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1. Pendahuluan 

lnformatika yang juga dikenal sebagai ilmu komputer menurut Task Force of 

Computer Science ACM Education Board dalam laporan Computing as a Diciplin 

mendefinisi bahwa llmu Komputer atau lnformatika adalah suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari sistematika proses transformasi informasi secara algoritmik. Proses ini 

menguraikan dan mentransformasikan informasi mencakup aspek teoritik, analitik, 

rancangan, pertimbangan efislensi, implementasi, dan aplikasi; yang dilakukan dengan 

otomatis secara efisien dalam mendukung pengetahuan dan komunikasi dengan 

bantuan komputer. Sedangkan ilmu komputer menurut Kamus Komputer Microsoft 

Press (Microsoft Press, 1996), llmu Komputer atau lnformatika adalah pelajaran 

komputer terrnasuk rancsngan operasi dan pemakaiannya dalam pemrosesan 

informasi. llmu komputerl lnforrnatika- mengkombinasikan aspek teori informasi, 

matematika, logika, dan perilaku manusia. llmu komputerllnformatika menggunakan 

tiga paradigma: teori, abstraksi, dan perancangan, yang ketiga saling kait mengait 

dengan sangat erat sehingga membentuk paradigma llmu komputerllnformatika. 

Perkembangan teknologi komputer dan inforrnatika telah merambah berbagai 

bidang kehidupan manusia, sebagai akibat perpaduan ilmu komputerl informatika 

dengan banyak bidang ilmu lain, seperti manajemen, teknik, kedokteran, psikologi, 

komunikasi, seni, hingga pendidikan. Perpaduan komputer dan telekomunikasi telah 

melahirkan jaringan Internet yang mengubah, paradigma masyarakat dalam 

mendapatkan informasi dan berkomunikasi, yang tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang 

dan waktu, sehingga dengan keberadaan interiret mereka dapat mendapatkan 

inforrnasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun yang diinginksn Salah satu 

bidang yang mendapatkan dampak sentuhan perkembangan teknologi 

komputerlinformatika ini adalah dunia pendidikan. Sebagai sebuah sumber informasi 

yang tak terbatas, maka jaringan internet mempunyai kapasitas untuk dijadikan 

sebagai salah satu sumber pembelajaran di dalam dunia pendidikan. 
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Kemajuan teknologi komputerlinformatika yang begitu pesat, disamping 

membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, ternyata membawa efek negatif 

yang juga besar. Salah satu efek negatif itu adalah dipakainya teknologi maju itu dalam 

berbagai bentuk kejahatan yang temyata lebih parah akibatnya dibandingkan 

kejahatan tanpa teknologi. Dengan bantuan teknologi, perampokan bank, misalnya, 

tidak perlu dilakukan dengan mendatangi bank sambil menodongkan senjata, tetapi 

cukup dilakukan dari kamar hotel dengan bantuan sebuah komputer notebook, sebuah 

modem, dan saluran talepon. Hasilnya bisa jauh lebih besar, tidak ada korban jiwa, 

tidak ada bunyi alam yang harus ditakuti, tidak perlu harus melarikan diri dengan 

tergopoh-gopoh. Kejahatan komputer atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer 

(computer related crimes) adalah fenomena abad informasi ini. Semakin canggih 

I komputer yang diciptakan manusia, semakin canggih pula kejahatan yang berkaitan 

1 dengannya. Yang lebih mencemaskan adalah fakta yang menunjukan bahwa sebagian 

I 
I 

besar (hampir tiga per empat) penyalahgunaan komputer ini dilakukan oleh remaja, - 
I 
I seperti dikemukakan oleh Fuori dan Aufiero dalam buku Computers and lnfonnation 

Processing [1996]. Komputer memang sangat berjasa dalam meningkatkan sistem 

informasi, tetapi juga sangat berperan dalam meningkatkan potensi untuk 

penyalahgunaan inforrnasi tersebut. 

2. Dampak Penggunaan Komputer 

Penggunaan komputer sebagai alat bantu pengolahan data dan teknologi 

informasi dapat mengakibatkan dampak positif maupun negatif bagi perorangan 

I maupun bagi organisasi. 
I 
i 2.1. Dampak Bagi lndlvldu 
I 

i 2.1 .I. Dampak Positff 

I Adanya lowongan pekerjaan baw dibidang komputer. 
I 

I Memberikan kepuasan yang makin besar dan dalam pengolahan data yang 

1 sukar/kompleks diharapkan akan lebih mudah diolah dengan komputer. 
I Penggunaan dibidang bisnis akan menghindari pemborosan dan dapat pula 

meningkatkan efisiensi sehingga dapat menekan biaya 

Digunakan dalam usaha pelayanan publik (public sewice). 
I - 

Digunakan di rumah tangga, untuk berbgai keperluan. akses data dari internet, dll. 

