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UAS Ethical Issues  
 
Jawaban: 

1. Perbedaan Moral, Etika, dan Hukum yaitu: 
• Moral bermakna sesuatu yang bertautan dengan kaidah- kaidah tingkah 

laku, akhlak, budi pekerti, yang kemudian membentuk karakter dalam 
diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar sesuatu yang baik 
dan buruk di dalam kehidupan. 

• Etika merupakan sebuah ilmu tentang norma kesusilaan yang akan 
menentukan bagaimana sepatutnya manusia akan hidup di dalam 
masyarakat yang akan berkaitan dengan aturan-aturan atau prinsip-
prinsip yang akan menentukan tingkah laku yang benar. 

• Hukum secara umum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa 
kaidah/norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur 
dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap 
anggota masyarakat. 

Etika dan moral harus mendapat perhatian yang utama dalam penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam perangkat 
lunak(software). Teknologi informasi dan komunikasi berorientasi pada 
perangkatperangkatnya, yaitu komputer (sebagai hardware) dan 
perkembangan software (sebagai perangkat lunak). Software merupakan 
hasil dari pemikiran dan budidaya manusia. Di dalam teknologi informasi, 
perangkat lunak atau program komputer ini lebih dihargai daripada produk 
lainnya. Jika kita bicara software, maka ada kaitannya dengan masalah 
hakikat dan kekuatan hukum kepemilikan. Dalam menciptakan suatu 
kepemilikan atau suatu hasil karya yang baru, maka perlu mendapat 
perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. 
Dalam hal ini ditekankan kepada masalah berikut ini. 
 

2. Penjelasan Hak Cipta, Paten, dan Rahasia dagang: 
a. Hak Cipta: 

Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. 
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Dengan memiliki hak cipta, maka pemilik dapat melindungi atau 
membatasi penggandaan secara tidak sah atas suatu ciptaannya.Hak cipta 
merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta 
berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya karena hak 
cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan 
hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya dan proses 
perlindungan atas ciptaannya tersebut pada umumnya memiliki masa 
berlaku tertentu yang terbatas.Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya 
seni atau karya cipta atau “ciptaan”. 

b. Paten: 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas 
hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 
kepada pihak lain untuk melaksanakannya, atau suatu hak yang diberikan 
oleh pemerintah kepada pihak yang menemukan hal baru untuk melakukan 
perbuatan, penjualan, atau pengawasan terhadap penemuannya selama 
waktu tertentu. 

c. Rahasia Dagang memilki hukum pemahaman yaitu: 
• Perkembangan pengaturan rahasia dagang 
• Konsep perlindungan rahasia dagang 
• Definisi rahasia dagang 
• Ruang lingkup rahasia dangang 
• Waktu perlindungan rahasia dagang 
• Pengaliahan hak dan lisensi 
• Pendaftaran permohonan rahasia dagang 

 
3. Peran audit dalam konsep compliance adalah suatu kepatuhan yang berarti 

mengikuti suatu aturan standar atau rambu-rambu yang tertulis dan telah 
disahkan atau diterbitkan oleh lembaga atau organisasi secara internal atau 
eksternal perusahaan. Maka muncullah audit kepatuhan (Compliance Audit) 
yang diatur di statement on Auditing Standars (SAS) adalah untuk membantu 
perusahaan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan baik secara 
internal (misalnya SOP jam kerja) ataupun eksternal. Ketika melakukan 
pemeriksaan di dalam sebuah perusahaan audit kepatuhan menjadi program 
kerja internal audit untuk memastikan kepatuhan (100%) terhadap ketentuan 
yang berlaku. Audit Compliance (Kepatuhan) adalah program kerja yang 
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menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan 
aturan tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang. 

 
4. Penjelasan Kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract: 

a. Kejahatan IT: 
Kejahatan IT adalah sebuah kegiatan akses illegal yang di lakukan terhadap 
transmisi data orang lain yang tidak sah dalam suatu sistem computer. 

b. Fraud: 
Fraud merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh 
orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk 
mendapatakn keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara 
langsung merugikan pihak lain. 

c. Breach of Contract; 
Breach of Contract adalah melanggar atau tidak mematuhi salah satu 
persyaratan kontrak (pekerjaan) yang disepakati. Pelanggaran kontrak yang 
mendasar atau penyangkalan adalah pelanggaran yang sangat serius yang 
masuk ke inti hubungan kerja. Jika dilakukan oleh pemberi kerja, ini 
mungkin memberikan hak kepada pekerja untuk mengundurkan diri dan 
mengklaim pemecatan yang konstruktif. Jika dilakukan oleh pekerja, ini 
dapat memberikan hak kepada pemberi kerja untuk memberhentikan tanpa 
pemberitahuan. 
 

5. Ada beberapa Aspek yang baik dan perlu untuk di outsourcingkan yaitu; 
a. Meningkatkan fokus perusahaan. dengan melakukan Outsourcing, 

perusahaan dapat memusatkan diri pada masalah dan strategi utama dan 
umum, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari yang kecil-kecil diserhakan 
kepada pihak ketiga. 

b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia. Spesialisasi pekerjaan seperti yang 
dimiliki dan dikembangkan oleh para kontraktor (outsourcing provider) 
mengakibatkan kontraktor tersebut memiliki keunggulan kelas dunia dalam 
bidangnya. Tentu saja di sini diasumsikan bahwa outsourcing diberikan 
betul-betul kepada kontraktor yang unggul dibidang pekerjaan yang 
dikontrakkan. 

c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering. Outsourcing 
adalah produk samping dan salah satu manajemen tool lagi yang sangat 
unggul, yaitu businees process reengineering. Reengineering adalah 
pemikiran kembali secara fundamental mengenai proses bisnis, dengan 
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tujuan untuk melakukan perbaikan secara dramatis tentang ukuran-ukuran 
keberhasilan yang sangat kritis bagi perusahaan, yaitu biaya, mutu, jasa, dan 
kecepatan. 

d. Membagi resiko. Apabila semua aktivitas dilakukan oleh perusahaan 
sendiri, semua investasi yang diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut 
harus dilakukan oleh perusahaan sendiri pula. Perlu diingat bahwa semua 
bentuk investasi menanggung resiko tertentu. Apabila semua investasi 
dilakukan sendiri maka seluruh resiko juga ditanggung sendiri. Apabila 
beberapa aktivitas perusahaan dikontrakkan kepada pihak ketiga maka 
resiko akan ditanggung bersama pula. 

e. Sumber dayasendiri dapat digunakan untuk kebutuhan – kebutuhan lain. 
Setiap perusahaan tentu mempunyai ketebatasan dalam kepemilikan 
sumber daya. Tantangan yang terus-menerus harus dihadapi adalah bahwa 
sumber daya tersebut harus selalu dimamfaatkan untuk memamfaatkan 
bidang-bidang yang paling menguntungkan. Outsourcing memungkinkan 
perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara terbatas 
tersebut untuk bidang-bidang kegiatan utama, yaitu hal yang paling 
dibutuhkannya. 

f. Memungkinkan tersedianya dana kapital. Outsourcing juga bermamfaat 
untuk mengurangi investasi dana kapital pada kegiatan non-core. Sebagai 
ganti dari melakukan investasi di bidang kegiatan tersebut, lebih baik 
mengkontrakkan sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dengan dana 
operasi, bukan dana investasi. Dengan demikian, dana kapital dapat 
digunakan pada aktivitas yang lebih bersifat utama. 

g. Menciptakan dana segar. Outsourcing, sering kali dapat dilakukan tidak 
hanya mengontrakkan aktivitas tertentu pada pihak ketiga, tetapi juga 
disertai dengan penyerahan/penjualan/penyewaan aset yang digunakan 
untuk melakukan aktivitas tertentu tersebut. 

h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Keuntungan yang sangat 
taktis dari outsourcing adalah memungkinkan untuk mengurangi dan 
mengendalikan biaya operasi. Pengurangan biaya ini dapat dan 
dimungkinkan diperoleh dari mitra outsource melalui berbagai hal, 
misalnya spesialisasi, struktur pembiayaan yang lebih rendah, ekonomi 
skala besar (economics of scale).Pengurangan ini tidak mungkin dapat 
diperoleh apabila aktivitas yang bersangkuta dilakukan sendiri karena tidak 
mempunyai kemudahan seperti yang dimiliki oleh mitra outsource di atas. 
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i. Memperoleh sumber daya yang tidak di miliki sendiri. Perusahaan 
melakukan outsourcing untuk suatu aktivitas tertentu karena perusahaan 
tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas 
tersebut secara baik dan memadai. Misalnya dalam hal aktivitas logistik, 
untuk memperoleh biaya logistik yang optimal diperlukan suatu model 
analitis yang canggih. Banyak perusahaan tidak mempunyai ahli yang 
cukup dan cakap untuk mengembangkan model-model ini. Oleh karena itu, 
jalan satu-satunya adalah melakukan outsourcing. 

j. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Outsourcing 
dapat juga digunakan untuk mengatasi pengelolaan hal atau mengawasi 
fungsi yang sulit dikendalikan. Fungsi yang sulit dikelola dan dikendalikan 
ini, misalnya birokrasi ekstern yang sangat berbelit yang harus ditaati oleh 
perusahaan yang dimiliki negara dalam menjalankan fungsi pembelian 
barang dan jasa, yang sulit ditembus dengan cara-cara biasa. Hal ini 
mungkin dapat dipecahkan dengan mengkontrakkan saja seluruh pekerjaan 
tersebut pada pihak ketiga yang berbentuk swasta, yang tidak terikat pada 
birokrasi tertentu. 
 

Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Outsourcing dapat 
juga digunakan untuk mengatasi pengelolaan hal atau mengawasi fungsi yang sulit 
dikendalikan. Fungsi yang sulit dikelola dan dikendalikan ini, misalnya birokrasi 
ekstern yang sangat berbelit yang harus ditaati oleh perusahaan yang dimiliki 
negara dalam menjalankan fungsi pembelian barang dan jasa, yang sulit ditembus 
dengan cara-cara biasa. Hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan mengkontrakkan 
saja seluruh pekerjaan tersebut pada pihak ketiga yang berbentuk swasta, yang 
tidak terikat pada birokrasi tertentu. 
 
Mini Kasus: 
1. Saya tidak setuju karena jika teman saya harus memberikan data pribadinya ke 

website penjodohan tersebut, bahkan sampai meminta foto terbaru teman saya 
itu sendiri. Kepemilikan data pribadi seperti KTP, SIM, kartu KK, nama ibu 
kandung dan semacamnya seharusnya menjadi rahasia pribadi. Hanya pemilik 
data pribadi itu yang berhak menggunakannya untuk keperluan apa pun jika 
digunakan untuk mengurus suatu kepentingan. Bahkan data pribadi orang yang 
sudah meninggal pun wajib dilindungi oleh ahli warisnya jangan sampai 
berpindah tangan ke orang lain yang bukan haknya agar tidak disalahgunakan. 
Data pribadi yang sudah diserahkan kepada lembaga publik pemerintahan, 
swasta atau lembaga lainnya wajib dirahasiakan tidak boleh diinformasikan 



6 
 

kepada orang yang bukan pemilik haknya tampa seizin pemilik data pribadi. 
Apalagi data pribadi tersebut di berikan ke pada website yang tidak jelas.  

 
2. Sebuah perusahaan haruslah dapat memenuhi kerteria yang ada pada system 

penilaian, . Namun Tentunya dalam mememihi aspek untuk produk “green” 
tersebut perusahaan haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan menuhi 
sebagai berikut:  
 

• Menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit listrik. 
• Mengurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi. 
• Meningkatkan jumlah bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur 

ulang. 
• Membantu konsumen membuang produk mereka dengan cara yang 

aman bagi lingkungan di akhir masa manfaat produk. 
 

3. Saya akan melakukan assessment sebagai evaluasi terhadap aspek SDM 
perusahaan terkait internal manajemen SDM, hal utama yang menjadi perhatian 
saya adalah bagaimana perusahaan menerapkan kode etik profesionalisme 
dalam kebijakan dan policy perusahaan, diantaranya dengan mengacu pada: 

• keselaraskan cita-cita organisasi khususnya yang berdampak pada 
kesejahteraan karyawan. 

• kebijakan dan aturan, serta asas yang menjadi guide karyawan dalam 
bekerja. 

• komitmen terhadap apresiasi dan hukuman yang telah dibuat. 
• Isu yang berkembang di lingkungan pimpinan eksekutif. 

Selanjutnya saya memastikan juga kopetensi dari pimpinan eksekutif terhadap 
profesionalisme yang dimilikinya, diantarnya terkait penilaian kepribadian 
(tolak ukur evaluasi pimpinan) dan stardard praktek terhadap nilai nilai prilaku 
profesionalisme pimpinan. 

 

 
 



Nama  : Muhammad Ichsan 
Nim  : 192420031 
 
A. SOAL 
1. Pertanyaan: 
Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa berbedaan ketiganya dalam 
pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pebuatan keputusan. 
Jawaban: 
Moral adalah keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah, sedangkan istilah etika 
menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari seorang individu oleh suatu 
kelompok (bangsa, organisasi, profesi) di mana individu tersebut berada, sedangkan hukum 
adalah system aturan yang memberi tahu kita apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hukum 
sendiri ditegakkan oleh seperangkat institusi (polisi, pengadilan, badan pembuat hukum). 
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. 
 
Didalam pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pembuatan 
keputusan, seperti yang disampaikan diatas bahwa Tindakan moral sesuai dengan apa yang 
diyakini seseorang sebagai hal yang benar untuk dilakukan, sehingga tentunya dapat 
menimbulkan keputusan yang bersifat subjektif, walaupun Hukum dapat menyatakan suatu 
tindakan legal, meskipun banyak orang mungkin menganggap tindakan tersebut tidak bermoral, 
seperti keputusan manajemen terkait pengawasan semua aktivitas pegawai didalam 
menggunakan perangkat teknologi, seperti kebijakan pengawasan penggunaan email pribadi, 
dimana secara hukum hal tersebut dilegalkan oleh perusahaan, namun secara etika petugas 
memiliki hak (penguasaan penuh) terhadap akses pegawai, sehingga mampu melihat semua 
aktivitas termasuk hal terkait privasi pegawai, dan ini tentunya secara moral diyakini sebagai 
banyak individu khususnya pegawai sebagai aktivitas yang tidak benar. 
 
Tentunya terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil terhadap kondisi ini, agar setiap 
keputusan yang diambil dapat diterima dan tidak berdampak negative. 
 
2. Pertanyaan: 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, serta manfaatnya. 
Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam proses pengembangan sebuah 
perangkat lunak dan implementasinya di pemerintahan? Jelaskan 
Jawaban: 
Hak cipta adalah hak eksklusif untuk mendistribusikan, menampilkan, melakukan, atau 
mereproduksi karya asli dalam bentuk salinan atau untuk menyiapkan karya turunan berdasarkan 
karya tersebut. Manfaatnya berupa Perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta 
“karya asli dari penulis dalam media ekspresi berwujud apa pun, yang sekarang diketahui atau 
dikembangkan kemudian, yang darinya mereka dapat dilihat, direproduksi, atau 
dikomunikasikan, baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat. 
 
Paten adalah pemberian hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang 
kepada penemu. Paten mengizinkan pemiliknya untuk mengecualikan publik dari membuat, 
menggunakan, atau menjual penemuan yang dilindungi, dan memungkinkan tindakan hukum 
terhadap pelanggar. Tidak seperti hak cipta, paten dapat bermanfaat untuk mencegah kreasi 
independen serta penyalinan. Bahkan jika orang lain menemukan item yang sama secara mandiri 
dan tanpa pengetahuan sebelumnya tentang penemuan pemegang paten, penemu kedua 
dikecualikan dari menggunakan perangkat yang dipatenkan tanpa izin dari pemegang paten asli. 
 



Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi bisnis yang merepresentasikan sesuatu yang 
bernilai ekonomi, memerlukan upaya atau biaya untuk mengembangkannya, memiliki keunikan 
atau kebaruan pada tingkat tertentu, umumnya tidak diketahui publik, dan dijaga kerahasiaannya. 
Undang-undang rahasia dagang melindungi lebih banyak teknologi di seluruh dunia daripada 
hukum paten, sebagian besar karena manfaatnya berikut ini:  
• Tidak ada batasan waktu untuk perlindungan rahasia dagang, seperti halnya dengan paten 

dan hak cipta.  
• Tidak perlu mengajukan aplikasi, mengungkapkan kepada orang atau lembaga mana pun, 

atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak luar untuk mendapatkan perlindungan. 
Oleh karena itu, tidak ada biaya pengajuan atau aplikasi yang diperlukan untuk melindungi 
rahasia dagang.  

• Meskipun paten dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan, artinya penemuan yang terkena 
dampak tidak lagi memiliki perlindungan paten, risiko ini tidak ada untuk rahasia dagang. 

