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BAB I 
 

MEMAHAMI SIBERNETIKA 
 
 

A. PENGERTIAN SIBERNETIKA 

Istilah sibernetika berasal dari Yunani kuno κυβερνήτης (kybernētēs, jurumudi, 

gubernur, pilot, atau kemudi - akar yang sama dengan pemerintah). Sibernetika adalah 

bidang studi yang sangat luas, tetapi tujuan penting dari sibernetika adalah untuk 

memahami dan menentukan fungsi dan proses dari sistem yang memiliki tujuan dan 

yang berpartisipasi dalam lingkaran rantai sebab akibat yang bergerak dari aksi/tindakan 

menuju ke penginderaan lalu membandingkan dengan tujuan yang diinginkan, dan 

kembali lagi kepada tindakan.  

Sibernetika didefinisikan oleh Norbert Wiener, dalam bukunya yang berjudul sama, 

sebagai suatu studi terhadap kontrol dan komunikasi pada binatang dan mesin. Stafford 

Beer menyebutnya sebagai ilmu organisasi efektif dan Gordon Pask memperluasnya 

dengan mencakup aliran informasi "pada semua media" dari bintang hingga otak. Hal ini 

termasuk studi tentang loloh balik, kotak hitam dan konsep-konsep turunannya seperti 

komunikasi dan teori kendali dalam kehidupan organisme, mesin dan organisasi 

termasuk organisasi mandiri. 

Sibernetika berfokus kepada bagaimana sesuatu itu (digital, mekanik, atau 

biologis) memproses informasi, bereaksi terhadap informasi, dan berubah atau dapat 

diubah agar dapat mencapai dua tugas pertama dengan lebih baik. Definisi yang lebih 

filosofis, disarankan pada tahun 1956 oleh Louis Couffignal, salah seorang pelopor 

sibernetika, mengkarakterisasi sibernetika sebagai "seni untuk memastikan keberhasilan 

tindakan." Definisi terkini disampaikan oleh Louis Kauffman, Presiden dari American 

Society for Cybernetics, "Sibernetika adalah sebuah studi dari sistem dan proses yang 

berinteraksi dengan diri mereka sendiri dan memproduksi diri mereka dari diri mereka 

sendiri." 

Konsep yang dipelajari oleh para sibernetikawan termasuk, tetapi tidak terbatas 

kepada: belajar, kognisi, adaptasi, kendali sosial, emergence, komunikasi, efisiensi, 

efficacy dan interkonentivitas. Konsep-konsep tersebut dipelajari pula pada bidang studi 

lain seperti teknik dan biologi, tetapi dalam sibernetika konsep tersebut dihapus dari 

konteks organisme atau peralatan individual. 

Sibernetika paling dapat diaplikasikan ketika sistem yang akan dianalisa terlibat 

dalam sebuah sinyal loop tertutup; yaitu, ketika aksi dari sistem menyebabkan beberapa 
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perubahan pada lingkungannya dan perubahan itu memberikan umpan kepada sistem 

melalui informasi (umpan balik) yang menyebabkan sistem menyesuaikan diri dengan 

kondisi baru ini: perubahan sistem mempengaruhi perilakunya. Hubungan "lingkaran 

sebab-akibat" ini diperlukan dan cukup untuk perspektif sibernetika. Dinamika sistem, 

sebuah bidang yang terkait, bermula dengan penerapan teori kendali teknik elektrik 

untuk jenis lain dari model simulasi (khususnya sistem bisnis) oleh Jay Forrester di MIT 

pada tahun 1950-an. 

Sibernetika kontemporer mulai sebagai studi interdisiplin yang menghubungkan 

bidang-bidang sistem kendali, teori sirkuit, teknik mesin, logika pemodelan, biologi 

evolusi, neurosains, antropologi, dan psikologi pada tahun 1940-an, sering dikaitkan 

dengan Konferensi Macy. Bidang-bidang studi lain yang telah mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh sibernetika diantaranya teori permainan, teori sistem (counterpart 

matematis untuk sibernetika), teori kendali persepsi, sosiologi, psikologi (khususnya 

neuropsikologi, psikologi perilaku, psikologi kognitif), filosofi, arsitektur dan teori 

organisasi. 

 

B. SIAPA PENEMU SIBERNETIKA? 

 

Sibernetika juga disebut sebagai adalah ilmu teknik yang menjelaskan tentang 

transfer dan keseimbangan informasi antara mesin dan manusia, manusia dan manusia, 

dan mesin dengan mesin. Intinya, si penerima pesan bisa menerima informasi dari 

pengirim pesan dengan tepat secara otomatis. Ilmu ini mulai popular Pasca Perang 

Dunia II. Saking pentingnya penemuan sibernetika, banyak negara yang mungkin akan, 

mengklaim bahwa merekalah yang pertama kali mengenalkannya.  

Sebut saja Prancis. Orang Prancis akan mengatakan bahwa ilmuwan sibernetika 

pertama adalah Descartes yang mengenalkan “model mesin hewan”. Bisa juga mereka 

bangga dengan Blaise Pascal si penemu binary system yang dianggap meletakkan 

dasar pengetahuan tentang transfer data elektronik. Lain lagi dengan orang Jerman. 

Mereka akan bangga dengan Leibnez, penemu mesin canggih yang bisa digunakan 

untuk menghitung penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Inggris pun  

memiliki ilmuwan seperti Babbage si penemu kalkulator. Tentu masih banyak lagi negara 

Barat yang ingin disebut sebagai negara asal sibernetika.  

Tapi ternyata jauh sebelum orang-orang berebut tentang sibernetika, Islam 

ternyata telah mengenalnya sejak abad ke-13. Hal ini diungkapkan oleh seorang 

arkeolog muslim bernama Toygar Akman. Ia dikenal sebagai penulis terkenal pada abad 

ke-20 dengan karya tentang hasil temuannya ketika melakukan perjalanan di 
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sebuahkotakuno bernamaDiyarbakirpada 1972, sibernetika pertama kali di kenal di 

Turki. Dengan lantang, ia pun mengungkapkan bahwa orang yang pertama kali 

mengenalkan sibernetika adalah Abu ‘I-‘Izz al Jazari, bukan yang lain. Al Jazari adalah 

seorang ilmuan muslim yang dikenal sebagai ahli “mesin otomatis” dan “aneka macam 

robot” pada masa kerajaan Turki. Salah satu karyanya adalah sebuah sistem kerja 

mesin yang memungkinkan air bergerak secara otomatis di dalam istana.  

Temuan Toygar Akman tentang karya Al Jazari, bermula ketika ia membaca artikel 

karya Ibrahim Hakiki Konyali yang berjudul “Turkish Palace Used Machines Eight 

Century Ago”. Dalam karya tersebut ditemukan bukti-bukti penggunaan mesin otomatis 

di istana Turki. Buku lain yang berjudul Kitab al-Jami’ bayn al-‘ilm wa-‘l-‘amal an-nafi’ fi 

sina’a al-hiyal atau “Buku Tentang Pengetahuan dan Seni yang Menggunakan Peralatan 

Otomatis” juga menyatakan bahwa sibernetika telah digunakan di Istana Turki. Ternyata 

Al Jazari-lah yang menjadi pelopor sibernetik di muka bumi ini. Atas dasar fakta itu, 

Toygar Akman kemudian mengusulkan kepada pihak berwenang di Tubitak untuk 

membuat sebuah patung mesin otomatis sebagai tanda peringatan.  

Nama Al Jazari semakin meluas ketika diadakan pertemuan “Electro-Technological 

Developments” di Brussels pada 1972. Pertemuan itu membahas banyak hal tentang 

sistem teknologi mesin yang bekerja secara otomatis. Pada kesempatan ini, Toygar 

Akman pun mempresentasikan penemuannya tersebut. Hal ini mendapatkan sambutan 

hangat. Selain Toygar Akman, ada ilmuwan lain yang juga mengenalkan Al Jazari 

kepada khalayak banyak. Dia adalah Donald R. Hill yang menulis buku berjudul 

Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. R. Hill menjelaskan sistem kerja mesin 

otomatis Al Jazari melalui gambar sehingga terlihat lebih nyata. Peserta yang hadir pun 

semakin menjadi percaya bahwa Al Jazari adalah tokoh penting di balik sibernetika. 

Beberapa tahun setelah konferensi di Brussels, Toygar Akman mengunjungi 

Metropolitan MuseumNew York. Dalam kunjungan itu ia dikejutkan oleh pajangan dua 

bagian halaman artikel Al Jazari yang ditulis tangan lengkap dengan gambar penuh 

warna. Satu bagian halaman menunjukkan gambar “Automatic Tool with Elephant and 

Bird” dan bagian lain bergambar “Automatic Horseman and Musical Tool”. Di bagian 

bawah gambar tersebut tertulis “Al Jazari, Muslim Engineer, who lived during the 13th 

century Egyptian Memeluk Sultanate.” Melihat itu, Toygar Akman curiga telah terjadi 

“pencurian” dari bagian artikel karya Ibrahim Hakiki Konyali yang tersimpan di Black-Ami, 

Diyarbakir. Sayang, ia tidak memiliki cukup bukti untuk mendalaminya. 

 

 

 



 

 

 

 

4 

 

BAB II 

SIBERNETIKA DAN KOMUNIKASI 

 

Pada awalnya pengertian sibernetika adalah suatu sains tentang komunikasi dan 

kontrol pada dunia hewan dan mesin, terakhir pengertian ini dikembangkan menjadi 

sains tentang penggorganisasian yang efektif. Dalam sibernetika dikembangkan suatu 

komunikasi (bahasa) dan teknik (kendali) sehingga tidak saja mampu memecahkan 

masalah-masalah kontrol dan komunikasi secara umum. Konsep sibernetika yang 

semula diterapkan pada sistem fisik, juga relevan untuk memahami suatu kelompok 

sosial atau bahkan tingkah laku individu sekalipun, tentunya dengan beberapa 

penyesuaian terhadap konsep/teori yang berlaku pada tiap-tiap sistem nyatanya. 

Sibernetika merupakan ilmu teknik yang menjelaskan tentang tranfer dan 

keseimbangan informasi antara mesin dan manusia,manusia dengan manusia mesin 

dengan mesin.Intinya si penerima pesan bisa menerima informasi dari pengirim pesan 

dengan tepat secara otomatis. Sibernetika memandang komunikasi sebagai suatu 

sistem dimana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Komunikasi dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian 

atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sibernetika digunakan 

dalam topik-topik tentang diri individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, 

organisasi, media, budaya dan masyarakat. 

Tradisi sibernetika dimengerti sebagai sebuah teori yang mempelajari sebuah 

hubungan timbal balik. Ada dua pendekatan untuk teori sibernetika yang sudah dikenal 

dalam subab pelaku komunikasi. Pertama, information-integration atau satu kelompok 

teori yang menggabungkan beragam informasi. Kedua, consistency theories atau 

umumnya disebut sebagai teori konsistensi. 

 

A.     TEORI PENGGABUNGAN INFORMASI 

 

Sesuai judul dari teori ini, pelaku komunikasi lebih fokus pada bagaimana mereka 

mengakumulasikan dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan 

gagasan yang membentuk sikap. Atau, dapat pula diartikan sebagai kecenderungan 

untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Jadi, 

teori ini secara sederhana menjelaskan bagaimana pembentukan informasi dan 

perubahan sikap. 
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Terdapat dua variabel yang memiliki peranan penting dalam memengaruhi sebuah 

sikap. Yakni, valence atau arahan dan bobot. Untuk yang pertama, dilihat apakah 

informasi dapat memberikan dukungan atau sebaliknya sebuah sangkalan terhadaqp 

keyakinan pelaku komunikasi. Dikatakan positif, jika informasi tersebut dapat 

mendukung individu. Sebaliknya dikatakan negatif bila informasi itu menyangkal 

keyakinan. Sedangkan variabel bobot menitik beratkan pada kegunaan sebuah informasi 

dan terkiat erat dengan kredibilitas. Informasi berbobot tinggi jika informasi yang diterima 

pelaku komunikasi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan informasi akan berbobot 

rendah bila dipandang memiliki nilai kebenaran yang minim. 

Semakin tinggi bobot informasi maka semakin besar pula dampaknya terhadap 

keyakinan seorang individu penerima informasi. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan 

bahwa valence menunjukkan “bagaimana” informasi memengaruhi sistem keyakinan 

seseorang, sedangkan bobot menggambarkan seberapa banyak  pengaruh itu bekerja. 

Dua variabel di atas dapat digabungkan, yang pada ujungnya dapat memengaruhi 

keyakinan seseorang. Peluasan teori ini pun kemudian diperkenalkan  menjadi dua teori, 

yaitu teori nilai ekspektasi dan teori tindakan yang beralasan. Perluasan teorii itu 

didasarkan pada ide dasar dibalik teori penggabungan informasi yang bergantung pada 

keseimbangan keyakinan, valence dan kredibilitas. 

Teori nilai ekspektasi. Teori ini diperkalkan oleh Martin Fishbein.  Ia menyoroti sifat 

kompleks dari perilaku yang diketahui sebagai teori nilai ekspektasi (expectrancy-value 

theory), yang dibagi menjadi dua macam keyakinan: “yakin pada” satu hal dan yang 

kedua “yakin tentang”.  Perbedaanya terletak pada menyakini sesuatu  dan yang lainnya 

mengenai perasaan seorang individu pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu ada 

di antara dua hal. Kalau seorang individu menyakini sesuatu itu ada, ia akan 

mengatakan bahwa hal itu ada. Sedangkan keyakinan mengenai “tentang” adalah 

berbicara menganai manfaat informasi terhadap keyakinan seseorang. 

Dari segi evaluatif, Fishbein membedakan antara keyakinan dan sikap. 

Dikatakannya, sikap berhubungan dengan keyakinan dan membuat seseorang 

berprilaku dengan cara tertentu terhadap sikap objek. Sikap juga diatur, sehingga sikap 

umum diperkirakan dari cara spesifik dalam sesuatu yang ringkas.  Secara ringkat, 

Fishbein ingin mengatakan, perubaha sikap dapat berasal dari tiga sumber. Pertama, 

informasi dapat mengubah kemampuan untuk meyakini atau bobot terhadap keyakinan 

terentu. Kedua, informasi juga dapat mengubah valence dari sebuah keyakinan. Ketiga, 

informasi dapat menambah keyakinan yang baru terhadap struktur sikap. 
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B.     TEORI KONSISTENSI   

 

Semua teori konsistensi dimulai dengan dasar pikiran yang sama: orang lebih 

nyaman dengan konsistensi daripada inkonsistensi. Konsistensi merupakan prinsip 

utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat dihasilakn dari informasi 

yang mengacaukan keseimbangan. Dalam kajian sibernetika, manusia mencari 

homeostasis atau keseimabngan dan sistem kognitif sebagai sebuah alat utama untuk 

mencapai keseimbangan. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam terori konsistensi 

ini. Pertama, teori yang diperkenalkan oleh Leon Festinger, yakni teori disonansi kognitif 

(cognitive dissonance). Kedua, karya Austin Babrow, yang dianggap sebagai teori terkini 

mengenai penggabungan problematis. 

Teori disonansi kognitif. Teori ini merupakan salah satu paling popular dalam 

sejarah psikologi sosial. Gagasan Festinger dimulai dari pengamatan mengenai pelaku 

komunikasi yang memiliki ragam elemen kognitif. Seperti, sikap, persepsi, pengetahuan, 

dan perilaku. Elemen-elemen ini tidak terpisahkan, tetapi saling menghubungkan satu 

dengan lain dalam sebuah sistem. Juga, setiap elemen dari sistem tersebut akan 

memiliki satu dari tiga macam hubungan dengan setiap elemen dari sistem lainnya. 

Jenis hubungan yang pertama adalah kosong atau ‘tidak berhubungan’. Artinya tidak 

ada elemen yang benar-benar memengaruhi elemn yang lain. Jenis hubungan yang 

kedua adalah cocok atau ‘sesuai’, yakni satu elemen yang saling menguatkan. Ketiga 

adalah jenis hubungan yang tidak cocok alias ‘disonansi’, dimana ketidaksesuaian terjadi 

ketika salah satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lainnya. 

Pertanyaan kritisnya adalah apa yang sesuai atau tidak sesuai untuk seseorang bisa 

saja tidak terjadi pada orang lain. 

Disonansi merupakan sebuah hasil dari dua variabel lain—pentingnya elemen 

kognitif dan jumlah elemen yang terlibat  dalam hubungan yang tidak sesuai. Dengan 

kata lain: jika seseorang memiliki beberapa hal penting yang tidak sesuai, maka ia akan 

mengalami disonansi yang lebih besar. Festinger memperkenalkan beberapa metode 

untuk menghadapi disonansi kognitif. Pertama, seseorang dapat mengubah salah satu 

atau beberapa elemen kognitif. Kedua, elemen-elemen baru dapat ditambahkan pada 

salah satu sisi tekanan atau pada sisi yang lain. Ketiga, individu mungkin dapat melihat 

bahwa elemen-elemen yang tidak sesuai sebenarnya tidak sepenting biasanya. 

Keempat, orang dapat melihat informasi yang sesuai. Kelima, orang dapat mengurangi 

disonansidengan mengubah atau menafsirkan informasi yang ada dengan cara yang 

berbeda. Pada akhirnya, metode apa yang dipilih, akan dapat membantu mengurangi 
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disonansi serta membuat seseorang merasa lebih baik mengenai sikap, keyakinan dan 

tindakan-tindakan seseorang. 

Jumlah disonansi yang dialami sebagai hasil sebuah keputusan bergantung pada 

empat variabel. Pertama, kepentingan keputusan. Kedua, ketertarikan pada alternatif 

yang dipilih. Ketiga, semakin besar ketertarikan yang dirasakan dari alternative yang 

tidak dipilih, semakin besar disonansi yang akan dirasakan. Keempat, semakin besar 

tingkat kesamaan atau kecocokan antara alternatifnya, makin kecil disonansinya. 

Kemungkinan disonansi lain yang bisa saja terjadi adalah keterpaksaan atau dipe-

rintahkan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyaki-

nan atau niali-nilai seseorang. Teori disonansi juga mengatakan, semakin kecil tekanan 

untuk menyesuaikan diri, semakin besar disonansinya. Dalam kaitan ini dapat dijelaskan 

pula bahwa semakin kecil pembenaran eksternal (seperti hadiah atau hukuman) yang 

digunakan, seseorang harus semakin fokus pada ketidaksesuaian internal dalam dirinya. 

Teori disonansi juga menyatakan, semakin sulit permulaan seseorang masuk ke 

dalam sebua kelompok, semakin besar komitmen terhadap kelompok tersebut. 

Penjelasan lain mengenai teori disonansi berhubungan dengan jumlah dukungan sosial 

yang diterima untuk sebuah keputusan.  Artinya, semakin banyak dukungan sosial yang 

diterima seseorang dari teman-temannya mengenai sebuah gagasan atau tindakan, 

semakin besar tekanan untu percaya pada gagasan atau tindakan tersebut. Akhirnya 

teori disonansi juga menyatakan perilaku berdasarkan kesulitan tugas.  Semakin besar 

jumlah upaya yang dikerahkan seseorang dalam suatu tugas, orang tersebut akan 

semakin merasionalkan nilai tugas tersebut. 