I' 

2.1.2. Dampak Negatlf 

Timbul ancaman pengangguran akibat efisiensi dalam penanganan pekerjaan 



Penggunaan input data dan pengolahan yang tidak benar, dilakukan oleh orang 

yang tidak kompeten, atau menggunakan program yang salah sehingga 

menghasilkan output yang salah. 

Adanya kecenderungan mengurangi harkat pribadi (depersonalization), sebab 

dalam dalam file komputer tiap data pribadi ada kalanya dinyatakan dengan angka 

atau lambang tertentu. 

Menimbulkan the system security issue, karena kurangnya pengawasan 

penggunaan data difile yang ada (pada komputer yang on-line) akan menyebabkan 

penyalahgunaan data yang ada oleh orang lain yang ingin mengambil keuntungan. 

Menimbulkan privacy issue, kurang terjaminnya data pribadi yang telah terekam 

dalam file di komputer, sehingga dapat dibaca dan disalahgunakan oleh pihak lain. 

2.2. Dampak Bagi Organisasi 

2.2.1. Dampak Positif 

Perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, cermat 

dan tepat. 

Mempermudah pengawasan dan pengendalian dari kegiatan yang dilaksanakan 

dalam organisasi. 

Meningkatkan efisiensi dalam penanganan rnasalah, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas ke j a  dan daya saing terhadap kompetitor perusahaan. 

Dapat beke rja dalam suatu grup kerja secara on-line untuk menangani suatu kasus. 

2.2.2. Dampak Negatif 

Akan timbul masalah dalam pembentukan sistem informasi baru akibat perubahan 

cara pengolahan dengan menggunakan komputer. 

Tantangan untuk mengamankan data di file komputer (data securily). 

Kemungkinan terjadi perubahan struktur organisasi dan perubahan sistern 

pekerjaan yang menjadi tantangan dan hambatan terhadap organisasi. 

Timbul masalah karena kurangnya personil yang menguasai paket program yang 

harus dipakai dalam waktu yang mendesak. 

3. Masaiah Hak Cipta Perangkat Lunak 

Perkembangan komputer berlangsung sangat pesat setelah ditemukannya 

mikrokomputer yang memakai sistem mikroprosessor. Perkembangan komputer bukan 

hanya dalam ha1 perangkat keras (hadware), namun juga dibidang perangkat lunak 

(software). Komputer merupakan satu kesatuan antara perangkat lunak dan perangkat 



keras, sehingga saat ini komputer bukan merupakan benda asing lagi bagi masyarakat, 

bahkan bagi sebagian masyarakat komputer sudah merupakan salah satu kebutuhan. 

Perkembangan ini diikuti pula dengan berkembangnya masalah hak cipta bagi 

perangkat lunak komputer. Banyak orang, disadari atau tidak, berlaku seenaknya saja 

memakai, menduplikat (copy), memperbanyak dan mengedarkannya tanpa hak seolah- 

olah perangkat Iunak tersebut barang gratisan. Terlebih lagi ada pula yang menarik 

keuntungan untuk diri sendiri dengan menduplikasi perangkat lunak tersebut. Dilain 

pihak, banyak pula perusahan besar yang membuat pemngkat lunak dan menjualnya 

dengan harga yang sangat tinggi, yang sering sekali terasa sangat berlebihan. Kedua 

ha1 ini tentunya sama-sama tidak diingini. 

3.1. Perbedaan Pandangan Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer 

Terdapat dua pendapat yang bertentsngan tentang masalah hak cipta 

perangkat lunak ini, dan kedua kubu didukung oleh banyak ahli komputer. Pendapat 

pertama menganggap bahwa perangkat lunak tidak seharusnya diberikan hak cipta. 

Perangkat lunak harus beredar secara bebas, tidak diperjual belikan. Bila perangkat 

lunak diberikan hak cipta maka perkembangannya akan terhambat. Sementara itu, 

pendapat kedua mengatakan ha1 yang sebaliknya. Bila perangkat lunak tidak diberikan 

hak cipta, maka perkembangannya akan terhambat. Tidak banyak lagi orang yang mau 

bersusah-susah menciptakannya karena tidak ada motivasinya. Pendapat kedua 

menyatakan bahwa setiap orang yang berhasil membuat sebuah perangkat lunak 

berhak untuk mendapat imbalan bagi karyanya tersebut. Namun haws dibedakan 

antara kelompok yang berpendapat bahwa perangkat lunak harus bebas diedarkan, 

dengan kelompok yang dengan seenaknya menduplikasi dan menggunakannya tanpa 

alasan sama sekali kecuali karena ingin mendapatkannya secara gratis, bahkan 

mendapatkan keuntungan finansial dari perangkat lunak tersebut tanpa membayar 

royalti kepada penciptanya. Kelompok terakhir (ketiga) ini adalah kelompok para 

"pembajak, para pelanggar hukum. 

