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Internet



 Sejarah Internet 
 Dimulai dengan ARPANET 1969 untuk Departemen

Pertahanan AS 
 62 komputer pada tahun 1974 
 500 komputer pada tahun 1983 
 28.000 komputer pada tahun 1987 
 Awal 1990-an, multimedia menjadi tersedia di internet 

 Untuk terkoneksi ke Internet dibutuhkan
 Perangkat akses (komputer) 
 Sebuah cara untuk koneksi (saluran telepon, hookup kabel, 

atau wireless) 
 Sebuah Internet Service Provider (ISP) 



Koneksi Internet
 Bandwidth  ekspresi dari jumlah data (teks, suara, video 

dsb) dapat dikirim melalui saluran komunikasi dalam jumlah 
waktu tertentu.

 Baseband  jenis koneksi lambat yang memungkinkan 
hanya satu sinyal yang akan dikirim pada satu waktu.

 Broadband  jenis koneksi kecepatan tinggi yang 
memungkinkan beberapa sinyal ditransmisikan sekaligus



Koneksi Internet
 Transmisi Data Kecepatan
 Awalnya diukur dalam bits per second (bps)
 8 bit yang diperlukan untuk mengirim satu karakter, seperti A 

atau a
 Saat ini diukur dalam Kilobits per second (Kbps)
 Kilo = seribu
 Modem 28.8 Kbps mengirimkan 28.800 bit per detik

• Berapa banyak karakter per detik?
– 28,800 / 8 = 3600 karakter per detik 3.6 KBps (KiloBytes per 
Second)

 Koneksi Mbps mengirim 1 juta bit per detik
 Koneksi Gbps mengirim 1 milyar bit per detik



Koneksi Internet
Modem
 Bisa baik internal maupun eksternal untuk PC Anda
 Kebanyakan ISP menawarkan nomor akses lokal
 Butuh panggilan tunggu dimatikan; baik secara manual atau di 

Windows
 Kecepatan tinggi saluran telepon
 ISDN line
 Line DSL

 Cable Modem
 Satelit
Wi-Fi & 3G



Koneksi Internet
Modem
 Saluran telepon kecepatan tinggi 
 ISDN line

• Jaringan Digital Pelayanan Terpadu
• Memungkinkan suara, video, & transmisi data melalui saluran 

telepon tembaga
• Dapat mengirimkan 64-128 Kbps

 Line DSL
• Menggunakan saluran telepon biasa, DSL modem
• Menerima data di 1,5-9 Mbps; mengirim di 128Kbps - 1,5 Mbps
• Selalu menyala

 Cable Modem
 Satelit
Wi-Fi & 3G



Koneksi Internet
Modem
 28.8 Kbps memakan waktu 4 3/4 jam untuk men-download 

video 6 menit
 Saluran telepon kecepatan tinggi 
 ISDN line

• 1 jam untuk men-download video 6 menit

 Line DSL
• 11 menit untuk men-download video 6 menit

 Cable Modem
 Menyambungkan PC ke sistem kabel TV

• 2 menit untuk men-download video 2 menit

 Satelit
Wi-Fi & 3G



Koneksi Internet
Modem
 Saluran telepon kecepatan tinggi 
 ISDN line
 Line DSL

 Cable Modem
 Satelit
 Koneksi selalu menyala, menggunakan parabola ke satelit 

yang mengorbit bumi
 Mengirim data pada 56-500 Kbps; menerima sebesar 1,5 

Mbps
Wi-Fi & 3G



Koneksi Internet
Modem
 Kecepatan tinggi saluran telepon
 ISDN line
 Line DSL

 Cable Modem
 Satelit
Wi-Fi & 3G
 Wi-Fi

• Nama untuk satu set standar nirkabel yang ditetapkan oleh IEEE
• Biasanya digunakan dengan laptop yang memiliki hardware Wi-Fi

 3G
• Kecepatan tinggi nirkabel yang tidak memerlukan access point
• Menggunakan ponsel



Bagaimana Internet Bekerja
 Internet terdiri dari ribuan jaringan yang lebih kecil
Menghubungkan organisasi pendidikan, komersial, nirlaba, 

dan militer
 Kebanyakan berupa jaringan Client / Server
 Client: komputer peminta data atau layanan
 Server atau Host: komputer terpusat menyediakan data 

atau layanan yang diminta Client



Bagaimana Internet Bekerja
 Protocol
 Himpunan peraturan komputer elektronik berikut untuk 

mengirimkan data.
 TCP / IP adalah protokol internet
 Dikembangkan pada tahun 1978
 Digunakan untuk semua transaksi internet