Teori penggabungan masalah. Teori ini dikembangkan oleh Austin Babrow, yang 

menurutnya pikiran digolongkan oleh susunan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang 

bergerak ke arah meningkatnya kesesuaian. Dalam istilah Babrow untuk menjelaskan 

fenomena ini dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi adalah penggabungan masalah 

(problematic integration). Teori ini didasarkan pada tiga dalil: Pertama, seseorang 

memiliki kecenderungan alami untuk menyejajarkan harapan-harapan (apa yang 

dipikirkan seseorang akan terjadi) dan penilaian-penilain (apa yang diinginkan seseorang 

bakal terjadi). Kedua, menggabungkan harapan dan penilaian. Ketiga, penggabungan 

masalah berakar dari komunikasi dan diatur melalui komunikasi. Dalil pertama, menurut 

Babrow, dapat menghasilkan tekanan ketika apa yang diinginkan seseorang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Itu artinya, orang akan lebih merasa nyaman ketika ia 

menyukai hal-hal yang dirasa dapat dimiliki dan cenderung mengharapkan hal-hal yang 

disukainya. 
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Dalil kedua adalah bahwa penggabungan harapan dan penilaian sring kali menjadi 

masalah. Dalam konteks ini Babrow mengidentifikasi empat kondisi problematic. Petama 

adalah ‘perbedaan’ (divergence) atara sebuah arapan dan sebuah penilaian. Kondisi 

penggabungan masalah yang kedua adalah abiguitas atau kurangnya penjelasan 

mengenai apa yang diharapkan. Kondisi ketiga adalah ‘dua perasaan yang 

bertentangan’ (ambivalence) atau penilaian yang bertentangan. Dan terakhir dari 

penggabungan masalah terjadi ketika peluang terjadinya sesuatu sebenarnya tidak 

mungkin. Ini menarik, karena menilai sesuatu yang kita tahu tidak pernah dapat kita raih 

dapat menjadi sumber keajaiban, misteri dan inspirasi. Banyak anggapan yang 

mengatakan penggabungan masalah merupakan sesuatu yang kurang penting dan tidak 

logis. Tetapi semakin penting penilaian  dan harapan dalam sebuah sistem kognitif, 

semakin besar penggabungan masalahnya. Dengan kata lain, semakin banyak yang 

dipertaruhkan seseorang, semakin banyak yang mengalami penggabungan masalah. 

Dalil ketiga teori ini adalah bahwa penggabungan masalah memerlukan 

komunikasi karena kita mengalami penggabungan masalah melalui komunikasi. Pada 

ujungnya, komunikasi dianggap sebagai sebuah cara untuk memecah atau mengatur 

penggabungan masalah. Kita dapat menggunakan komunikasi untuk menuruh orang lain 

melakukan sesuatu dengan cara berbeda. Namun, di saat penggabungan masalah 

diakibatkan oleh ambiguitas atau keadaaan bertentangan, seseorang dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi dan memperoleh resolusi atau 

penggabungan yang lebih besar dengan cara itu. Seseorang dapat mencari informasi 

untuk mengubah bagian-bagian lain dari sistem kognitifnya, sehingga harapan dan 

penilaian dapat lebih mudah digabungkan. 

Pada akhirnya, teori penggabungan masalah menjadi salah satu dari banyak teori 

yang membantu kita memahami cara-cara pelaku komunikasi berpikir. Serta bisa 

memahami bagaimana mereka menggabungkan dan menyusun informasi yang 

memengaruhi sikap, keyakinan dan nilai serta perilaku. Baik teori sibernetika pelaku 

komunikasi maupun sosiopsikologi sering saling berbagi karena keduanya terfokus pada 

sistem kognitif individu. Dimana, hal itu terangkai dari sebuah susunan keyakinan, sikap, 

serta nilai yang kompleks serta saling berinteraksi yang memengaruhi dan dipengaruhi 

oleh perilaku. Sebagai teori mengenai pelaku komunikasi, tradisi sibernetika maupun 

sosiopsikologi bergabung sebab keduanya  berasal dari berbagai penelitian mengenai 

psikologi sosial dan keduanya menggunakan metode penelitian yang berfokus pada 

prediksi perilaku individu. 
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BAB III 
 

RUANG SIBER 
 

 

A.      MEMAHAMI RUANG SIBER 

 

Istilah  ruang siber (cyberspace) awalnya  diperkenalkan  oleh  William  Gibson  

dalam  buku  berjudul Neuromancer  pada  1984  guna  menjelaskan  dunia  maya  

bermesin  tiga  dimensi  seperti senyatanya  (Virtual  Reality/VR),  dan  pada  gilirannya  

menyentuh  hasil  temuan  teknologi informasi (TI)  yang mampu membentuk jejaring 

komputer sejagat, yakni internet. Internet  memiliki  banyak  kegunaan,  namun  fasilitas  

yang  sering  dimanfaatkan  berupa Electronic  Mail  (e-mail),  Mailing  List  (mailist  atau  

e-mail  groups),  World  Wide  Web (WWW),  File  Transfer  Protocol    (FTP),  Internet  

Relay  Chat  (IRC),  Netsearch atau Search  Engine.  Pada  awalnya,    produsen  piranti  

lunak  komputer  menyediakan  aplikasi terpisah untuk masing-masing fasilitas tersebut, 

namun pada gilirannya pengguna Internet dapat menggunakan semua fasilitas tersebut 

di dalam satu aplikasi web based (Priyambodo, 2008). 

Dari konsep Gibson di atas, menurut Severin dan Tankard (2005) ruang siber 

dapat didefinisikan sebagai realitas yang terhubung secara global, didukung komputer, 

berakses komputer, multidimensi, artifisial atau virtual. Dalam realita ini, di mana setiap 

komputer adalah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik 

dan bukan representasi objek-objek fisik, tapi lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi 

pembuatan data, pembuatan informasi murni. 

Penemuan dan perkembangan TI dalam skala massal mengubah bentuk 

masyarakat menjadi masyarakat dunia global. Sebuah dunia yang sangat transparan 

terhadap perkembangan informasi, transportasi, serta teknologi yang begitu cepat dan 

begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia, sehingga dunia juga dijuluki the 

big village (desa global), yaitu sebuah desa yang besar yang di mana masyarakatnya 

saling mengenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya seperti layaknya 

kehidupan yang berkembang di desa (Bungin, 2007). 

Konsep desa global dikenalkan oleh Marshall McLuhan pada awal tahun 1960-an 

dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of A Man. Konsep ini 

berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat 

terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Pada masa ini, mungkin pemikiran ini 

tidak terlalu aneh atau luar biasa, tapi pada tahun 1960-an ketika saluran TV masih 
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terbatas jangkauannya, internet belum ada, dan radio masih terbatas antardaerah, 

pemikiran McLuhan dianggap aneh dan radikal. 

Desa Global menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. 

Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang 

sangat singkat, menggunakan teknologi internet. McLuhan meramalkan pada saatnya 

nanti, manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi 

dan informasi. McLuhan memperkirakan apa yang kemudian terjadi pada masa 

sekarang, di abad ke-20 seperti saat ini. 

McLuhan memperkirakan pada masa digital dan serba komputer tersebut, persepsi 

masyarakat akan mengarah kepada perubahan cara serta pola komunikasi. Bagaimana 

pada saat itu, masyarakat tidak akan menyadari bahwa mereka sedang mengalami 

sebuah revolusi komunikasi, yang berefek pada komunikasi antarpribadi. Di atas level 

komunikasi interpersonal yakni komunikasi antara dua-tiga orang, pada masa desa 

global benar-benar terjadi tren komunikasi akan ke arah komunikasi massa, yakni 

bersifat massal dan luas.  

Di mana pembicaraan akan suatu topik dapat menjadi konsumsi dan masukan 

bagi masyarakat luas, kecuali, tentu saja, hal-hal yang bersifat amat rahasia seperti 

rahasia perusahaan, rahasia negara, keamanan-ketahanan. Semua orang berhak untuk 

ikut dalam pembicaraan umum, dan juga berjak untuk mengkonsumsinya, tanpa 

terkecuali. 

Saat ini website yang berkembang dan menjadi perhatian publik, termasuk 

merevolusi cara berkomunikasi adalah Web 2.0. Mengenai istilah Web 2.0 menurut 

Graham (2005) dicetuskan pertama kali oleh Oreilly Media pada tahun 2003, dan 

dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pertama di tahun 2004. Web 2.0 merujuk pada 

generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web, seperti situs 

jejaring sosial, wiki, perangkat komunikasi dan folksonomi, yang menekankan pada 

kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. 

Bila mengacu pada Tim Oreilly, definisi Web 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis di 

dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai platform, dan 

suatu usaha untuk mengerti aturan-aturan agar sukses di platform tersebut. Prinsip-

prinsip Web 2.0 adalah:  

a. Web sebagai platform. 

b. Data sebagai pengendali utama. 

c. Efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi.  

d. Inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari 

pengembang yang terdistribusi dan independen (semacam model pengembangan 
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open source). 

e. Model bisnis yang ringan, yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan. 

f. Akhir dari siklus peluncuran (release cycle) perangkat lunak (perpetual beta). 

g. Mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. 

 

B.      PERHATIAN DUNIA TERHADAP RUANG SIBER 

 

Pesatnya perkembangan dunia maya tersebut, mendorong Pemerintah Inggris 

mengundang perwakilan pemerintahan, masyarakat dan pelaku bisnis untuk menghadiri 

Konferensi London tentang Dunia Maya pada tanggal 1-2 November 2011. Menteri Luar 

Negeri Inggris William Hague mengungkapkan, tujuan konferensi tersebut untuk 

mencapai konsensus internasional mengenai dunia maya. Masyarakat dunia kini 

memiliki kesempatan untuk meraih sebuah masa depan yang kuat dan inovatif tapi juga 

menghadapi risiko penyalahgunaan internet. Untuk itu, harus bertindak sekarang juga 

jika ingin melindungi dan menjaga segala kesempatan yang tersedia di dunia maya. 

Berikut ini beberapa alasan Hague mengapa perlu diseleng-garakan konferensi 

jagad siber tersebut: 

1. Kehadiran dan perkembangan dunia maya telah mengubah dunia dan merevolusi 

kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi sebuah tantangan global dan membutuhkan 

sebuah respons yang terkoordinasi. Akan tetapi, sampai saat ini, debat mengenai 

respon seperti apa yang harus dilakukan telah terpecah dan kehilangan arah. 

Inggris percaya bahwa harus ada perubahan. Perlu segera dilakukan konsensus 

internasional yang lebih aktif, dan keputusan ini haruslah sebuah usaha bersama 

yang melibatkan aktor-aktor utama di dunia maya. 

2. Perkembangan pesat di jagat maya, dengan kekuatannya sebagai penghubung, 

telah menciptakan kesempatan ekonomi dan sosial yang luar biasa dimana pada 

dua dekade yang lalu hal ini tidak mungkin terjadi. Perkembangan dunia jejaring 

sosial telah menjadi minat bagi kita semua: untuk setiap 10% peningkatan akses 

broadband, diperkirakan akan meningkatkan rata-rata GDP (produk domestik bruto) 

sebesar 1,3%.  

3. Industri berbasis web telah menjadi bagian terpenting dalam perekonomian kita. 

Secara global, terjadi transaksi e-commerce sebesar US$ 8 trilyun setiap tahun. Kini 

banyak negara yang bergantung pada Internet untuk melakukan apapun, untuk 

menyelesaikan pekerjaan, mempelajari keahlian baru, berkomunikasi dengan 

teman, bahkan untuk membayar pajak. Internet juga memicu inovasi dan kreativitas, 
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juga mendidik seluruh generasi setidaknya dengan memberikan akses yang mudah 

untuk mendapatkan informasi dan ide-ide baru.  

4. Ketergantungan kita pada dunia maya mengaburkan batasan geografis, 

meruntuhkan budaya tradisional dan pemisahan agama, menyatukan keluarga dan 

kerabat serta memudahkan hubungan untuk berbagi pendapat dan minat. Internet 

telah merubah cara kita berkomunikasi. 

5. Internet telah menumbuhkan transparansi dan memudahkan rakyat untuk 

memantau pemerintah. Gejolak di Timur Tengah menunjukkan kemampuan dunia 

maya sebagai wadah berbagi ide untuk perubahan dan membantu rakyat untuk 

berjuang melawan rezim yang menindas, menunjukkan kebrutalan rezim kepada 

seluruh dunia. 

6. Jagat maya telah membantu meningkatkan pelayanan publik, bantuan terhadap 

kondisi darurat dan bencana alam, juga memecahkan kasus kriminalitas.  

7. Di negara berkembang, internet telah membuat perubahan dan memberikan banyak 

hal untuk masa depan yang lebih baik, mulai dari memberikan informasi kepada 

masyarakat pedesaan untuk memantau pasien HIV dan memprediksi berjangkitnya 

wabah penyakit. 

8. Peningkatan dunia berjejaring juga telah menciptakan tantangan-tantangan 

signifikan yang merusak segala manfaatnya dan menunjukkan ancaman serius yang 

dapat menghancurkan segala potensi dunia maya. 

9. Ketidakseimbangan akses digital masih terjadi: dimana 95% rakyat Islandia telah 

memiliki akses internet, namun hanya 0,1% rakyat Liberia yang memiliki akses. Dua 

pertiga populasi dunia masih tidak dapat mengakses internet.  

10. Dunia maya juga menciptakan peluang untuk melakukan tindak kriminalitas, 

digunakan untuk mencuri identitas atau ide-ide, menipu pemerintah dan bisnis, juga 

mengeksploitasi masyarakat. Kerugian finansial untuk kejahatan dunia maya bernilai 

sebesar US$ 1 trilyun tiap tahunnya secara global. Kerugian sosial jauh lebih besar. 

Para teroris juga menggunakan internet untuk merencanakan serangan mematikan 

dan membanjiri ruang chat dengan ideologi-ideologi beracun mereka. 

11. Pemerintah yang represif menggunakan teknologi untuk melanggar hak rakyat; 

membatasi kerahasiaan pribadi dan kebebasan berpendapat serta mencegah akses 

menuju informasi. Dunia maya juga telah membuka saluran baru bagi negara-

negara untuk meluncurkan serangan-serangan dengan cara merusak infrastruktur 

atau mencuri rahasia, dan hal ini dikenal dengan istilah ‘perang dunia maya’. 
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BAB IV 
 

MASYARAKAT ERA SIBER 
 

 

A.      MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI 

 

Masyarakat dalam kamus disebut sebagai sejumlah manusia dalam arti yang 

seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Menurut 

Koentjaraningrat (2009), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama.  

Sedangkan Horton dan Hunt (1999) menjelaskan masyarakat adalah suatu 

kelompok setempat dimana orang melaksanakan segenap kegiatan (aktivitas) 

kehidupannya. Definisi masyarakat yang lebih rinci mencakup : (1) sekelompok orang, 

(2) hidup dalam suatu wilayah tertentu, (3) pembagian kerja yang berfungsi khusus dan 

saling tergantung (interdependent), (4) memiliki sistem sosial-budaya yang mengatur 

kegiatan para anggota, (5) yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan 

memiliki, serta (6) mampu bertindak secara kolektif dengan cara teratur.  

Dalam pandangan Mutakin dan Pasha (2003) masyarakat merupakan organisasi 

yang di dalamnya terdapat sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang satu sama 

lain memiliki fungsi dan saling melengkapi. Begitu pula masyarakat sebagai kelompok 

sosial yang besar di dalamnya terdapat beberapa kelompok sosial yang lebih kecil. Di 

dalam kelompok tersebut memiliki interaksi, solidaritas, pemimpin, nilai maupun norma 

tersendiri yang mengikat anggotanya. Dengan demikian, kelompok ini sebagai suatu 

organisasi yang merupakan bagian dari masyarakat sendiri yang di dalamnya terdapat 

ikatan-ikatan sosial terhadap anggotanya. 

Memahami masyarakat secara mendalam, alangkah baiknya dimulai dengan 

masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok kesatuan hidup terlebih dahulu, karena 

melalui hal tersebut akan diketahui setiap gejolak dan dinamika yang terdapat di 

dalamnya. Menelaah masyarakat dapat dilakukan dari dua segi, yaitu dari segi struktural 

dan segi dinamikanya. Segi struktural atau struktur sosial yaitu keseluruhan jalinan 

antara unsur-unsur sosial yang pokok berupa kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, 

kelompok sosial dan lapisan sosial. Sedangkan dinamika masyarakat adalah apa yang 

disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial (Mutakin dan Pasha, 2003). 
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Kehidupan masyarakat selalu dimanis. Terutama dengan semakin majunya 

peralatan dan perlengkapan hidup yang dimilikinya. Salah satunya teknologi informasi 

dan komunikasi, yang mempengaruhi manusia berkomunikasi. Dengan bantuan 

teknologi,  penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat. Penyebaran informasi 

yang sangat cepat dan masif di masyarakat dapat menyebabkan hilangnya batas ruang 

dan waktu. Kemajuan teknologi akhirnya menyebabkan ketergantungan masyarakat 

terhadap informasi. Tak heran kalau sekarang kita melihat di mana-mana, di ruang privat 

atau ruang publik manusia tidak bisa lepas dari gajet.  

Memang, perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak 

positifnya adalah orang selalu bisa mengetahui kabar terbaru yang terjadi di tempat lain, 

dapat berkomunikasi dan terhubung walau dalam jarak ribuan mil, mencari dan bertukar 

informasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah kecanduan internet, orang tidak dapat 

hidup tanpa internet, orang lebih eksis di dunia maya dibandingkan dunia nyata, yang 

menggangu hubungan sosialnya dengan orang lain. Ketergantungan masyarakat 

dengan informasi kemudian membentuk sebuah masyarakat informasi. 

Dalam teori teknologi media dan masyarakat massa (Barran & Davis, 2000) dalam 

Mufid (2009) dikatakan bahwa teknologi media memiliki sejumlah asumsi untuk 

membentuk masyarakat, yakni: 

1. Teknologi media massa (tak terkecuali penyiaran) memiliki efek yang berbahaya 

sekaligus menular bagi masyarakat. Untuk meminimalisir efek ini di Eropa pada 

masa 1920-an, penyiaran dikendalikan oleh pemerintah, walaupun ternyata 

kebijakan ini justru berdampak buruk di Jerman dengan digunakannya penyiaran 

untuk propaganda Nazi. 

2. Teknologi media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata 

audiensnya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori ini dikatakan bahwa 

ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka semakin lama 

pengaruh tersebut semakin besar. 

3. Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan ia mengalami 

keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru melindungi dari efek 

negatif media. Relevan dengan hal tersebut John Dewey, seorang pemikir 

pendidikan, misalnya pernah berkata bahwa efek negatif teknologi media dapat 

disaring melalui pendidikan. 

