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1. Buatlah deskripsi analisis terhadap fenomena kejadian atau kemungkinan kejadian 

cyber crime (detail bukan umum), kemudian carilah pasal dan ayat yang terkait dengan 

hal tersebut pada UU ITE ! 

Beberapa orang mulai mengembangkan aplikasi bahkan membuat inovasi-inovasi 

dan berlomba dalam aplikasi terbarunya. Salah satunya aplikasi media sosial. Mulai dari 

Friendster, Facebook, Twitter, Google+, dan yang kini banyak di aplikasi mobile seperti 

KakaoTalk, Path, WhatsApp, dan sebagainya. Semakin bergesernya etika terutama 

dalam penggunaan internet (cyber ethics), semua aplikasi ini bukan mustahil untuk 

dijadikan lahan perbuatan negatif. Kita ambil contoh kasus yaitu pencemaran nama 
baik, baik pribadi, golongan, ataupun kelompok. 

Bukan hanya media sosial, surat elektronik dan blog pun bisa menjadi bahan 

pencemaran nama baik. Beberapa dari mereka yang melakukan pencemaran tersebut 

merasa tidak takut dan tidak melakukan hal yang salah, hanya sebuah curahan hati 

mereka, atau memang yang dengan sengaja menghina. Beberapa dari mereka mungkin 

belum mengetahui resiko hukumnya, atau hanya iseng cari sensasi. 

Banyak cara untuk mencemarkan nama baik orang lain, bahkan beberapa cara 

diantaranya menjadi pelanggaran yang berlapis. Kita mulai dari kasus Prita Mulyasari, 

yang kasusnya sempat menjadi sorotan media. Ibu Rumah Tangga tersebut diadukan 

secara pidana oleh RS. Omni Internasional karena pencemaran nama baik. Maksud hati 

mantan pasien rumah sakit tersebut mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut 

melalui surat elektronik yang menyebar ke berbagai milis di dunia maya. Kasus Ibu Prita 

ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 

ayat 3 yang berbunyi : 

“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.” 



Selanjutnya selain kasus Prita yang mencemarkan nama baik lewat surat elektronik, 

tidak menutup kemungkinan pencemaran nama baik bisa dilakukan lewat sebuah blog 

pribadi atau kelompok. Pencemaran itu pun kerap dilakukan dalam media sosial lewat 

Twitter seperti artis cantik kita Luna Maya yang membuat statement menjatuhkan sebuah 

kelompok dalam akun Twitternya. Tentu perbuatan dara cantik itu pun melanggar pasal 

dan ayat di atas. 

Beberapa pencemaran nama baik disorot oleh media, belum lagi pencemaran yang 

tidak mendapat perhatian. Seperti status di media sosial yang kesal dengan providernya, 

sehingga menghina providernya, status menghina publik figur, hingga menghina ras atau 

golongan tertentu. 

Selain kasus di atas, pencemaran nama baik pun kerap dilakukan dengan cara 

menyebarkan foto di sosial media untuk mencemarkan nama baik seseorang atau 

kelompok. Misalkan saja yang dialami oleh penyanyi cantik Dewi Sandra. Tahun 2008 

lalu foto-foto tanpa busana miliknya tersebar di dunia maya. Pencemaran ini pun menurut 

saya melanggar pasal dan ayat yang sama dengan sebelumnya, namun tentu berlapis 

juga karena melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : 

“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.” 

Terakhir, pengamatan saya tertuju pada pembajakan situs Presiden SBY. Yang 

melakukan pembajakan hingga pemalsuan informasi, bisa saja melakukan hal tersebut 

untuk mencemarkan nama baik pemilik situs. Tentu perbuatan ini dapat saja melanggar 

banyak UU ITE, yaitu : 

1. Pasal 27 ayat 3 

2. Psal 28 ayat 1-2 

3. Pasal 30 ayat 1-3 

4. Pasal 31 ayat 1 

5. Pasal 32 ayat 1 dan 3 

6. Pasal 33 

Sungguh banyak kasus cyber crime di Indonesia, baik yang diketahui maupun tidak. 

Bahkan, menurut inilah.com, Indonesia menduduki posisi kedua untuk cyber crime. 

Posisi itu setelah diadakannya survei keamanan internet oleh Firma Akamai asal AS. 

 

Sumber yang digunakan : 

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

http://etikanama.blogspot.com/2013/05/contoh-kasus-cyber-crime-di-indonesia.html 

http://teknologi.inilah.com/read/detail/2013509/indonesia-posisi-kedua-untuk-cyber-crime 

http://adytiablog.blogspot.com/2012/05/contoh-kasus-cyber-crime.html 



http://andri7info.blogspot.com/2013/04/jenis-jenis-ancaman-threat-dan-contoh.html 

 

2. Carilah jenis sertifikasi yang berhubungan dengan standar profesi ke-TIK-an, secara 

lengkap ! 