 Packet
 Blok data dengan panjang yang tetap untuk transmisi
 Transmisi data dipecah menjadi paket-paket



Bagaimana Internet Bekerja
 Alamat IP
 Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat
 Setiap alamat IP unik yang akan mengidentifikasi perangkat
 Alamat IP statis tidak berubah
 Dynamic alamat IP dapat berubah-ubah
 Karena alamat yang terbatas, dan kebanyakan PC tidak tersambung 

selalu tiap saat, alamat dinamis yang umum digunakan
 IPv4
 Alamatnya adalah empat set angka 3 digit dipisahkan dengan tanda 

titik
 Disebut juga dotted-decimal format

• Contoh: 95.160.10.240
• Setiap angka adalah antara 0 dan 255

 Dapat mengalamati 232=4 milyar komputer



Bagaimana Internet Bekerja
 IPv6
 Alamat IP sepanjang 128 bit, dibagi menjadi 8 blok berukuran 16 bit, 

dikonversikan ke heksadesimal berukuran 4 digit
 Setiap blok dipisahkan tanda titik dua (:), bukan titik (.)
 Disebut juga colon-hexadecimal format
 Contoh:

• FE80 : 0000 : 0000 : 0000 : 02AA : 00FF : FE9A : 4CA2
• disingkat FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2 
• atau FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2

 Dapat mengalamati 2128=3,4 x 1038 komputer

 Mengakomodasi alamat internet yang akan habis
 Alokasi alamat IPv6 = 79.228.162.514.264 triliun (3.400 sextillion) 

kali lebih banyak dibanding IPv4



Bagaimana Internet Bekerja
 Dewan pengawas Internet Society (ISOC) mengawasi 

standar
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) mengatur nama domain
 American Registry for Internet Numbers (ARINN) 
 mengelola alamat IP yang unik untuk Amerika Utara & 

Selatan, Karibia, dan sub-Sahara Afrika
 Dua organisasi lain mengelola alamat IP yang unik untuk 

Eropa dan Asia-Pasifik



World Wide Web
 Browser
 Software untuk web-surfing
 Contoh: Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome, Opera, 

Internet Explorer

Website
 Lokasi pada komputer tertentu yang memiliki alamat unik
 Contoh: www.barnesandnoble.com, www.mcgraw-

hill.com
 Website bisa di mana saja - tidak harus di 

markas/perusahaan pusat



World Wide Web
 Halaman Web (Web Page)
 Dokumen-dokumen dan file di sebuah website 

perusahaan
 Dapat berisi teks, gambar, suara, dan video

 Halaman Depan/Beranda (Home Page)
 Titik utama masuk ke website
 Berisi link ke halaman lain di situs Web



World Wide Web
 Uniform Resource Locator (URL)
 Sebuah karakter string yang menunjuk ke suatu bagian 

spesifik informasi di mana saja di web
 Sebuah website alamat unik, contoh:
 Terdiri dari

• Protokol web: http
• Nama domain dari server web
• Direktori atau folder pada server yang
• File di dalam direktori, termasuk perluasan opsional
• http://www.nps.gov/yose/home.htm

protocol domain name file name . extensiondirectory



World Wide Web
 Nama Domain
 Harus unik
 Mengidentifikasi situs web, dan jenis situs tsb
 www.whitehouse.gov TIDAK sama dengan

www.whitehouse.org
 .gov berarti pemerintah
 .org berarti organisasi profesi atau nirlaba



World Wide Web
 HTTP
 Protokol internet digunakan untuk mengakses World Wide 

Web

 HTTPS
 Versi aman dari HTTP

 Hypertext Markup Language (HTML)
 Bahasa yang digunakan dalam menulis dan menerbitkan 

halaman web
 Himpunan tag digunakan untuk menentukan struktur dokumen, 

format, dan link ke dokumen lain di web
 Link Hypertext menghubungkan satu dokumen web yang lain



World Wide Web
Web portal
 Sebuah situs web gateway yang menawarkan larik yang luas 

dari sumber daya dan jasa, pusat perbelanjaan online, 
dukungan email, forum komunitas, harga saham, info 
perjalanan, dan link ke kategori lain.

