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1.  PENGERTIAN ETIKA 
 
Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau 
adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu 
ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu 
salah atau benar, buruk atau baik.  
Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi 
suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas 
prilaku yang diperbuat. Biasanya etika akan berkaitan dengan masalah moral, dimana moral  
adalah tradisi kepercayaan mengenai prilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia 
secara universal. Perbedaannya bahwa etika akan menjadi berbeda dari masyarakat satu 
dengan masyarakat yang lain. 
 
Secara umum, sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan 
perasaan senang, atau bahagia (Sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif), 
sedangkan sesuatu dikatakan buruk jika terkait dengan segala yang tercela atau perbuatan 
yang bertentangan dengan norma‐norma masyarakat yang berlaku. 
 
FAHAM MENGENAI YANG BAIK DAN BURUK 
 
Ada beberapa faham dalam melakukan penilaian yang baik dan yang buruk, antara lain: 
menurut Ajaran Agama, Adat Kebiasaan, Kebahagiaan, Bisikan Hati (Intuisi), Evolusi, 
Utilitarisme, Paham Eudaemonisme, Aliran Pragmatisme, Aliran Positivisme, Aliran 
Naturalisme, Aliran Vitalisme, Aliran Idealisme, Aliran Eksistensialisme, Aliran Marxisme, 
Aliran Komunisme dan lainnya. 
Berikut penjelasan beberapa diantaranya: 
a. Faham Kebahagiaan (Hedonisme): “Tingkah laku atau perbuatan yang melahirkan 

kebahagiaan dan kenikmatan/kelezatan”. Ada tiga sudut pandang dari faham ini yaitu (1) 
hedonisme individualistik/egostik hedonism yang menilai bahwa jika suatu keputusan 
baik bagi pribadinya maka disebut baik, sedangkan jika keputusan tersebut tidak baik 
maka itulah yang buruk; (2) hedonisme rasional/rationalistic hedonism yang berpendapat 
bahwa kebahagian atau kelezatan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal 
sehat; dan (3) universalistic hedonism yang menyatakan bahwa yang menjadi tolok ukur 
apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk adalah mengacu kepada akibat perbuatan 
itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. 

b. Bisikan Hati (Intuisi): Bisikan hati adalah “kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi 
apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang 
ditimbulkan perbuatan itu”. Faham ini merupakan bantahan terhadap faham  hedonisme. 
Tujuan utama dari aliran ini adalah keutamaan, keunggulan, keistimewaan yang dapat 
juga diartikan sebagai “kebaikan budi pekerti” 

c. Evolusi: berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini selalu (secara 
berangsur-angsur) mengalami perubahan yaitu berkembang menuju kea rah 
kesempurnaan. Dengan mengadopsi teori Darwin (ingat konsep selection of nature, 
struggle for life, dan survival for the fittest) Alexander mengungkapkan bahwa nilai moral 
harus selalu berkompetisi dengan nilai yang lainnya, bahkan dengan segala yang ada di 
ala mini, dan nilai moral yang bertahanlah (tetap) yang dikatakan dengan baik, dan nilai-
nilai yang tidak bertahan (kalah dengan perjuangan antar nilai) dipandang sebagai 
buruk. 

d. Paham Eudaemonisme: Prinsip pokok faham ini adalah kebahagiaan bagi diri sendiri 
dan kebahagiaan bagi orang lain. Menurut Aristoteles, untuk mencapai eudaemonia ini 
diperlukan 4 hal yaitu (1) kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan dan 
kekuasaan, (2) kemauaan, (3) perbuatan baik, dan (4) pengetahuan batiniah. 

e. Aliran Pragmatisme: Aliran ini menititkberatkan pada hal-hal yang berguna dari diri 
sendiri baik yang bersifat moral maupun material. Yang menjadi titik beratnya adalah 
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pengalaman, oleh karena itu penganut faham ini tidak mengenal istilah kebenaran sebab 
kebenaran bersifat abstrak dan tidak akan diperoleh dalam dunia empiris.  