Ada sejumlah faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi, yakni: 

a. Konvergensi teknologi 

Konvergensi teknologi adalah penyatuan sejumlah teknologi sehingga membentuk 

suatu media komunikasi yang baru. Misalnya teknologi penyiaran berkonvergen dengan 
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teknologi internet, maka jadilah televisi internet. Konvergensi teknologi menyebabkan 

masyarakat memilik varian teknologi komuniasi yang lebih banyak, tergantung pada 

kemampuna dan ketersediaan jaringan yang ada.  

b. Berkembangnya internet 

Internet kini sudah masuk desa. Walaupun penetrasinya masih terbatas, namun 

perkembangannya menunjukkan grafik yang pesat. Sifat internet yang real time dengan 

audiens yang tak terbatas menjadikannya sebagai garda terdepat pembentukan 

masyarakat informasi. Bahkan informasi yang bersifat rahasiapun terkadang justeru 

tersebar melalui internet. 

c. Digitalisasi 

Digitalisasi adalah konversi segala data sehingga bisa dibaca oleh komputer. Tren 

ini merupakan syarat mutlak agar data dapat didistribusikan melalui internet dan jaringan 

komputer lainnya. Digitalisasi memungkinkan informasi selain lebih cepat tersebar juga 

bisa disimpan untuk kemudian diakses kembali dengan lebih cepat dan lebih fleksibel. 

d. Konvergensi media 

Konvergensi media tidak lepas dari konvergensi teknologi, hanya yang jika yang 

kedua menitikberatkan pada tekonologinya, maka konvergensi media lebih 

menitikberatkan pada kontennya. Misalnya media televisi melakukan konvergensi 

dengan media surat kabar. Artinya kedua jenis media tersebut melakukan kerjasama 

dalam hal konten sehingga saling mengisi. 

e. Merger industri 

Merger industri dalam dunia komunikasi massa tidak dapat dielakkan lagi, 

mengingat perkembangan dan perputaran kapital dalam industri media massa sangat 

menjanjikan. Terlebih penguasaan atas media memberikan nilai lebih selain faktor 

akumulasi kapital, yakni diperolehnya previligi politis. Menguasai media selain 

memperoleh keuntungan finansial juga bisa turut menentukan opini masyarakat akan 

suatu hal. 

 

A. MASYARAKAT SIBER 

Masyarakat masa kini menurut Bungin (2007) secara materi mampu 

mengembangkan ruang gerak kehidupan baru. Sehingga tanpa disadari, komunitas 

manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat nyata 

dan masyarakat maya (cybercommunity). 

a. Masyarakat nyata adalah kehidupan masyarakat yang secara indrawi dapat 

dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, dimana sebuah kehidupan nyata di 
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mana hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat di bangun melalui 

penginderaan (dapat diraba, dilihat, dicium, didengar dan dirasakan, oleh panca 

indera). 

b. Masyarakat maya, adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak 

dapat secara langsung di indera melalui penginderaan manusia, namun dapat 

dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. 

Awalnya masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia. Fantasi tersebut 

adalah sebuah hiper-realitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia 

sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam 

semesta. Sebagai ciptaan manusia, maka masyarakat maya menggunakan seluruh 

metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan di dalam segi-

segi kehidupan maya. Seperti membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, 

membangun stratifikasi sosial, membangun kebudayaan, membangun pranata sosial, 

membangun kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan mem-bangun system kejahatan 

juga kontrol sosial. 

Bungin (2007) menjabarkan, masyarakat maya membangun dirinya dengan 

sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan 

kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota masyarakat maya. Proses sosial 

dan interaksi sosial  dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan  ada 

dalam waktu yang relatif lama dan menetap. Sifat dan interaksi sosial mereka ditentukan 

oleh kepentingan mereka dalam dunia maya. 

Interaksi sosial sementara, terjadi pada anggota masyarakat yang sepintas lalu 

ingin “jalan-jalan” dan hanya bermain di dunia maya melalui browsing dan chatting, atau 

searching misalnya untuk keperluan pencarian data tugas, data umum dan sebagainya. 

Ada pula interaksi sosial dan kehidupan kelompok yang berlangsung cukup lama antara 

sesama anggota masyarakat maya lainnya. Pengguna Internet yang ini disebut netter 

yang setiap saat berada dalam dunia maya. Mereka bergaul, menyapa, bercinta, 

berbisnis, belajar dan bah-kan berbuat kriminal dalam mayarakat maya, namun mereka 

tidak menetap di sana karena tidak memiliki rumah sebagai alamat mereka. 

Kebanyakan dari anggota masyarakat menjadi penduduk tetap dalam masyarakat 

tersebut dengan memiliki alamat dan “rumah” di sana dengan status penyewa atau 

pemilik. Mereka ini yang memiliki e-mail, blog, akun jejaring sosial, website atau bahkan 

provider. Secara kontinyu memanfaatkan alamat dan rumah mereka untuk berin-teraksi 

dengan sesama anggota masyarakat guna berbagai kebutuhan. 

Sebagaimana juga dalam masyarakat nyata, masyarakat maya tersebut dibangun 

melalui interaksi sosial sesama anggota masyarakat maya. Syarat-syarat interaksi sosial 
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dalam masyarakat nyata harus memiliki social contact dan communication. Persyaratan 

ini juga menjadi substansi utama dalam kehidupan sosial mayarakat maya. Hubungan 

yang dibangun dalam jaringan-jaringan komputer, tidak saja memiliki makna hubungan 

antara simpul-simpul kabel listrik atau simpul-simpul frekuensi radio, yang dapat diterima 

oleh antena satu dengan lainnya atau modem satu dengan lainnya, namun 

sesungguhnya adalah hubungan-hubungan sosial yang dibangun oleh anggota 

masyarakat untuk saling berinteraksi. Sedangkan mesin-mesin itu hanyalah media yang 

mereka gunakan. 

Terhadap munculnya masyarakat siber dan lenyapnya batas-batas sosial, Piliang 

(2011) mengkritisi, di dalam era globalisasi dan abad virtual dewasa ini, banyak konsep-

konsep sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, nasionalisme dan solidaritas, 

tampak semakin kehilangan realitas sosialnya dan akhirnya menjadi mitos. Berbagai 

realitas sosial yang berkembang dalam skala global––khususnya sebagai akibat 

kemajuan teknologi informasi––justru menggiring masyarakat global ke arah akhir sosial. 

Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan populasi masyarakat maya, 

berikut ini data statistik dari Internet World Stat yang di-update terakhir pada 30 Juni 

2012. 

Populasi Pengguna Internet Dunia 

 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 
June 30, 2012 

World 
Regions 

Population 
( 2012 Est.) 

Internet Users 
Dec. 31, 2000 

Internet 
Users 

Latest Data 

Penetration 
(% 

Population) 

Growth 
2000-2012 

Users % 
of Table 

Africa 1,073,380,925 4,514,400 167,335,676 15.6 % 3,606.7 % 7.0 % 
Asia 3,922,066,987 114,304,000 1,076,681,059 27.5 % 841.9 % 44.8 % 

Europe 820,918,446 105,096,093 518,512,109 63.2 % 393.4 % 21.5 % 
Middle East 223,608,203 3,284,800 90,000,455 40.2 % 2,639.9 % 3.7 % 

North 
America 

348,280,154 108,096,800 273,785,413 78.6 % 153.3 % 11.4 % 

Latin 
America / 
Caribbean 

593,688,638 18,068,919 254,915,745 42.9 % 1,310.8 % 10.6 % 

Oceania / 
Australia 

35,903,569 7,620,480 24,287,919 67.6 % 218.7 % 1.0 % 

WORLD 
TOTAL 

7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 34.3 % 566.4 % 100.0 % 

Sumber: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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BAB V 

APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN 

 

 

A.      MEMAHAMI E-GOVERNMENT 

 

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris 

electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau 

dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi 

informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, 

urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government 

dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk 

meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses 

kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-

to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta 

Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-

government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih 

baik dari pelayanan publik. 

Di era reformasi ini, kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan 

pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi 

menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga 

membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan 

teknologi informasi ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan 

pemerintahan yang dikenal dengan sebutan e-government. Kehadiran e-government 

sebagai suatu bentuk sistem baru mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi 

informasi serta layanan masyarakat secara online.  

Pengertian lainnya yaitu sebuah bentuk atau model sistem pemerintahan yang 

berlandaskan pada kekuatan teknologi digital atau komputer, yang berbasis teknologi 

informasi. E-government ditujukan untuk digunakan oleh agen teknologi pemerintah 

(seperti Wide Area Network, internet, dan penggunaan komputer di alat telekomunikasi). 

Untuk menerapkan e-government, suatu institusi pemerintah dapat membuat 

sebuah situs (website) yang berisi informasi lengkap dan akurat mengenai institusi 

mereka, baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat melayani 

seluruh lapisan masyarakat pengguna. Dengan e-government diharapkan masyarakat 

dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan, dalam hal ini situs e-
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government harus bersifat interaktif (minimal ada alamat e-mail yang secara teratur 

dibaca dan dibalas) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran, atau hal 

lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat juga bisa mengawasi 

jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi tersebut. 

Pada intinya, E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat 

meningkatkan hubungan antara pernerintah dan pihak-pihak yang lain. E-Government 

memberikan banyak manfaat, di antaranya: 

a. Pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam 

sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya Kantor. Informasi 

dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor 

pemerintahan selama terdapat jaringan internet. 

b. Peningkatan hubungan antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. 

Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan dapat merubah hubungan antara 

berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat 

menghilangkan adanya rasa kecurigaan dan kekesalan dari semua pihak terhadap 

pemerintahan. 

c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Contohnya 

data tentang sekolah dapat ditampilkan secara on-line dan digunakan oleh orang 

tua sebagai referensi untuk memilih sekolah anaknya. 

d. Pelaksanaan pernerintahan yang lebih efisien. Contoh: koordinasi dapat dilakukan 

melalui e-mail atau bahkan tele-conference (video conferencing). 

e. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas 

dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 

f. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di 

pemerintahan (bebas KKN). 

g. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang # 

dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-

hari. 

h. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; 

i. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan 

tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai 

perubahan global dan trend yang ada; dan 

j. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam 
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proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. 

 

 

B.     MANFAAT E-GOVERNMENT 

 

Negara Indonesia telah mengalarni perubahan kehidupan berbangsa clan 

bernegara secara mendasar, dari rezim Presiden Soeharto, yang bersifat otoriter sampai 

terciptanya reformasi yang bersifat demokratis, yang selalu dituntut oleh para 

mahasiswa, dan penerapan otonomi daerah. Perubahan yang tengah terjadi ini 

menuntut terbentuknya pernerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab 

tuntutan masyarakat terhadap perubahan yang efektif. 

Berikut kini beberapa manfaat dari e-government 

a. Bagi Pemerintah: 

� Pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat. 

� Pencatatan kompetensi penduduk. 

� Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. 

� Pelacakan data dan informasi seseorang. 

b.  Bagi Masyarakat: 

� Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan 

informasi selarna 24 jam 

� Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul 

kepercayaan terhadap pemerintah. 

� Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 

� Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang 

memberikan kemudahan bagi para pencari kerja. 

� Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan 

terhadap kondisi lingkungannya. 

 

C.      PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 

 

Dengan adanya E-Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin penggunaannya dalam system manajemen maupun proses 

kerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dari pengertian teknologi 

informasi tersebut dan pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan 

masyarakat.  

Berikut ini hal-hal yang Perlu Diingat dalam Penerapan E-Government: 



 

 

 

 

21 

 

a. Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam 

membangun dan melaksanakan system E-Government, serta membutuhkan 

dukungan dari pihak yang terkait. 

b. Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk 

memperbaiki system administrasi (manual) yang ada saat ini. 

c. Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan 

mempelajari kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 

di lingkungannya masing-masing. 

Berikut ini hambatan dalam mengimplementasikan E-Government: 

a. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah 

urusan belum merasuk di Indonesia. 

b. Kultur mendokumentasi belum lazim. Yaitu kurangnya kebiasaan 

mendokumentasikan sesuatu. Padahal kemampuan mendokumentasikan ini 

menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari Standar Software 

Engineering. 

c.  Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal. Pernerintah umumnya jarang 

yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal 

ini biasanya ada di lingkungan bisnis atau industri. 

d. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Di beberapa daerah di Indonesia, 

masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik dan pemerintah 

juga belum menyediakan pendanaan (budget) untuk keperluan ini. 

e. Tempat akses yang terbatas. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan di Kantor pos, 

Kantor Pernerintahan, atau tempat-tempat umum lainnya. 

Membuat e-government bukanlah suatu investasi yang murah untuk jangka 

pendek. Namun untuk jangka panjang sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas suatu institusi pemerintah. Pembuatan situs e-government harus melalui 

beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penelitian mengenai masalah yang hendak 

dipecahkan, kemudian segala informasi mengenai masalah tersebut dikumpulkan. 

Setelah informasi tersebut telah lengkap dan dapat dipastikan akurat, barulah 

dipertimbangkan kebijakan politiknya, aturan-aturannya dan bagaimana nantinya 

masyarakat serta pemerintah menggunakan situs tersebut. Setelah segalanya lengkap, 

barulah dibuat situs e-government. Pemerintah harus memperhatikan layanan mana 

yang dimaksimalkan dan layanan mana yang tidak perlu, dengan demikian, situs 

tersebut menjadi lebih efisien.  

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya 

ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di 
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berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. 

Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan 

telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah 

masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang 

belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada 

institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan 

item pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini 

belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing 

sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh aplikasi e-government situs www.riau.go.id dan LPSE Riau 
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BAB VI 

APLIKASI SIBER DI BIDANG BISNIS  

 

 

A.      MEMAHAMI E-COMMERCE 

 

Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: Electronic commerce, juga 

e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan,pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer 

lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, 

sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. 

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan 

penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: 

transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-

marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online 

(online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange 

/EDI), dan lain-lain. 

E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan 

e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga 

pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain 

teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan 

data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non 

komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk 

e-dagang ini. 

E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali 

banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web 

(website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan 

seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 

yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan 

akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011. 

Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, 

perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan 

EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara 

elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah 

yang lebih tepat "perdagangan web" — pembelian barang dan jasa melalui World Wide 
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Web melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi 

untuk merahasiakan data penting pelanggan. 

Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis 

memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, 

baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap 

matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa 

mengembangkan situs web perdagangan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh situs e-commerce yang kini populer di Indonesia 

 

B.      KUNCI SUKSES DALAM E-COMMERCE 

 

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya 

mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, 

pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang 

baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor 

yang termasuk: 
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1. Menyediakan harga kompetitif 

2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. 

3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 

4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. 

5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. 

6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-

lain. 

7. Mempermudah kegiatan perdagangan 

 

C. HAL-HAL PENTING TENTANG E-COMMERCE 

 

Pakar telematika Indonesia Onno W Purbo dalam salah satu tulisannya yang 

beredar di sejumlah blog  mencoba melalukan penterjemahan bebas dari artikel yang 

dibuat di http://www.builder.com/Business/Ecommerce20/ yang berisi sepuluh 

pertanyaan yang sering ditanyakan tentang e-commerce. Memang tidak 100% persis 

diterjemahkan karena dalam beberapa hal mungkin akan berbeda kondisi yang ada di 

Indonesia dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat. 

Bisnis di Internet tampaknya akan/ sedang booming, hampir semua orang 

tampaknya sibuk membicarakan hal ini dan bersiap-siap untuk turut berkiprah dalam 

dunia perdagangan millenium ini. Tentunya sebelum melakukan terjun bebas ke dunia 

perdagangan elektronik ini ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang teknologi yang 

digunakan, berbagai standard, maupun nuasa regulasi yang ada dalam bisnis online di 

Internet tersebut. 

Mudah-mudahan terjemahan bebas yang diberikan Onno W Purbo untuk 10 

pertanyaan yang sering ditanyakan dalam e-commerce ini dapat menguntungkan anda-

anda yang ingin melakukan e-dagang. Sehingga dapat menjadikan Website anda yang 

tadinya pasif menjadi lebih aktif toko yang dapat menghasilkan pendapatan / uang 

bahkan menjadikan tempat untuk memotong jalur distribusi. 

Adapun ke-sepuluh (10) pertanyaan yang sering kali ditanyakan tentang e-

commerce adalah: 

1. Apakah e-commerce (e-dagang)? (what is e-commerce?) 

2. Apakah pemerintah akan me-regulasi e-commerce? (Is the government going to 

regulate e-commerce?). 

3. Seberapa aman e-commerce? (Is e-commerce safe?) 

4. Bagaimana cara saya memulai berjualan secara online? (How do I start selling 

online?) 
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5. Adakah standar teknologi untuk e-commerce? (Are there any technology standards 

for e-commerce?) 

6. Istilah apa saja yang perlu saya ketahui? (What buzzwords do I need to know?) 

7. Bagaimana cara usaha kecil mengambil keuntungan dari e-commerce? (How can 

small businesses take advantage of e-commerce?) 

8. Apa penghalang utama untuk melakukan e-commerce? (What are the biggest 

barriers to e-commerce?) 

9. Siapa yang kalah jika pengusaha berpindah kepada bisnis online? (Who stands to 

lose from businesses moving online?) 

10. Bagaimana masa depan e-commerce? (What is the future of e-commerce?) 

 

Berikut ini ulasan jawabannya: 

 

1. Apakah e-commerce (e-dagang)?  

Umumnya orang berfikir e-commerce adalah online shopping - belanja di, membeli 

barang melalui Web. Terus terang Web shopping / online shopping sebetulnya hanya 

sebagian kecil sekali dari belantara e-commerce. Web shopping yang termasuk di 

dalamnya transaksi online stok, men-download software langsung dari web sebetulnya 

menghubungkan bisnis ke konsumen ini hanya sekitar 20% dari total e-commerce, 

sedang sebagian besar sebetulnya lebih banyak berupa hubungan dagang bisnis ke 

bisnis yang memudahkan proses pembelian antar perusahaan-perusahaan. Banyak 

orang berharap supaya dimungkinkan terjadinya transaksi mikro yang memungkinkan 

orang membayar dalam bentuk recehan -beberapa ribu / ratus rupiah - untuk mengakses 

content atau game di Internet. 

Transaksi yang sangat hot di e-commerce untuk barang-barang dagangan di 

Internet maupun melalui media elektronik lainnya, menurut Simba Information 

http://www.simbanet.com/ yang merupakan best seller adalah produk komputer, produk 

konsumer, buku dan majalah, musik dan produk entertainment (audio, video, TV). 

Dari berbagai statistik yang ada tampaknya e-commerce akan semakin marak, 

terutama di amerika serikat tentunya. International Data Corporation http://www.idc.com/ 

memprojeksikan bahwa 46 juta orang amerika akan membeli melalui e-commerce 

berbagai barang senilai US$ 16 juta di tahun 2001, dan US$54 juta di tahun 2002. 