 Contoh: Google, Yahoo, AOL, Lycos, Microsoft Network (MSN)
 Kebanyakan mengharuskan Anda untuk log in, sehingga Anda 

dapat
• Periksa halaman beranda untuk informasi umum
• Menggunakan panduan subjek untuk menemukan topik yang 

diinginkan
• Menggunakan kata kunci untuk mencari topik



World Wide Web
 Search Engine Services 
 Organisasi yang menjaga database dapat diakses melalui

website untuk membantu menemukan informasi di internet 
 Contoh: portal seperti Google, Yahoo Search dan Bing, 

Armstrong Alfa, Ask Jeeves, dan Gigablast
 Database disusun menggunakan program software yang 

disebut spider
 Spider menjalar/merangkak (crawl) melalui World Wide Web 
 Mengikuti link dari satu halaman ke halaman lainnya
 Membuat indeks kata-kata di situs tersebut



World Wide Web
 4 web search tools 
 Indeks Kata Kunci (Keyword Indexes)

• Ketik satu atau lebih kata kunci pencarian, dan Anda melihat 
halaman web "hits" yang berisi kata-kata

• Untuk frasa dengan kata-kata dua atau lebih, masukkan frasa 
dalam tanda kutip

• Contohnya adalah Google, Yahoo, Bing, Gigablast, HotBot, 
Search, Teoma

 Direktori Subjek (Subject Directories)
• Cari dengan memilih daftar kategori atau topik
• Contoh situs beaucoup, Galaxy, Looksmart, MSN Directory, Netscape, 

Open Directory Project, Yahoo

 Metasearch Engine
 Mesin Pencari Khusus (Specialized Search Engines)



World Wide Web
 4 web search tools 
 Indeks Kata Kunci (Keyword Indexes)
 Direktori Subjek (Subject Directories)
 Metasearch Engine

• Memungkinkan Anda untuk mencari beberapa mesin pencari 
sekaligus

• Contohnya adalah Dogpile, IxQuick, Mamma, MetaCrawler, 
profesi, Cari, Vivisimo

 Mesin Pencari Khusus (Specialized Search Engines)
• Membantu menemukan materi pelajaran khusus, seperti info 

tentang film, kesehatan, pekerjaan



World Wide Web
 Apakah sebaiknya kita percaya informasi yang 

ditemukan secara online?
 Tidak ada otoritas sentral yang memverifikasi semua situs 

internet
 Pedoman untuk mengevaluasi Web Resources
 Apakah informasi yang muncul di situs profesional dikelola

oleh sebuah organisasi profesional?
 Apakah otoritas website tampaknya sah?
 Apakah tujuan situs, kelengkapan, dan kekinian?



Email dan Komunikasi di Internet
 Program Email Client 
 Memungkinkan untuk mengirim email dengan 

menjalankan software email pada komputer Anda yang 
berinteraksi dengan server email di ISP

 Surat masuk (incoming mail) disimpan di server dalam 
sebuah kotak surat (mailbox) elektronik

 Setelah akses, mail akan dikirim ke inbox klien
 Contoh: Thunderbird, Microsoft Outlook, Microsoft 

Outlook Express, Mail Eudora Qualcomm



Email dan Komunikasi di Internet
Web-based Email
 Mengirim dan menerima pesan dengan berinteraksi 

melalui browser dari situs web
 Keuntungan: Anda dapat dengan mudah mengirim dan 

menerima pesan saat bepergian
 Contoh: Google Mail (GMail), Yahoo Mail, Hotmail, 

Bluebottle, Sacmail



Email dan Komunikasi di Internet
 Email Attachment (Lampiran)
 Kopian file atau dokument yang dikirimkan terlampir

bersamaan dengan email ke satu atau lebih orang
 Hati-hati membuka attachment!

• Banyak virus yang mungkin bersembunyi di balik
lampiran

• Harus mengetahui siapa yang mengirimkan sebelum
membuka



Email dan Komunikasi di Internet
 Pesan Instan (Instant Messaging)
 Setiap pengguna pada sistem email dapat mengirim pesan 

dan menerima langsung pada layar siapapun yang login ke 
dalam sistem tsb

 Contoh: Yahoo Messenger, GTalk, AOL Instant Messenger, 
MSN Messenger, ICQ, 

 Tidak semua sistem interoperate IM
 Untuk mendapatkannya:

• terhubung ke internet
• mendaftar layanan
• download perangkat lunak

 Beberapa situs menyediakan versi Web (tanpa download 
software)
• Misal Meebo, Yahoo Web, Messenger, Yahoo Mail, Google Mail, 



Email dan Komunikasi di Internet
 FTP - File Transfer Protocol
 Sebuah standar perangkat lunak untuk mentransfer file antara 

komputer dengan Sistem Operasi yang berbeda
• Microsoft Windows  Linux
• Unix  Macintosh OS, dan sebagainya

 Kita dapat mentransfer file dari sebuah situs FTP di internet ke 
PC kita

 Ketahui situs FTP anda!
• Jika situs FTP menawarkan materi berhak cipta seperti musik dan 

film secara gratis, Anda melanggar hukum jika Anda men-
download file!