Pertentangan kedua kelompok ini dimulai pada sekitar tahun 1975, ketika 

perusahaan MlTS (Model instrumentation Telemetry System) di Albuquerque, New 

Mexico, Amaerika Serikat, yang didiriknn oleh Ed Roberts berhasil membuat dan 

memasarkan mikrokomputer mereka yang pertama yakni Altair yang mempunyai 

memori sebesar 4K. Untuk komputer ini, Bill Gates dan Paul Allen menulis interpreter 

untuk bahasa BASIC-nya. Roberts, Gates dan Allen berpendapat bahwa perangkat 

lunak yang mereka ciptakan haruslah sesuatu yang hanya bisa dipakai apabila dibeli. 

Sementara itu di California saat itu telah berdiri dan berkembang sebuah klub peminat 

komputer bernama Homebrew Computer Club (HCC). Salah seorang anggota klub ini, 
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Dan Sokol, didatangi seseorang yang meminjam pita kertas (paper tape) yang berisi 

program interpreter BASIC milik MlTS tersebut, yang memintanya untuk membuat 

salinan program itu. Pada pertemuaan klub HCC pita kertas duplikat tersebut 

diperlihatkan dan dibagikan kepada anggota HCC. Program ini kemudian beredar tidak 

hanya di kalangan anggota HCC, tetapi juga le anggota klub komputer lainnya. 

Beredamya program Altair BASIC ini secara gratis dan bebas membuat marah 

Bill Gates yang merasa kehilangan pemasukan dari royalti tiap penjualan Altair. Terjadi 

polemik yang tajam ditengah masyarakat antara klub-klub komputer dengan Bill Gates 

beserta MITS. Sementara Itu Dan Sokol menganggap bahwa tindakannya itu benar, 

dengan beberapa alasan. Pertama, ia menganggap bahwa harga yang dipssang oleh 

MITS terlalu tinggi, MlTS dianggapnya terlalu tamak. Kedua, ia mendengar bahwa 
I 

Gates dan Allen semula menulis program interpreter tersebut pada komputer 

! mainframe pada suatu riset yang sebagian dananya datang dari pemerintah, oleh 

sebab itu, hasilnya haruslah bisa dipakai oleh semua pembayar pajak secara gratis. ' Yang ketiga, ia menganggap bahwa ia punya hak untuk menduplikatnya. Menurut 

pendapatnya, tidak boleh ada penghalang yang berupa hak kepemilikan bagi para 

hackers untuk menggunakan, mempelajari dan rnengernbangkan perangkat lunak 

komputer. Melalui kebebasan seperti itulah perkembangan perangkat lunak komputer 

diharapkan dapat berlangsung dengan baik, dan seterusnya menjadikan 

perkembangan komputer dapat pula be jalan dengan pesat, karena para pemakainya 

dapat dengan bebas mencoba perangkat lunak yang tersedia itu. (Hackers semula 

berarti kelompok pemrogram komputer yang berusaha rnenulis program dengan cara 

"trial and error" berdasarkan pengalaman, namun belakangan ini pengertiannya 

mengarah berkonotasi negatif). 

3.2. Alternatif Jalan Keluar 

Pertentangan kedua pendapat ini berkelanjutan terus sampai sekarang, bahkan 

meluas. Sekarang ini masalah hak cipta penulisan perangkat lunak bukan saja 

berkaitan dengan hak kepemilikan, tetapi bahkan sarnpai kepada masalah apa saja 

yang boleh diberi hak cipta. Pertanyaan seperti apakah yang dilindungi itu adalah kode 

program, logika program (algoritma) ataukah termasuk pula penampilan program itu 

(format tampilan, bentuk grafisnya, dan lain-lain). Yang paling gamblang hanyalah yang 

berkaitan dengan pembajakan, bila seseorang menggunakan perangkat lunak yang 

diproduksi oleh sebuah perusahaan dengan cara menduplikatnya tanpa membayar, 

maka ia bisa dikenakan tuntutan pembajakan. Tetapi bagaimana jika sebuah program 

atau perangkat lunak lain yang berhasil dibuat oleh seorang pemrogram yang fungsi 

dan penampilannya sama dengan sebuah perangkat lunak lainnya, apakah ia dapat 

5 



dikatakan melakukan plagiasi atau penjiplakan?. Kasus mengenai penjiplakan sulit 

untuk diselesaikan di pengadilan, bahkan di negara besar seperti Amerika Serikat yang 

telah mernpunyai undang-undang tentang ha1 ini yakni "1980 Computer Somare 
Copyright Act" (Aka Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer 1980). 