Forrester Research http://www.forrester.com/ memprediksikan sales e-commerce sekitar 

US$7 juta di tahun 2000. Untuk jangka panjang, Morgan Stanley Dean Witter 

http://www.deanwitter.com/ meng-estimasikan penjualan melalui e-commerce pada 

tahun 2005 antara US$21 juta s/d US$115 juta. 
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Tentunya bagi Indonesia yang jumlah pengguna Internet-nya masih sedikit belum 

sebanyak US, kecuali kalau WARNET-WARNET makin marak. Strategi e-commerce 

akan menjadi lain - tampaknya yang menjadi hot sekarang ini justru situs-situs berita, 

seperti kompas.com, detik.com. Sebuah permulaan yang baik untuk membangun 

community - yang bukan mustahil berlanjut ke focus groups dan e-commerce bisnis ke 

bisnis. 

 

2.  Apakah pemerintah akan meregulasi e-commerce 

President Clinton barangkali cukup nekad dengan mengajukan Internet Tax 

Freedom Act http://www.house.gov/chriscox/nettax/frmain.htm yang ternyata sangat di 

setujui oleh Senat Amerika Serikat, undang-undang ini melarang semua negara bagian 

dan lokal di amerika untuk memajak informasi & perdagangan melalui Internet. 

Artinya bangsa Amerika Serikat telah menset Internet sebagai Internet Trade Free 

Zone, sebuah ide yang cukup gila barangkali - tapi akan sangat effektif bagi para 

produsen barang / informasi karena usaha eksport yang mendatangkan banyak devisa 

ke negara menjadi sangat baik sekali. Logikanya sederhana sekali - orang akan 

berlomba-lomba untuk membeli barang ke negara lain yang harganya lebih murah. 

Bagaimana dengan Indonesia? tampaknya akan menjadi tantangan yang cukup 

serius bagi orang-orang pajak di Indonesia karena transaksi-transaksi yang bersifat 

intangible melalui Internet sangat sulit di deteksi, semakin hari semakin banyak transaksi 

jenis ini terjadi di Internet. E-Commerce yang melibatkan pemindahan barang cukup 

mudah di deteksi di pelabuhan atau bandar udara sehingga dapat di deteksi oleh 

beacukai / custom, selain itu rasanya sulit. 

Kalau saya boleh saran, alangkah cantiknya negara ini kalau sebagian besar 

bangsanya bisa menjadi produsen di Internet dan melakukan transaksi dagang / eksport 

ke Internet. Tampaknya banyak orang di Indonesia yang belum sadar bahwa negara 

tempat kita berdiri sangat banyak menjanjikan hal-hal yang diminati oleh bangsa lain, 

apakah itu kekayaan alam-nya, sosial, budaya dll. Contohnya - apakah ada yang pernah 

berfikir bahwa harga kepompong kupu-kupu adalah US$7 / buah-nya? Pak Anshori dari 

UNILA http://www.unila.ac.id ternyata sangat jeli melihat hal ini. Masih banyak lagi hal-

hal lain yang menarik yang hanya mungkin dilakukan oleh orang Indonesia di Internet. 

 

3. Seberapa aman e-commerce?  

Di media massa cukup banyak berita tentang pembobolan sistem keamanan 

Internet, akan tetapi umumnya vendor dan analis komputer berargumentasi bahwa 

transaksi di Internet jauh lebih aman daripada di dunia biasa. 
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Sebenarnya sebagian besar dari pencurian kartu kredit terjadi di sebabkan oleh 

pegawai sales yang menghandle nomor kartu kredit tersebut. Sistem e-commerce 

sebetulnya menghilangkan keinginan mencuri tadi dengan cara meng-enkripsi nomor 

kartu kredit tersebut di server perusahaan. Untuk merchants, e-commerce juga 

merupakan cara yang aman untuk membuka toko karena meminimalkan kemungkinan di 

jarah, di bakar atau kebanjiran. Hal yang paling berat adalah meyakinkan para pembeli 

bahwa e-commerce adalah aman untuk mereka. 

Umumnya pengguna kartu kredit tidak terlalu mempercayai-nya, tapi para pakar e-

commerce mengatakan bahwa transaksi e-commerce jauh lebih aman daripada 

pembelian kartu kredit biasa. Setiap kali anda membayar menggunakan kartu kredit di 

toko, di restauran, di glodok, di mangga dua atau melalui telepon 800 - setiap kali anda 

membuang resi pembelian kartu kredit - anda sebetulnya telah membuka informasi kartu 

kredit tersebut untuk dicuri. 

Sejak versi 2.0 dari Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer, transaksi 

dapat di enkripsi menggunakan Secure Sockets Layer (SSL) 

http://www.builder.com/Business/Ecommerce20/ss05.html, sebuah protokol yang akan 

mengamankan saluran komunikasi ke server, memproteksi data pada saat dikirimkan 

melalui Internet. SSL menggunakan public key encryption, salah satu metoda enkripsi 

yang cukup kuat saat ini. Untuk melihat apakah sebuah Web site di amankan 

menggunakan SSL dapat dilihat pada awal URL digunakan https bukan http. 

Pembuat browser dan perusahaan kartu kredit saat ini mempromosikan sebuah 

standar tambahan bagi keamanan di namakan Secure Electronic Transaction (SET) 

http://www.builder.com/Business/Ecommerce20/ss05.html. SET akan mengenkode 

nomor kartu kredit yang ada di server vendor di Internet - yang hanya dapat membaca 

nomor kartu kredit tersebut hanya bank dan perusahaan kartu kredit - artinya pegawai 

vendor / merchant tidak bisa membaca sama sekali sehingga kemungkinan terjadi 

pencurian oleh vendor menjadi tidak mungkin. 

Terus terangnya memang tidak ada sistem e-commerce yang bisa menggaransi 

proteksi 100% kepada kartu kredit anda, tapi kemungkinan untuk di copet dompet anda 

di toko online akan jauh lebih rendah dibandingkan di tempat biasa. 

 

4. Bagaimana cara saya memulai berjualan secara online?  

Saat ini banyak sekali produk-produk yang memungkinkan kita mensetup situs e-

commerce dan langsung berjualan dalam waktu beberapa hari / minggu, mulai dari yang 

simple, murah hingga mahal dan kompleks. 

Para pengusaha kecil mungkin harus melihat jauh diluar ISP-nya untuk melihat 
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solusi-solusi murah tadi. Contohnya, Forman interactive 

http://www.formaninteractive.com/ memberikan produk Internet creator seharga kurang 

dari US$150. Perangkat lunak tersebut menggunakan beberapa wizard untuk menolong 

anda membuat halaman web yang aman untuk menjual produk anda. Bahkan jika 

meletakan halaman web tersebut di server Forman, mereka akan membantu menangani 

pembayaran melalui CheckFree http://www.checkfree.com/. 

Jika anda sudah siap untuk masuk ke bisnis ini, anda dapat juga menggunakan 

yahoo store http://store.yahoo.com/ yang akan memungkinkan anda untuk membangun 

situs web untuk bertransaksi melalui browser web di rumah anda. Yahoo akan berfungsi 

sebagai host, biaya di sesuaikan dengan jumlah barang yang di jual - yaitu US$100 / 

bulan untuk toko yang menjual 50 barang, US$300 / bulan untuk toko dengan barang 

sampai dengan 1000 barang. 

Solusi-solusi yang murah dan menarik ini juga tampaknya juga diberikan oleh 

indosatcom sebuah anak perusahaan dari Indosat yang memfokuskan diri di e-

commerce. Salah satu produk indosatcom adalah EDIWeb menjadi menarik untuk para 

pengusaha kecil yang hanya bermodal akses ke WARNET. Telkom juga meluncurkan 

plasa.com belum terhitung inisiatif lain seperti Wasantara dll. 

Tentunya untuk solusi-solusi komplex yang membutuhkan kemampuan integrasi 

yang tinggi antara berbagai proses transaksi yang dilakukan ada banyak perangkat 

lunak yang berharga cukup tinggi di antara US$5000 s/d US$100000 cukup untuk 

membuat seorang pengusaha kecil jatuh bangkrut. 

Tampaknya solusi paling menarik adalah jasa e-commerce hosting yang dijalankan 

banyak perusahaan termasuk indosatcom, AT&T http://www.ipservices.att.com/wss/, 

MCI http://www.wcom.net/commercehost/, dan GTE BBN Planet http://www.bbn.com/. 

Karena resiko & biaya rendah untuk melakukan e-commerce demikian dikatakan oleh 

Karl Lewis dari Proxicom http://www.proxicom.com/ yang merupakan perusahaan 

konsultan web yang mensetup situs e-commerce Day-Timer http://www.daytimer.com/ 

dan extranet untuk Mobil Oil dan distributor-nya. 

 

5. Adakah standar teknologi untuk e-commerce?  

Di samping berbagai standar yang digunakan di Intenet, e-commerce juga 

menggunakan standar yang digunakan sendiri, umumnya digunakan dalam transaksi 

bisnis-ke-bisnis. Beberapa diantara yang sering digunakan adalah: Electronic Data 

Interchange (EDI): dibuat oleh pemerintah di awal tahun 70-an dan saat ini digunakan 

oleh lebih dari 1000 perusahaan Fortune di Amerika Serikat, EDI adalah sebuah standar 

struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk 
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mengirimkan informasi melalui jaringan private. EDI saat ini juga digunakan dalam 

corporate web site. 

Open Buying on the Internet (OBI): adalah sebuah standar yang dibuat oleh 

Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-

commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. OBI yang dikembangkan oleh 

konsorsium OBI http://www.openbuy.org/ didukung oleh perusahaan-perusahaan yang 

memimpin di bidang teknologi seperti Actra, InteliSys, Microsoft, Open Market, dan 

Oracle. 

Open Trading Protocol (OTP): OTP dimaksudkan untuk menstandarisasi berbagai 

aktifitas yang berkaitan dengan proses pembayaran, seperti perjanjian pembelian, resi 

untuk pembelian, dan pembayaran. OTP sebetulnya merupakan standar kompetitor OBI 

yang dibangun oleh beberapa perusahaan, seperti AT&T, CyberCash, Hitachi, IBM, 

Oracle, Sun Microsystems, dan British Telecom. 

Open Profiling Standard (OPS): sebuah standar yang di dukung oleh Microsoft dan 

Firefly http://www.firefly.com/. OPS memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah 

profil pribadi dari kesukaan masing-masing pengguna yang dapat dia share dengan 

merchant. Ide dibalik OPS adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa 

menutup kemungkinan untuk transaksi informasi untuk proses marketing dsb. 

Secure Socket Layer (SSL): Protokol ini di disain untuk membangun sebuah 

saluran yang aman ke server. SSL menggunakan teknik enkripsi public key untuk 

memproteksi data yang di kirimkan melalui Internet. SSL dibuat oleh Netscape tapi 

sekarang telah di publikasikan di public domain. 

Secure Electronic Transactions (SET): SET akan mengenkodekan nomor kartu 

kredit yang di simpan di server merchant. Standar ini di buat oleh Visa dan MasterCard, 

sehingga akan langsung di dukung oleh masyarakat perbankan. Ujicoba pertama kali 

dari SET di e-commerce dilakukan di Asia. 

Truste http://www.truste.org/ adalah sebuah partnership dari berbagai perusahaan 

yang mencoba membangun kepercayaan public dalam e-commerce dengan cara 

memberikan cap Good Housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak 

melanggar kerahasiaan konsumen. 

 

6. Istilah apa saja yang perlu saya ketahui?  

E-commerce memang penuh dengan berbagai istilah, beberapa diantara-nya 

adalah: 

Digital atau electronic cash: juga dikenal sebagai e-cash, istilah ini ditujukan untuk 

beberapa pola / metoda yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau 
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jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Nomor 

tersebut, seperti yang terdapat di mata uang, di isukan oleh sebuah bank dan 

merepresentasikan sejumlah uang betulan. Salah satu kelebihan yang dibawa oleh 

digital cash adalah sifatnya yang anonymous dan dapat di pakai ulang, seperti uang 

cash biasa. Hal ini merupakan perbedaan utama antara e-cash dengan transaksi kartu 

kredit melalui Internet. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di PC Webopaedia 

http://www.sandybay.com/pc-web/digital_cash.htm. 

Digital money: adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme 

pembayaran elektronik di Internet. Yahoo http://www.yahoo.com/ 

Business_and_Economy/Companies/Financial_Services/Transaction_Clearing/Digital_M

oney/ mencatat paling tidak ada 21 perusahaan yang memberikan jasa digital money di 

Internet. 

Disintermediation: adalah proses untuk memotong jalur perantara. Kira-kira pada 

saat perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal retail tradisional dan menjual 

secara langsung ke pelanggan / pembeli, maka perantara tradisional - seperti toko dan 

jasa mail order - akan kehilangan pekerjaan. 

Electronic checks: pada saat ini sedang di ujicoba oleh CyberCash 

http://www.cybercash.com/, sistem check elektronik seperti PayNow akan mengambil 

uang dari account check di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. 

Electronic wallet: Pola pembayaran - seperti CyberCash Internet Wallet 

http://www.cybercash.com/, akan menyimpan nomor kartu kredit anda di harddisk anda 

dalam bentuk terenkripsi yang aman. Anda akan dapat melakukan pembelian-pembelian 

pada situs Web yang mendukung electronic wallet tersebut. Jika anda ingin membeli 

sesuatu pada toko yang mendukung electronic wallet, maka pada saat menekan tombol 

Pay maka proses pembayaran melalui kartu kredit akan dilakukan transaksinya secara 

aman oleh server perusahaan electronic wallet. Vendor browser pada saat ini telah 

berusaha untuk melakukan negosiasi untuk memasukan teknologi e-wallet tadi ke 

produk mereka. 

Extranet: adalah sebuah kelanjutan dari intranet perusahaan yang mengkaitkan 

jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun 

pelanggan mereka. Dengan cara itu sangat mungkin untuk mengembangkan aplikasi e-

commerce yang memungkinkan menyambungkan semua aspek bisnis, dari proses 

pemesanan hingga pembayaran. 

Micropaymet: transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga 

puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil / mengakses grafik, game maupun 

informasi. Pay-as-you-go micropayment seharusnya akan membuat revolusi di dunia e-
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commerce. Contohnya ESPN SportsZone http://espn.sportszone.com/ menggunakan 

CyberCoin untuk membayar US$1 untuk mengaskses situs mereka selama satu hari - 

tanpa perlu membayar penuh langganan bulanan. Kenyataan di lapangan sebagian 

besar pelanggan yang potensial tidak terlalu bersedia untuk bermain-main dengan 

micropayment. 

 

7. Bagaimana cara usaha kecil mengambil keuntungan dari e-commerce?  

Ternyata bukan hanya perusahaan besar saja yang berkecimpung dalam e-

commerce tapi juga banyak pengusaha kecil yang berkiprah dengan Web sederhana, 

dan situs kacangan. 

Seringkali yang dibutuhkan untuk sukses hanya promosi sederhana agar terlihat 

oleh para pelanggan. Berita mulut ke mulut, posting di newsgroup, dan mendaftarkan diri 

di search engine cukup sudah untuk menarik pelanggan ke situs anda. 

Sebuah contoh sederhana yang bisa ditampilkan adalah Kevin Donlin seorang 

penulis dan Web developer yang membuat Guaranteed Resumes 

http://www.gresumes.com/ di Internet berawal dari tahun 1994. Saat ini dia memperoleh 

sekitar 100 pendatang setiap hari dan memperoleh sebagian dari pemasukannya dari 

bisnis penulisan resume. 

Keberhasilan Donlin terletak pada keberhasilan dalam menekan serendah-

rendahnya biasa yang dibutuhkan. Server yang digunakan diletakan di ISP lokal, dan 

pelanggan berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Transaksi kartu kredit dilakukan 

menggunakan swipe terminal yang dia sewa seharga US$30 / bulan - tapi tidak perlu 

menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengambilkan dana dari kartu kredit. 

Tentunya masih banyak sekali cerita-cerita menarik seperti yang dialami oleh 

Kevin tersebut. 

 

8. Apa penghalang utama untuk melakukan e-commerce?  

Menurut survey yang dilakukan oleh CommerceNet http://www.commerce.net/ para 

pembeli / pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce, mereka tidak 

dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce, belum ada cara yang mudah 

dan sederhana untuk membayar. Di samping itu, surfing di e-commerce belum lancar 

betul. 

Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit, rahasia informasi 

personal mereka menjadi terbuka, dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya 

pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke 

Internet, mencari situs shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti 
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bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu 

kredit mereka di ambil oleh hacker. 

Tampaknya untuk meyakinkan pelanggan ini, e-merchant harus melakukan banyak 

proses pemandaian pelanggan. Walaupun demikian Gail Grant, kepala lembaga 

penelitian di CommerceNet http://www.commerce.net/ meramalkan sebagian besar 

pembeli akan berhasil mengatasi penghalang tersebut setelah beberapa tahun 

mendatang. 

Grant mengatakan jika saja pada halaman Web dapat dibuat label yang 

memberikan informasi tentang produk dan harganya, akan sangat memudahkan untuk 

search engine menemukan sebuah produk secara online. Hal tersebut belum terjadi 

memang karena sebagian besar merchant ingin agar orang menemukan hanya produk 

mereka tapi bukan kompetitor-nya apalagi jika ternyata harga yang diberikan kompetitor 

lebih murah. 

Untuk sistem bisnis-ke-bisnis, isu yang ada memang tidak sepelik di atas, akan 

tetapi tetap ada isu-isu serius. Seperti para pengusaha belum punya model yang baik 

bagaimana cara mensetup situs e-commerce mereka, mereka mengalami kesulitan 

untuk melakukan sharing antara informasi yang diperoleh online dengan aplikasi bisnis 

lainnya. Masalah yang barangkali menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing 

informasi bisnis kepada pelanggan dan supplier - hal ini merupakan strategi utama 

dalam sistem e-commerce bisnis ke bisnis. 

Kunci utama untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan 

pemikiran bahwa dengan cara menopangkan diri pada Java applets maka semua 

masalah akan solved, padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchant harus me-

restrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. 

Grant mengatakan, "E-commerce is just like any automation - it amplifies problems with 

their operation they already had." 

 

9. Siapa yang kalah jika pengusaha berpindah kepada bisnis online?  

Perusahaan yang akan secara langsung dirugikan oleh e-commerce adalah agen 

perjalanan, tiket bioskop, katalog mail-order, dan toko retail - terutama toko perangkat 

lunak. Mungkin kalau di Indonesia yang terasa hanya bagi agen perjalanan & bisnis 

sekitar turis. E-commerce dengan nyata telah mempengaruhi teritori bisnis tersebut. 