• Anda juga bisa mendapatkan virus atau spyware pada PC Anda 
dari mereka



Telephony, Multimedia, Webcasting, Blogs, E-
Commerce

 Internet Telephony
 Menggunakan internet untuk membuat panggilan telepon

Panggilan jarak jauh baik sangat murah atau bahkan gratis
• Tanpa PC, menggunakan telepon khusus untuk membuat panggilan
• Dengan PC yang memiliki kartu suara, mikrofon, koneksi Internet, dan 

perangkat lunak telepon internet seperti Skype, Yahoo Messenger 
Voice/Video Call, Google Talk with Voice/Video, Microsoft NetMeeting

 Saat ini rendah dalam kualitas dibanding sambungan telepon 
biasa, kecuali menggunakan koneksi cepat

 Memungkinkan konferensi video



Telephony, Multimedia, Webcasting, E-Commerce
 RSS newsreaders
 Program yang menjelajahi web dan menarik "feed" bersama-

sama dari beberapa situs ke satu tempat saja, misal Google 
Reader

 Blog
 Singkatan untuk web log, halaman web ala buku harian
 Telah menjadi populer, baik secara pribadi dan dalam politik

 Podcasting
 Merekam internet radio atau semacam program internet audio
 Beberapa stasiun radio webcasting program audio mereka 

melalui internet



Telephony, Multimedia, Webcasting, E-Commerce
 E-Commerce
 Melakukan kegiatan bisnis online
 B2B Commerce adalah business-to-business e-commerce
 Keuangan Online sekarang melibatkan perbankan online, 

online stock trading, dan e-money seperti PayPal
 Link lelang online pembeli dengan penjual

• eBay adalah contoh yang paling terkenal dari lelang orang-
ke-orang

• OnSale adalah lelang berbasis vendor yang membeli barang 
dagangan dan menjualnya dengan harga diskon

• Priceline adalah situs lelang tiket penerbangan dan item 
lainnya



 Internet didirikan sebagai alat kolaboratif berdasarkan 
kepercayaan

 Tidak semua orang di internet jujur
 Snooping (Mengintip)
 Email tidak privasi
 Manajemen perusahaan/korporasi memiliki hak untuk melihat 

email karyawan
 Email yang dikirimkan melalui internet dapat ditangkap dan 

dimonitor dan dibaca oleh orang lain
 Tidak semua ISP melindungi privasi pelanggan mereka



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Spam: Electronic Junk Mail
 Email yang tidak diminta membuang-buang waktumu dan 

mungkin membawa virus atau spyware
 Hapus tanpa membuka pesan
 Jangan membalas pesan spam
 Ketika Anda mendaftar untuk sesuatu, jangan berikan alamat 

email anda
 Gunakan filter spam
 Lawan dengan melaporkan spammer baru untuk 

www.abuse.net atau www.spamhaus.org atau 
www.rahul.net/falk



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Spoofing
 Menggunakan nama palsu pengirim email sehingga pesan yang 

tampaknya dari sumber yang berbeda, sehingga Anda akan 
mempercayainya.

 Jika Anda tidak tahu pengirim, jangan dibuka.
 Phishing
 Menggunakan nama kelembagaan dipercaya untuk memperoleh 

informasi rahasia
 Beberapa skema yang umum terlihat seperti mereka berasal dari 

bank Anda atau dari eBay dan meminta Anda untuk "update" account 
Anda.

 Jangan lakukan itu - perusahaan yang sah telah mengetahui 
informasi account Anda!

 Jika Anda ingin memperbarui informasi Anda, HUBUNGI nomor 
dalam buku telepon, bukan nomor dalam email!