f. Aliran Naturalisme: Yang menjadi ukuran baik atau buruk adalah :”apakah sesuai 
dengan keadaan alam”, apabila alami maka itu dikatakan baik, sedangkan apabila tidak 
alami dipandang buruk. Jean Jack Rousseau mengemukakan bahwa kemajuan, 
pengetahuan dan kebudayaan adalah menjadi perusak alam semesta. 

g. Aliran Vitalisme: Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran natiralisme sebab 
menurut faham vitalisme yang menjadi ukuran baik dan buruk itu  bukan alam tetapi 
“vitae” atau hidup (yang sangat diperlukan untuk hidup). Aliran ini terdiri dari dua 
kelompok yaitu (1) vitalisme pessimistis (negative vitalistis) dan (2) vitalisme optimistime. 
Kelompok pertama terkenal dengan ungkapan “homo homini lupus” artinya “manusia 
adalah serigala bagi manusia yang lain”. Sedangkan menurut aliran kedua “perang 
adalah halal”, sebab orang yang berperang itulah (yang menang) yang akan memegang 
kekuasaan. Tokoh terkenal aliran vitalisme adalah F. Niettsche yang banyak 
memberikan pengaruh terhadap Adolf Hitler. 

h. Aliran Gessingnungsethik: Diprakarsai oleh Albert Schweitzer, seorang ahli Teolog, 
Musik, Medik, Filsuf, dan Etika. Yang terpenting menurut aliran ini adalah 
“penghormatan akan kehidupan”, yaitu sedapat mungkin setiap makhluk harus saling 
menolong dan berlaku baik. Ukuran kebaikannya adalah “pemelihataan akan 
kehidupan”, dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kebinasaan dan 
menghalangi-halangi hidup. 

i. Aliran Idealisme: Sangat mementingkan eksistensi akal pikiran manusia sebab pikiran 
manusialah yang menjadi sumber ide. Ungkapan terkenal dari aliran ini adalah “segala 
yang ada hanyalah yang tiada” sebab yang ada itu hanyalah gambaran/perwujudan dari 
alam pikiran (bersifat tiruan). Sebaik apapun tiruan tidak akan seindah aslinya (yaitu ide). 
Jadi yang baik itu hanya apa yang ada di dalam ide itu sendiri. 

j. Aliran Eksistensialisme: Etika Eksistensialisme berpandangan bahwa eksistensi di atas 
dunia selalu terkait pada keputusan-keputusan individu, Artinya, andaikan individu tidak 
mengambil suatu keputusan maka pastilah tidak ada yang terjadi. Individu sangat 
menentukan terhadao sesuatu yang baik, terutama sekali bagi kepentingan dirinya. 
Ungkapan dari aliran ini adalah “ Truth is subjectivity” atau kebenaran terletak pada 
pribadinya maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi 
pribadinya maka itulah yang buruk. 

k. Aliran Marxisme: Berdasarkan “Dialectical Materialsme” yaitu segala sesuatu yang ada 
dikuasai oleh keadaan material dan keadaan material pun juga harus mengikuti jalan 
dialektikal itu. Aliran ini memegang motto “segala sesuatu jalan dapatlah dibenarkan 
asalkan saja jalan dapat ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan”. Jadi apapun dapat 
dipandang baik asalkan dapat menyampaikan/menghantar kepada tujuan 

 
 
2.  PENGERTIAN PROFESI 
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa profesi adalah jabatan atau pekerjaan seseorang 
walau profesi/ pekerjaan tersebut tidak bersifat komersial. Lebih lanjut profesi dapat 
merupakan kelompok lapangan kerja/ pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang 
memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari 
manusia. Keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan memiliki 
penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, 
kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang 
dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. 
Selain itu profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif yang memiliki komponen intelektual yang 
signifikan. 
Secara tradisional ada 4 profesi yang sudah dikenal yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, 
dan kependetaan.  
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CIRI PROFESI 
 
Menurut Artikel dalam International Encyclopedia of education, ada 10 ciri khas suatu 
profesi, yaitu: 
a. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang 

dan diperluas 
b. Suatu teknik intelektual 
c. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis 
d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi 
e. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan 
f. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri (otonomi dalam pekerjaan) 
g. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas 

komunikasi yang tinggi antar anggotanya (ada organisasi) 
h. Pengakuan sebagai profesi 
i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari 

pekerjaan profesi 
j. Hubungan yang erat dengan profesi lain 
 
PROFESIONALISME 
 
Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja 
tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa 
keterpanggilan --serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut-- dengan semangat 
pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung 
kesulitan di tengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). 
 
