
BAB 1 

TINJAUAN UMUM ETIKA 

 

Pengertian Etika 

Mnrt Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika dalam tiga arti sbb: 

1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban 

moral. 

2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dgn akhlak. 

3. Nilai mengenai benar dan salah yg dianut masyarakat. 

Mnrt Prof. Robert Salomon, etika dpt dikelompokkan mjd dua definisi: 

1. Etika mrpk karakter individu   orang yg beretika adl orang yg baik 

2. Etika mrpk hokum social  yaitu hukum yg mengatur, mengendalikan 

serta membatasi perilaku mns. 

Mnrt Fagothay (1953), etika adl studi ttg kehendak mns, yaitu kehendak yg 

berhubungan dgn keputusan yg benar dan yg salah dalam tindak perbuatannya. 

Dalam ilmu pengetahuan, etika dimasukkan sbg bagian dari filsafat. Filsafat adl 

ilmu yg berfungsi sbg interpr etasi ttg hidup mns, berfungsi meneliti dan 

menetukan semua fakta konkret yg paling mendasar. Ciri filsafat adl upaya 

dalam menjelaskan pertanyaan sll menimbulkan pertanyaan baru. 

 Abdul Kadir memerinci unsur-unsur penting filsafat: 

1. Kegiatan intelektual 

2. Mencari makna yg hakiki 

3. Segala fakta dan gejala 

4. Dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis 

5. Untuk kebahagiaan hdp mns. 

 

Etika dan Moral 

Etika   ilmu pengetahuan 

Moral   obyek yg dipelajari dalam ilmu etika 



Mnrt Lawrence Konhberg, ada 6 orientasi tahap perkembangan moral yaitu: 

1. Orientasi pd hukuman, ganjaran, kekuatan fisik dan material. 

2. Orientasi hedonis hubungan antar mns  perbuatan benar adl yg 

memuaskan kebutuhan individu atau kebutuhan orang lain. 

3. Orientasi konformitas  ssorg cenderung mempertahankan harapan 

kelompoknya, serta memperoleh persetujuan kelompoknya. 

4. Orientasi pd otoritas  melihat hukum, kewajiban untuk 

mempertahankan tata tertib, keagamaan adl nilai-nilai utama dlm 

kehidupan. 

5. Orientasi kontrak sosial  orientasi pd tekanan pd persamaan derajat dan 

hak kewajiban yg timbal balik  demokratis. 

6. Orientasi moralitas prinsip suara hati, individual, komprehensif, dan 

universal  memberi nilai tertinggi pd hidup manusia 

 

Hal-hal yg bisa menyebabkan tindakan tdk etis (Jan Hoesada): 

1. Kebutuhan individu. 

2. Tidak ada pedoman. 

3. Perilaku dan kebiasaan individu. 

4. Lingkungan tidak etis. 

5. Perilaku atasan. 

 

Sanksi thdp pelanggaran etika: 

1. Sanksi sosial  teguran pemuka sosial hingga pengucilan dari kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Sanksi hukum  berdasarkan tata hukum yg berlaku. Dalam hukum juga 

ada hukum disiplin yg berlaku bagi suatu golongan atau profesi tertentu 

yg keputusannya dipatuhi anggotanya. Hukum disiplin terbagi menjadi: 

a. golongan hierarkis (militer, pegawai negeri) 

b. golongan non-hierarkis (hukum profesi atau organisasi profesi) 

 



 

Dua jenis etika, yaitu: 

1. Etika diskriptif 

2. Etika normatif  berbicara ttg norma-norma yg menuntun tingkah laku 

mns dlm kehidupan sehari-hari. 

Sony Keraf membagi norma mjd dua, yaitu: 

1. Norma umum, mrpk norma yg bersifat universal dan dikelompokkan mjd 3 

yaitu: 

a. Norma sopan santun 

b. Norma hukum 

c. Norma moral  tolok ukur utk  menilai baik buruknya ssorg sbg 

mns. 

2. Norma khusus, mrpk aturan yg berlaku dlm bidang kegiatan atau 

kehidupan dlm lingkup yg lebih sempit, misal aturan mengunjungi pasien 

di RS, dll. 

 

Dalam pembagian dr sdt yg lain, etika dibagi mjd: 

1. Etika umum 

2. Etika khusus  penerapan prinsip moral dasar dlm bidang kehidupan 

khusus. Etika khusus dibagi lagi mjd: 

a. Etika individual 

b. Etika sosial 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

ETIKA KOMPUTER:  

SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA 

 

Tahun 1940 – 1950an 

Prof. Nobert Wiener, pd masa PD II mengembangkan cybernetics atau the 

science of information feedback systems mencapai kesimpulan setelah 

penelitiannya; 

• Bahwa mesin komputasi modern pd prinsipnya mrpk sistem jaringan 

syaraf yg juga mrpk piranti kendali otomatis. Dlm pemanfaatan mesin tsb, 

mns akan dihadapkan pd pengaruh sosial ttg arti penting teknologi tsb yg 

ternyata mampu memberikan “kebaikan” sekaligus “malapetaka”. 

• Pada thn 1950, menerbitkan buku berjudul The Human Use of Human 

Being. 

 

Tahun 1960an 

Donn Parker melakukan riset utk menguji penggunaan komputer yg tidak sah 

dan tidak sesuai dgn profesionalisme di bidang komputer. 