Beberapa perusahaan besar sangat ketat dengan masalah hak cipta dan selalu 

berusaha mengawasi pemakaian perangkat lunak yang mereka hasilkan dan 

membawa para pelanggamya kedepan hukum. Mereka aktif melakukan razia bersama 

aparat penegak hukum keberbagai perusahaan dan intiiusi termasuk ke kampus- 

kampus universitas (di Amerika Serikat). Banyak pihak yang tidak senang dengan 

tindakan berlebihan ini. Beberapa perusahaan lainnya berusaha memperlunak sikap 

dengan mengizinkan para pembeli perangkat lunak mereka untuk membuat salinan 

bagi keperluan backup, mengizinkan pemakaian perangkat lunak tersebut 

disembarang komputer asal saja tidak dipakai pada waktu yang bersamaan, 

menganggap perangkat lunak layaknya sebagai buku yang bisa dibawa kemana-mana 

dan dibaca dimana saja, namun tidak bisa dibaca di tempat yang berbeda pada waktu 

yang sama. 

Beberapa pihak lain menempuh jalan lain pula, seperti di perkenalkan pula 

sistem shareware, yakni perangkat lunak yang boleh saja dicopy secara bebas, namun 

bila perangkat lunak tersebut disukai dan akan sering dipakai, kepada pemakainya 

diminta untuk mengirim kontribusi kepada pembuatnya. Kontribusi biasanya cukup 

murah. Dengan mengirim kontribusi tersebut, sipemakai akan terdaftar sebagai 

pemakai resmi dan akan dikirimi update dan manual perangkat lunak tersebut. 

Beberapa perusahaan perangkat lunak menawatkan konsep lebih jauh, yakni bila 

seseorang yang telah terdaftar mengizinkan orang lain menduplikat perangkat lunak 

tersebut, dan orang tersebut mendaftar, maka sipendaftar pertama akan dikirimi 

sebagian dari uang kontribusi yang dikirim oleh yang menduplikat program tersebut 

(sistem multi level...?). 

Sebagian pemrogram memperkenalkan pula konsep freeware, yakni program- 

program yang benar-benar disebar luaskan secara gralis. Semua orang dapat 

menggunakan dan mengembangkannya dengan bebas dan gratis, namun program 

tersebut tetap mempunyai hak cipta, tetapi dibagikan secara gratis, Setiap orang boleh 

mengernbangkannya, namun semua tanggapan dan perkembangan hendaklah 

diberitahukan kepada pembuat asli. Hak cipta tetap ditangao sipembuat semula. 

Sebagian pemrogram lain melangkah lebih jauh lagi, ia rnembagi-bagikan 

programnya secara bebas dan gratis, dan tidak menuntut hak cipta. Program-program 

seperti ini disebut sebagai public domain, program yang menjadi milik masyarakat. 
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Yang dituntut oleh pembuatnya biasanya adalah bahwa ia tidak bertanggung jawab bila 

terjadi kerusakan pada komputer atau data-data si pemakai bila program tersebut 

mengakibatkan ha1 itu. Beberapa perusahaan besar perangkat lunak memberi harga 

khusus untuk pemakaian perangkat. lunak di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, 

memberikan sistem Site-Ilcense, sistem yang dapat memakai perangkat lunak yang 

dibelinya untuk semua kornputer yang ada disekolah atau perguruan tinggi tersebut. 

Selain. sistem siteJicense, beberapa perusahaan juga menempuh cara dengan 

memberi harga khusus untuk ~pgtad8 perangkat lunak yang tlah pemah dibelinya bila 

muncul versi baru dad sistem tersebut. Pemakaian sistem jaringan komputer yang 

menggunakan sistem komputer server (file server) di suatu instiiusi juga dapat 

mensiasati masalah harga perangkat lunak yang ?dalu maha!. 