Menurut laporan Forrester Research http://www.forrester.com/ prediksi penjualan di 

sales & tiket perjalanan melalui Internet akan naik dari US$475 juta di tahun 1997 ke 

US$10 milyar di tahun 2001. Angka tersebut merepresentasikan 8% dari semua 

penjualan tiket perjalanan di US. 
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Kalau Bill Gates mengatakan e-commerce akan menghilangkan perantara 

(middleman). Kalau buzzword sekarang ini adalah disintermediation 

http://www.builder.com/Business/Ecommerce20/ss06.html, cara mengatakan bahwa 

siapapun yang berada di antara pembeli dan penjual akan memperoleh masalah besar. 

Akan tetapi jika kita melihat lebih lebih dalam lagi akan terlihat bahwa sebenarnya e-

commerce akan menciptakan pola perantara yang baru. 

Cerita sukses e-commerce, seperti amazon.com http://www.amazon.com/, 

sebetulnya merupakan bentuk lain dari sebuah proses perantara. Amazon.com tidak 

menerbitkan buku. Mereka semua umumnya hanyalah sebuah distributor online saja. 

Tampaknya e-middleman harus mendemonstrasikan bahwa mereka 

menambahkan nilai dalam proses pembelian, melalui marketing, customer service, juga 

metoda-metoda lain. Kalau tidak maka pelanggan akan memutuskan modem-nya dan 

tidak akan menggunakan jasa mereka lagi. 

 

10. Bagaimana masa depan e-commerce?  

Tampaknya e-commerce mempunyai masa depan yang cerah. Jika berbagai detail 

dari perdagangan online ini dapat di selesaikan maka bukan mustahil e-commerce dan 

Internet akan mengubah struktur dunia usaha secara global. 

Dengan perkembangan masyarakat virtual yang demikian besar - banyak orang 

yang berpartisipasi dalam berbagai interest group online - memperlihatkan pergeseran 

pardigma dari kekuatan ekonomi yang bertumpu pada pembuat / manufacturer ke 

kekuatan pasar. Paling tidak demikian yang dilihat oleh John Hagel dan Arthur 

Armstrong, sepasang analis dari McKinsey http://www.mckinsey.com/ sebuah 

perusahaan konsultan manajemen internasional. 

Masyarakat virtual telah memperlihatkan effek-nya. Situs investment seperti Motley 

Fool http://www.fool.com/ memungkinkan anggota untuk bertukar pengalaman tanpa 

melalui broker / perantara. ParentsPlace http://www.parentsplace.com/ merupakan 

tempat pertemuan para orang tua yang akhirnya memberikan kesempatan pada vendor-

vendor kecil untuk mencapai pelanggan potensial mereka untuk produk yang sangat 

spesifik seperti makanan bayi dan shampo. 

Masyarakat virtual akan menggoyang kehebatan divisi marketing dan penjualan di 

perusahaan-perusahaan besar. Justru perusahaan-perusahaan kecil dengan produk 

yang lebih baik dan customer service yang baik akan dapat menggunakan masyarakat 

virtual ini untuk mengalahkan perusahaan besar - sesuatu yang cukup sulit dimengerti di 

dunia nyata. 

Dalam bukunya Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities, yang 
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dipublikasikan oleh Harvard Business School Press, Hagel dan Armstrong berargumen 

bahwa daripada melawan trend yang ada, perusahaan yang pandai akan membantu 

terbentuknya virtual community ini dan menggunakannya untuk mencapai 

pelanggannya. 
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BAB VII 

APLIKASI SIBER DI BIDANG PENDIDIKAN 

  

A. MEMAHAMI E-LEARNING 

 

Sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran (Inggris: Electronic learning 

disingkat E-learning) adalah cara baru dalam proses belajar mengajar. E-learning 

merupakan dasar dankonsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Dengan e-learning, peserta ajar (learner atau murid) tidak perlu duduk 

dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara 

langsung. E-learning juga dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran, dan 

tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuahprogram studi atau 

program pendidikan. 

Seperti Sebagaimana yang disebutkan di atas, e-learning telah mempersingkat 

waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. E-learning 

mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi, peserta didik dengan 

dosen/guru/instruktur maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi 

informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, 

dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih memantapkan 

penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 

Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi berkurang 

atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang mengambil peran guru adalah 

komputer dan panduan-panduan elektronik yang dirancang oleh "contents writer", 

designer e-learning dan pemrogram komputer. 

Dengan adanya e-learning para guru/dosen/instruktur akan lebih mudah : 

1. melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya 

sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir 

2. mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya 

3. mengontrol kegiatan belajar peserta didik. 

Kehadiran guru sebagai makhluk yang hidup yang dapat berinteraksi secara 

langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. 

Inilah yang menjadi ciri khas dari kekurangan e-learning yang tidak bagus. Sebagaimana 

asal kata dari e-learning yang terdiri dari e (elektronik) dan learning (belajar), maka 

sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
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Sekilas perlu kita pahami ulang apa e-Learning itu sebenarnya. E-Learning adalah 

pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, 

jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk 

belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi 

mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas. E-Learning sering pula dipahami sebagai suatu 

bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau 

internet. Sebenarnya materi e-Learning tidak harus didistribusikan secara on-line baik 

melalui jaringan lokal maupun internet, distribusi secara off-line menggunakan media 

CD/DVD pun termasuk pola e-Learning. Dalam hal ini aplikasi dan materi belajar 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan melalui media CD/DVD, selanjutnya 

pembelajar dapat memanfatkan CD/DVD tersebut dan belajar di tempat di mana dia 

berada. 

Ada beberapa pengertian berkaitan dengan e-Learning sebagai berikut : 

Pembelajaran jarak jauh. 

E-Learning memungkinkan pembelajar untuk menimba ilmu tanpa harus secara 

fisik menghadiri kelas. Pembelajar bisa berada di Semarang, sementara “instruktur” dan 

pelajaran yang diikuti berada di tempat lain, di kota lain bahkan di negara lain. Interaksi 

bisa dijalankan secara on-line dan real-timeataupun secara off-line atau archieved. 

Pembelajar belajar dari komputer di kantor ataupun di rumah dengan 

memanfaatkan koneksi jaringan lokal ataupun jaringan Internet ataupun menggunakan 

media CD/DVD yang telah disiapkan. Materi belajar dikelola oleh sebuah pusat penyedia 

materi di kampus/universitas, atau perusahaan penyedia content tertentu. Pembelajar 

bisa mengatur sendiri waktu belajar, dan tempat dari mana ia mengakses pelajaran. 

Pembelajaran dengan perangkat komputer 

E-Learning disampaikan dengan memanfaatkan perangkat komputer. Pada 

umumnya perangkat dilengkapi perangkat multimedia, dengan cd drive dan koneksi 

Internet ataupun Intranet lokal. Dengan memiliki komputer yang terkoneksi dengan 

intranet ataupun Internet, pembelajar dapat berpartisipasi dalam e-Learning. Jumlah 

pembelajar yang bisa ikut berpartisipasi tidak dibatasi dengan kapasitas kelas. Materi 

pelajaran dapat diketengahkan dengan kualitas yang lebih standar dibandingkan kelas 

konvensional yang tergantung pada kondisi dari pengajar. 

Pembelajaran formal vs. informal 

E-Learning bisa mencakup pembelajaran secara formal maupun informal. E-

Learning secara formal, misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata 

pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah 

disepakati pihak-pihak terkait (pengelola e-Learning dan pembelajar sendiri). 
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Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh 

perusahaan pada karyawannya, atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh 

universitas dan perusahaan-perusahaan (biasanya perusahan konsultan) yang memang 

bergerak di bidang penyediaan jasa e-Learning untuk umum. E-Learning bisa juga 

dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui 

sarana mailing list, e-newsletter atau website pribadi, organisasi dan perusahaan yang 

ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau keterampilan tertentu pada 

masyarakat luas (biasanya tanpa memungut biaya). 

 

B.      PERKEMBANGAN E-LEARNING 

 

E-pembelajaran atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh 

universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis 

komputer (computer-assisted instruction ) dan komputer bernama PLATO. Sejak itu, 

perkembangan E-learning dari masa ke masa adalah sebagai berikut: 

1. Tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based Training) di mana mulai bermunculan 

aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standlone ataupun berbentuk kemasan 

CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia (Video dan AUDIO) 

DALAM FORMAT mov, mpeg-1, atau avi. 

2. Tahun 1994 : Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994 

CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara 

massal. 

3. Tahun 1997 : LMS (Learning Management System). Seiring dengan 

perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan 

internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai 

dirasakan sebagai kebutuhan mutlak , dan jarak serta lokasi bukanlah halangan 

lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat 

pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu 

dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar 

yang dikeluarkan oleh AICC (Airline Industry CBT Commettee), IMS, SCORM, 

IEEE LOM, ARIADNE, dsb. 

4. Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis Web. Perkembangan LMS 

menuju aplikasi e-learning berbasis Web berkembang secara total, baik untuk 

pembelajar (learner) maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai 

digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga 

semakin kaya dengan perpaduan multimedia , video streaming, serta penampilan 
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interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar, dan berukuran 

kecil. 

Saat ini model e-Learning yang berkembang adalah versi 2.0. Istilah e-Learning 

2.0 digunakan untuk merujuk kepada cara pandang baru terhadap pembelajaran 

elektronik yang terinspirasi oleh munculnya teknologi Web 2.0. Sistem konvensional 

pembelajaran elektronik biasanya berbasis pada paket pelajaran yang disampaikan 

kepada siswa dengan menggunakan teknologi Internet (biasanya melalui LMS). Peran 

siswa dalam pembelajaran terdiri dari pembacaan dan mempersiapkan tugas. Kemudian 

tugas dievaluasi oleh guru. Sebaliknya, e-learning 2.0 memiliki penekanan pada 

pembelajaran yang bersifat sosial dan penggunaan perangkat lunak sosial (social 

networking) seperti blog, wiki, podcast dan Second Life. Fenomena ini juga telah disebut 

sebagai Long Tail learning. Selain itu juga, E-learning 2.0 erat hubungannya dengan 

Web 2.0, social networking (Jejaring Sosial) dan Personal Learning Environments (PLE). 

Agar e-learning efektif pembelajaran harus ditunjang oleh para ahli di bidang 

masing-masing. Walaupun sepertinya e-Learning diberikan hanya melalui perangkat 

komputer, e-Learning ternyata disiapkan, ditunjang, dikelola oleh tim yang terdiri dari 

para ahli di bidang masing-masing, yaitu: 

1. Subject Matter Expert (SME) atau nara sumber dari pelatihan yang disampaikan 

2. Instructional Designer (ID), bertugas untuk secara sistematis mendesain materi 

dari SME menjadi materi e-Learning dengan memasukkan unsur metode 

pengajaran agar materi menjadi lebih interaktif, lebih mudah dan lebih menarik 

untuk dipelajari 

3. Graphic Designer (GD), mengubah materi text menjadi bentuk grafis dengan 

gambar, warna, dan layout yang enak dipandang, efektif dan menarik untuk 

dipelajari 

4. Ahli bidang Learning Management System (LMS). Mengelola sistem di website 

yang mengatur lalu lintas interaksi antara instruktur dengan siswa, antarsiswa 

dengan siswa lainnya. 

Di sini, pembelajar bisa melihat modul-modul yang ditawarkan, bisa mengambil 

tugas-tugas dan test-test yang harus dikerjakan, serta melihat jadwal diskusi secara 

maya dengan instruktur, nara sumber lain, dan pembelajar lain. Melalui LMS ini, siswa 

juga bisa melihat nilai tugas dan test serta peringkatnya berdasarkan nilai (tugas 

ataupun test) yang diperoleh. Artinya e-Learning tidak diberikan semata-mata oleh 

mesin, tetapi seperti juga pembelajaran secara konvensional di kelas, e-Learning 

ditunjang oleh para ahli di berbagai bidang terkait. 
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BAB VIII 
 

APLIKASI SIBER DI BIDANG PERTAHANAN 
 

 

A.     RUANG SIBER DAN POTENSI KONFLIK 

 

Menurut Salahuddien (2011b), cyberspaces kini telah menjadi tempat potensial 

untuk menjadi medan pertempuran dan konflik tradisional maupun khusus. Bukan hanya 

pihak yang mewakili entitas suatu negara namun juga kelompok masyarakat lainnya 

yang saling berseteru. Mereka saling berhadapan melalui ajang perdebatan, adu 

argumentasi, penyebaran upaya dominasi informasi hingga kegiatan yang bersifat 

destruktif seperti web defacing rally sebagai cara propaganda dan intimidasi atau yang 

lebih berat lagi. Perseteruan ini tidak hanya melibatkan pelaku amatir tapi juga mereka 

yang punya keterampilan dan kemampuan khusus bahkan banyak kelompok profesional 

yang menawarkan jasa layaknya tentara bayaran.  

Keterampilan yang dimiliki misalnya di bidang strategi keamanan dan pengamanan 

serta serangan informasi (information security and warfare), ahli meretas (hacking), 

spionase (espionage), forensik digital (digital forensic) dan analis keamanan jaringan 

(network security analyst). Alat bantu (tools) dan pengetahuan menggunakan sehingga 

dapat digunakan sebagai senjata untuk melakukan suatu serangan (cyber attack) yang 

mengawali suatu cyberwar juga dapat dengan mudah diperoleh di internet itu sendiri. 

Sehingga keahlian ini tidak bersifat eksklusif. 

Salah satu perang cyber yang menarik perhatian dunia adalah serangan yang 

dilakukan Rusia terhadap Estonia pada 10 Mei 2007. Serangan cyber Rusia telah 

melumpuhkan jaringan keuangan, situs presiden, perdana menteri, parlemen, partai 

politik, perusahaan, hingga  situs berita. Lembaga pemantau trafik mencatat, salah satu 

dari 10 jaringan internet Estonia yang diserang hacker Rusia, kebanjiran trafik data 

sebesar 90 megabit per detik selama satu jam. Perang cyber antara Rusia dan Estonia 

itu dilihat banyak pakar sebagai perang cyber pertama dengan efek dan kerugian 

terburuk. Padahal, Estonia adalah negara dengan infrastruktur internet terbaik kedua 

setelah Korea Selatan (Vivanews.com, 18/11/2011c). 

Perang cyber Rusia-Estonia itu dipicu sengketa dan konflik politik di dunia nyata. 

Estonia yang belum lama merdeka dari Uni Soviet, ingin melepaskan diri dari segala 

atribut Soviet. Mereka berencana memindahkan patung perunggu tentara Soviet dari 

pusat kota Talinn. Hal itu ditentang banyak warga Estonia keturunan Rusia. Mereka 



 

 

 

 

42 

 

protes di jalan-jalan, lalu berujung rusuh. Pemerintah Rusia berang dan konflik itu pun 

tak bisa dihindari, berlanjut ke dunia maya. 

Perang cyber lainnya adalah antara Korea Utara (Korut) dengan Korea Selatan 

(Korsel), dua negara bertetangga yang lama bermusuhan. Pada 9 Juli 2009, sekitar 30 

ribu-60 ribu komputer terinfeksi virus ‘diperalat’ menyerang situs-situs web perbankan, 

juga sebuah perusahaan keamanan internet Korsel. Pada hari berikutnya, Korut malah 

mengerahkan serangan lebih besar. Sekitar 166 ribu komputer bot berasal 74 negara 

diarahkan membombardir situs web pemerintah Korsel, dan bank-bank mereka 

(Vivanews.com, 5/8/2011).  

Kasus yang diduga serangan cyber juga terjadi di pangkalan misil Alghadir di Bid 

Ganeh, barat Teheran, Iran pada 12 November 2011. Sebuah ledakan dahsyat yang 

terasa hingga 30 mil jauhnya menewaskan 17 anggota pasukan elit Iran. Sebab Iran 

adalah salah satu negara yang kerap menjadi sasaran serangan cyber Israel—yang 

mendapat dukungan penuh Amerika Serikat (AS)—khususnya terkait upaya Iran 

memperkaya uranium, salah satu komponen utama nuklir. Sebab sebelumnya, pada 

tahun 2009 pernah terjadi serangan malware Stuxnet pada instalasi pengayaan nuklir 

Iran di Natanz. Stuxnet mampu merusak atau menghancurkan sentrifuse untuk 

memproduksi bahan bakar uranium. Hal itu diperkuat dengan pengakuan mantan kepala 

staf Israel Defense Forces (IDF) bahwa Stuxnet merupakan salah satu keberhasilan 

utama dia saat memimpin lembaga itu (Vivanews.com, 18/11/2011a). 

Melihat berbagai kasus di atas, sepertinya perang cyber sudah menjadi bagian 

penting dari perang modern. Akar permasalahannya, umumnya dipicu disharmonisasi 

komunikasi antarnegara. Seperti Rusia-Estonia, Korea Utara-Korea Selatan, Israel-Iran, 

bahkan ketika hubungan komunikasi Indonesia-Malaysia mengalami keretakan. Ketika 

sengketa Pulau Ambalat menyulut ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia, perang 

cyber terjadi meski sifatnya lebih individual cracker ––istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan orang yang melakukan tindakan memasuki sistem keamanan komputer 

dan kemudian mengubah tampilan hingga melakukan perusakan. Padahal di dunia 

nyata, armada perang kedua negara masih menahan diri dan berusaha mencari jalan 

damai. 

Menurut Salahuddien (2011a) insiden klasik seperti web defacement (vandalism) 

serta DDOS (Distributed Denial of Service) masih mungkin terjadi meski tidak dapat 

diperkirakan jumlahnya mengingat pemicu aktivitas serangan ini amat bergantung pada 

actual event situasi geopolitik, ekonomi, sosial dan budaya terutama di kawasan regional 

ASEAN dan Asia Pasifik. Situasi dalam negeri terkadang juga turut memicu terjadinya 

insiden klasik semacam ini akibat adanya rivalitas di tengah masyarakat itu sendiri yang 
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juga berimbas di lingkungan hacktivism.  

Dalam konteks yang lebih luas, penulis melihat bahwa saat ini perang cyber sudah 

menjadi ancaman serius di tengah upaya membangun dan mempertahankan tatanan 

dunia baru pasca Perang Dunia II. Maka ketika banyak negara terus mengembangkan 

teknologi elektromagnetik dan teknologi informasi dan komunikasi, maka perangkat 

untuk melakukan perang cyber semakin mutakhir. Sehingga prediksi bahwa perang 

dunia maya sebagai ancaman terbesar di masa depan bukan khayalan belaka. 

Apalagi akhir-akhir ini mulai terjadi “perang” hegemoni antara Barat (AS dan 

NATO) dengan Timur (China, Rusia, Korut). Bahkan saat di belahan dunia lain sibuk 

membicarakan langkah diplomasi dan kerja sama ekonomi sebagai pilar utama tata 

pergaulan dunia masa depan, Vladimir Putin (kembali terpilih sebagai Presiden Rusia) 

dengan tegas mengatakan, pendekatan diplomatik dan ekonomi saja tidak cukup untuk 

menuntaskan berbagai konflik di dunia. Rusia harus mengandalkan kekuatan militer 

untuk memastikan posisinya dipahami kekuatan-kekuatan lain di dunia (Kompas, 

26/2/2012). 