• “that when people entered the computer center, they left their ethics at 

the door” 

• Menerbitkan buku berjudul Rules of Ethics in Information Processing 

• Parker dikenal sbg pelopor kode etik profesi di bidang komputer. 

 

Tahun 1970an 

Joseph Weizenbaum 

• Joseph Weizenbaum membuat program ELIZA sgb tiruan Psychoterapist 

Rogerian yg melakukan wawancara dgn pasien yg akan diobatinya. Hal ini 

menimbulkan reaksi yg mengejutkan yaitu bahwa bbrp dokter jiwa 

melihatnya sbg bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatisasi 



psikoterapi. Reaksi ini membawa Weizenbaum pd gagasan akan 

munculnya model pengolahan informasi ttg mns yg akan datang dan 

hubungan antara manusia dan mesin. 

• Menerbitkan buku berjudul Computer Power and Human Reason 

 

Walter Maner 

• Mulai menggunakan istilah Computer Ethics 

• Mempublikasikan karyanya Starter Kit in Computer Ethics yg berisi 

kurikulum dan pedagogi utk para pengajar universitas dlm 

mengembangkan pendidikan etika komputer. 

 

Tahun 1980an 

Banyak konsekuensi sosial muncul sbg isu yg terkait dgn teknologi informasi, 

misalnya: 

- kejahatan komputer 

- masalah yg disebabkan karena kegagalan sistem komputer 

- invasi ke database komputer 

- masalah kepemilikan perangkat lunak, dll 

Isu-isu tsb membawa etika komputer sbg suatu disiplin ilmu baru dan 

mendorong munculnya karya-karya spt: 

- “What is Computer Ethics” oleh James Moor 

- “Computer Ethics” oleh Deborah Johnson 

 

Tahun 1990an – Sekarang 

Ditandai dgn bermunculannya organisasi dan konferensi yg menaruh perhatian 

pada tanggung jawab sosial profesi di bidang komputer, misalnya: 

- Electronic Frontier Foundation, ACMSIGCAS 

- Konferensi ETHICOMP 

- Konferensi CEPE 

- Centre of Computing and Social Responsibility (UK) 



Pandangan Dalam Cakupan Etika Komputer 

Nobert Wiener 

Etika komputer mengidentifikasi dan meneliti dampak teknologi informasi 

thdp nilai-nilai manusiawi spt kesehatan, kekayaan, kesempatan, 

kebebasan, demokrasi, pengetahuan, kebebasan pribadi, keamanan, dll. 

Walter Maner 

Menggambarkan etika komputer sbg bidang ilmu yg menguji permasalahan 

etis yg semakin buruk akibat munculnya teknologi komputer. 

Deborah Johnson 

Menggambarkan etika komputer sbg studi ttg cara yg ditempuh utk 

memiliki standar moral baru yg memaksa pengguna komputer menerapkan 

norma-norma baru di dlm dunia yg blm dipetakan. 

James Moor 

Etika komputer tdk terikat dgn teori filsafat manapun dan kompatibel dgn 

pendekatan metodologis yg luas pd pemecahan masalah etis. Etika 

komputer terkait dgn “policy vacuums” dan “conceptual mudles” serta 

kemampuan komputer yang disebutnya dgn istilah “logically malleable”. 

Donald Gotterbarn 

Etika komputer hrs dipandang sbg suatu cabang etika profesional yg terkait 

dgn standar kode dan praktek yg dilakukan oleh para profesional di bidang 

komputasi. 

 

Isu-isu Pokok Etika Komputer 

1. Kejahatan komputer 

Kejahatan komputer (computercrime) yaitu kejahatan yg ditimbulkan krn 

penggunaan komputer secara ilegal. Termasuk di dalamnya adl penyebaran 

virus, spam email, penyadapan transmisi, carding (pencurian melalui 

internet), DoS (Denial of Services) yaitu serangan yg bertujuan utk 

melumpuhkan target shg target tdk dpt memberikan layanan lagi, dll. 

2. Cyber Ethics 



Pengguna internet mrpk orang-orang yg hidup dalam dunia anonymouse yg 

tdk memiliki keharusan utk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Hal 

ini memungkinkan seseorang utk bertindak tdk etis shg ada tuntutan utk 

adanya aturan dan prinsip dalam melakukan komunikasi via internet. Salah 

satu yg ada disebut Netiket atau Nettiquette yg ditetapkan oleh IETF (The 

Internet Engineering Task Force), dgn situs resminya di www.ietf.org. 

3. E-commerse 

E-commerse adl sistem perdagangan menggunakan mekanisme elektronik yg 

ada di jaringan internet, pemesanan dilakukan scr online dan pembayaran 

biasanya dilakukan dgn kartu kredit atau transfer bank, kemudian barang 

dikirimkan ke rumah pembeli. 

Muncul masalah-masalah terkait misalnya: 

- kontrak dalam transaksi elektronik 

- masalah pajak 

- pemalsuan tanda tangan dll 

Peraturan terkait e-commerse adl Uncitral Model Law on Electronic Commerse 

1996 (UNCITRAL mrpk salah satu badan internasional di bawah naungan 

PBB). 

4. Pelanggaran atas HAKI 

Misalnya: 

- pembajakan perangkat lunak 

- softlifting 

- penjualan CDROM illegal 

- penyewaan perangkat lunak ilegal 

5. Tanggung jawab profesi 

Organisasi profesi: 

- ACM (Association for Computing Machinery) 

- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer) 

- IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika) 

 

http://www.ietf.org/