4, Masalah Kejahatan Komputet 
Banyak definisi yang ditawarkan bagi kejahatan komputer, narnu2 Sefun ada 

ksta sepskd ~a.tl;k ;.ti;. Da5n';si menumi Steven L. Mandell [1995}: Kejahatan komputer 

merupakan " tindakan kriminal yang ancamannya lebih besar bagi pemakai kornputar 
ketimbang bagi bukan pemakai komputer, ataupun tindakan kriminal yang 

dilaksanakan dengan menggunaken komputa?. Ny; G. M. Samadikun, S.H. [1989], 

rnengutip para pakar OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) mendefinisikan kejahatan komputer sebagai: " Setiap tindakan 

(behavioui) yang tidak sah (illegal), tidak etis (unethical) atau tidak berwenang, yang 

mslibatkan pemrosesan data secara otomatis (automatic data processing) danlatau 

transmisi dari data-data". Definisi terakhir ini cukup luas mencakup ancaman terhadap 

ekonomi, ancaman terhadap pelanggaran hak-hak pribadi, clan ancaman terhadap 

rahasla nagara yang juga berartl ancaman terhadap keamanan negara. 

Komputer dapat mengancam berbagai hal, ssperti kabbasaii pii'badi atzu 5ak- 

hak pribadi (privacy), uang, rahasia perusahaan, rahasia negara, bahkan ancaman 

terhadap komputer itu sendiri. Privacy (kebebasan atau hak-hak pribadi), yakni hak 

setiap pribadi untuk mengawasi informasi tentang dirinya, dapat terancam dengan 

adanya komputer. Komputer dapat membantu mengumpulkan informasi yang sangat 

rinci tentang aktivitas seharii-hari seseorang tanpa diketahuinya. Setiap aktivitas 

telepon jarak jauh (interlokal dan internasional), transaksi kartu kredit, serta penulisan 

cek, akan dapat tarekam oleh komputer. Rekaman tersebut dapat diakses oleh pihak 

yang memerlukannya. Bahkan informasi tersebut dapat dipertukarkan antar pihak 

tertentu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan data tersebut. Beberapa 

perusahaan sering sating bertukar informasi mengenai pelanggannya. Beberapa 
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perguruan tinggi sating bertukar inforrnasi mengenai peminat mereka. Sekali kita 

mengajukan aplikasi untuk memperoleh kartu kredit, misalnya, maka data ini akan 

tersebar keberbagai pihak lain tanpa kia dapat mengawasi peredarannya. 

Ancaman kejahatan komputer terhadap uang atau benda perdagangan lainnya 

juga terbukti sebagai ha1 yang serius. Menggunakan komputer dapat dilakukan 

transaksi palsu, pemindahan dana tanpa izin, manipulasi rekening, memanfaatkan 

ketidak hatirhatian atau keteledoran yang sepele namun berakibat fatal, dan 

sebagainya. Kejahatan kornputer dapat pula rnengancam berbagai data perusahaan, 

rahasia perusahaan atau instansi, akses data nilai mahasiswa di perguruan tinggi, 

bahkan data rahasia negara dapat dicuri menggunakan komputer. 

4.1. Jenis Jenb Kejahatan Komputer 

Menurut sifat kejahatannya, kejahatan komputer sangat banyak variasinya dan 

dapat digolongkan atas : kejahatan flnansial, pencurian layanan komputer (computer 

time), pernakaian kornputer tanpa izin, pencurian data, manipulasi data, pencurian 

program atau perangkat lunak, perubahan atau modifikasi program untuk maksud 

negatii, kejahatan terhadap hak milik, sabotase, pembajakan perangkat lunak, 

pornografi, serta penyebaran virus komputer dan yang sejenisnya. 

Menurut aktivitas kejahatan itu sendiri, pada dasarnya kejahatan komnputer 

dapat dibagi atas dua bagian besar, yakni: 

Kejahatan berbantuan komputer 

Kejahatan terhadap komputer. 

4.1.1. Kejahatan Berbantuan Komputer 

Segala bentuk kejahatan yang melibatkan komputer sebagai alat bantu 

utamanya menrpakan kejahatan berbantuan komputer (computer assisted crimes), 

yang juga banyak sekali jenisnya dan semakin lama semakin banyak bentuk kejahatan 

yang dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Secar garis bear, kejahatan 

berbantuan komputer dapat digolongkan atas dua bagian, yakni: 

Kejahatan Internal. 

Kejahatan ekstemal. 