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Scam 
 berita elektronik yang bersifat menipu dan menyakinkan

sehingga pengirim mengambil keuntungan dari penerima
 Bisa berupa pengumuman hadiah lotere, dll
 Biasanya mencatut nama perusahaan/organisasi terkenal
 Waspadai melalui alamat domain email pengirim sama atau

tidak email asli dari perusahaan/organisasi
• Misal bila dari PayPal tidak mungkin emailnya menggunakan

@yahoo.com, harusnya juga @paypal.com 



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Pharming
 Mengarahkan Anda ke halaman web penipu.
 Pencuri memasukkan perangkat lunak berbahaya pada PC
 Mengalihkan Anda ke halaman web penipu bahkan ketika 

anda mengetik URL yang benar!
 Untuk menggagalkannya, ketik URL dengan https pertama 

(protocol http yang aman)
https://www.microsoft.com Gunakan yg ini dengan https, 

bukan
http://www.microsoft.com Karena menggunakan http, bisa

saja palsu



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Cookie
 Teks kecil yang ditinggalkan di hard disk oleh beberapa situs 

web yang dikunjungi
 Dapat berisi nama log-in, password, dan preferensi browser
 Bisa terasa nyaman (misal untuk remember password)
 Tapi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi penting

tentang Anda dan kebiasaan browsing Anda
 Ketika di komputer publik jangan lupa Clear History dan

Cookies setiap kali akan pergi dari komputer



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Spyware
 Aplikasi yang download tanpa pengetahuan Anda
 Bersembunyi di PC dan mengambil informasi tentang apa 

yang ada di PC dan apa yang anda lakukan
 Informasi tersebut kemudian dikirim ke situs web master 

spyware di internet
 Informasi dapat digunakan untuk mencuri identitas Anda, 

mendapatkan kartu kredit dengan nama Anda, atau untuk 
kejahatan lainnya



Snooping, Spoofing, Phishing, Pharming, 
Cookies, & Spyware

 Spyware (lanjutan)
 Untuk mencegah spyware, Anda harus menginstal dan 

menggunakan "perangkat lunak Antispyware" setiap saat
 Contoh: Ad Aware, AntiSpyware, Spybot Search & Destroy, 

Pest Patrol, Spycatcher, Yahoo toolbar dengan Anti-Spy
 Hati-hati tentang download gratis dan ilegal karena mereka 

adalah sumber spyware
 Jangan bilang "Saya setuju/I Agree" saat Anda men-download 

sesuatu – baca hasil cetaknya
 Hati-hati pen-download-an yang tidak diminta



Sosial Media & Netiket



Kemajuan TIK
Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) 

berkembang dan maju sangat pesat

Implikasi utamanya ada di dunia maya sebagai 
media informasi dan komunikasi

Kemudahan dalam berekspresi (menulis, fotografi, 
dll) di dunia maya



Social Media
Merupakan media sarana interaksi sosial menggunakan

teknik skalabilitas dan aksesbilitas
 Penggunaannya melalui web-based dan teknologi mobile
 Mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif

 Andreas Kaplan and Michael Haenlein:
 social media as "a group of Internet-based applications that 

build on the ideological and technological foundations of Web 
2.0, which allows the creation and exchange of user-generated 
content.“

 Berbeda dengan media industrial seperti koran, televisi, film



Trend Web – Social Media

 Banyak sarana di internet yang bisa digunakan untuk
mengekpresikan diri
 Multimedia

• Photography and art sharing  deviantArt, Flickr, Photobucket, 
Picasa, SmugMug, Zooomr

• Video sharing  YouTube, Viddler, Vimeo, sevenload, Zideo
• Livecasting Ustream.tv, Justin.tv, Stickam, Skype, OpenCU
• Music and audio sharing  MySpace Music, The Hype Machine, 

Last.fm, ccMixter, ShareTheMusic
• Document & Presentation sharing: slideshare, scribd , docstoc

 Reviews and Opinion
• Product reviews epinions.com, MouthShut.com
• Business reviews Customer Lobby, yelp.com
• Community Q&A  Yahoo! Answers, WikiAnswers, Askville, 

Google Answers



DeviantArt



Yahoo! Answer



Trend Web – Social Media

 Collaboration
• WikiWikipedia, Wikimedia, Wiktionary, Wikibooks, 

atau dari non Wikimedia Foundation, PBWorks, Wikia
• Social bookmarking (atau social tagging) 

Delicious, StumbleUpon, Google Reader, CiteULike
• Social News Digg, Mixx, Reddit, NowPublic
• Content Management SystemsWordpress, Drupal, 

