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Selamat Datang
di Era Informasi



Setiap bulannya ada 2,7 
miliar search di Google





Lebih dari 3000 buku baru
dipublikasi setiap harinya





diperkirakan 40 exabytes (4.0 x 1010)

diproduksi worldwide tahun lalu



Era Informasi

Jutaan komputer

Data

Networks

+ +



Komputer = universal tool
Komputer mengerjakan hampir apa saja

Komputer tidak perlu tidur

Komputer tidak lelah

Komputer tidak pulang rumah karena sakit, atau

Ambil cuti untuk refreshing / rekreasi

Seringkali lebih efisien daripada manusia



Komputer vs Manusia 

Karenanya, dengan alasan ekonomis, kecenderungan untuk
mengganti manusia dengan komputer sangat tinggi

Teller bank, operator telepon, jasa pengetikan, graphic 
artist, satpam, buruh perakitan

Bahkan profesional seperti dokter, pengacara, guru, 
akuntan, psikolog menemukan bahwa komputer dapat
melakukan beberapa tugas mereka lebih efektif.



Komputer “membantu” Manusia 

Pilot “dilengkapi dengan” auto-pilot

Warung “dilengkapi dengan” mesin pembuat minuman

Mereka menjadi sekedar pengamat pasif & penekan tombol



TIK Tingkatkan 
Kapasitas Intelektual

Dengan bantuan teknologi informasi & komunikasi, 
kecerdasan dan kapasitas manusia meningkat



4 Isu Etika Era Informasi

Privacy (kerahasiaan)

Accuracy (kebenaran)

Property (kepemilikan)

Accessibility (hak akses)

PAPA



Privacy 
(kerahasiaan)

Informasi seseorang atau terkait seseorang mana yang:

Boleh dibuka kepada orang lain?

Dalam kondisi/syarat apa?

Apa yang dapat seseorang sembunyikan dari orang lain?



Apakah perlu melihat?

Pekerjaan Anda: database administrator di data backup center. 
Anda boleh mengecek semua data.

Data: pengetahuan/informasi tentang perusahaan swasta



Konservatif:

Privasi hal penting bagi klien Anda. 
Mereka percayakan data sensitif 
mereka, dan berharap Anda tidak 
mengintipnya.

Liberal:

Bagian dari tugas administrator adalah
memverifikasi integritas data. Tidak
masalah untuk melihat data. Kecuali
kalau Anda membocorkannya

Kesimpulan:

Sebagai administrator untuk backup dan replikasi data, 

mereview data yang dipercayakan kepada Anda

dilakukan seperlunya bila terkait dengan pekerjaan. 



Sekuriti vs Invasi Privacy?

Pekerjaan Anda: database administrator di ISP. Anda bertugas
mengamati trafik pengguna.

Data: log web akses

Problem: Apakah Anda dibenarkan mereview akses data sehingga
Anda mengetahui hal-hal yang dilakukan pengguna?



Konservatif:

Anda dipercayai menjaga
informasi sensitif para 
pengguna ISP. Jangan lukai
kepercayaan itu.

Liberal:

Tugas Anda untuk menjaga
keamanan. Jika pengguna
mengakses situs ilegal, 
perusahaan Anda akan beresiko.

Kesimpulan:

Cek perjanjian dengan customer, apakah Anda legal 

melakukannya. Demi keseimbangan antara sekuriti

dan privacy.



Informasi Gaji Rekan Anda

Pekerjaan Anda: database administrator. Anda menjaga integritas
& konsistensi data.

Data: data pegawai bersama gajinya

Problem: Anda menemukan variasi gaji yang berbeda, tetapi
menurut Anda tidak sesuai dengan pekerjaan dan prestasi. Teman
Anda salah satu yang mungkin dirugikan. Bolehkah Anda
memberitahu teman Anda?



Konservatif:

Keputusan tentang gaji bukan
tanggung-jawab Anda. Anda
tercaya sebagai DBA, jangan lukai
kepercayaan bos Anda.

Liberal:

Teman adalah teman. Mereka
berhak tahu bahwa mereka
dirugikan. Tetapi beritahu teman
Anda, bahwa jangan telan pil itu, 
sehingga Anda dapat
memberitahu mereka untuk
informasi di masa depan.

Kesimpulan:

DBA memiliki akses yang detail terhadap kredit card, 

gaji, dll. Dalam beberapa kasus tidak ada peraturan 

khusus dari perusahaan, ini semua tergantung kepada 

etika profesional Anda.



Accuracy
(kebenaran)

Siapa yang bertanggung-jawab kepada:

Autentikasi, ketepatan, dan keakuratan informasi?

Siapa yang harus menanggung bila ada error di informasi
dan bagaimana kesalahan itu berakibat kepada sistem
secara keseluruhan?

Mis-informasi dapat berakibat fatal terhadap kehidupan
seseorang.

Khususnya bila pihak yang memiliki informasi tak akurat
tersebut diuntungkan dengan adanya power dan otoritas.



Rubah data untuk tujuan marketing

Pekerjaan Anda: database scientist. Anda mengolah data.

Data: data keuangan perusahaan

Problem: Anda mendapat tugas memasukkan data dan menggambar grafik
untuk laporan keuangan. Bos Anda meminta untuk menghapus tampilan yang 
rendah, karena akan menyebabkan laporan akan jelek secara keseluruhan.



Konservatif:

Merubah data akan menyebabkan
masalah-masalah lain yang berkelanjutan. 
Tolak permintaan bos Anda dan jelaskan
bahwa Anda tidak ingin terlibat dalam
masalah hukum.

Liberal:

Itu adalah hak prerogatif bos Anda. 
Pastikan saja bahwa itu tidak membuat
data menjadi tidak akurat, dengan
hanya membatasi laporan. Jangan
terjebak dalam merubah atau
menghapus data.

Kesimpulan:

Sayangnya hal ini sering terjadi. Tidak melaporkan sesi data 

tertentu lebih baik daripada merubah data. Selalu ingat

hukum dan etika profesional Anda. Karena apa yang Anda

lakukan akan menjadi bahan pijakan suatu keputusan.



Property
(kepemilikan)

Siapa pemilik informasi? Bagaimana harganya? Siapa channel atau
bagaimana informasi itu mengalir? Siapa yang boleh mengakses?

Sebuah informasi mungkin memerlukan harga yang tinggi untuk
memproduksinya.

Sekali diproduksi secara digital, maka ia mudah direproduksi dan
didistribusikan, tanpa merusak produk aslinya.



Intellectual Property



Accessibility
(hak akses)

Informasi apa yang dapat diperoleh oleh seseorang atau organisasi? 
Dalam kondisi seperti apa?



Standar Etika Profesi IT

ACM

“Code of Ethics and Professional Conduct”

Computer Ethics Institute
“The Ten Commandements of Ethic's”

Data Processing Management Association
“Code of Ethics and Standards of Conduct”



Sepuluh Perintah Etika Komputer Dari Institut Etika Komputer

1. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. 

2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. 

3. Jangan mengintip file orang lain. 

4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 

5. Jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. 

6. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. 

7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. 

8. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. 

9. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. 

10. Gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan.