4.1 .I .I. Kejahatan Internal 

Kejahatan internal ini adalah segala kejahatan berbantuan komputer yang 

dilakukan oleh petugas atau 'orang dalam" pemakai komputer di dalam linkungan 

institusi sendiri yang menggunakan komputer tersebut. Kedalam kelompok ini tetmasuk 

kejahatan berupa: transaksi tanpa izin (unauthonied transaction), penyelewengan atau 

manipulasi data, dan penyelewengan atau manipulasi program, urnpamanya dengan 

membuat program patch atau metode Salami untuk sistem pembulatan angka. 
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4.1 .I .2. Kejahatan Ekstemal 

Kejahatan ekstemal ini adalah segala kejahatan berbantuan komputer yang 

berasal dari luar institusi atau dari luar organisasi dengan bantuan komputer lain 

menghubungi komputer (biasanya served yang ada di institusi atau pemsahaan 

tersebut. Jenis-jenis kejahatan komputer yang temasuk dalam kelompok ini adalah: 

Perampokan atau pencurian berbantuan komputer, pencurian data (spionase) dan 

perubahan data dengan bantuan komputer, pencurian program atau perangkat lunak 

dengan bantuan komputer, pencurian waktu layanan komputer (computer time), dan 

sabotase terhadap sistem komputer. 

4.1.2. Kejahatan Terhadap Komputer 

Kejahatan terhadap komputer bisa bertujuan mulai dari sekedar iseng untuk 

aktualisasi din, balas dendam dari karyawan yang diberhentikan, sampai sabotase 

terhadap sistem komputer. Kejahatan terhadap komputer ini terutama sering ditujukan 

terhadap perangkat lunak komputer dan juga data. Jenis-jenis khjahatan terhadap 

komputer ini antara lain berbentuk: Virus komputer dan pembajakan perangkat lunak 

komputer. 

4.2. Berbagai Tingkat Hukum Perangkat Lunak 

Semenjak dahulu sampai sekarang telah banyak usaha untuk mengatasi 

masalah yang timbul dari persoalen perangkat lunak dan hak cipta ini, namun masalah 

pembajakan perangkat lunak masih juga tetap merajalela. Yang perlu ditanamkan 

sekarang adalah kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak orang lain. 

Namun demikian, para pembuat perangkat lunak juga dihimbau agar menempuh jalan 

yang lebih persuasif untuk mengatasi masalah ini. Konsep shareware, site-license, 

harga khusus untuk institusi pendidikan (sekolah dan pergunran tinggi), harga khusus 

untuk upgrade, aadalah beberapa usaha yang smart untuk ditempuh di negeri ini 

ketimbang memaksa masyarakat dengan harga perangkat lunak yang melangit. 

Dengan mudah dan murahnya harga perangkat funak itu, semoga keinginan untuk 

membajaknya akan berkurang dan penegakan hukum hams diberlakukan. 

Penyelesaian kasus-kasus penjiplakan, pembajakan hak cipta, kejahatan 

komputer memerlukan penegakan hukum yang tegas, mempunyai wawasan tentang 

komputer dsn teknologi inforrnasi, ha1 ini kerena kejahatan komputer merupakan 

kejahatan kerah putih yang melibatkan orang-orang pintar dibidang komputer yang 

dapat menghilangkan jejaknya dengan pintar. Sebagai bahan perbandingan, Daniel 
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Remer dalam tulisannya "Legal Care for Your Soffware" (NOLO Press Book, 1984) 

memberikan sebuah bagan tentang hak cipta seperti terlihat pada tabel betikut. 

Tabel. Berbagai Tingkat Hukum untuk Perangkat Lunak 

5. Internet Sebagai Jaringan Global 

Pada awal perkembangannya, internet bukanlah ditujukan untuk menjadi 

sebuah jarhgan publik seperti sekarang ini, melainkan merupakan suatu sistem 

Activity 

Idea 

Flowchart 

Hiring Programmers 

Writing Code 

Alpha Testing 

Beta Testing 

Negotiating wlPublisher 

Publishing 

Selling to Retailer 

Selling to End User 

Manual 

Program Name 

Source Code 

Mass-Marketed Object Code 

Limited Distribution End User 

Program 

Operating system or similar 1 Compiler 

komunikasi data menggunakan komputer, guna menunjang sistem informasi sistem 

keamanan nasional di Amerika. Pada tahun 1969, lembaga riset derpartement hankam 

Amerika DARPA (Defence Advance Research Project Agency) mendanai sebuah riset 

Copyright 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

untuk mengembangkan sistem komunikasi data antar komputer. Pada tahun 1972 

jaringan terwujud dan metahirkan ARPANET dan didemonstrasikan di depan The First 

international Conference on Computer communications, yang menghubungkan 40 

Trade 

Secret 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

node (Purbo, 2000) 
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Contract 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