 
Terhadap HKI pada pengembangan perangkat lunak, di Indonesia sendiri dimasukkan kedalam 
kategori hak Cipta, didalam prakteknya sendiri masih banyak pada para pengembang tindak 
mendaftarkan perangkat lunaknya sehingga sering sekali terjadi pelanggara hak cipta terhadap 
karyanya, secara aturan pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan Hak Cipta pada undang-
undang no.19 tahun 2002 tentuang hak cipta. 
Diluar negeri ada beberapa negara pemerintahnya mengizinkan untuk mempatenkan perangkat 
lunak yang dikembangkan, shingga sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten 
yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan¬perusahaan ini miliki 
perjanjian cross licensing, artinya ''Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya 
boleh menggunakan paten anda''. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat 
merugikan perusahaan perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Sehingga  
meninbulkan beberapa perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini.   
   
3. Pertanyaan: 
Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran audit dalam 
konteks compliance ini. 
Jawaban: 
Konsep Compliance dalam penerapan IT adalah Kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, 
spesifikasi, atau undang-undang yang ditetapkan terhadap penerapan IT di Organisasi tersebut. 
 
Audit dalam konsep IT Compliance memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:  
• Menentukan bahwa sistem dan kontrol internal memadai dan efektif  
• Memverifikasi keberadaan aset perusahaan dan memelihara pengamanan yang tepat atas 

perlindungannya  
• Mengukur kepatuhan organisasi dengan kebijakan dan prosedurnya sendiri  
• Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur kelembagaan, undang-undang yang sesuai, dan 

praktik yang baik diikuti  
• Mengevaluasi kecukupan dan keandalan informasi yang tersedia untuk pengambilan 

keputusan manajemen 
 
 
 
 
 
 



4. Pertanyaan: 
Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan 
secara komprehensif 
Jawaban: 
Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui 
sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan 
pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan 
yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti 
dan menguasai bidang teknologi informasi.  
 
Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-
dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah 
kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui 
pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski 
pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk 
tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut 
pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang 
dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut 
ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut 
sebagai dokumen palsu.  
 
Breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 
yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 
kontrak yang bersangkutan. Tindakan tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan 
ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena 
hal tersebut. 
 
 
5. Pertanyaan: 
Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM 
dioutsourcingkan. Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan perlu di-out 
sorcing-kan? Dan aspek apa yang seharusnya tetap in-house? 
Jawaban: 
1. Aspek yang perlu di Outsourcingkan adalah aspek yang memang memerlukan tenaga ahlinya 

guna menunjang kelancaran operasional & pelayanan kantor, keefisienan waktu & biaya, 
aspek dalam miningkatan nilai bisnis diperushan itu sendiri serta aspek yang tidak 
menyangkut kerahasian perusahaan tersebut.  
 
Adapun aspek yang dioutsiurcingkan adalah aspek untuk penunjang kelancaran operasional 
kantor contohnya teknisi untuk perbaikan listrik, keamanan & keberssihan kantor serta 
pelayanan dalam telepon. 
 
Aspek dalam peningkatan nilai bisnis perusahaan diperlukannya tenaga marketing yang 
professional dan yang banyak relasinya. 
  

2. Aspek yang harusnyaa tetap di In Housekan adalah Aspek SDM, Keuangan & Aspek 
Operasional. 



 
B. MINI KASUS: 
1. Seorang sahabatmu berencana menggunakan layanan online melalui sebuah website untuk 

mencari jodoh. Sebagai syarat untuk ikut program tersebut, dia harus memberikan data 
pribadinya agar dapat dibaca dan dinilai peserta lain untuk menilai kecocokan satu sama lain. 
Selain mengisi data personal di website, dia juga harus mengisi survey sebanyak 5 lembar 
dan mengupload foto terbaru. Apa saran anda terhadap teman anda tersebut? Apakah anda 
setuju dengan langkahnya mengikuti program jodoh online? Jika iya setuju mengapa? Jika 
tidak setuju mengapa? Jelaskan 
Jawaban: 
Saya setuju dengan teman saya untuk mencari jodoh melalui website online karena dengan 
teman saya mengikuti percarian jodoh lewat website online akan mempermudah dia dalam 
mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kriteria yang diharapkanya.  
 
Terkait dengan point diatas tersebut saya menyarankan kepada teman saya untuk mengecek 
testimoni terhadap website tersebut apakah banyak komentar yang  positif atau negatifnya. 
 
 
 

2. Jika sebuah perusahaan bermaksud ekspor ke suatu negara yang menerapkan standar 
Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) untuk aspek green computing, 
bagaimana dampak etis dalam mengelola program tersebut? Apa saja yang harus 
diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan tersebut? 
Jawaban: 
Terkait dengan system EPEAT, tentunya perusahaan haruslah dapat memenuhi kerteria yang 
ada pada system penilaian tersebut, dimana ada total 51 kerteria lingkungan yang harus 
dipenuhi. Namun Tentunya dalam mememihi aspek untuk produk “green” tersebut 
perusahaan haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan menuhi sebagai berikut:  
a) Menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit listrik  
b) Mengurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi  
c) Meningkatkan jumlah bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang  
d) Membantu konsumen membuang produk mereka dengan cara yang aman bagi 

lingkungan di akhir masa manfaat produk 
 

3. Dalam kurun waktu 5 tahun banyak pimpinan eksekutif perusahaan yang keluar dan 
berpindah bekerja di perusahaan pesaing kita. Jika anda seorang Manajer HRD apa yang 
akan anda sarankan kepada pimpinan perusahaan untuk mengurangi resiko kehilangan 
rahasia dagang dan hak cipta perusahaan. Bagaimana respon pimpinan sebaiknya 
Jawaban: 
Saya akan melakukan assessment sebagai evaluasi terhadap aspek SDM perusahaan terkait 
internal manajemen SDM, hal utama yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana 
perusahaan menerapkan kode etik profesionalisme dalam kebijakan dan policy perusahaan, 
diantaranya dengan mengacu pada: 
a) keselaraskan cita-cita organisasi khususnya yang berdampak pada kesejahteraan 

karyawan 
b) kebijakan dan aturan, serta asas yang menjadi guide karyawan dalam bekerja 
c) komitmen terhadap apresiasi dan hukuman yang telah dibuat. 
d) Isu yang berkembang di lingkungan pimpinan eksekutif 
 



Selanjutnya saya memastikan juga kopetensi dari pimpinan eksekutif terhadap 
profesionalisme yang dimilikinya, diantarnya terkait penilaian kepribadian (tolak ukur 
evaluasi pimpinan) dan stardard praktek terhadap nilai nilai prilaku profesionalisme 
pimpinan. 
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1. Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa perbedaan ketiganya dalam pendekatan 
penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pembuatan keputusan. 

Moral  

Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah 
institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak 
dahulu kala, sebagaimana pernyataan orang bijak berikut: “Perlakukan orang lain sebagaimana layaknya kita 
ingin diperlakukan”, selalu ucapkan, “terima kasih’’. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita 
belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini 
adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral 
yang sama, terdapat kesamaan diantara semuanya. “melakukan apa yang secara moral benar,” adalah 
landasan dasar perilaku sosial kita. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis 
merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penney pada JC 
Penney, Colonel John Patterson di National Cash Register (NCR), atau Thomas J.Watson, Sr. di IBM 
menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, 
Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasinya sehingga 
masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Keterkaitan antara CEO dengan 
perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka 
manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. 
Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika (ethics 
culture). Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke 
seluruh organisasi, dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat 
mencapai implementasi ini melalui beberapa tingkat, dalam bentuk program etika, dan kode perusahaan 
yang telah disesuaikan. Program etika (ethics program) adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang 
didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan dalam menjalankan segala macam aktivitas 
yang positif di perusahaan. 

 

Etika  

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “Ethos”, bahasa Arab yakni “Akhlaq”, yang 
berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Dalam 
arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber/ 
pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku/perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. 
Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari 



serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia. Dalam konteks penggunaan nya yang lebih spesifik, 
etika dapat mewakili nilai-nilai dan ide-ide tertentu, dalam perwujudan praktisnya. Etika (ethics) adalah 
sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau 
masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. 
Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Etika profesi dirinci dan dipertegas 
dalam satu rangkaian aturan yang dinamakan kode etik. Orang diperusahaan yang menjadi pilihan logis 
untuk penerapan program etika ini adalah Chief Information Officer (CIO). Donn Parker dari SRI International 
menyarankan agar CIO mengikuti rencana sepuluh langkah dalam mengelompokkan perilaku dan 
menekankan standar etika dalam perusahaan, yaitu: formulasikan kode perilaku, tetapkan aturan prosedur 
yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas 
program dan data komputer, jelaskan sanksi yang akan diambil thd pelanggar, seperti teguran, penghentian 
dan tuntutan, kenali perilaku etis, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan 
dan bacaan yang diisyaratkan, promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan infoemasikan 
kepada karyawan, simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis 
informasi untuk semua tindakannya, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti 
audit etika, dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan 
cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik, dorong partisipasi dalam 
perkumpulan informasi dan berikan contoh. Keterlibatan diseluruh lini dalam perusahaan merupakan 
keharusan mutlak dalam dunia end user computing saat ini. Semua manajer di semua area bertanggung 
jawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka. Selain manajer, setiap pegawai, karyawan harus 
bertanggung jawab atas aktivitas mereka yang berhubungan dengan komputer. 