 

B.        PERANG SIBER 

 

Menurut Beidleman (2009) untuk mendefinisikan perang cyber harus didahului 

dengan definisi dunia maya. Dalam hal ini Departemen Pertahanan AS telah 

menyempurnakan definisinya dari waktu ke waktu. Terakhir pada Oktober 2008 

pembaruan dari kamus militer resmi AS Joint Publication (JP) 1-02, mendefinisikan dunia 

maya: “global domain within the information environment consisting of the 

interdependent network of information technology infrastructures, including the Internet, 

telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and 

controllers.” 

Definisi pada JP 1-02 memberikan dasar yang kokoh untuk mendefinisikan 

perang cyber. Selain mengidentifikasi sifat global dari dunia maya, definisi ini 

mereferensikan lingkungan informasi, menghubungkan dunia maya dan dunia fisik, 

infrastruktur kritikal masyarakat, dunia informasi, dimana data dibuat dan disimpan, dan 

aspek kognitif di mana persepsi manusia dan keputusan dibuat. Keterkaitan ini membuat 

perang cyber menjadi bagian menarik dari perang konvensional dan menautkan dunia 

maya dengan keamanan nasional (Beidleman, 2009). 

Dari definisi tersebut dan implikasinya, orang bisa menyimpulkan bahwa perang 

cyber hanyalah perang dalam domain dunia maya. Tetapi penyederhanaan ini tidak 

cukup, karena dua alasan. Pertama, definisi 'perang di dunia maya' terlalu luas. 
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Menjatuhkan bom di sebuah pusat telekomunikasi bukan perang cyber. Selain itu, 

perang cyber tidak sama dengan information operations (IO), tetapi bisa menjadi bagian 

dari IO. IO terdiri dari operasi psikologis, penipuan militer, operasi keamanan, 

peperangan elektronik, dan computer network operations (CNO). CNO merupakan 

tindakan penggunaan jaringan komputer untuk menyerang sistem informasi masyarakat 

atau jaringan komputer mereka. Sedangkan perang cyber menggunakan dunia maya 

untuk menyerang personil, fasilitas, atau peralatan selain informasi dan komputer. 

Kedua, mendefinisikan perang cyber sebagai perang di dunia maya mengabaikan 

kompleksitas penerapan hukum perang yang lebih fundamental ke dunia maya 

(Beidleman, 2009).  

Menurut Salahuddien (2011b), cyberwarfare (cyberwar) adalah penggunaan 

teknologi komputer dan internet untuk melakukan perang di dunia maya. Pelaku 

cyberwar saling bersaing untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya teknologi 

serta informasi yang ada di dalamnya untuk menyerang, menghancurkan, menyesatkan, 

mempengaruhi, menyandera, mengurangi, menghilangkan, mengalihkan, mengganggu, 

menghentikan komunikasi, arus informasi dan isinya serta berbagai tindakan lain yang 

mengakibatkan kerugian dan melemahkan lawan. 

Ancaman perang cyber bukanlah hal baru. Bahkan, Pemerintah AS telah 

melaksanakan taktik perang cyber lebih dulu dari negara lain. Dua contoh keberhasilan 

taktik perang cyber AS adalah Operasi Badai Gurun dan operasi CIA untuk mengganggu 

jaringan pipa Uni Soviet. Pada tahun 1982, Presiden Reagan menyetujui rencana 

pengiriman perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan pompa pipa, turbin, dan 

katup ke Uni Soviet, yang memiliki fitur merusak  kecepatan pompa dan pengaturan 

katup. "Hasilnya adalah ledakan non-nuklir paling monumental dan api yang pernah 

dilihat dari ruang angkasa," kata mantan Sekretaris Angkatan Udara Thomas C. Reed 

dalam bukunya, At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War. Taktik perang cyber 

digunakan lagi ketika menginvasi Irak pada tahun 1991. Dimana pada Operasi Badai 

Gurun tahap pertama pihak AS melakukan kampanye udara strategis untuk menyerang 

pertahanan strategis udara Irak, lapangan udara/ pesawat, sistem komando dan kontrol, 

fasilitas telekomunikasi, dan elemen kunci infrastruktur nasional. AS juga menggunakan 

komunikasi yang ekstensif dan sistem satelit untuk mendukung aktivitas Badai Gurun 

(Westby, 2007). 

 

 

 

 



 

 

 

 

45 

 

C.      MATRA KELIMA PERTAHANAN NEGARA 

"If you have a few smart people and a good computer, then you can do a lot. You 

don't need an aircraft, you don't need tanks, you don't need an army. You can 

penetrate another country, create huge damage without even leaving your 

armchair." 

Alon Ben David, military analyst for Israel's Channel 10 (Al Jazeera, 19/2/2012) 

 

Melihat kekuatan dan ancaman yang dapat terjadi akibat kemajuan teknologi 

informasi, banyak negara mulai membangun kekuatan angkatan perang di dunia cyber. 

Sebab perang cyber saat ini bukan lagi sekadar game virtual dan cerita fiksi, tapi sudah 

menjadi bagian dari percaturan dunia. Al Jazeera (19/2/2012)menyebutnya sebagai 'fifth 

dimension of warfare' selain darat, laut, udara dan ruang angkasa. Alasannya, inovasi 

teknologi sedang mengubah taktik perang modern, mengubah dunia cyber menjadi garis 

depan pertempuran.  

Dijadikannya cyberspace sebagai matra perang kelima cukup beralasan, sebab 

semua negara pasti ingin meningkatkan kemampuan untuk mengamankan diri dari 

serangan musuh. Kydd dalam Emilia (2009) berpendapat pengetahuan tentang sifat 

anarki politik internasional membuat setiap negara menjadi sangat terobsesi dengan 

kemampuan untuk mengamankan dirinya, yang melahirkan dilema keamanan, di mana 

suatu negara merasa harus menaikkan terus tingkat keamanannya karena melihat 

negara lain meningkat kemampuannya untuk mengamankan. Dan menurut Araf (2011) 

berubahnya  strategi  dan  sistem keamanan  sebuah  negara  merupakan sesuatu hal 

yang niscaya terjadi. Strategi dan sistem keamanan bukanlah sesuatu hal  yang  statis  

melainkan  bersifat dinamis  dimana  perubahan  sistem keamanan    sangat  di  

pengaruhi  dari dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan terus 

berubah. 

Aspek pertahanan juga harus memperhatikan teknologi bidang pertahanan/militer. 

Perkembangan teknologi pertahanan tidak hanya memberi kekuatan yang lebih besar, 

melainkan yang paling penting adalah mengubah cara berperang dan bertahan, yang 

berarti pula membentuk sebuah strategi pertahanan. Negara-negara dengan teknologi 

tinggi cenderung mengembangkan kekuatan yang mobile dengan man power yang lebih 

efisien. Postur pertahanan juga menjadi lebih ramping dan berorientasi penangkalan ke 

luar. Strategi pertahanan mereka cenderung bersifat denial dan preventif dengan 

memukul kekuatan musuh potensial di luar wilayah. Oleh karena itu dengan 

perkembangan teknologi banyak negara mengubah strategi pertahanan mereka ke arah 
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capability-based atau scenario-based defense strategy. Pendekatan ini memberi 

keleluasaan dan mampu menghadapi masa depan. Strategi yang hanya didasarkan 

pada ancaman saat ini akan selalu ketinggalan dan tidak cukup waktu untuk melakukan 

perubahan atau penyesuaian tanpa risiko (Prasetyono, 2008). 

Menurut Widodo (2011) kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi  

dewasa  ini  akan  menjadi landasan  penting  bagi  pengembangan doktrin militer di 

masa mendatang. Dengan demikian  teknologi  informasi  dan komunikasi  akan  sangat  

mempengaruhi  perubahan  strategi  militer. Pertama, dari sisi komando atas, teknologi 

informasi dan komunikasi dapat membantu menyediakan  informasi  potensial  lebih 

cepat  melalui  rantai  komando  dan pengendalian  untuk  mempercepat pengambilan 

keputusan di tingkat komando atas.  Kedua, teknologi  informasi  dan  komunikasi 

memungkinkan  pasukan  mendapatkan informasi  pada  waktu  dan  tempat  yang tepat. 

Sehingga tidak akan ada lagi keragu-raguan tindakan di lapangan.  

Toffler dalam Nugroho (2009) mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan 

negara di era informasi berasal dari tiga hal, yaitu kemampuan memepengaruhi serta 

menekan negara lain (power/politics) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan 

angkatan bersenjata (militer); wealth (ekonomi); dan knowledge (ilmu pengetahuan dan 

teknologi). Karena saat ini menurut Adian (2011:12) perang sudah  memasuki  fase  baru  

yang  biasa disebut  generasi  keempat  (fourth generation  warfare).  Generasi  pertama 

perang  modern  didominasi  oleh  tenaga manusia  (manpower)  dalam  skala  masif 

dan  mencapai  puncaknya  pada  perang Napoleon. Generasi kedua didominasi oleh 

persenjataan (firepower) dan berakhir pada perang  dunia  pertama.  Generasi  ketiga 

didominasi oleh manuver, siasat dan taktik. Generasi  keempat  adalah  bentuk  perang 

baru  yang  berhadapan  dengan  fenomena insurgensi  yang  memanfaatkan  kekuatan 

ekonomi,  politik,  sosial  dan  militer  untuk melemahkan  legitimasi  moral  musuh.  

Deputi Menteri Pertahanan AS William J. Lynn (2010) menyatakan bahwa  

Pentagon telah secara resmi mengakui dunia maya sebagai domain baru dalam perang. 

Domain tersebut sama pentingnya dengan darat, laut, udara, dan ruang angkasa dan 

dioperasikan secara doktrinal militer. Sebab skala ancaman cyberwarfare untuk 

keamanan nasional dan ekonomi AS sangat jelas terlihat, sehingga Pentagon 

membangun pertahanan berlapis dan kuat di sekitar jaringan militer dan meresmikan 

U.S. Cyber Command untuk mengintegrasikan operasi cyberdefense di militer.  

Korea Utara juga memiliki unit perang cyber cukup tangguh. Departemen 

Rahasia Musuh Korea Utara memiliki angkatan cyber yang mengkhususkan diri pada 

peperangan informasi lewat internet bernama Unit 204. Kekuatannya sekitar 100 hacker. 

Sementara Departemen Investigasi  Pusat Partai juga memiliki satuan cyber lebih kecil 
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tapi efektif bernama Unit 35. Di antara unit-unit tadi, Korut juga punya sebuah unit 

perang cyber gabungan yang terbesar dan terbaik, Unit 121. Unit itu bermarkas di 

wilayah Moonshin-dong dekat Sungai Taedong Pyongyang dan dibawahi langsung oleh 

Biro Umum Pengintaian agen mata-mata Korut. Awalnya, unit ini diperkuat sekitar 600 

hacker. Rekrutmen besar-besaran pun dilakukan, dan kini anggota skuadnya menjadi 

3.000 orang. Mereka terlatih menyabot jaringan komando, kontrol, dan komunikasi militer 

musuh (Vivanews.com, 5/8/2011). 

Menurut Richard A. Clarke dan Robert Knake penulis buku Cyber War: The Next 

Threat to National Security and What to Do About It (2010) yang dikutip Vivanews.com 

(18/11/2011b) kekuatan angkatan perang cyber ditentukan oleh kemampuan 

penyerangan, pertahanan, serta ketergantungan suatu negara terhadap internet. Dalam 

buku tersebut para pakar komputer asal  AS itu memetakan kekuatan negara-negara 

dalam menghadapi perang cyber. Hasilnya dapat dilihat pada tabel  berikut. 

 

Kekuatan Angkatan Perang Cyber Dunia 

No Negara 
Kemampuan 
Penyerangan 
(Skor 1-10) 

Pertahanan 
(Skor 1-10) 

Ketergantungan 
Internet 
(Skor 1-10) 

Total 
Skor 

1 Amerika Serikat 8 1 2 11 
2 Rusia 7 4 5 16 
3 China 5 6 4 15 
4 Iran 4 3 5 12 
5 Korea Utara 2 7 9 18 

Sumber: Clarke dan Knake dalam buku Cyber War: The Next Threat to National Security 
and What to Do About It (2010), dikutip Vivanews.com (18/11/2011b). 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa meski AS memiliki kemampuan 

penyerangan yang cukup baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memutus jaringan 

internet saat diserang, mengingat jaringan internet di negara itu dimiliki dan dioperasikan 

oleh swasta. Dibanding AS, China memiliki skor terbaik dalam hal pertahanan, sebab 

China memiliki kemampuan memutus seluruh jaringan internet negaranya bila suatu saat 

diserang. China juga mampu membatasi utilisasi trafik dengan memutus koneksi dari 

para pengguna yang tak terlalu berkepentingan. Meski demikian Korea Utara dapat 

memutus internetnya lebih mudah daripada China. Bisa dibilang negara ini tak memiliki 

kerugian akibat serangan cyber musuh, karena tak ada infrastruktur kritikal seperti listrik, 

jalur kereta dan jalur pipa.  

Salahuddien (2011b) membenarkan bahwa kecenderungan saat ini dalam perang 

informasi terutama di Internet adalah untuk tujuan ekonomi, penguasaan sumber daya 

milik lawan secara tidak sah, persaingan dan spionase industri. China dan Rusia adalah 
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dua entitas yang dianggap memimpin serangan-serangan dengan motif ekonomi tidak 

sah tersebut ke seluruh dunia. Para pelaku konon mendapatkan dukungan tidak resmi 

dan terselubung atau difasilitasi secara tidak langsung oleh pemerintah. Bahkan AS 

yang menjadi target utama sampai harus membentuk Task Force khusus untuk 

menanggulangi bahaya spionase industri dan perang informasi dari China dan Rusia. 

Sudah banyak sekali terjadi kasus pembajakan, pencurian atau kebocoran data dan 

informasi bisnis, sumber daya ekonomi strategis serta kekayaan intelektual jatuh ke 

pihak kriminal dan tersebar pada "underground market" yang kebanyakan memang telah 

dideteksi dijalankan dari pedalaman China dan Rusia. 

Banyaknya negara yang mulai memperkuat basis pertahanan dan angkatan 

perang cyber memang cukup beralasan karena jumlah pengguna internat mencapai 

miliaran. Dari jumlah pengguna internet tersebut tentunya tidak semua penduduk cyber 

berperilaku baik. Sebab cyberspace merupakan cermin dari realitas dunia nyata, 

sehingga di jagad cyber juga terdapat bermacam perilaku manusia dan perilaku negara. 

Berdasarkan data ID-SIRTII tahun 2011, rata-rata jumlah insiden per hari pada tahun 

2010 mencapai 1,1 juta insiden dan aktivitas ini cenderung akan semakin meningkat. 

Terutama pada situasi geopolitik tertentu dan 50% diantara insiden tersebut tergolong 

high priority alert.  

Karena itulah banyak negara kini telah membangun inisiatif National Cyber 

Security yang bertugas untuk menyusun aturan dan kebijakan nasional menyangkut 

upaya pengamanan sumber daya informasi, perlindungan infrastruktur strategis dan 

mengembangkan kemampuan respon serta koordinasi lintas sektoral. Serta memiliki tim 

respon insiden yang disebut dengan CERT (Computer Emergency Response Team) 

atau CSIRT (Computer Security Incident Response Team) serta sekaligus berfungsi 

sebagai CC (Coordination Center) untuk berkolaborasi dengan inisiatif sejenis di sektor 

lokal maupun regional dan dunia internasional. CC juga bertugas untuk konsolidasi 

semua potensi kekuatan pengamanan dan pertahanan di semua sektor strategis 

(Salahuddien, 2011b). 
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BAB IX 
 

KEJAHATAN SIBER  
 

 

A. PENGERTIAN CYBERCRIME 

 

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan 

teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer 

crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: 

 “…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, 

investigation, or prosecution”. (www.usdoj.gov/criminal/cybercrimes). 

Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European 

Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai: “any illegal, 

unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the 

transmission of data”. 

Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang 

komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai: ”Kejahatan di bidang komputer 

secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”. 

Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan 

telekomunikasi. 

 

B. KARAKTERISTIK CYBERCRIME 

 

Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya 

komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 

kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain 

menyangkut lima hal berikut: 

1. Ruang lingkup kejahatan. 

2. Sifat kejahatan. 

3. Pelaku kejahatan. 

4. Modus Kejahatan. 

5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. 
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C. JENIS CYBERCRIME 

1. Berdasarkan jenis aktifitas 

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 

a. Unauthorized Access 

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke 

dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa 

sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. 

b. Illegal Contents 

Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke 

internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap 

melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum, contohnya adalah 

penyebaran pornografi. 

c. Penyebaran virus secara sengaja 

Penyebaran virus pada 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. 

d. Data Forgery 

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-

dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki 

oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. 

e. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion 

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet 

untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki 

sistem jaringan komputer pihak sasaran. 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. 

f. Cyberstalking 

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang 

dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan 

berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada 

seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena 

kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus 

menyertakan identitas diri yang sebenarnya. 

g. Carding 
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Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit 

milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. 

h. Hacking dan Cracker 

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk 

mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan 

kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di 

internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah 

hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang 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. Tindakan yang terakhir 

disebut sebagai DoS (Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang 

bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan 

layanan.  

i. Cybersquatting and Typosquatting 

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan 

domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada 

perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting 

adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip 

dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain 

saingan perusahaan. 

j. Hijacking 

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. 

Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak). 

k. Cyber Terorism 

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah 

atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. 

 

1. Berdasarkan Motif Kegiatan 

Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan 

menjadi dua jenis sebagai berikut : 

a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal 

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang 

dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan 

internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah 

Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam 
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transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, 

mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang 

berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang 

menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku 

spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi. 

b. Cybercrime sebagai kejahatan ”abu-abu” 

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah ”abu-abu”, cukup sulit 

menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif 

kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah 

probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan 

pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang 

digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan 

sebagainya.  

 

2. Berdasarkan Sasaran Kejahatan 

Berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kategori seperti berikut ini : 

a. Cybercrime yang menyerang individu (Against Person) 

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau 

individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan 

tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain : 

Pornografi 

Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan 

menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal 

yang tidak pantas. 

Cyberstalking 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan 

memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan 

secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa 

saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya. 

Cyber-Tresspass 

Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya Web 

Hacking. Breaking ke PC, Probing, Port Scanning dan lain sebagainya. 

b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property) 

Cybercrime yang dilakukan untuk menggangu atau menyerang hak milik orang 
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lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara 

tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak 

sah/pencurian informasi, carding, cybersquating, hijacking, data forgery dan segala 

kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. 

c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government) 

Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan 

terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber terorism sebagai tindakan 

yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah 

atau situs militer. 

 

D. PENANGANAN CYBERCRIME 

 

Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer 

system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. 

Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda 

dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal 

batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban 

kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya : 

 

a. Mengamankan sistem 

Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya 

perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. 

Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan 

kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus 

merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan 

tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized 

actions yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap 

instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan 

data. Pengaman akan adanya penyerangan sistem melaui jaringan juga dapat dilakukan 

dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server. 

 

b. Penanggulangan Global 

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah 

membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-

related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah memublikasikan laporannya yang 

berjudul Computer-Related Crime : Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa 
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langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime 

adalah : 

1. melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 

2. meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar 

internasional. 

3. meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai 

upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang 

berhubungan dengan cybercrime. 

4. meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta 

pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 

5. meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, 

dalam upaya penanganan cybercrime. 

 

c. Perlunya Dukungan Lembaga-lembaga khusus 

Dukungan dari Lembaga-lembaga Khusus sangat diperlukan, baik milik 

pemerintah maupun NGO (Non Government Organization), diperlukan sebagai upaya 

penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki komputer Crime and 

Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai sebuah divisi khusus dari U.S. 

Departement of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, 

melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset 

khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sebenarnya sudah 

memiliki IDCERT (Indonesia Computer Emergency Rensponse Team). Unit ini 

merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan 

komputer. 
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BAB X 
 

KOMUNIKASI DI FORUM SIBER 
 

 

A.      FORUM ONLINE SEBAGAI MEDIA SOSIAL 

 

Forum-forum online merupakan media sosial yang paling awal digunakan 

masyarakat sebelum munculnya aplikasi-aplikasi baru. Sebelum membahas lebih jauh 

tentang forum online sebaiknya kita membahas pengertian media sosial dahulu. Media 

sosial saat ini menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi. Bahkan sudah menjadi 

kekuatan penting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk membangun 

merek dan pasar. Sebab media baru ini memungkinkan mereka untuk menjangkau dan 

memahami konsumen yang belum pernah dijangkau sebelumnya. Bagi banyak 

perusahaan, media sosial  sudah menjadi  alat penting dalam strategi komunikasi 

pemasaran terpadu. 

Media sosial adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan 

yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah 

terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta 

mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran media sosial yang beroperasi di 

seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar Facebook, Linkedin dan Twitter (Dailey, 2009). 

Mayfield (2008) mendefinisikan media sosial sebagai pemahaman terbaik dari 

kelompok jenis baru  media online, yang mencakup karakter-karakter berikut ini: 

1. Partisipasi: Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang 

yang tertarik. Hal ini mengaburkan batasan antara media dan khalayak. 

2. Keterbukaan: Layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi, 

serta mendorong untuk memilih, berkomentar dan berbagi informasi. Jarang ada 

hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten, sebab konten yang 

dilindungi sandi tidak disukai. 

3. Percakapan: Saat media tradisional masih mendistribusikan konten ke khalayak, 

media sosial dikenal lebih baik dalam komunikasi dua arah. 

4. Komunitas: Media sosial dapat membentuk komunitas dengan cepat. 

5. Konektivitas: kebanyakan media sosial berkembang pada keterhubungan ke 

situs-situs lain, sumber-sumber lain dan orang-orang lain. 
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Sedangkan Horton (2009) menyatakan ketika kita mengkaji definisi media sosial, 

muncul beberapa kriteria: (1) Berbasis internet; (2) Pengguna menghasilkan dan 

menerbitkan informasi; (3) Komunitas berbagi posting, komentar, data hobi; (4) 

Multimedia; (5) Langsung dapat melakukan publikasi; (6) Menghilangkan sekat 

geografis; (7) Memasukkan teknologi internet lama dan baru. 

Mayfield (2008) menyebutkan saat ini ada tujuh jenis media sosial, namun inovasi 

dan perubahan terus terjadi. Media sosial yang ada saat ini adalah: 

1. Jejaring sosial: Situs ini memungkinkan orang untuk membuat halaman web 

pribadi dan terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi konten dan 

komunikasi. Jejaring sosial terbesar adalah Facebook, MySpace dan Bebo. 

2. Blog: Merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online dengan 

pemuatan tulisan terbalik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman terdepan.  

3. Wikis: Website ini memperbolehkan siapa saja untuk mengisi atau mengedit 

informasi di dalamnya, bertindak sebagai sebuah dokumen atau database 

komunal. Wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia, ensiklopedia online yang 

memiliki lebih dari 2 juta artikel dalam bahasa inggris. 

4. Podcasts: Menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan melalui 

layanan seperti iTunes dari Apple. 

5. Forum: Area untuk diskusi online, seputar topik dan minat tertentu. Forum sudah 

ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas online yang kuat dan populer.  

6. Komunitas Konten: Komunitas ini mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. 

Komunitas konten paling populer untuk berbagi foto (Flickr), link bookmarked 

(del.icio.us) dan video (YouTube). 

7. Microblogging: Situs jejaring sosial dikombinasikan blog, di mana sejumlah kecil 

konten (update) didistribusikan secara online dan melalui jaringan mobile phone. 

Twitter adalah pemimpin layanan ini.  

Harvard Business Review (2010) dalam survei mengenai penggunaan media 

sosial menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial akan berkembang di tahun-tahun 

mendatang. Karena duapertiga perusahaan dalam survei memprediksi penggunaan 

media sosial akan tumbuh secara signifikan selama beberapa tahun ke depan. Hal 

tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan kekuatan media sosial yang tumbuh di 

perusahaan mereka. Di antara organisasi yang sudah memiliki anggaran untuk media 

sosial, belanja mereka diperkirakan meningkat sebesar 30% lebih, bahkan ketika 

keseluruhan biaya pemasaran dan periklanan turun drastis selama resesi. 
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B.      KASKUS FORUM ONLINE TERBESAR DI INDONESIA 

 

KASKUS adalah forum diskusi & jual beli terbesar di Indonesia. KASKUS adalah 

rumah bagi siapa saja untuk menemukan segala hal yang mereka butuhkan. Jutaan 

orang menggunakan KASKUS untuk mencari informasi, pengetahuan, bergabung 

dengan komunitas baru, hingga jual beli segala jenis barang dan jasa dengan harga 

terbaik. KASKUS terbagi kedalam dua jenis forum yaitu Forum & Forum Jual Beli (FJB). 

Forum adalah tempat untuk mendiskusikan segala hal. FJB adalah tempat untuk 

bertransaksi jual beli segala macam produk. 

Forum diskusi KASKUS kerap memberitakan informasi yang tidak bisa ditemukan 

di portal-portal berita lain. FJB KASKUS juga terbukti sebagai tempat paling lengkap 

untuk menemukan segala macam produk & jasa. Di KASKUS juga tercipta jargon & 

istilah-istilah khas yang akhirnya menjadi budaya pengguna internet di Indonesia. 

Beberapa diantaranya adalah Juragan, Pertamax, Rekber, COD, dan istilah-istilah 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Kaskus (www.kaskus.co.id) 

 

KASKUS didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal 

Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Mulanya Andrew 

Darwis, Ronald, dan Budi membuat KASKUS untuk memenuhi tugas kuliah mereka. 

KASKUS sendiri bertujuan untuk mengobati kerinduan mahasiswa Indonesia di luar 

negeri akan Indonesia melalui berita-berita Indonesia yang diterjemahkan. 

Di tahun 2006 KASKUS terpaksa berubah domain dari .com menjadi .us karena 

penyebaran virus Brontok yang menyerang situs-situs besar Indonesia termasuk 
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KASKUS. Sejak saat itulah alamat situs KASKUS berubah menjadi kaskus.us, yang juga 

sekaligus mengartikan bahwa KASKUS adalah us atau kita. Pada tahun 2008, Andrew 

Darwis dan Ken Dean Lawadinata memutuskan untuk mengelola KASKUS secara 

profesional. Situs KASKUS, personel &infrastuktur yang terkait akhirnya diboyong ke 

Indonesia pada tahun ini. 

Di Indonesia, kantor KASKUS pertama berlokasi di daerah Mangga Besar, yang 

dibantu dengan 2 orang tenaga profesional. Dibawah naungan PT. Darta Media 

Indonesia, langkah pertama yang dilakukan KASKUS adalah melakukan rebranding. 

Mematuhi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang berlaku 

dan mendorong perilaku berinternet sehat, KASKUS mengambil langkah serius untuk 

menutup dua forum kontroversial yaitu BB17 (Buka-Bukaan 17 Tahun) dan Fight Club. 

Langkah tersebut diapresiasi baik oleh pengguna internet Indonesia, hal ini ditandai 

dengan meningkat pesatnya member KASKUS hingga 300% dengan jumlah member 

sebanyak 1,2 juta. 

Di tahun 2009, untuk mengimbangi kebutuhan akan hal ini, maka kantor KASKUS 

pindah ke daerah Melawai. Disini tenaga profesional KASKUS bertambah hingga lebih 

dari 60 orang. Sejak tahun 2009, KASKUS menjadi pemain penting di ranah online 

Indonesia. KASKUS menerima banyak penghargaan diantaranya “The Best Innovation in 

Marketing” dan “The Best Market Driving Company” oleh Marketing Magazine, dan “The 

Greatest Brand of the Decade” (2009-2010) oleh Mark Plus Inc. KASKUS dengan 

bangga berada di peringkat 1 untuk kategori situs komunitas, dan merupakan situs lokal 

nomor 1 di Indonesia, menurut Alexa. 

Tahun 2011 KASKUS memulai kemitraannya dengan Global Digital Prima, sebuah 

perusahaan Indonesia yang berfokus untuk mengembangkan industri digital dan konten 

lokal Indonesia. Kemitraan ini mendorong pertumbuhan KASKUS yang lebih besar lagi, 

baik dari sisi infrastuktur, tenaga profesional & jaringan bisnisnya dalam usaha menjadi 

situs nomor 1 di Indonesia serta pemain global online di dunia. Mengimbangi ekspansi, 

KASKUS pun memindahkan kantor utamanya ke Menara Palma di daerah Kuningan dan 

menamakannya KASKUS Playground. 

Sebagai perusahaan yang besar karena penggunanya, KASKUS selalu berusaha 

untuk terus meningkatkan kenyamanan Kaskuser. Tanggal 26 Mei 2012 menjadi saksi 

perjalanan KASKUS dimana KASKUS kembali menggunakan alamat situs resmi 

kaskus.com dan kaskus.co.id, ini dilakukan untuk kembali memperkuat citra KASKUS 

sebagai situs yang bervisi global namun tetap memiliki identitas Indonesia. 

Di tahun 2012 KASKUS juga meluncurkan versi baru KASKUS 2.0 dimana terjadi 

penyempurnaan pada tampilan, navigasi, fitur search, layanan Forum Jual Beli (FJB), 
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serta menambah server untuk mengakomodir kebutuhan member KASKUS yang telah 

mencapai lebih dari 4,5 juta member. Untuk terhubung dengan kaskus, caranya mudah. 

Pengguna tinggal mendaftar di halaman depan tersebut dan mengikuti petunjuk yang 

diberikan. 
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BAB XI 
 

KOMUNIKASI DI JEJARING SOSIAL SIBER 
 

 

A.       FACEBOOK JEJARING SOSIAL TERBESAR 

 

Saat ini Facebook merupakan jejaring sosial  paling populer di Indonesia. Menurut 

data statistik pengguna Facebook (http://checkfacebook.com) per tanggal 12 Juli 2011 

pengguna Facebook di Indonesia berada pada urutan kedua di dunia setelah Amerika 

Serikat dengan jumlah mencapai 39.171.320 pengguna. Karena Facebook  mudah 

digunakan oleh orang yang awam dengan teknologi internet. 

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan 

Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Pada September 2012, 

Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya 

menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat 

menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, 

menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk 

pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna 

dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan 

berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan 

mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau 

"Teman Dekat". 

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan 

sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin 

Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk 

mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, 

dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di 

universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk 

setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, menurut survei Consumer 

Reports bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun 

Facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga melanggar persyaratan 

layanan situs ini. 

Studi Compete.com bulan Januari 2009 menempatkan Facebook sebagai layanan 

jejaring sosial yang paling banyak digunakan menurut jumlah pengguna aktif bulanan di 

seluruh dunia. Entertainment Weekly menempatkannya di daftar "terbaik" akhir 
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dasawarsa dengan komentar, "Bagaimana caranya kita menguntit mantan kekasih kita, 

mengingat ulang tahun rekan kerja kita, mengganggu teman kita, dan bermain 

Scrabuloussebelum Facebook diciptakan?" Quantcast memperkirakan Facebook 

memiliki 138,9 juta pengunjung bulanan di AS pada Mei 2011. MenurutSocial Media 

Today pada April 2010, sekitar 41,6% penduduk Amerika Serikat memiliki akun 

Facebook. Meski begitu, pertumbuhan pasar Facebook mulai turun di sejumlah wilayah 

dengan hilangnya 7 juta pengguna aktif di Amerika Serikat dan Kanada pada Mei 2011. 

Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada 

tahun akademik pertama oleh beberapa pihak administrasi universitas di Amerika Serikat 

dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. Facebook 

memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di 

situs ini. 

 

B.       CARA TERHUBUNG DENGAN FACEBOOK  

 

Cara membuat Facebook sangatlah mudah, tidak sesulit yang anda semua 

bayangkan. Namun ada hal yang penting sebelum kita akan membuat Facebook, yaitu 

kita harus membuat E-mail terlebih dahulu. Setelah kita membuat akun e-mail kita bisa 

langsung mengunjungi situs www.facebook.com untuk langsung membuat akun 

facebook baru. 

Nah sekarang jika anda sudah mempunyai email, bukalah email yang anda punya. 

Hal ini nanti akan digunakan untuk menerima link aktivasi Facebook anda. 

Mengenari cara membuat Facebook bisa anda ikuti panduan di bawah ini secara 

seksama. 

 

1. Kunjungi situs Facebook di www.facebook.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang harus anda lakukan adalah mengisi formulir tersebut sesuai data diri anda 

dengan benar. Sebelum mengisi formulir, lihat bahasa yang anda gunakan. Jika dalam 
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bahasa inggris, alangkah baiknya ganti ke bahasa Indonesia agar anda lebih mudah 

memahaminya. Untuk mengubah bahasa, silahkan lihat ilustrasi pada gambar yang saya 

beri tanda panah warna merah dan pilih bahasa Indonesia. 

Selanjutnya anda isi formulir seperti di atas dengan benar seperti nama depan, 

nama belakang, email, kata sandi atau password, tanggal lahir dan jenis kelamin. Lalu 

catat atau ingat-ingat dengan baik email dan kata sandi yang anda buat, karena itu yang 

akan anda gunakan untuk login atau masuk ke facebook setiap saat. Nah jika sudah di 

isi semua kolom yang tersedia, sekarang klik “MENDAFTAR”. 

 

2. Setelah klik mendaftar anda akan menemui 3 langkah untuk menyelesaikannya 
pendaftaran : 
 

Langkah 1 : sebenarnya pada langkah ini anda bisa mencari teman-teman yang sudah 

terdaftar di facebook, namun sebaiknya anda lewati terlebih dahulu step ini, klik tulisan 

yang sudah diberi tanda panah. 

 

Langkah 2 : pada langkah ini anda bisa mengisi identitas sekolah, tempat anda kuliah, 

atau perusahaan tempat anda bekerja. Anda juga boleh membiarkannya kosong. Klik 

"Simpan & Lanjutkan" 
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Langkah 3 : pada langkah ini anda bisa mengganti foto yang akan digunakan untuk 

profil facebook anda nantinya. Silahkan klik "Unggah Foto" untuk meng-upload foto dari 

komputer anda kemudian klik "Simpan & Lanjutkan" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. Setelah itu anda akan menemui tampilan seperti gambar berikut dan klik “BUKA 

EMAIL ANDA’. 

 

 

 

4. Sekarang anda cek inbox atau kotak masuk email yang anda daftarkan tadi, kira-kira 
anda akan mendapat pesan untuk aktivasi akun facebook seperti di bawah ini, lalu 
buka pesan tersebut. 

 

 

 

Nah isi pesannya kira-kira seperti di bawah ini lalu klik "Lengkapi Pendaftaran" dan 

secara otomatis anda akan dibawah kehalaman facebook. 

 

 

Nah, sekarang anda sudah berhasil  membuat facebook baru dengan cara yang sangat 

mudah. 
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Tampilan akun Facebook penulis (http://facebook.com/masbadri) 
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BAB XII 
 

KOMUNIKASI DI MIKROBLOG 
 

 

A.     TWITTER MIKROBLOG TERPOPULER 

 

Twitter merupakan mikroblog paling populer di Indonesia. Mikroblog ini  

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut 

kicauan (tweets), berupa teks tulisan maksimal 140 karakter yang ditampilkan pada 

halaman profil pengguna. Di mikroblog ini pengguna dapat melihat kicauan penulis lain 

yang dikenal dengan sebutan pengikut (follower). Jumlah pengguna Twitter pada Juli 

2011 sudah mencapai 200 juta akun dengan 350 miliar tweet per hari 

(http://mashable.com). Pengguna Twitter di Indonesia pada Juli 2011 mencapai 2% dan 

menempati peringkat sembilan situs paling populer di negeri ini (http://alexa.com). 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., 

yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan[7] (tweets). 

Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil 

pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi 

pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan 

penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("follower"). 

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan melalui situs Twitter, 

aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan singkat (SMS) 

yang tersedia di negara-negara tertentu. Situs ini berbasis di San Bruno, California dekat 

San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Twitter juga memiliki server dan 

kantor di San Antonio, Texas dan Boston, Massachusetts. 

Sejak dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah mendapatkan 

popularitas di seluruh dunia dan saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Hal ini 

kadang-kadang digambarkan sebagai "SMS dari internet". Twitter memiliki logo berupa 

seekor burung berwarna biru yang bernama "Larry the "Bird", dinamai setelah nama 

seorang mantan pemain basketNBA, Larry Bird. 

Sudah lebih dari 400.000 kicauan dikirim-tampil (post) per kuartal pada tahun 

2007. Kemudian berkembang menjad 100 juta kicauan dikirim-tampil per kuartal pada 

2008. Pada akhir tahun 2009, 2 miliar per kuartal kicauan sudah dikirim-tampil. Pada 

kuartal pertama tahun 2010, 4 miliar kicauan yang dikirim-tampil. Pada bulan Februari 
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2010 pengguna Twitter mengirimkan 50 juta per hari. Pada Juni 2010, sekitar 65 juta 

kicauan yang dikirim-tampil setiap hari, setara dengan sekitar 750 kicauan dikirim setiap 

detik, menurut Twitter. 

Pengguna Twitter akan menjadi lebih aktif ketika ada kejadian menonjol. Sebagai 

contoh, rekor diciptakan pada Piala Dunia 2010, ketika penggemar menulis 2940 

kicauan per detik di kedua periode 30 setelah Jepang mencetak gol melawan Kamerun 

pada tanggal 14 Juni 2010. Rekor dipatahkan lagi ketika 3085 kicauan per detik yang 

dikirim-tampil setelah kemenangan Los Angeles Lakers di Final NBA 2010 pada tanggal 

17 Juni 2010. Hal ini pun terjadi ketika penyanyi Michael Jackson meninggal dunia pada 

tanggal 25 Juni 2009, server Twitter turun karena pengguna memperbarui status mereka 

untuk memasukkan kata-kata "Michael Jackson" pada tingkat 100.000 kicauan per jam. 

