukuman dua bulan
dan denda Rp 10 juta
dengan masa
percobaan selama
enam bulan oleh
majelis hakim,
Bambang Sunanto, di
Pengadilan Negeri
Yogyakarta, Selasa, 31
Maret 2015.

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008
Prita Mulyasari adalah ibu dua anak dari Tangerang yang juga pasien
gondong (mumps) di Rumah Sakit Omni Internasional yang salah didiagnosis
sebagai demam berdarah dengue. Keluhannya tentang perawatannya pada
Agustus 2008 lewat surat pembaca dan e-mail, yang kemudian beredar ke
mailing-list, membuatnya dijerat dengan UU ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal
310 dan 311 KUHP.
Pelapornya adalah dr Hengky Gozal dan dr Grace Hilza dari RS Omni
Internasional Tangerang. Prita sempat ditahan selama 20 hari di Lapas
Wanita Tangerang dan kemudian ditangguhkan menjadi tahanan kota.
Penahanan Prita sempat mengundang perhatian publik yang kemudian
menciptakan 'Koin untuk Prita‘
Pada 29 Desember 2009, Prita akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri
(PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS
Omni Internasional. Prita pun langsung sujud syukur (merdeka.com, 1/92014).

Etika dalam Teknologi Informasi (Lanjutan...)
• Etika Mengutip dalam karya ilmiah
Bila Anda mengutip pendapat orang lain, baik dalam
mengambil kutipan langsung atau hanya mengambil intisari
pendapat, maka sumber kutipan harus dicantumkan sebagai
bentuk penghargaan kepada pemilik ide tersebut.

• Beberapa kasus plagiat
1.
2.
3.
4.
5.

Menteri Pendidikan Slovenia mundur, tesis S2 ketahuan plagiat
Ketahuan jiplak lirik lagu lawas, Drake bayar 1 milyar rupiah
Kasus plagiarisme, Anggito Abimanyu mundur dari UGM
Berburu gelar guru besar, 3 dosen UPI nekat plagiat
Doktor Mochammad Zuliansyah dari ITB menjiplak disertasi Dr.
Siyka Zlatanova

Etika dalam Teknologi Informasi (Lanjutan...)

Aplikasi pendeteksi Plagiat
DupliChecker
tinggal copy paste atau upload makalah, skripsi, tesis maupun karya tulis lainnya, lalu tekan tombol search
sebelah kirinya tombol clear. Tunggu sebentar lagi anda akan mendapatkan laporan hasil analisanya.
PaperRater
Paper Rater menawarkan tiga alat yang sangat berguna sekali berkaitan dengan bidang tulis menulis yaitu
Grammar Check (memeriksa grammar), Plagiarism Detection (deteksi plagiat) dan Writing Suggestion (saran
penulisan)..
Plagiarisma.net
Plagiarisma.net lebih disarankan, setelah saya coba sendiri. Di Plagiarisma.net mempunyai dua hasil match
content, sedang di lainnya mempunyai satu hasil match content.
Plagium
Di Plagium ada dua pilihan untuk mengecek plagirism (tindakan penjiplakan), yaitu secara Quick Search dan
Deep Search. Untuk melakukan pencarian yang lebih mendalam (Deep Searc) kita harus Sign Up (jadi member
atau anggota) terlebih dahulu.
SeeSources
SeeSource ini juga sangat direkomendasikan karena untuk dipilih karena kecepatan dan keakurasiannya. Di
SeeSource kita dapat mengetahui dengan tepat di bagian mana (frase) yang benar-benar hasil dari tindakan
jiplak atau plagiat.

Etika dalam Teknologi Informasi (Lanjutan...)

• Etika Mengutip / menyalin source code

Privasi dalam Teknologi Informasi

PRIVASI / PRIVACY

Privasi
Definisi Privasi
Merupakan hak seseorang untuk memberikan atau tidak
informasi yang akan diakses. Yang menyangkut hak individu
untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan
oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya.
Privasi(Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau
sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan
urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus
informasi mengenai diri mereka

Privasi
Menurut UU Teknologi Informasi ayat 19
Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan
informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau
oleh pihak lainnya.
Hukuman dan pidana tentang privasi
Pasal 29 : Pelanggaran Hak Privasi
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan
Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan
cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan,
dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun.

Privasi

1.
2.
3.
4.