 

Hukum 

Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, 
seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan 
komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat perangkat hukum yang berkaitan dengan 
penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru, dan sistem 
hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. 

 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, serta manfaatnya. Bagaimana 
problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak dan 
implementasinya di pemerintahan? Jelaskan  

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata (lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan 

merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa (lihat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). 

Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang 

teknologi (lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). 



Sebagai contoh, bayangkan Apple, yang telah berhasil mempopulerkan gadget satu tombol, seperti yang kita 

bisa lihat pada iPhone, iPod, dan iPad. Apple terkenal dengan logo apel digigitnya. Logo tersebut ditempel di 

seluruh produk mereka. Logo itu merepresentasikan perusahaan dan dagangan mereka sedemikian rupa, 

sekali kita melihat apel tergigit, kita teringat Apple, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan logo 

dan nama yang sama. Dalam hal ini, nama ‘Apple’ dan logo apelnya adalah merek. 

Untuk menjalankan teknologinya, Apple juga menulis dan menyusun serangkaian kode yang menjadi basis 

dari software-nya. Kode tersebut dilindungi oleh hak cipta. Apple juga menemukan cara yang lebih mudah 

dalam menggunakan gadget, yaitu gunakan satu tombol saja, selebihnya touch screen. Penemuan ini 

dilindungi oleh paten. 

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau 

bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik Rahasia Dagang. 

 

3. Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran audit dalam konteks 

compliance ini. 

Menurut kamus, compliance yang dalam bahasa Indonesia bermakna kepatuhan, adalah bertindak 

(sesuai) dengan standar yang diterima (oleh peraturan, lingkungan, komunitas dll). Contohnya, mengemudi 

sesuai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan adalah sebuah tindakan kepatuhan, sama halnya dengan 

peraturan yang hanya memperbolehkan satu buah tas tangan saja yang dibawa masuk ke pesawat. Sebuah 

DVD player yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi teknis untuk cakram (disc) disebut memenuhi suatu set 

standar. Kepatuhan juga dapat berarti mengikuti seperangkat aturan atau rambu-rambu agar suatu 

organisasi dapat beroperasi secara legal. Pelaksanaan prosedur tersebut untuk memenuhi kepatuhan 

(compliance) bisa saja memerlukan beberapa standar. 

IT Compliance adalah pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dengan standar 

yang diterapkan dalam lingkungan atau institusi tertentu. 

Jadi adalah salah, jika Anda berasumsi bahwa IT Compliance menyangkut aspek teknologi saja. IT Policy 

Compliance (kepatuhan akan kebijakan TI) boleh dikatakan sebagai satu ekosistem lengkap yang mencakup: 

  Tujuan strategis organisasi. 

  Pelatihan dan kesadaran Pengguna komputer. 

  Kebijakan di tingkat atas. 



  Prosedur dan standar. 

  Pengaturan konfigurasi. 

  Kontrol terhadap teknologi. 

  Pemantauan yang berkelanjutan. 

  Penilaian risiko bisnis. 

  Auditor Internal dan Eksternal. 

Secara keseluruhan, kepatuhan adalah tentang manusia, proses, dan teknologi. Banyak perusahaan 

yang memberikan perhatian terlalu banyak kepada teknologi dan akhirnya gagal dalam audit karena 

kurangnya perhatian terhadap faktor manusia dan proses. 

Beberapa contoh standar pemerintah dan industri yang mempengaruhi kebijakan kepatuhan TI 

misalnya: 

  Control Objectives for Information and Related IT (COBIT). 

  National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. 

  International Standards Organization (ISO) 27001. 

  Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 

  Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). 

  NERC Critical Infrastructure Protection (CIP) standards. 

  Federal Financial Institution Examination Council (FFIEC) Information Security Book. 

  Security Content Automation Protocol (SCAP). 

 

4. Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan secara komprehensif 

Cybercrime adalah bentuk kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan computer/internet 

sebagai alat, sasaran atau tempat melakukan kejahatan tersebut. Di dalam pengertian luas, Cybercrime 

adalah perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan sarana atau berkaitan dengan sistem atau 

jaringan komputer termasuk kejahatan secara illegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui 

sarana sistem atau jaringan komputer. 



Cybercrime atau Kejahatan komputer dapat dibedakan menjadi dua : 

• Computer fraud merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem berbasis Komputer 

maupun jaringan internet. 

• Computer crime merupakan kegiatan kejahatan yang menggunakan media komputer dalam melakukan 

pelanggaran hukum tersebut. 

Fraud adalah kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem dalam bentuk  manipulasi informasi keuangan 

dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh adalah harga tukar saham 

yang menyesatkan melalui rumor yang disebarkan dari mulut ke mulut atau tulisan. Begitu juga dengan situs 

lelang fiktif dengan mengeruk uang masuk dari para peserta lelang karena barang yang dipesan tidak dikirim 

bahkan identitas para pelakunya tidak dapat dilacak dengan mudah. 

 

Fraud merupakan suatu kecurangan yang sengaja dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan 

kelompoknya serta dengan sengaja untuk merugikan orang lain. 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, 

merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di 

Amerika Serikat. Asosiasi ini menggolongkan fraud ke dalam 3 jenis berdasarkan kegiatannya, yaitu : 

 

1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation) 

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini 

merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat 

diukur/dihitung (defined value). 

 

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) 

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau 

instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa 

keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan 

atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. 

 

3. Korupsi (Corruption). 



Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan 

korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang 

penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor 

integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang 

bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan 

wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal 

(illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). 

 

5. Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM dioutsourcing-kan. 

Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan perlu di-out sorcing-kan? Dan aspek apa 

yang seharusnya tetap in-house? 

Outsourcing bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan 

pekerjaan tertentu. Saat merekrut pekerja outsource, perusahaan bisa bekerja sama dengan 

perusahaan outsource. 

Perusahaan outsource sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja 

dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. 

Definisi dan aturan pekerjaan outsourcing sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik dalam UU 

Ketenagakerjaan. 

Namun, pasal 64 menyebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 

yang dibuat secara tertulis.” 

Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource. 

Karyawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua menurut undang-undang, 

yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Keuntungan Outsourcing 

1. Menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan 

Seringkali, karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan, seperti keahlian 

membersihkan atau mengorganisir barang. Perusahaan yang membutuhkan jasa karyawan outsourcing bisa 

menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. 



2. Mengurangi beban rekrutmen 

Semua urusan seleksi karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa 

(perusahaan outsourcing). 

Sedangkan perusahaan yang membutuhkan jasa outsource sudah bisa mendapatkan karyawan-

karyawan outsource terpilih dari perusahaan outsourcing. 

3. Fokus mengurus kegiatan inti bisnis 

Ketika menggunakan tenaga kerja outsource, perusahaan tidak perlu lagi khawatir mengenai pekerjaan 

teknis sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti bisnis. 

Hal ini dikarenakan semuanya sudah diurus oleh tenaga kerja outsource, sehingga Anda tidak perlu lagi 

mencari tenaga kerja khusus, mengadakan training, atau mengalokasikan rekrutmen khusus untuk posisi-

posisi tertentu. 

Kekurangan Outsourcing 

1. Informasi perusahaan rentan bocor 

Memang tidak disarankan untuk menggunakan tenaga kerja outsourcing untuk mengerjakan pekerjaan yang 

berhubungan dengan kegiatan utama bisnis. 

Namun beberapa jenis pekerjaan outsource yang bersifat rahasia bisa meningkatkan peluang bocornya 

rahasia perusahaan. Risikonya, informasi bisa dijual ke pihak lain atau bahkan diketahui oleh kompetitor. 

2. Kontrak singkat 

Kontrak kerja yang relatif singkat akan cukup merepotkan perusahaan, karena harus sering memperbarui 

kontrak atau mencari perusahaan outsource lain untuk menyediakan tenaga kerja outsource yang baru. Jika 

merekrut tenaga kerja outsource yang baru, akan dibutuhkan waktu lagi untuk peralihan tugas dan proses 

rekrutmen. 

3. Ketergantungan pada tenaga kerja outsource 

Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing berpotensi untuk mengalami ketergantungan. 

Hal ini mungkin terjadi apabila ada sistem atau cara kerja yang dirahasiakan oleh perusahaan outsource, 

sehingga perusahaan yang menggunakan jasa outsource tidak bisa asal mengetahui hal tersebut. 