Sertifikasi di bidang TI dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

1. Vendor Based 

Merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor tertentu. Karena mengacu pada 

vendor tertentu, maka program dan materi ujiannya pun seputar produk atau 

teknologi dari vendor berkaitan. Beberapa sertifikasi ini dikeluarkan oleh : 

• Cisco 

a) Cisco Certified Networking Associate ( CCNA ) 

b) Cisco Certified Networking Professional ( CCNP ) 

c) Cisco Certified Internetworking Expert ( CCIA ) 

• Oracle 

a) Oracle Certified Associate ( OCA ) 

b) Oracle Certified Professional ( OCP ) 

c) Oracle Certified Master ( OCM ) 

• Microsoft 

a) Microsoft Certified Desktop Support Technicians ( MCDSTs ) 

b) Microsoft Certified Systems Administrator ( MCSAs ) 

c) Microsoft Certified Systems Engineer ( MCSes ) 

d) Microsoft Certified Database Administrator ( MCDBAs ) 

e) Microsoft Certified Trainers ( MCTs ) 

f) Microsoft Certified Application Developers ( MCADs ) 

g) Microsoft Certified Solution Developers ( MCSDs ) 

h) Microsoft Office Specialists ( Office Specialist ) 

2. Vendor Neutral 

Berbeda dengan jenis sebelumnnya, sertifikasi ini bersifat netral, yaitu badan atau 

organisasi yang mengeluarkannya tidak terikat oleh vendor manapun. Oleh karena 

itu, sertifikasi ini lebih global dan luas lagi cakupannya. Begitu pun dengan program 

dan materi ujiannya menjadi sangat luas. Sertifikasi ini memiliki rating yang lebih 

tinggi dibandingkan jenis sebelumnya. Di Indonesia, LP3T Nurul Fikri telah dipercaya 

oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi 

Telematika sebagai Tempat Uji Kompetensi telematika Nasional. Lembaga ini 

menerima ujian sertifikasi bidang TI yaitu : 

• Operator Komputer 

• Programmer 



• Jaringan Komputer dan Sistem 

• Computer Technical Support, sampai 

• Mulitmedia 

Selanjutnya, ada institusi yang menyelenggarakan sertifikasi dengan orientasi pada 

pekerjaan, yaitu : 

1. ICCP (Institute for Certification of Computing Professionals) 

Badan sertifikasi ini berada di Amerika. ICCP melakukan pengujian terhadap 19 

minat, diantaranya adalah office information system, software engineer, system 

development, dan bussiness information system. Berikut ini beberapa 

sertifikasinya : 

• CDP (Certified Data Processor) yaitu sertifikasi untuk profesional yang 

memiliki orientasi pekerjaan bidang pemrosesan data. 

• CCP (Certified Computer Programmer) yaitu sertifikasi untuk programmer. 

• CSP (Certified Systems Professional) yaitu sertifikasi untuk profesional 

bidang analis desain dan pengembangan komputer. 

2. CompTIA 

Adalah sebuah asosiasi industri teknologi komputer yang beranggotakan antara 

lain : Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan CISCO. Berikut ini beberapa 

sertifikasinya : 

• A+ (Entry Level Computer Service) yaitu sertifikasi untuk profesional di 

bidang teknisi komputer. 

• Network+ (Network Support and Administration) yaitu sertifikasi untuk 

profesional bidang jaringan komputer. 

• Security+ (Computer and Information Security) yaitu sertifikasi untuk 

profesional di bidang keamanan komputer. 

• HTI+ (Home Technology Installation) yaitu sertifikasi untuk profesional di 

bidang instalasi sampai pemeliharaan dan teknisi home technology. 

• IT Project+ (IT Project Managemant) yaitu sertifikasi untuk profesional dalam 

manajemen proyek di bidang teknologi informasi. 

 

Sumber yang digunakan : 

http://forevereny.wordpress.com/2012/11/06/sertifikasi-di-bidang-it/ 

http://www.nurulfikri.com/Ujk-Profesi/sertifikasi-it-melalui-lsp-telematika-bnsp.html 

http://etikaaprofesi.blogspot.com/ 

 

3. Carilah cybernethic selain yang sudah didiskusikan di kelas ! 



Beberapa cyber ethics yang saya temukan adalah : 

1. Hati-hati penggunaan forward. Apa yang kita teruskan belum tentu adalah hal yang 

benar, jadi teliti terlebih dahulu dalam penggunaan forward. 

2. Jangan memberikan kritik dan saran yang bersifat pribadi lewat publik, berikan kritik 

dan saran lewat personal message. 

3. Jujur dalam pencantuman sumber dan/atau penulis. 

4. Jangan melakukan penghinaan kepada pribadi atau kelompok lain walaupun lawan 

main tidak mengerti bahasa kita (karena berasal dari daerah berbeda). 

5. Berbicara (chatting) menggunakan bahasa internasional jika dengan orang berbeda 

Negara. 

6. Jangan menggunakan internet untuk menyakiti pihak lain. 

7. Tidak menggunakan internet sebagai alat mencuri, berjudi, mencemarkan nama baik, 

mengadu domba, fitnah, dsb. 

 

Sumber yang digunakan : 

http://ardadegraphc.host22.com/?p=25 

http://vdb-inception.blogspot.com/2013/04/cyber-ethics.html 

 