Profesionalisme secara umum dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh 
setiap eksekutif yang baik. Ciri-ciri profesionalisme: 
a. Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam 

menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang 
bersangkutan dengan bidang tadi 

b. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan 
peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil 
keputusan terbaik atas dasar kepekaan 

c. Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi 
perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya 

d. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka 
menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang 
terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya 

 
Karakteristik profesionalisme antara lain: 
a. Beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang 

digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan 
upah materiil. 

b. Harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui 
proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat. 

c. Diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah 
mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di 
dalam sebuah organisasi profesi. 

 
KODE ETIK PROFESI 
 
Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang 
lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan tenaga 
ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama. Hal tersebut menjadi latar 
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belakang perlunya rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct)  
profesi.  
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas 
menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik serta perbuatan 
apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari bagi profesional.. 
Secara umum tujuan kode etik adalah agar profesional dapat memberikan jasa sebaik-
baiknya kepada pemakai atau nasabahnya dan mencegah perbuatan yang tidak profesional. 
 
Tujuan dari rumusan kode etik profesi antara lain: 
a. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, 

institusi, dan masyarakat pada umumnya 
b. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus 

mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan 
c. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-

fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-
anggota tertentu 

d. Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari 
komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota 
profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya 

e. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau 
kejujuran dari tenaga ahli profesi 

f. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-
undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi 
atau denda dari induk organisasi profesinya 

 
Secara umum fungsi dari kode etik, antara lain:  
a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang 

digariskan. 
b. Merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 
c. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam 

keanggotaan profesi. 
 
Sifat kode etik profesi antara lain: 
a. Singkat; 
b. Sederhana; 
c. Jelas dan Konsisten; 
d. Masuk Akal; 
e. Dapat Diterima; 
f. Praktis dan Dapat Dilaksanakan; 
g. Komprehensif dan Lengkap, dan 
h. Positif dalam Formulasinya. 
 
Orientasi kode etik ditujukan kepada: 
a. Rekan, 
b. Profesi, 
c. Badan, 
d. Nasabah/Pemakai, 
e. Negara, dan 
f. Masyarakat 
 
 
3. PROFESI DIBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI & SISTEM INFORMASI   
 
Skema profesi dibidang teknologi informasi dan sistem informasi dapat dilihat dan dijabarkan 
dari bagan berikut ini: 
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4. TIPE KEJAHATAN 
 
Secara umum ada 2 tipe kejahatan yang terbentuk dari evolusi kejahatan, yaitu: 
a. Kejahatan Konvensional (Conventional Crime), terdiri dari 2 macam yaitu: 

– Kejahatan kerah biru (blue collar Crime), misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan 
dan sejenisnya. 

– Kejahatan kerah putih (white collar crime), misalnya: kejahatan korporasi, kejahatan 
birokrat, malpraktek dan sejenisnya. 

b. Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime), kejahatan yang ditimbulkan dengan 
memanfaatkan teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di 
dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. 

 
 
5. KEJAHATAN KOMPUTER 
 
Ruang lingkup kejahatan komputer secara umum dapat meliputi: 
a. Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan 

untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan melalui internet, di samping 
kejahatan lainnya seperti pornografi terhadap anak-anak, prostitusi online, dan lain-lain. 

b. Komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, di mana data-data di 
dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, 
atau diduplikasi secara tidak sah. 
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c. Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data, yang dimaksud dengan 
penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam 
komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah. 

d. Unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data, yang berkaitan 
dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. 