Fenomena Google Maps
Fenomena Pokemon
Fenomena Drone
Penentu arah

Google Maps dan Street View
Fenomena
Google
Maps dan

Street
View
kekhawatiran yang muncul sejak kemunculan Street View tahun 2007. Ini
berkaitan dengan masalah privasi. Semua informasi yang ditangkap oleh kamera
mobil Street View bakal ditampilkan secara online tanpa izin (consent) dari setiap
orang, pemilik properti atau berbagai hal yang bisa jadi bukan konsumsi publik.
Tapi ada yang lebih parah. Mobil Google Street View terbukti telah
mengumpulkan data ilegal yang di-intercept di area jaringan Wi-Fi yang tidak
aman (unsecured Wi-Fi network) di berbagai negara.

Privasi

Privasi (lanjutan...)
1. Game Pokemon Go

Privasi (lanjutan...)
•

Game Pokémon Go menggunakan peta yang disediakan
oleh Google Map. Peta tersebut terbuka di internet
sehingga pengembang aplikasi pihak ketiga bisa
memanfaatkannya melalui Google Map Application
Program Interface (API).

•

Teknologi ini sebenarnya sudah banyak digunakan
dalam aplikasi lain, seperti Google Map, Waze, Go-Jek,
Facebook, Path, dan Foursquare. Posisi pengguna akan
dikirim ke server untuk kemudian memberikan layanan
yang sesuai

Privasi (lanjutan...)
1. Gojek

Keamanan Data

Sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses
oleh pihak – pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan
sifat dan tujuan dari informasi tersebut.
Privacy Information (Security)
Sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses
oleh pihak – pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan
sifat dan tujuan dari informasi tersebut.

Keamanan Data (lanjutan..)
Aspek utama dalam keamanan data dan informasi
1. Privacy/Confidentiality yaitu usaha menjaga data informasi
dari orang yang tidak berhak mengakses (memastikan bahwa
data atau informasi pribadi kita tetap pribadi).
2. Integrity yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak
diubah oleh yang tidak berhak.
3. Authentication yaitu usaha atau metoda untuk mengetahui
keaslian dari informasi, misalnya apakah informasi yang dikirim
dibuka oleh orang yang benar (asli) atau layanan dari server yang
diberikan benar berasal dari server yang dimaksud.
4. Availability berhubungan dengan ketersediaan sistem dan
data (informasi) ketika dibutuhkan.

Keamanan Data (lanjutan..)

Pihak yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam
penerapan usaha pengamanan sistem informasi :
*
1. Jajaran Manajemen Senior
2. Manajer Fungsional
3. Manajer keamanan informasi / komputer
4. Staf ahli teknologi
5. Organisasi pendukung
6. Pengguna atau user

Keamanan Data (lanjutan..)

Ancaman terhadap keamanan data dan
informasi
1. Hardware Dicuri atau dirusak
2. Software Program dihapus di copy atau dimodifikasi
3. Data File dihapus, dirusak, dicuri, disadap, dimodifikasi
4. Jaringan komunikasi diputus, Informasi dimodifikasi

Keamanan Data (lanjutan..)
Jenis-jenis ancaman terhadap Keamanan Data dan Informasi
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Error dan kesalahan data. Dalam pengolahan data kita sering melakukan
kesalahan input dan adanya error pada sistem
Penipuan dan pencurian data. Adanya pihak-pihak tertentu yang ingin
memanfaatkan data dan informasi untuk hal-hal negatif yang akan merugikan
pihak pemilik data atau informasi.
Sabotase pegawai. Dalam hal ini semua pegawai dalam satu perusahaan
sepakat untuk tidak bertanggung akan akan kebaradaan informasi atau data
yang penting dalam perusahaan itu.
Kegagalan dukungan infrastruktur. Infrastuktur atau fasilitas untuk keamanan
data dan informasi kurang memadai
Serangan hacker jahat. Adanya serangan hacker ke pusat data base dan
informasi kita. Dimana para hacker disini biasanya akan mengacaukan,
mengubah, menghapus data-data kita dan tentunya akan sangat merugikan
kita.
Program berbahaya.

Keamanan Data (lanjutan..)

Cara meningkatkan keamanan informasi:
1. Bantuan pengguna (user support)
2. Dukungan perangkat lunak (software support)
3. Manajemen konfigurasi
4. Backup
5. Kontrol media
6. Dokumentasi
7. Perawatan (maintenance)