Tenaga kerja outsource bisa menjadi solusi di kala perusahaan membutuhkan sumber daya manusia 

tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Karena itu, banyak perusahaan kini memilih untuk 

merekrut tenaga kerja outsource agar lebih mudah dan praktis. 
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1. Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa berbedaan 

ketiganya dalam pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi 

informasi dalam proses pebuatan keputusan. 

 

 Jawaban, 

(1) Moral: keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah. (2) Etika: 
stperusahaan xr atau kode perilaku yang diharapkan individu oleh suatu 
kelompok. (3) Hukum: sistem aturan yang memberi tahu kita apa yang bisa dan 
tidak bisa kita lakukan.  
 
Hukum ditegakkan oleh sekumpulan institusi. Tindakan hukum sesuai dengan 
hukum. Tindakan moral sesuai dengan apa yang diyakini individu sebagai 
keyakinan yang benar dan yang salah. Perbedaan ketiganya adalah pada 
penempatannya. Moral sering kali ada ketika bermasyarakat sedangkan etika 
ada pada sebuah pekerjaan. Namun keduanya merupakan cikal bakal sebuah 
perselisihan yang berujung pada hukum. 
 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, 

serta manfaatnya. Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat 

muncul dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak dan 

implementasinya di pemerintahan? Jelaskan. 

 

 Jawaban, 

(1) Hak cipta: Konsep hukum yang mendefinisikan hak atas jenis kekayaan 
intelektual tertentu. Ini melindungi karya kreatif seperti buku, artikel, drama, lagu, 
karya seni, film, dan perangkat lunak (2) Paten: Konsep hukum yang 
mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual, melindungi penemuan, termasuk 
beberapa penemuan berbasis perangkat lunak (3) Merek dagang: Hukum yang 
melindungi bentuk kekayaan intelektual lainnya. 
 
Masalah etis: 
Apa yang akan menjadi perhatian Perusahaan x jika Perusahaan x "memiliki" 
sebuah ide? Seseorang menyalinnya secara ilegal. Menjual untuk mendapatkan 
keuntungan. Apa kekhawatiran lainnya? Orang lain mendapatkan keuntungan 
dari kreativitas dan usaha Perusahaan x tanpa membayar. Mengapa ada orang 
yang ingin menciptakan sesuatu jika mereka tidak mendapatkan keuntungan 
secara finansial dan orang lain mendapatkan keuntungan? Adakah alasan 
mengapa Perusahaan x memperdebatkan penyalinan pribadi atau pengeposan 
konten tanpa izin? Salah satu contoh problematika HKI dalam pengembangan 
perangkat lunak yang di implementasikan di pemerintahan adalah yang pertama 
perihal penggunaan sistem operasi ilegal (hak cipta) atau yang lainnya adalah 
pemalsuan merek dagang. Kemudian selanjutnya adalah template dan tema 
yang sama pada situs web atau sistem informasi antar intuisi pemerintahan. 
Bagaimana jika satu divisi sistem pemerintahan memiliki sistem yang sejenis 
dengan divisi pemerintahan lainnya tanpa membeli source code. Maka perlunya 
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sorotan pada HKI karena ini menyangkut pemerintahan, bisa sangat berbahaya 
jika tatanan sistem pemerintahan melanggar beberapa HKI diatas.  
 

3. Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa 

peran audit dalam konteks compliance ini. 

 

 Jawaban, 

IT Compliance adalah pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai 

dengan standar yang diterapkan dalam lingkungan atau institusi tertentu (Anon t.t.). 

Audit Compliance (Kepatuhan) adalah program kerja yang menentukan apakah pihak 

yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh 

yang berwenang. Menurut Halim (2008:198) pengertian audit kepatuhan adalah utuk 

menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi tertentu dari sautu entitaas 

sesuai dengan kondisi-kodisi, aturan-aturan dan reguulasi yang telah ditentukan. Audit 

ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, 

peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit 

kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda (Anon t.t.). 

 

4. Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? 

Jelaskan secara komprehensif 

 

 Jawaban, 

Kejahatan IT: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi 

( Teguh Wahyono, S. Kom, 2006) dari (Andika 2015). 

 

Fraud: adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga 

menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau 

institusi). Terjadinya suatu fraud disebabkan oleh beberapa alasan dan faktor yang 

mempengaruhinya (Anon 2019). Jika dalam akuntansi fraud yang bisanya memang 

disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Jika dalam penelitian fraud 

contohnya adalah pemalsuan data penelitian. dalam beberapa kasus fraud digunakan 

untuk memberi keuntungan seperti pengelapan dana, pemalsuan informasi personal, dll. 

Namun dalam beberapa kasus fraud digunakan untuk menutupi pelanggaran etos kerja. 

 

Breach of Contract : Pelanggaran kontrak adalah penyebab tindakan hukum dan jenis 

kesalahan perdata, di mana perjanjian yang mengikat atau tawar-menawar untuk 

pertukaran tidak dihormati oleh satu atau lebih pihak dalam kontrak dengan non-kinerja 

atau campur tangan dengan kinerja pihak lain. Pelanggaran terjadi ketika salah satu 

pihak dalam kontrak gagal memenuhi kewajibannya, baik sebagian atau seluruhnya, 

seperti yang dijelaskan dalam kontrak, atau mengkomunikasikan maksud untuk gagal 

dalam kewajiban atau tampaknya tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

kontrak. Jika ada pelanggaran kontrak, kerusakan yang diakibatkan harus dibayar oleh 

pihak yang melanggar kontrak kepada pihak yang dirugikan. Untuk menentukan apakah 



Jan 2021, 31st-  Novita Anggraini 
Ethics| MTI Reg-B 

 
 

suatu kontrak telah dilanggar atau tidak, hakim perlu memeriksa kontrak tersebut. Untuk 

melakukan ini, mereka harus memeriksa: keberadaan kontrak, persyaratan kontrak, dan 

jika ada modifikasi yang dilakukan pada kontrak. Hanya setelah ini hakim dapat 

memutuskan keberadaan dan klasifikasi pelanggaran. Selain itu, agar kontrak dilanggar 

dan hakim menganggapnya layak untuk dilanggar, penggugat harus membuktikan 

bahwa ada pelanggaran di tempat pertama, dan bahwa penggugat mempertahankan 

bagiannya dari kontrak dengan menyelesaikan semua yang diperlukan. Selain itu, 

penggugat harus memberi tahu tergugat tentang pelanggaran tersebut sebelum 

mengajukan gugatan. (Anon 2020). 

 

5. Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM 

dioutsourcing-kan. Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan 

perlu di-out sorcing-kan? Dan aspek apa yang seharusnya tetap in-house? 

 

 Jawaban,  

 

Dari manajemen SDM yang memang baik dan perlu di-out sorcing-kan, garis 

besarnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Perjanjian pemborongan penuh (full outsource/pemborongan pekerjaan murni) atau 

Business Process Outsourcing (BPO).  

2. Penyediaan jasa pekerja /buruh (labor contract/supplier). 

 

Salah satu bentuk dari perlunya outsourcing adalah melibatkan bentuk perlindungan 

hukum manajemen sumber daya manusia outsourcing dalam perusahaan mengenai 

dugaan pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap tenaga outsourcing 

dari rekrutmen sampai masa setelah bekerja. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini 

mencoba pula untuk mengemukakan pelaksanaan outsourcing, perlindungan tenaga 

kerja dan pengawasan tenaga outsourcing dalam mendapatkan kesejahteraan dalam 

perusahaan (Hafluyon 2011).  

Hal ini tentu berkaitan dengan rekrutmen ketenagakerjaan, monitoring pegawai, 

kesejahteraan pegawai (termasuk kualitas pegawai dan gaji). Kesejahteraan pegawai 

juga meliputi pelindungan tenaga kerja (bisa berkaitan dengan asuransi, keselamatan 

dalam bekerja, bahkan hukum). Hingga masa setelah bekerja, seperti integritas 

keamanan aset perusahaan dll.  

Dan aspek apa yang seharusnya tetap in-house 

Misal jika perusahaan x memiliki lebih banyak karyawan, atau jika Perusahaan x 

berencana untuk tumbuh dengan cepat, menjaga SDM tetap in-house bisa masuk 

akal. Ukuran perusahaan Perusahaan x dapat dengan mudah membuat seorang 

profesional SDM sibuk, dan Perusahaan x dapat secara bertahap membangun 

keseluruhan departemen saat Perusahaan x terus bertambah (Anon t.t.). Karena ini 

berkaitan dengan aset yang memungkinkan perusahaan musti sangat ektra berhati – 
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hati. Seperti pelatihan khusus pegawai internal bisa saja berkiatan dengan istilah in-

house training.   