 
Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan komputer terkait hukum, antara lain: 
a. Kekayaan intelektual (intellectual property) dibajak. 
b. Hak cipta dan paten dilanggar dengan melakukan peniruan dan atau tidak membayar 
c. royalti. 
d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu. 
e. Dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards. 
f. Pegawai menggunakan internet untuk tindakan asusila seperti pornografi. 
 
Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan komputer terkait bisnis/ perdagangan, antara lain: 
a. Data keuangan dapat dicuri atau diubah oleh intruder atau hacker; 
b. Dana atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya; 
c. Pemalsuan uang; 
d. Seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan 

atas nama orang lain tersebut. 
 
 
6. DUNIA MAYA (CYBER CRIME) 
 
Motif kejahatan cyber antara lain: 
a. Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan 

menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan 
bidang teknologi informasi. 

b. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan 
pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan 
politik pada pihak lain. 

 
Karakteristik kejahatan cyber yang dapat dibedakan dengan kejahatan konventional antara 
lain: 
a. Ruang lingkup kejahatan: sering dilakukan secara transnasional, melintasi batas antar 

negara, sehingga sulit dipastikan yuridiksi hukum negara mana yang berlaku 
terhadapnya. Karakteristik internet dimana orang dapat berlalu-lalang tanpa identitas 
(anonymous) sangat memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak 
tersentuh hukum. 

b. Sifat kejahatan: Sifat kejahatan di dunia maya akan nonviolence, yaitu tidak 
menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional sering kali 
menimbulkan kekacauan, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya, sehingga 
ketakutan atas kejahatan (fear of crime) tersebut tidak mudah timbul meskipun bisa saja 
kerusakan yang diakibatkannya dapat lebih dasyat dan kejahatan lain. 

c. Pelaku kejahatan: Jika pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki 
tipe tertentu, maka pelaku cybercrime bersifat lebih universal meski memiliki ciri khusus, 
yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet 
beserta aplikasinya. 
Pelaku kejahatannya tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu, mereka yang 
sempat tertangkap kebanyakan remaja, bahkan ada yang masih anak-anak. Mereka 
jarang terlibat kenakalan remaja, dari keluarga baik-baik, dan rata-rata cerdas. 

d. Modus kejahatan: Keunikan dari kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi 
dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia maya 
tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang 
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komputer, teknik pemogramannya dsb. Sifat inilah yang membuat cybercrime berbeda 
dengan tindak-tindak pidana lainnya. 

e. Jenis kerugian yang ditimbulkan: Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat 
bersifat material maupun non-material, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga 
diri, martabat, dan bahkan sampai pada kerahasiaan informasi. Cybercrime berpotensi 
menimbulkan kerugian pada banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya. 
Di masa mendatang, kejahatan semacam ini dapat mengganggu perekonomian nasional 
melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik (perbankan, 
telekomunikasi satelit, jaringan listrik dan jaringan lalu lintas penerbangan). 

 
Ancaman yang dapat ditimbulkan oleh cybercrime antara lain: 
a. Menguping (eavesdropping); 
b. Menyamar (masquerade); 
c. Pengulang (reply); 
d. Manipulasi data (data manipulation); 
e. Kesalahan Penyampaian (misrouting); 
f. Pintu jebakan atau kuda Trojan (trapdoor); 
g. Virus (viruses); 
h. Pengingkaran (repudoition); 
i. Penolakan Pelayanan (denial of service). 
 
Beberapa bentuk cybercrime antara lain: 
a. Berdasar jenis aktivitas: 

- Unauthorized Access: terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam 
suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa 
sepengetahuan dan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan 
Port Scanning merupakan contoh dari kejahatan ini. Aktivitas “port scanning” atau 
“probing” dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. 

- Illegal contents: kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi 
ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap 
melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 

- Penyebaran virus secara sengaja: penyebaran virus umumnya dilakukan dengan 
menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak 
menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. 

- Data Forgery: bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting 
yang ada di internet. 

- Cyber Espionage, Sabotage and Extortion: kejahatan yang memanfaatkan jaringan 
internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki 
sistem jaringan komputer pihak sasaran. Selanjutnya, sabotage and extortion 
merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan 
atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan 
komputer yang terhubung dengan internet. 