Pengguna Twitter dapat menulis pesan berdasarkan topik dengan menggunakan 

tanda pagar (#) (hashtag). Sedangkan untuk menyebutkan atau membalas pesan dari 

pengguna lain bisa menggunakan tanda (@) ("at"). Pesan pada awalnya diatur hanya 

mempunyai batasan sampai 140 karakter disesuaikan dengan kompatibilitas dengan 

pesan SMS, memperkenalkan singkatan notasi dan slang yang biasa digunakan dalam 

pesan SMS. Batas karakter 140 juga meningkatkan penggunaan memperpendek 

layanan URL seperti bit.ly, goo.gl, dan tr.im, dan jasa hosting konten, seperti Twitpic, 

Tweephoto, memozu.com dan NotePub untuk mengakomodasi multimedia isi dan teks 

yang lebih panjang daripada 140 karakter. Twitter menggunakan bit.ly untuk 

memperpendek otomatis semua URL yang dikirim-tampil. 

 

B.      CARA TERHUBUNG DENGAN TWITTER  

 

Hal yang paling utama dalam membuat akun twitter ataupun jejaring sosial lainnya 

adalah memiliki email. Nah untuk kamu yang mungkin belum punya email, kamu harus 

segera membuatnya terlebuh dahulu. Dijamin ini akan berguna untuk banyak hal nanti 

seiring banyaknya jaringan sosial baru serta situs-situs yang masuknya memerlukan 

email Anda. Anda bisa membuat email di Yahoo atau Gmail. Jika anda merasa kesulitan 

untuk membuatnya ada banyak tutorial untuk mebuat email kok. Nah jka anda sudah 

memiliki email ini langkah – langkah yang harus anda lakukan : 

 

1. Kunjungi situs twitter di http://twitter.com lalu klik tombol Daftar ke Twitter 
(Sebelumnya klik daftar, silahkan ganti bahasa Indonesia di bagian atas agar lebih 
mudah dimengerti) 
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2. Nah sekarang anda akan di bawa ke halaman seperti di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Anda harus mengisi form pendaftaran tersebut dengan benar dan lengkap. 

a. Full Name : isi dengan nama lengkap anda 

b. Email : isi dengan akun email anda 

c. Password : isi dengan kata sandi rahasia yang mudah anda ingat karena kata 

sandi ini nantinya akan digunakan sebagai sandi untuk masuk atau login ke akun 

twitter. 

d. Username : isi dengan nama unik yang tersedia karena ini nantinya akan di anda 

gunakan sebagai ID anda untuk masuk. 

 

Jika ada kesalahan pengisian tiap kolom, akan ada tulisan merah sebagai 

pemberitahuan, maka Anda perlu menggantinya sampai berwarna hijau. Kebanyakan hal 
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tersebut akan terjadi pada pasword jika komputer menilai pasword anda tidak falid atau 

kurang kuat. Maka sesuai petunjuk anda harus mengubahnya. Jika semua sudah selesai 

silahkan klik “BUAT AKUN SAYA”. 

 

3. Langkah terakhir adalah melakukan konfirmasi pendaftaran. Buka email yang anda 
gunakan untuk mendaftar di twitter tadi, karena twitter mengirimkan email untuk 
konfirmasi pendaftaran anda. Klik link konfirmasi pada email yang dikirim oleh twitter. 
Dengan meng-klik link tersebut anda akan di arahkan ke twitter lagi. 

 

Sekarang anda sudah berhasil membuat Twitter dan terntunya sudah paham 

bagaimana cara membuat Twitter dengan 3 langkah mudah. Selanjutnya anda sudah 

bisa langsung mencari akun twitter teman-teman atau artis yang anda suka dan bisa 

langsung anda ikuti atau follow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh tampilan akun Twitter penulis 

 

Karena populer, banyak yang mengatakan bahwa Twitter adalah cara yang baik 

untuk tetap berhubungan dengan teman-teman. Namun, beberapa pengguna merasa 

'terlalu' terhubung, karena mereka selalu menerima pesan yang tidak relevan dengan 

kebutuhan mereka. Berbagai penelitian di sekitar Twitter telah dilakukan seperti bidang 

sosiologi dan perilaku. Sebuah penelitian dilakukan Bruno Goncalves menyatakan 

bahwa jaringan sosial modern membantu seseorang berinteraksi namun kendala 

biologis dan fisik membatasi hubungan sosial secara stabil. 
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BAB XIII 
 

KOMUNIKASI DI SITUS BERBAGI KONTEN 
 

 

A.      YOUTUBE UNTUK BERBAGI KONTEN VIDEO 

 

YouTube adalah adalah sebuah situs web berbagi video yang populer dimana para 

pengguna dapat membuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. YouTube 

pada Juli 2011 menempati peringkat tiga di dunia. Pengguna YouTube di Indonesia 

sebesar 1,5% dan menempati peringkat enam situs paling populer di negeri ini 

(http://alexa.com). Pada Februari 2011, YouTube memiliki 490 juta pengguna unik per 

bulan di seluruh dunia. Diperkirakan, jumlah hit setiap bulan mencapai 92 miliar halaman 

(http://vivanews.com). Di Indonesia, dampak sosial dari YouTube terlihat dari munculnya 

artis dadakan. Seperti Briptu Norman dengan lipsync lagu Chaiyya Chaiyya dan Shinta-

Jojo dengan lipsync lagu keong racun. 

YouTube dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini 

memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini 

berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan 

HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk 

klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, 

video orisinal pendek, dan video pendidikan. 

Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-

perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah 

mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan 

YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar 

dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi 

konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. 

Pada November 2006, YouTube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US$1,65 miliar 

dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. 

Pemilihan nama www.youtube.com memunculkan masalah dengan situs bernama 

serupa, www.utube.com. Pemilik situs tersebut, Universal Tube & Rollform Equipment, 

mengajukan tuntutan hukum terhadap YouTube pada bulan November 2006 setelah 

situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari YouTube. Universal Tube sejak itu 

mengubah nama situsnya menjadiwww.utubeonline.com.  
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B.      CARA TERHUBUNG KE YOUTUBE 

 

Untuk membuat akun di Youtube anda membutuhkan sebuah akun e-mail dari 

Gmail (www.gmail.com). Kemudian, untuk memudahkan sebaiknya login terlebih dahulu 

ke akun email Gmail anda lalu masuk ke www.youtube.com. seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan tanda panah  di sebelah  kanan atas gambar, klik MASUK. Lalu akan muncul 

seperti gambar berikut ini: 

 

Masukan kata sandi email anda pada kotak isian Sandi, lalu klik MASUK. Kemudian 

akan muncul seperti gambar berikut : 
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Ini adalah saran chanel untuk anda ikuti jika anda berminat, jika tidak silahkan klik 

BERIKUTNYA. Akan muncul lagi seperti gambar berikut ini : 

 

Silahkan beri centang jika anda berminat untuk mengikuti update terbaru dari chanel 

yang disarankan seperti pada gambar, jika tidak silahkan klik SIMPAN. Anda akan 

diarahkan seperti pada gambar berikut : 

 

Selamat akun Youtube anda telah jadi dan anda sekarang dapat mengungah atau meng-

upload video buatan anda ke Youtube. Untuk melakukan upload video berikut sedikit 

panduannya : 
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Klik Upload seperti yang ditunjuk tanda panah pada gambar, maka akan muncul seperti 

gambar berikut : 

 

 

Klik OKE. Akan muncul lokasi anda untuk meng-upload video seperti berikut : 

 

 

 

 

Klik PILIH FILE untuk diupload , lalu pilih dan upload video anda dari komputer anda.dan 

silahkan tunggu sampai proses upload selesai dan berikan rincian lengkap tentang video 

anda tersebut. 
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BAB XIV 
 

REGULASI SIBER DI INDONESIA 
 

 

A.     MENGENAL UU ITE 

  

Etika dan regulasi pengunaan teknologi komunikasi di Indonesia kini sudah diatur 

dalam Undang Undang ITE yang terdiri dari 54 pasal. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi informasi dan cepatnya dinamika yang terjadi di dunia maya, maka 

kemungkinan demi kemungkinan terjadinya bentuk tindak kejahatan dan kriminalitas di 

dunia maya semakin besar pula. Berbeda dengan era sebelum berkembangnya internet 

di Indonesia, dimana peraturan dan regulasi yang mengatur pengguna dunia maya 

dirasa belum terlalu mendesak. Sementara kini, internet dan masyarakat seolah sulit 

dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang dekat dengan perkotaan. 

Di Indonesia, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pertamakali disahkan 

oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. 

Dengan pertimbangan bahwa arus globalisasi informasi yang begitu populer dengan 

dukungan internet, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global 

yang berkontribusi dalam arus informasi dunia. Sehingga pemerintah merasa perlu 

membangun aturan yang berkenaan dengan pengelolaan teknologi komunikasi dan 

transaksi elektronik demi menjaga stabilitas ditengah masyarakat Indonesia yang kini 

sudah menjadi bagian dari globalisasi. Dengan adanya regulasi yang mengatur 

penggunaannya, pemerintah mengharapkan adanya optimalisasi pembangunan 

teknologi informasi, agar distribusinya bisa merata, menyebar, dan menyentuh seluruh 

lapisan kalangan masyarakat demi mencerdaskan serta memajukan kehidupan 

masyarakat dan negara. 

Pertimbangan lainnya antara lain, mengingat kemajuan teknologi informasi kini 

demikian pesat dan sangat dinamis, sehingga dinilai telah mampu merubah berbagai 

aspek kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga, dapat memperngaruhi 

lahirnya ladang-ladang hukum baru secara langsung. 

UU ITE juga dipertimbangkan agar mampu menjadikan perkembangan teknologi 

infomasi sebagai media yang dapat menjaga, mempersatukan, juga memperkukuh 

kesatuan, persatuan, da integeritas nasional. Selain itu, pemerintah juga menyadari 

bahwa teknologi informasi, di era modern ini telah memegang peran penting bagi 
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perdagangan dan perekonomian nasional yang berpotensi membawa kesejahteraan 

publik. 

Mengingat luasnya pengaruh teknologi informasi di Indonesia, lahirlah UU ITE 

yang menjadi alat bagi pemerintah untuk mengontrol penggunaan hingga 

penyalahgunaan teknologi informasi maupun transaksi elektronik. 

Bab 1 dalam UU ITE ini membahas mengenai ketentuan umum UU ITE itu sendiri, 

terdiri dari pasal 1 dan pasal 2. 

Bab2  membahas perihal asas dan tujuan UU ITE, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 

3 dan 4. 

Bab 3 membahas mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, 

terdiri dari pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 

Bab 4 dari UU ini membahas mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan 

sistem elektronik, terdiri dari 2 subbab. Subbab pertama mengatur tentang sertifikasi 

elektronik, terdiri dari pasal 13 dan pasal 14. Subbab kedua mengatur mengenai 

penyelenggaraan sistem elektronik, terdiri dari pasal 15 dan pasal 16. 

Bab 5 mengatur seputar transaksi elektronik yang terkandung dalam pasal 17, 18, 

19, 20, 21, 22. 

Bab 6 mengatur berkenaan dengan nama domain, kekayaan intelektual, dan 

perlindungan hak pribadi yang terdiri dari pasal 23, 24, 25, 26. 

Bab 7 mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi 

informasi, terdiri dari 10 pasal, dari pasal 27 hingga pasal 37. 

Bab 8 mengatur lanjutan dari perbuatan yang dilarang, yakni tindak penyelesaian 

sengketa. Terdiri dari pasal 38 dan pasal 39. 

Bab 9 megatur tentang peran pemerintah dan peran masyarakat dalam menyikapi 

perkembangan dan dinamika ITE di Indonesia. Terdiri dari pasal 40 dan pasal 41. 

Bab 10 membahas tentang proses dan prosedur penyidikan yang akan dilakukan 

dalam kasus pelanggaran UU ITE. Terdiri dari 3 pasal, yakni 42, 43, dan 44. 

Bab 11 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat 

pelanggar UU ITE. Terdiri dari pasal 45 hingga 52. 

Bab 12 membahas ketentuan peralihan, hanya terdiri dari pasal 53. 

Bab 13 berisi ketentuan penutup yang hanya terdiri dari pasal 54. 

Dari 54 pasal yang merangkum mengenai peraturan dan regulasi UU ITE di 

Indonesia, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Yakni mengenai abstraknya 

ketentuan hukum yang berkenaan dengan penipuan di dunia maya. Belum ada 

penjelasan yang memisahkan bentuk-bentuk penipuan dan bagaimana barometer yang 
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menakar seberapa hukuman yang layak dijatuhkan untuk pelanggaran yang bagaimana. 

Hingga saat ini masih sulit melacak dan menjerat pelaku penipuan di dunia maya. 

Selain itu, aturan-aturan yang mengikat berkenaan dengan pencemaran nama baik 

dan penghinaan melalui dunia maya. Sangat absurd karena mengingat dunia maya yang 

begitu bebas dan luas, sementara kriteria penghinaan dan pencemaran nama baik itu 

sendiri tidak begitu jelas tergambar dalam UU ITE tersebut. 

Contoh kasus  yang pernah menjerat Prita Mulyasari, sempat menghebohkan 

masyarakat. Pasalnya, tersangka hanya mengelukan pelayanan rumah sakit yang dinilai 

mengecewakan. Namun, karena abstraknya kriteria pencemaran nama baik yang diatur 

dalam Undang-undang, maka keluhan konsumen-pun dapat dibelokkan oleh korporasi 

sebagai bentuk pencemaran nama baik. 

Bebasnya dunia maya, yang semakin mengaburkan batas-batas wilayah negara 

juga menjadi tatangan bagi UU ITE Indonesia. UU ITE hanya bisa menjerat pelaku yang 

berada dibawah naungan hukum Republik Indonesia, sementara apabila pelaku berada 

diluar teritorial Indonesia, sementara korban adalah warga Indonesia, maka sulit untuk 

menjerat pelaku. 

 

B. DAMPAK UU ITE 

 

Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE mempunyai 

sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para 

wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan 

berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah 

penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meninggkatkan penghasilan 

penduduk. 

UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang 

merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik 

serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi 

dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs 

tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis 

lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. 

UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar 

Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah 

untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di 

Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan 
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solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet. Saat ini kemajuan teknologi dan 

informasi berjalan dengan sangat cepat.  

Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi 

dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan 

komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai 

dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya 

memperoleh informasi kapan pun dan dimana pun, meningkatkan perdagangan dan 

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk 

berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun dan lain-lain. 

Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. 

Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

lebih dikenal dengan UU ITE. Lalu apakah maksud dan tujuan pemerintah dan DPR 

membentuk regulasi ini? Di dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektonik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 

hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral 

teknologi. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:  

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan   kesejahteraan masyarakat; 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan 

pemikiran dan   kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi 

Informasi seoptimal mungkin dan   bertanggung jawab; dan 

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara Teknologi Informasi. 

Demikianlah asas-asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan 

UU ITE. Kiranya dapat dipahami bersama dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Untuk 

mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Adapun dampak positif dan negatifnya dari diberlakukannya UU ITE adalah 

sebagai berikut: 
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Dampak Positif.  

a. Semua kegiatan pengajuan harga, kontak kerja sama, penagihan berbasis 

elektronik dilindungi hukum. Semua kiriman email ke klien yang terdokumentasi 

bisa menjadi bahan pertimbangan hukum, bila suatu waktu terjadi masalah dalam 

proses kerja sama. Untuk kita yang kerjanya di ranah maya, tentu ini memiliki nilai 

positif. 

b. Jika kita melakukan transaksi perbankan (misalnya melalui Klik BCA) dan dirugikan 

karena (misalnya) ketekan tombol submit 2 kali, dan ini tidak diantisipasi oleh 

pengelola transaksi, maka kita berhak secara hukum menuntut pengelola transaksi 

tersebut. Tuntutan ini juga bisa berlaku untuk mereka yang menjadi merchant 

egold, PayPal, dsb. 

c. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud 

menjelekkan produk/merk/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk 

membatalkan nama domain. Makanya, kalau ada yang membuat nama domain 

pitrajelek.com atau pitrabusuk.com, berhati-hatilah. 

d. Semua yang tertulis dalam sebuah blog menjadi resmi hak cipta penulisnya dan 

dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Makanya, berhati-hatilah menulis dalam 

blog, karena tulisan negatif yang merugikan pihak lain, juga ikut resmi menjadi hak 

cipta penulisnya, dan itu bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan. 

e. Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu 

(alias carding), secara jelas bisa dituntut melalui hukum. 

f. Hati-hati yang suka nge-hack situs untuk mendapatkan database situs tersebut. 

Apalagi dengan tujuan menggunakannya untuk transaksi ilegal, misal: menjual 

alamat email tanpa sepengetahuan pemilik email. Hal ini juga berlaku untuk para 

pemilik situs yang harus menjamin kerahasiaan anggotanya, dan tidak menjual 

database tersebut ke pihak lain. Ini juga termasuk kasus jual-menjual database 

pengguna telepon genggam ke bank untuk penawaran kartu kredit. 

g. Situs-situs phising secara hukum dilarang. 

 

Dampak Negatif  

a. Isi sebuah situs tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan 

kan bersifat normatif. Mungkin situs yang menampilkan foto-foto porno secara 

vulgar bisa jelas dianggap melanggar kesusilaan. Namun, apakah situs-situs 

edukasi AIDS dan alat-alat kesehatan yang juga ditujukan untuk orang dewasa 

dilarang? Lalu, apakah forum-forum komunitas gay atau lesbian yang (hampir) 

tidak ada pornonya juga dianggap melanggar kesusilaan? Lalu, apakah foto 
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seorang masyarakat Papua bugil yang ditampilkan dalam sebuah blog juga 

dianggap melanggar kesusilaan? 

b. Kekhawatiran para penulis blog dalam mengungkapkan pendapat. Karena UU ini, 

bisa jadi para blogger semakin berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain, 

menjelekkan produk atau merk tertentu, membuat tautan referensi atau membahas 

situs-situs yang dianggap ilegal oleh UU, dll. Kalau ketakutan menjadi semakin 

berlebihan, bukanlah malah semakin mengekang kebebasan berpendapat? 

c. Seperti biasa, yang lebih mengkhawatirkan bukan UU-nya, tapi lebih kepada 

pelaksanaannya. Semoga saja UU ini tidak menjadi alat bagi aparat untuk 

melakukan investigasi berlebihan sehingga menyentuh ranah pribadi. Karena 

seperti Pak Nuh bilang, UU ini tidak akan menyentuh wilayah pribadi. Hanya 

menyentuh wilayah yang bersifat publik. Itu kan kata Pak Nuh. Kata orang di 

bawahnya (yang mungkin nggak mengerti konteks) bisa diinterpretasi macam-

macam. 
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