MINI KASUS: 

1. Seorang sahabatmu berencana menggunakan layanan online melalui sebuah 

website untuk mencari jodoh. Sebagai syarat untuk ikut program tersebut, dia 

harus memberikan data pribadinya agar dapat dibaca dan dinilai peserta lain 

untuk menilai kecocokan satu sama lain. Selain mengisi data personal di website, 

dia juga harus mengisi survey sebanyak 5 lembar dan mengupload foto terbaru. 

Apa saran anda  terhadap teman anda tersebut? Apakah anda setuju dengan 

langkahnya mengikuti program jodoh online? Jika iya setuju mengapa? Jika tidak 

setuju mengapa? Jelaskan. 

 

 Jawaban, 

Saat ini kemungkinan untuk menjalin hubungan dekat dengan seseorang yang selalu 

kita temui itu tergolong dihindari. Mengapa? Sebagian dari manusia kadang tidak siap 

dengan drama romantisme dilingkungan tempat bekerja atau sebagainya. Maka dari itu 

prilaku manusia makin kesini makin tertutup, terutama jika hubungan itu akan 

mempengaruhi imagenya ditempat ia bekerja atau lingkungan sekitarnya saat ini. 

Beberapa manusia mungkin akan mengambil langkah dengan perubahan tingkah laku 

yang tidak asing yaitu dengan mencari seseorang yang jauh dari lingkungannya. Dan 

saat ini perilaku ini semakin berkembang dengan didukungnya kemajuan teknologi. 

Aktivitas pencarian jodoh akan semakin ramai digunakan, namun sayangnya sebagai 

seorang IT ketika melihat teman kita melakukan itu yang pertama kita pikirkan mungkin 

adalah sejauh mana informasi personal kita dapat dilihat orang? apakah, semua yang 

kita masukan dalam persyaratan akan tampil sehingga seolah – olah menelanjangi kita. 

Terkadang, yang paling mengerikan adalah anonymous itu sendiri. Jika teknologi yang 

digunakan mungkin berbasis isi field dan ada proses akurasi dengan data diri asli 

seperti KTP mungkin dapat menjadi penjamin dengan syarat informasi data personal 

benar – benar dijaga oleh penyedia layanan. Namun jika ini hanya sekedar komunikasi 

jarak jauh dengan bantuan layar ponsel dan kita telah memberikan data personal 

sebanyak itu? Bukankah ini benar – benar membuang – buang waktu? Menurut saya 

personal, semakin kita menjadi pengguna online semakin kita kehilangan penjagaan 

terhadap privasi dan nilai – nilai religius. Mungkin orang – orang akan menyarankan 

dengan mengakurasikan dengan komunikasi berbasis direct video atau yang mungkin 

akan terjadi adalah bertemu untuk memastikan. Namun sekali lagi ini adalah langkah 

awal seseorang untuk melakukan kejahatan. Terutama jika ia telah tahu akurasi dari 

objek yang dimaksud. Terkadang bermain – main dengan hal ini membawa kita 

kedalam masalah yang lebih serius. Terutama bagi yang tak benar – benar menjaga 

privasinya. Mirisnya saat ini image kita di media sosial, tak mempengaruhi orang – 

orang disekitar kita. Itu artinya sulit mengetahui apa yang dilakukkan manusia dengan 

ponselnya. Bisa membawa masalah cepat atau lambat atau malah mempengaruhi 

perilakunya dalam keseharian. Banyak yang mengalami traumatik sosial dan 

psikologisme di intenet. Jadi saran saya bagi teman saya, untuk menghindari hal ini 

sebelum semuannya terlambat. Mungkin saran saya hanya satu, jalani saja hidup kita, 

karena saya suka kesederhanaan. Tentu itu hanya saran, semua orang memiliki cara 
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pandang berbeda – beda. Yang membedakan manusia adalah cara pandangnya. 

Seperti membatasi menggunakan internet untuk kebutuhan akan pekerjaan, bisnis saja, 

dll. karena informasi personal merupakan aset pribadi dan yang menjaga adalah kita 

sendiri.    

    

2. Jika sebuah perusahaan bermaksud ekspor ke suatu negara yang menerapkan 

stperusahaan xr Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) 

untuk aspek green computing, bagaimana dampak etis dalam mengelola program 

tersebut? Apa saja yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan 

tersebut? 

 

 Jawaban, 

Untuk membuat produk yang benar-benar “hijau”, perusahaan harus: 

 Menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit listrik 
 Kurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan 
 Meningkatkan jumlah bahan yang dapat digunakan kembali ataudidaur 

ulang 
 Bantu konsumen membuang produk mereka dengan cara yangaman bagi 

lingkungan di akhir masa pakainya. 
Komputer pribadi dan ponsel mengandung ribuan komponen yang terdiri dari 
berbagai bahan 

 Beberapa berbahaya bagi manusia dan lingkungan 
 Pekerja di sepanjang rantai pasokan berisiko 
 Pengguna juga bisa terkena materi ini 

 
EPEAT (Alat Penilaian Lingkungan Produk Elektronik) 

 Memungkinkan pembeli untuk mengevaluasi, membandingkan,dan 
memilih produk elektronik 

 Berdasarkan total 51 kriteria lingkungan 
 Produk diberi peringkat dalam tiga tingkatan kinerjalingkungan 
 Petunjuk Pembatasan Zat Berbahaya Eropa 
 Membatasi penggunaan banyak bahan berbahaya dalampembuatan 

komputer 
Cara membuang komputer usang dengan aman  

 Banyak negara bagian memiliki program daur ulang 
 Beberapa produsen telah mengembangkan program 
 

Organisasi aktivis lingkungan Greenpeace 
 Menerbitkan peringkat produsen triwulanan sesuai dengan kebijakan 

produsen tentang bahan kimia beracun, daur ulang, danperubahan iklim 
 Produsen harus menempuh jalan panjang untuk memenuhi standar 

yang tinggi 
 

Dari penjelasan di atas, mengenal istilah yaitu ketika kita ingin bertamu atau 

memiliki kebutuhan di daerah tertentu kita harus ikut aturan mereka bukan. 

Sehingga kita harus mematuhi prosedur yang berlaku. Dampak etisnya adalah 

dengan adanya prosedure pelaksanaan maka kemungkinan pilihan kita adalah 
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menyesuaikan dengan prosedure yang berlaku. Atau jika ini tak akan lama maka 

akan terjadi kontrak jangka panjang yang memungkinkan tidak memiliki masa 

depan dan berakhir pada pembatalan kontrak. Atau kecurangan ditengah – 

tengah pekerjaan, maka yang terjadi adalah konflik baik itu cepat atau lambat. 

Maka dari itu seharusnya bekerja dengan yang memiliki koneksi dengan pekerja 

dibidang ini, mungkin perlu waktu. 

Kode etik industri TIK dengan green IT 

Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) 
 Mempromosikan kode etik umum untuk industri TIK 
 Berfokus pada bidang: 

 Keamanan dan keadilan pekerja 
 Tanggung jawab lingkungan 
 Efisiensi bisnis 

 Keanggotaan koalisi bersifat sukarela 
 Kode etik mendefinisikan kinerja, kepatuhan, audit, dan pedomanpelaporan di 

lima bidang tanggung jawab sosial 
 
Prinsip pedoman tanggung jawab sosial 

 Tenaga kerja, Harus menjunjung tinggi hak asasi pekerja 
 Kesehatan dan keselamatan, Harus menyediakan lingkungan kerja yang 

aman dan sehat 
 Lingkungan Hidup, Efek merugikan diminimalkan 
 Sistem manajemen, Memastikan kepatuhan dengan kode 
 Etika, Harus menjunjung standar etika tertinggi 

 
 

3. Dalam kurun waktu 5 tahun banyak pimpinan eksekutif perusahaan yang keluar 

dan berpindah bekerja di perusahaan pesaing kita. Jika perusahaan x seorang 

Manajer HRD apa yang akan perusahaan x sarankan kepada pimpinan 

perusahaan untuk mengurangi resiko kehilangan rahasia dagang dan hak cipta 

perusahaan. Bagaimana respon pimpinan sebaiknya. 

 

 Jawaban, 

 

Respon pemimpin yang pasti mencermati jenis pengunduran diri seperti apa yang 

dilakukan pegawai ini. Dengan kejelasan ini, tentu jika telah diketahui, permisalan 

karena masalah internal seperti benefit dan kesejahteraan pegawai atau loyalitas 

pegawai maka harus ada perjanjian, pertama jika itu memang berkaitan dengan 

pelanggaran tentu akan adanya hukum dan gugatan jika ini merupakan sebuah 

transaksi maka yang dilakukan pemimpin adalah menahan pegawai. Tentu ini akan 

berefek pada image seorang pegawai, namun sekali lagi harus dilakukan komunikasi. 