' v  

v 

v 

v 

v 

Disclaimer 

v 

v 

Trade 

Mark 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 



Aplikasi komunikasi data peltama yang ditemukan untuk mendukung 

ARPANET ini adalah FTP (File Transfer Pmtokol) yang digunakan untuk proses 

pengiriman data antar node yang terhubung. Menyusul kemudian e-mail (electronic 

mail) dan telnet. DARPA kemudian mendanai pembuatan protokol yang lebih umum, 

dan pada tahun 1982 DARPA mengumumkan TCPIIP sebagai protokol standar untuk 

jaringannya dan pada tahun 1983, perusahan BBN (Bolt Beranek Newman) berhasil 

membuat TCPIIP berjal;an di atas sistem operasi UNIX, yang merupakan sistem 

operasi standar bagi jaringan komputer saat itu. Tahun 1986, NSF (National Science 

Foundation) Amerika mendanai riset jaringan TCPIIP yang dinarnai NSFNET. Setahun 

kemudian, tahun 1987 beberapa negara eropa masuk ke dalam jaringan NSFNET dan 

sudah mencapai 10.000 host yang terdaftar dalam jaringan, Tahun 1989 jaringan ini 

sudah menjangkau Australia dan Selandia Baru dengan jumlah host mencapai 

100.000. dan pada tahun 1981 aplikasi di internet bertambah dengan diciptakannya 

WAlS (Wde Area lnfonnation Servers), Gopher dan Wodd Wde Web (WWW) dan 

kecepatan jaringan tulang punggung NSFTNET ditingkatkan menjadi 45 Mbps. Dengan 

bertambahnya aplikasi di Internet, maka jaringan internet semakin populer, dan tahun 

1993 NCSA mengeluarkan Mosaic sebagai browser pertama dalam mengarungi WWW 

dan hadirnya Mosaic ternyata menjadi titiik belok internet dari hanya digunakan oleh 

kalangan akademisi dan riset menjadi digunakan oleh banyak orang untuk bisnis dan 

hiburan. Tahun 1994, IETF (Intemet Engineer Task Force) menyetujui penggunaan 

protokof IP baru, yang disebut lPng (Internet Pmtokol new generation), yang 

merupakan cikal bakal IPv4 dan IPv6 yang banyak digunakan saat ini. 

5.1. Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber lnformasi 

Perkembangan Internet yang begitu cepat telah mengubah banyak aspek 

dalam proses komunikasi data komputer, setelah jaringan internet berubah menjadi 

jaringan global, banyak aplikasi baru berkembang untuk menunjang keefektifan dan 

kdeksibelan lintas data dalam jaringan internet, dan Internet barubah menjadi topik 

yang selalu up to date untuk dibicara pada tingkat riset dan materi perkuliahan di 

perguruan tinggi diseluruh dunia. Yang pada akhirnya mengubah pola pemafaatan 

internet oleh perguruan tinggi, yang semula hanya digunakan untuk riset, menjadi 

sarana untuk mempublikasikan hasil riset tersebut, dan akhimya bagaimana 

memanfaatkan jaringan ini sebagai sarana dalam proses pendidikan. Ide-ide tentang 

pemanfaatan jaringan global ini sebagai sarana pengajaran telah melahirkan banyak 

ha!, yang semula hanya berupa CBT (Computer-Based Training) menjadi WBT (Web- 

Based Tmining)(Horton, 2000). 
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Beragam ha1 yang dapat dilakukan di lnternet yang jika didaftar, maka daftamya 

akan bertambah setiap hari. Berikut ini adalah beberapa layanan yang tersedia di 

lnternet saat ini: File Transfer Protocol (FTP), Telnet sebagai aplikasi untuk login 

kekomputer lain yang terhubung di jaringan, Surat menyurat slaktronik (E-Mail), World 

Wide Web (WWW) merupakan fasilitas yang paling banyak digunakan saat ini 

disamping E-Mail, NewsGroup merupakan kelompok /forum diskusi tentang sesuatu 

ha1 didunia maya intemet, IRC atau disingkat chat merupakan forum diskusi on-line di 

internet,, Website merupakan kumpulan file yang tertetak pada sebuah komputer yang 1 - 

I terhubung ke Internet, Domain Name (nama domain) merupakan nama unik yang 

dipakai di Internet, Web Hosting adalah ruang hard disk dan fasilitas di server lnternet 

untuk menempatkan dokumen-dokumen web, dan banyak lagi aplikasi yang terus 

bertambah dari waktu ke waktu. 

e-Learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat 

elektronika, khususnya perangkat komputer (Soekartawi, 2003). Karena itu e-learning 

sering disebut juga dengan on-line course. Dalam berbagai literature &earning tidak 

dapat dilepaskan dari jaringan Internet, karena media ini yang dijadikan sarana untuk 

penyajian ide dan gagasan pembelajaran. Berkaitan dengan topik ini, maka 

pemanfaatkan jaringan intemet sebagai sumber informasi, dapat diimplemetasikan 

sebagai point-point berikut : 