Plone
• Document Managing and Editing Tools Zoho.com, 

Google Docs, Office Live (office.live.com), Syncplicity, 
Docs.com, Dropbox.com

• Collaboration Central Desktop



Digg



Office Web Word



Google Docs Document



Zoho Writer



Trend Web – Social Media

 Communication
• Surat Elekronik (E-Mail)
• Mailing List, Newsgroup
• Web Log (Blog)Wordpress, Blogger, LiveJournal, Open 

Diary, TypePad, Xanga
• Micro Blog Twitter, Plurk, Jaiku, Tumblr, Posterous, 

Yammer
• Jejaring Sosial (Social Network) Facebook, Friendster, 

MySpace, LinkedIn, dsb
• Location-based social networks  Foursquare, Geoloqi, 

Gowalla, Facebook places, The Hotlist



Jejaring Sosial

 Tiap negara/kawasan biasanya punya
kecenderungan jejaring sosial tertentu
 Nexopia (kebanyakan di Kanada)
 Bebo, Hi5, StudiVZ (kebanyakan di Germany)
 iWiW (kebanyakan di Hungaria)
 Tuenti (kebanyakan di Spain)
 Decayenne, Tagged, XING; Badoo and Skyrock

di sebagian Eropa
 Orkut dan Hi5 di America Utara dan Tengah
 Facebook, Friendster, Mixi, Multiply, Orkut, 

Wretch, renren dan Cyworld di Asia Pasifik



Trend Web – Social Media
 Entertainment

• Media and entertainment platforms Cisco Eos
• Virtual worlds Active Worlds, Forterra Systems, Second Life, The 

Sims Online, World of Warcraft, RuneScape
• Game sharing Kongregate, Miniclip, Newgrounds, Armor Games



Penerapan TIK
 Kemajuan dan pengetahuan dasar TIK 

diberikan kepada siswa dari jenjang 
studi menengah (bahkan sebelumnya)
 Hal ini baik!

 Kemajuan dan pengetahuan TIK 
sayangnya tidak didukung 
kesadaran dan pengetahuan dalam 
beretika.
 Di sini buruknya!



Kebebasan Punya Batasan
Manusia berhak dan bebas mengutarakan 

pendapat secara lisan maupun tulisan
Kebebasan mengutarakan pendapat, baik secara 

lisan maupun tulisan tidaklah sepenuhnya bebas!
Kebebasan ini dibatasi aturan dan norma 

supaya tidak melanggar hak, kewajiban, dan 
merugikan orang lain dalam bentuk apapun, riil, 
materiil, psikologis, dll



Kebebasan Punya Batasan
Aturan dan norma tidak hanya dalam UU yang 

diciptakan sekarang ini
Hukum dasarnya sudah ada jauh sebelumnya

yaitu dalam Kitab Suci
Belajar dan sadar

Aturan ada BUKAN untuk dilanggar!
Hidup di masyarakat sosial harus saling

menghormati, menghargai, dan bertenggang
rasa. ETIKA.



2 Sisi Kebebasan Berekspresi
Kebebasan berekspresi yang mudah melalui 

internet dan diketahui oleh banyak orang
Ekspresi yang baik makin menaikkan citra diri
 Kita makin terkenal di mata publik karena nilai positif diri

Ekspresi yang buruk makin menurunkan dan 
merendahkan citra diri
 Kita makin dijauhi, dicaci, dikucilkan, dan direndahkan 

oleh orang lain bahkan masyarakat



Pentingnya Etika
Melalui komunikasi beretika, tujuan komunikasi 

akan tercapai tanpa menimbulkan kecurigaan dan 
prasangka negatif

Ucapan dan perbuatan mencerminkan pikiran si 
pengucap. 
 Kotor ucapannya, itulah pikirannya

Perkataan dan perbuatan yang tidak etis menjadi 
senjata makan tuan yang membunuh karakter diri 
pelakunya.
 Mulutmu harimaumu!



Beberapa contoh kasus

 4 murid sekolah dikeluarkan dari sekolahnya 
gara-gara Facebook (FB).

 Nur Arafah / Farah mencaci maki temannya 
karena marah lantaran cemburu melalui FB

 Gara-gara FB pula seorang gadis diculik oleh 
temannya.

 Luna Maya dituntut oleh media karena 
statusnya di Twitter

 Status-status lainnya di Facebook yang kerap 
menimbulkan pertengkaran dan perselisihan 
baik antar teman, pacar, maupun pihak-pihak 
tertentu.