Karena seseorang harus tetap bekerja sertidaknya untuk mendapat uang. Alih – alih 

malah menjadi masalah, harus ada komunikasi terkait dengan masalah ini. Berikut 

penjelasan lebih lanjut. 



Jan 2021, 31st-  Novita Anggraini 
Ethics| MTI Reg-B 

 
 

Pada dasarnya adalah setiap pekerja berhak mengundurkan diri dari perusahaan 
tempat ia bekerja. Hal ini diatur dalam Kepmennaker No. 150 tahun 2000 tentang PHK, 
Pesangon dan lainnya. Dalam pasal 2(2)(b) disebutkan bahwa pengusaha dapat 
melakukan PHK tanpa meminta ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat dalam hal pekerja 
atas kemauan sendiri mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis tanpa 
mengajukan syarat. Bila perusahaan masih membutuhkan pekerja yang bersangkutan, 
penundaan pengunduran diri pekerja tersebut mungkin saja dirundingkan. Pasal 26 
dengan tegas mengatur bahwa pekerja yang mengundurkan diri secara baik dan atas 
kemauan sendiri berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai 
dengan ketentuan Pasal 23 dan 24. Karena itu, jika pekerja tetap pada pendiriannya 
guna mengundurkan diri, perusahaan berkewajiban memenuhi ketentuan Pasal 26 
tersebut. Jika pekerja memang bermaksud pindah ke perusahaan pesaing, perlu 
diperiksa ketentuan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja tersebut 
dan atau peraturan perusahaan dan atau KKB. Dalam ketiga dokumen tersebut 
mungkin saja diatur adanya ketentuan pernyataan kerahasiaan (perjanjiannya biasanya 
disebut Non-Disclosure Agreement), yang mensyaratkan pekerja untuk tidak membuka 
rahasia perusahaan dengan cara dan nama apapun juga, termasuk dilarang bekerja di 
perusahaan pesaing selama waktu tertentu. Jika larangan itu ada, perusahaan dapat 
saja mengingatkan pekerja tentang adanya larangan dimaksud. Jika larangan tersebut 
dilanggar, perusahaan berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap pekerja tersebut 
(Anon t.t.). Dengan demikian, walaupun larangan bekerja di perusahaan pesaing tidak 
diatur secara tegas dalam salah satu dokumen yang disebutkan diatas, sepanjang ada 
bukti terbukanya rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan, 
perusahaan dapat saja mengajukan tuntutan kepada pekerja tersebut. 
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NAMA  : RUDY SEFTIAWAN 

KELAS  : MTIB21 

MATKUL : Ethical Issues in Electronic Information Systems 
 

 

SOAL:  

1. Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa berbedaan ketiganya dalam 
pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pebuatan 
keputusan.  

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, serta 
manfaatnya. Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam proses 
pengembangan sebuah perangkat lunak dan implementasinya di pemerintahan? jelaskan  

3. Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran audit 
dalam konteks compliance ini.  

4. Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan 
secara komprehensif  

5. Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM 
dioutsourcing-kan. Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang 

Jawaban : 

1. ETIKA 

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam 
pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. 
Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti 
norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang 
baik. 

Menurut saya etika adalah ukuran dari sebuah tingkah laku seorang individu yang berlaku di 
masyarakat, yang biasa digunakan dalam pergaulan dan menunjukan hal-hal atau perilaku 
yang baik dalam pergaulan tersebut. 

MORAL 

Moral adalah nilai yang berlaku sehingga menimbulkan baik dan buruk suatu tindakan dengan 
tidak merugikan orang lain berdasarkan nurani diri. Nilai moral dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu 
ajaran agama, adat istiadat dan ideologi. 

Menurut saya moral adalah suatu hal baik atau nilai positif yang ada dalam diri tiap individu 
yang mendasari sebuah perilaku di masyarakat. 

HUKUM 

https://elearning.binadarma.ac.id/course/view.php?id=2807#section-0


Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk 
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya 
kekacauan. 

            Menurut saya hukum adalah suatu sistem yang di rangkai untuk mengatur tingkah laku 
manusia agar tertib dan tidak kacau. Tetapi terkadang hukum itu di buat untuk untuk 
mementingkan sebuah pihak dan memungkinkan merugikan pihak lain. 

 

Jadi perbedaan hukum, moral, etika adalah 

Kalau hukum itu di buat oleh manusia dan terkadang mementingkan sebuah pihak, 
sedangkan etika muncul dari kebiasaan tingkah laku yang dianggap baik di masyarakat, dan 
moral brasal dari dari hati nurani tiap manusia. 

 

2. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata (lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta). Sedangkan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (lihat Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). 

Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di 

bidang teknologi (lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). 

Sebagai contoh, bayangkan Apple, yang telah berhasil mempopulerkan gadget satu tombol, 

seperti yang kita bisa lihat pada iPhone, iPod, dan iPad. Apple terkenal dengan logo apel 

digigitnya. Logo tersebut ditempel di seluruh produk mereka. Logo itu merepresentasikan 

perusahaan dan dagangan mereka sedemikian rupa, sekali kita melihat apel tergigit, kita 

teringat Apple, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan logo dan nama yang sama. 

Dalam hal ini, nama ‘Apple’ dan logo apelnya adalah merek. 

Untuk menjalankan teknologinya, Apple juga menulis dan menyusun serangkaian kode yang 

menjadi basis dari software-nya. Kode tersebut dilindungi oleh hak cipta. Apple juga 

menemukan cara yang lebih mudah dalam menggunakan gadget, yaitu gunakan satu tombol 

saja, selebihnya touch screen. Penemuan ini dilindungi oleh paten. 

 



Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ 
atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga 
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.  

Apa Itu HAKI 
Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan 
dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang 
berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati 
secara ekonomis hasil dari  suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan 
intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. 

Istilah HAKI di dapat dari Intellectual Property Right (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 
Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. 

Fungsi dan Tujuan HAKI 
Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakan nya HAKI, antara lain : 

 Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun 
kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai 
ekonomis yang terkandung di dalamnya.. 

 Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. 
 Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. 

Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya 
dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 

 Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri 
yang ada di Indonesia 

Ruang Lingkup Tentang HAKI 
Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda, berikut adalah 
penjelasan lengkapnya : 

 Hak Ekonomi 

Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti 
hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam 
masyarakat. 

 Hak atas Ciptaan 

Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, 
fotografi, database, dan lainya. 

Dasar Hukum Tentang HAKI 
 



Dasar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual cakupanya cukup luas, berikut adalah 
beberapa di antaranya : 

 UU Nomor 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta. 

Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. 

 UU Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten. 

Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. 

 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu 
perlindungan terhadap merek. 
 UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 

Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya. 
 UU Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

Berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu. 
 UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 

Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap 
rahasia dagang 

 
3. Menurut kamus, compliance yang dalam bahasa Indonesia bermaknakepatuhan, adalah 
bertindak (sesuai) dengan standar yang diterima (oleh peraturan, lingkungan, komunitas dll). 
Contohnya, mengemudi sesuai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan adalah sebuah 
tindakan kepatuhan, sama halnya dengan peraturan yang hanya memperbolehkan satu buah 
tas tangan saja yang dibawa masuk ke pesawat. Sebuah DVD player yang diproduksi sesuai 
dengan spesifikasi teknis untuk cakram (disc) disebut memenuhi suatu set standar. 
Kepatuhan juga dapat berarti mengikuti seperangkat aturan atau rambu-rambu agar suatu 
organisasi dapat beroperasi secara legal. Pelaksanaan prosedur tersebut untuk memenuhi 
kepatuhan (compliance) bisa saja memerlukan beberapa standar. 
IT Compliance adalah pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dengan 
standar yang diterapkan dalam lingkungan atau institusi tertentu. 
 
Jadi adalah salah, jika Anda berasumsi bahwa IT Compliance menyangkut aspek teknologi 
saja. IT Policy Compliance (kepatuhan akan kebijakan TI) boleh dikatakan sebagai satu 
ekosistem lengkap yang mencakup: 

   Tujuan strategis organisasi. 
   Pelatihan dan kesadaran Pengguna komputer. 
   Kebijakan di tingkat atas. 
   Prosedur dan standar. 
   Pengaturan konfigurasi. 
   Kontrol terhadap teknologi. 
   Pemantauan yang berkelanjutan. 
   Penilaian risiko bisnis. 
   Auditor Internal dan Eksternal. 
  



Secara keseluruhan, kepatuhan adalah tentang manusia, proses, dan teknologi. Banyak 
perusahaan yang memberikan perhatian terlalu banyak kepada teknologi dan akhirnya gagal 
dalam audit karena kurangnya perhatian terhadap faktor manusia dan proses. 