Resourcing 

Searching 

Consulting dan Communicating 

5.2. Kearnanan Jaringan Internet: Kenapa Penting 

Keamanan sistem informasi berbasis lnternet menjadi suatu keharusan untuk 

diperhatikan karma jaringan komputer lnternet yang sifatnya publik dan global pada 

dasamya tidak aman. Pada saat data terkirim dari satu komputer ke komputer yang 

lain di dalam Internet, data itu akan melewati sejumlah komputer lainnya yang berarti 

memberi kesempatan kepada user lnternet yang lain untuk menyadap atau mengubah 

data tersebut. Suatu komputer yang terkunci didalam suatu ruangan yang mempunyai 

akses terbatas, namun komputer tersebut terhubung keluar dari ruangan (juga ke 

Internet), maka komputer tidak aman. Pembobolan sistem keamanan di lnternet terjadi 

hampir tiap hari diseluruh dunia. Komputer gateway UNP yang belum memberi akses 

sharing data juga masih dicoba untuk diternbus oleh spyware. 

Sistem keamanan jaringn komputer yang terhubung ke lnternet harus 

direncanakan dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi investasi dan sumber 



daya di dalam jaringan komputer tersebut secara efektif. Sebelum mulai mengamankan 
suatu jaringan komputer, harus ditentukan tetlebih dahulu tingkat ancaman ( t h a t )  

yang harus diatasi, dan resiko yang hams diambil maupun yang harus dihindari. Untuk 

itu, jaringan komputer harus dianalisa untuk mengetahui apa yang harus diamankan, 
untuk apa diamankan, seberapa besar nilainya, dan siapa yang bertanggung jawab 
terhadap data dan ashaset lain di dalam jaringan komputer tersebut. Hal yang 
menjadi perhatian dan dimengerti dalam perencanaan kebijakan (policy) keamanan 

jaringan komputer adalah: Resiko yang terjadi jika suatu kemungkinan penyusup 

berhasil memasuki suatu jaringan, Ancaman (threat) yang kemungkinannya datang 
dari orang yang Ingin memperoleh akses ilegal kedalam suatu jaringan komputer, 
selanjutnya Kelemahan yang menggambarkan seberapa kuat sistem keamanan su&u 
jaringan komputer terhadap jaringan komputer yang lain, dan kemungkinan seseorang 
mendapatkan akses illegal ke dalamnya. a 

6.3. JnsMen Keamanan Jaringan Komputet 
lnsiden keaman jaringan komputer adalah suatu aktivitas yang berkaitan 

dengan jaringan komputer, dlmana aklivitas tersebut memberikan implikasi terhadap 
keamanan, biasanya aktivitas tersebut bertentangan dangan policy keamanan secara 

eksplisit maupun implisit. lnsiden dapat terjadi dalam berbagai macam bantuk dan 
dapat vterjadi dari mana saja di Internet. 

Secara garis besar, inslden dapat dikelompokan sebagai berikut: probe, scan, 

account comprom~e, roof cornpromhe, packet sniffer, denial of service, exploitafion of 

tmst, mlidous code, dan Internet infrastructure aftacks. 

6. Masalah Etika Dalam Teknologl lnfonnasi 
Masalah etika daldlm teknologl inforrnasi mengidentMkasl Isaueissue yang 

berhubungan dengan masalah sosial dan etlka bagaimana menggunakan komputer 
yang bermoral, apa yang dapat dikerjakan dan apa yang melanggar aturan-aturan 
moral masyarakat. Masalah yang banyak dibahas selain masalah hukum dan yurisdiksi 

nasional adalah bagaimana melindungsi anak-anak (usia dibawah 13 tahun) sebagai 
generasi masa depan tehadap hal-ha1 yang bertentangan dengan etika moral 
masyamkat urnum disuatu negara. Cara-cara yang dapat dialkukan untuk rnelindungi 
anak-anak adalah melalul cara: Blocking soffware, child monitoring, dan aturan hu kum 
yang berlaku (Law) umpamanya KUHAP, UU-APP, dll. 

Masalah etika dalam menggunakan komputer mencakup masalah-masalah 
atau issue yang berhubungan dengan bagaimana berkomputer ria yang mencakup 



masalah-maslah sebagai berikut: Computer Ethics, Pmfesional Ethics, Programmer 

1 Responsibdo, dan Ethical use of computers. Masalah lainnya yang juga menjadi 

perhatian dalam ha1 etika ini antara lain adalah periindungan terhadap data pelanggan 

1 
(customer), Altering reality, intellectual propedy rights, copy right, digital fair use 

issues, patent, dan trade mark. 
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