Tips Etika dalam Jejaring Sosial



Pedoman Etika Ndoro "Wicaksono" Kakung
 Jangan pernah merugikan atau menyakiti pihak lain.
 Bila ingin menyampaikan kritik, hendaklah disampaikan secara 

elegan, dengan bahasa santun, dan jangan sekali-kali 
menyerang personal seseorang.

 Jangan pernah berbohong. 
 Ungkapkan sesuatu sebagaimana adanya, jangan mengada-

ada. Bila perlu sertakan data dengan pengungkapan 
argumentasi yang logis.

 Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata, ataupun 
memasang sesuatu yang hanya memalukan diri sendiri.



Personal
 Gunakan nama asli Anda sebenar-benarnya 
 Gunakan foto asli Anda sebenar-benarnya
 Orang lain tidak akan tahu siapa Anda karena nama/foto 

berbeda
 Orang lain mungin tidak akan meng-accept/approve 

permintaan pertemanan karena tidak mengetahui Anda
 Jangan sekali-kali membuat profil Palsu
 Apalagi yang bertujuan buruk, misal merusak citra seseorang

Mengupdate Jejaring Sosial di saat ’semestinya’ anda 
sakit



Dalam Bersosialisasi
Jangan menambah/menyetujui permintaan 

pertemanan orang yang tidak dikenal sama sekali
 Kita tidak tahu motivasinya, siapa tahu dia mau menculik 

kita? 
Jangan cuma menambah teman lama tapi kemudian 

melupakan mereka
 Bisa-bisa malah dikira sombong.

Etika berteman dengan teman dari sahabat Anda
 Beritahu siapa Anda, darimana tahu, dan mungkin juga 

alasannya. Daripada dikira SKSD atau sales dan tidak di 
accept/approve.



Dalam Bersosialisasi
Membuat dan bergabung dengan group yang 

dapat meresahkan
 Sebelum diprovokasi dan terjerumus sebaiknya cari tahu 

dulu, jangan asal ikut karena lagi trend.
Undangan acara pribadi kurang sopan bila 

terekspos ke umum (semisal undangan ultah, 
syukuran kelulusan) 
 Bukan lagi acara pribadi namanya bila semuanya tahu.
 Bagi yang tahu dan tidak diundang bisa iri dan berpikiran 

negatif ke Anda.



Dalam Foto, Video
 Jangan banjiri akun dengan banyak foto atau video
Men-Tag teman dalam foto tanpa sepengetahuannya
 Bisa jadi teman Anda sangat keberatan, misalnya foto jaman 

sebelum dia berjilbab
 Jangan upload foto ke Jejaring sosial kemudian 

menghapus aslinya
 Resolusi dan kualitas foto di Jejaring Sosial Facebook tidak 

sebagus aslinya
 Jangan upload foto ’private’ (mesra,dll) ke Jejaring Sosial
 Lebih asyik tak berkerudung di setiap foto profil di jejaring 

sosial?? 
 Menaikkan harga jual atau merendahkan harga diri?



Dalam Info, Wall, Status, Comment

 Jangan umbar banyak informasi terutama 
bersifat pribadi!

 Jangan curhat dan buka rahasia!
Menulis di wall dibandingkan komunikasi 

secara pribadi
 Kenali bedanya antara Wall dan

Message



Dalam Info, Wall, Status, Comment

 Jangan banyak mengeluh di status!
 Bukannya orang simpati tapi malah menganggap Anda 

cengeng,cemen, dan tak dewasa
 Status Anda, cerminan dan karakter Anda!
 Berilah porsi komentar sewajarnya!
 Jangan mengumpat, menghina, bahkan 

mengintimidasi (cyber bullying)!
 Beri solusi selain kritikan,bukan cacian!



Dalam Info, Wall, Status, Comment
Sebisa mungkin jangan terlalu banyak dan sering 

mengupdate sesuatu yang tidak penting!
 Beberapa orang mengganggapnya sangat 

menyebalkan! 



Dalam Hubungan Asmara
 Status hubungan Anda adalah keputusan bersama 

pasangan 
 Jangan seenaknya mengubah status hubungan. Teman Anda atau 

teman pasangan Anda bisa mengetahui hal ini dengan cepat dan 
ngompor-ngompori.

 Siapkan diri ketika berteman dengan seseorang yang 
pernah berkencan dengan Anda 
 Daripada Anda terbakar api cemburu karena melihat “dia” sudah punya 

pacar, dan Anda marah-marah?