- Cyberstalking: untuk mengganggu atau melecehkan seorang dengan memanfaatkan 
komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan 
tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan 
media internet. 

- Carding: kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain 
dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. 

- Hacking danCracking: hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai 
minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana 
meningkatkan kapabilitasnya. Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat 
mendorongnya untuk memiliki kemampuan penguasaan sistem di atas rata-rata 
pengguna. Jadi hacker memiliki konotasi yang netral. Mereka yang sering melakukan 
aksi-aksi perusakan di internet lazimnya di sebut cracker. Boleh di bilang para cracker 
ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal yang 
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negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari 
pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan 
virus, hingga pelumpuhan target sasaran. 

- Cybersquatting and Typosquatting: kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan 
domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada 
perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Typosquatting adalah 
kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama 
domain orang lain. 

- Hijacking: kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling 
sering terjadi adalah software piracy (pembajakan perangkat lunak). 

- Cyber Terorism: tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam 
pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. 

b. Berdasar motif kegiatan: 
- Sebagai tindakan murni kriminal: kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal 

yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan 
internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah 
Carding. 

- Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu”: cukup sulit menentukan apakah itu 
merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang 
bukan untuk berbuat kejahatan, contohnya probing atau portscanning. 

c. Berdasar sasaran kejahatan: 
- Menyerang Individu (Against Person), ditujukan kepada perorangan atau individu 

yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut, contoh: 
Pornografi: membuat, memasang,mendistribusikan dan menyebarkan material yang 
berbau pronografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. 
Cyberstalking: mengganggu atau melecehkan seseorang misalnya dengan 
menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti teror di dunia 
maya. 
Cyber Tresspass: melanggar area privacy orang lain, misalnya Web 
Hacking,breaking the PC, Probing, Port Scanning, dsb.. 

- Menyerang Hak Milik (Against Property), dilakukan untuk mengganggu atau 
menyerang hak milik orang lain, contoh: carding, cybersquatting, typosquatting, 
hijacking, data forgery. 

- Menyerang Pemerintah (Against Government), bertujuan khusus penyerangan 
terhadap pemerintah 

 
Faktor-faktor terjadinya cybercrime antara lain: 
a. Faktor Politik: kebijakan politik pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk 

menanggulangi cybercrime yang sudah berkembang di Indonesia. Aparat penegak 
hukum telah berupaya keras untuk menundak setiap pelaku cybercrime, tapi penegak 
hukum tidak dapat berjalan maksimal karena perangkat hukum yang mengatur khusus 
tentang cybercrime belum ada. 

b. Faktor Ekonomi: kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh 
promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media 
yang sangat murah untuk promosi. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus 
berpartisipasi untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat dari krisis ekonomi. Media 
internet dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia. 

c. Faktor Sosial Budaya: beberapa aspek untuk faktor sosial budaya: 
- Kemajuan Teknologi Informasi: era globalisasi, manusia tidak akan bisa melepaskan 

kebutuhan akan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi manusia dapat 
melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat. 

- Sumber Daya Manusia: mempunyai peranan penting sebagai pengendali dari 
sebuah alat. Apakah alat itu digunakan sebagai sarana kebajikan ataukah alat itu 
akan dikriminalisasikan sehingga dapat merusak kepentingan orang lain atau bahkan 
negara. 
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- Komunitas Baru: dengan adanya media internet sebagai wahana untuk 
berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di dunia maya yakni 
komunitas para pengguna internet yang saling berkomunikasi, misalnya Mailing List, 
Forum, Chatting, dsb. 

 
Dampak cybercrime terhadap keamanan negara antara lain: 
a. Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia 
b. Berpotensi Menghancurkan Negara: kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari 

cybercrime antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol 
kenegaraan dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta 
suasana yang tidak kondusif. Uah para hacker yang meraih keuntungan secara finansial 
dengan merusak situs-situs perbankan kartu kredit, lembaga-lembaga keuangan dengan 
maksud terjadinya kekacauan dalam bidang perbankan. 

 
 
 