 Jangan banjiri profil dengan foto, video, dan komentar 
yang berkaitan dengan gagalnya hubungan Anda
 Kalau si “dia” stres karena dipermalukan oleh Anda, dan dia bunuh diri 

gmn?



Tipe Orang (Menyebalkan) di Jejaring 
Sosial (khususnya  FB)

Diambil dari Kaskus, 
Sumber: http://theoatmeal.com/comics/facebook_suck



The Gamer Lebay
 Tipe facebooker ini selalu menginvite dan mengupdate 

status berisi update game yg ia mainkan di FB. 



Tipe Koordinator Event
 Tipe ini adalah yg selalu meng-invite siapa aja ke acara apa 

aja.



Tipe Marketer
 Tipe ini selalu membanjiri update kita dengan request 

"become a fan..."



Tipe Pen-tag foto

 Tipe ini men-tag 
foto orang lain 
walaupun orang 
itu tidak suka.



Tipe Rash

 Tipe ini selalu 
mengikuti kita di 
facebook dan 
mengkomentari 
apapun yg kita 
lakukan disana.
Spoiler for Rash: 



Tipe Pecinta Quiz

 Tipe ini yg selalu 
mengisi quiz-quiz 
gak penting dan 
mempublishnya 
kepada publik.



Tipe Agresor Pasif

 Tipe ini adalah 
facebooker yg isi 
update-nya selalu 
menyerang, 
menggerutu, marah 
atau komplain 
kepada orang lain 
tanpa menyebutkan 
nama orang itu.



Tipe Profil Bayi

 Tipe ini adalah yg 
memasang foto 
bayi/anaknya di 
profile picture. 
Lucu buat 
sebagian orang 
tapi menyebalkan 
buat yg sebagian 
lagi.



Tipe Filterless

 Tipe ini adalah yg 
mengisi update 
statusnya dengan 
SEMUA HAL yg 
sama sekali gak 
penting. Salah satu 
tipe mengesalkan yg 
paling banyak di FB.



Tipe Alay
 Tipe orang dengan keyboard rusak, tulisannya susah dibaca 

dengan kombinasi huruf, angka, simbol
 Yan6 TuLi$4NNya KaY4 Gin1 N1H!



Tipe Nama Aneh
 Tipe orang yang menggunakan nama-nama yang aneh
misalnya :

Akuwh Cyng Dhia
Acha Ichi Uchi
Ndrii Love Ari...
dan lain2

Komentarnya:
sok imut banget deh 
padahal umur dah 20an 
tapi tingkah kayak abege



Tipe Map Berjalan
 Ada juga yang paling tidak suka sama facebook-ers yg suka 

gonta-ganti status 
misal dia lagi dimana gitu, ganti status, ntar pindah mana, 

ganti status lagi.. 
misal: "@bandara", terus bentar lagi ganti lagi "@XXX Mal", 

terus bentar ganti lagi "@XXX restoran".. kaya map berjalan 
aja..

Sarkasme: who gives the damn care about 
your current position?



Tipe Pameran

 Tipe yang sukanya dikit-dikit pamer
 Liburan ke Paris update, nonton konser di LA 

update, ganti HP update, ganti mobil update, 
ganti istri update 



Undang Undang ITE



UU ITE
UU untuk mengatur Informasi dan Transaksi 

Elektronik
UU ITE disahkan pertama kali No 11 tahun 2008
 13 Bab, 54 Pasal

Di revisi 2009



Bab VII Perbuatan Yang Dilarang
 Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.



Bab VII Perbuatan Yang Dilarang
 Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan 
atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



Bab VII Perbuatan Yang Dilarang
 Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi.

 Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan 
kerugian bagi Orang lain.



Bab XI Ketentuan Pidana
 Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah).



Bab XI Ketentuan Pidana
 Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah).



Akhir kata



Akhir kata
Jadikan Jejaring Sosial sebagai sarana berteman, 

silaturahim yang aman, nyaman, sehat.
 Jangan sampai Jejaring Sosial benar-benar difatwakan haram 

karena dianggap banyak mudarat atau banyak efek negatifnya 
bagi moral dan pribadi kita.

 Parahnya, jangan sampai benar-benar diblok baik oleh 
pemerintah maupun permintaan pemerintah ke situs Jejaring 
Sosial) akibat perkataan dan perbuatan orang-orang yg kurang 
beretika

 Internet Sehat (http://ictwatch.com/internetsehat/) 
 Wise While Online, Think Before Posting
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