Beberapa contoh standar pemerintah dan industri yang mempengaruhi kebijakan kepatuhan 
TI misalnya: 

   Control Objectives for Information and Related IT (COBIT). 
   National Institute of Standards and Technology (NIST) standards. 
   International Standards Organization (ISO) 27001. 
   Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 
   Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). 
   NERC Critical Infrastructure Protection (CIP) standards. 
   Federal Financial Institution Examination Council (FFIEC) Information Security Book. 
   Security Content Automation Protocol (SCAP). 

 
4.  Fraud adalah kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem dalam bentuk  manipulasi 
informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai 
contoh adalah harga tukar saham yang menyesatkan melalui rumor yang disebarkan dari 
mulut ke mulut atau tulisan. Begitu juga dengan situs lelang fiktif dengan mengeruk uang 
masuk dari para peserta lelang karena barang yang dipesan tidak dikirim bahkan identitas 
para pelakunya tidak dapat dilacak dengan mudah. 
 
Fraud merupakan suatu kecurangan yang sengaja dibuat untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi dan kelompoknya serta dengan sengaja untuk merugikan orang lain. 
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan 
Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas 
kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat. Asosiasi ini menggolongkan fraud ke 
dalam 3 jenis berdasarkan kegiatannya, yaitu : 
 
1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation) 
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau 
pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang 
tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). 
 
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) 
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu 
perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya 
dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan 
keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah 
window dressing. 
 
3.Korupsi(Corruption). 
Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain 
seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-
negara berkembang yang penegakan hukumnya 
lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya 
masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang 
bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis 
mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan 
(conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), 
dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). 
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1. Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika dan Hukum. Apa perbedaan ketiganya dalam 

pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pembuatan 

keputusan. 

• Moral bermakna sesuatu yang bertautan dengan kaidah- kaidah tingkah laku, akhlak, budi 

pekerti, yang kemudian membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai 

dengan benar sesuatu yang baik dan buruk di dalam kehidupan. 

• Etika merupakan sebuah ilmu tentang norma kesusilaan yang akan menentukan bagaimana 

sepatutnya manusia akan hidup di dalam masyarakat yang akan berkaitan dengan aturan-aturan 

atau prinsip-prinsip yang akan menentukan tingkah laku yang benar. 

• Pengertian hukum secara umum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa kaidah/norma baik 

tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat 

yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. 

Etika dan moral harus mendapat perhatian yang utama dalam penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama dalam perangkat lunak(software). Teknologi informasi dan komunikasi 

berorientasi pada perangkatperangkatnya, yaitu komputer (sebagai hardware) dan perkembangan 

software (sebagai perangkat lunak). Software merupakan hasil dari pemikiran dan budidaya 

manusia. Di dalam teknologi informasi, perangkat lunak atau program komputer ini lebih dihargai 

daripada produk lainnya. Jika kita bicara software, maka ada kaitannya dengan masalah hakikat dan 

kekuatan hukum kepemilikan. Dalam menciptakan suatu kepemilikan atau suatu hasil karya yang 

baru, maka perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. 

 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang serta manfaatnya. 

Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam proses pengembangan 

sebuah perangkat lunak dan implementasinya di pemerintahan? Jelaskan. 

• Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan 

hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak 

untuk menyalin suatu ciptaan". Manfaatnya adalah dapat memungkinkan pemegang hak 

tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak 

cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. 

• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya 

di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya 

tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 



Manfaatnya adalah pemegang hak paten memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Paten yang 

dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. 

• Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau 

bisnis, memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan kerahasiaannya 

tersebut dijaga oleh pemilik Rahasia Dagang. Manfaatnya adalah perlindungan hak rahasia 

dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari 

tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara 

terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. 

 

3. Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran audit dalam 

konteks compliance ini. 

Menurut kamus, compliance yang dalam bahasa Indonesia bermaknakepatuhan, adalah bertindak 

(sesuai) dengan standar yang diterima (oleh peraturan, lingkungan, komunitas dll). Contohnya, 

mengemudi sesuai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan adalah sebuah tindakan kepatuhan, 

sama halnya dengan peraturan yang hanya memperbolehkan satu buah tas tangan saja yang dibawa 

masuk ke pesawat. Kepatuhan juga dapat berarti mengikuti seperangkat aturan atau rambu-rambu 

agar suatu organisasi dapat beroperasi secara legal. Pelaksanaan prosedur tersebut untuk memenuhi 

kepatuhan (compliance) bisa saja memerlukan beberapa standar. Jadi konsep Compliance dalam TI 

adalah pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi (TI) yang sesuai dengan standar yang 

diterapkan dalam lingkungan atau institusi tertentu. 

Kepatuhan berarti mengikuti suatu aturan standar atau rambu-rambu yang tertulis dan telah 

disahkan atau diterbitkan oleh lembaga atau organisasi secara internal atau eksternal perusahaan. 

Muncul Compliance Audit (audit kepatuhan) yang diatur di statement on Auditing Standars (SAS) 

adalah untuk membantu perusahaan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan baik secara 

internal (misalnya SOP jam kerja) ataupun eksternal. Ketika melakukan pemeriksaan di dalam 

sebuah perusahaan audit kepatuhan menjadi program kerja internal audit untuk memastikan 

kepatuhan (100%) terhadap ketentuan yang berlaku. Audit Compliance (Kepatuhan) adalah 

program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan 

aturan tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang. Menurut Halim (2008:198) pengertian Audit 

Compliance (audit kepatuhan) adalah utuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi 

tertentu dari sautu entitaas sesuai dengan kondisi-kodisi, aturan-aturan dan reguulasi yang telah 

ditentukan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, 

peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan 

berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Audit kepatuhan seringkali dinamakan sebagai audit 

aktivitas. Audit kepatuhan merupakan suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk 



menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur –prosedur, kebijakan-

kebijakan, atau peraturan yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, tujuan 

audit kepatuhan sudah tentu menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur, tata cara, serta 

peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi tersebut. Temuan audit kepatuhan biasanya 

disampaikan pada seseorang di dalam unit organisasi yang diaudit dan menyampaikan kepada 

pihak-pihak diluar organisasi yang sifatnya lebih luas. Manajemen adalah pihak pertama atau utama 

yang menaruh perhatian prosedur-prosedur dan peraturan yang berlaku. Audit jenis ini sebagian 

besar dilaksanakan oleh auditor yang dipekerjakan pada unit organisasi itu sendiri. 

 

4. Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan secara 

komprehensif. 

• Pengertian Cyber crime atau kejahatan dunia maya (IT) adalah suatu tindakan ilegal yang 

dilakukan melalui sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan 

dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai 

macam cara dan tujuan yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-

orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi.  

• Sedangkan pengertian Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, 

atau dokumen-dokumen , dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan 

penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang 

diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai 

pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan 

berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih 

sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi 

atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang 

tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering 

disebut sebagai dokumen palsu.  

• Breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 

yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 

kontrak yang bersangkutan. Tindakan tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 

pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan 

ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena 

hal tersebut. 

 

 



5. Trend terbaru dalam manejemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM di 

outsourcing-kan. Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan perlu di-out 

sourcing-kan? Dan aspek apa saja yang seharusnya tetap in-house? 

Ada beberapa Aspek yang baik dan perlu untuk di outsourcingkan yaitu; 
a. Meningkatkan fokus perusahaan. dengan melakukan Outsourcing, perusahaan dapat memusatkan 

diri pada masalah dan strategi utama dan umum, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari yang 
kecil-kecil diserhakan kepada pihak ketiga. 

b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia. Spesialisasi pekerjaan seperti yang dimiliki dan 
dikembangkan oleh para kontraktor (outsourcing provider) mengakibatkan kontraktor tersebut 
memiliki keunggulan kelas dunia dalam bidangnya. Tentu saja di sini diasumsikan bahwa 
outsourcing diberikan betul-betul kepada kontraktor yang unggul dibidang pekerjaan yang 
dikontrakkan. 

c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering. Outsourcing adalah produk samping 
dan salah satu manajemen tool lagi yang sangat unggul, yaitu businees process reengineering. 
Reengineering adalah pemikiran kembali secara fundamental mengenai proses bisnis, dengan 
tujuan untuk melakukan perbaikan secara dramatis tentang ukuran-ukuran keberhasilan yang sangat 
kritis bagi perusahaan, yaitu biaya, mutu, jasa, dan kecepatan. 

d. Membagi resiko. Apabila semua aktivitas dilakukan oleh perusahaan sendiri, semua investasi yang 
diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut harus dilakukan oleh perusahaan sendiri pula. Perlu 
diingat bahwa semua bentuk investasi menanggung resiko tertentu. Apabila semua investasi 
dilakukan sendiri maka seluruh resiko juga ditanggung sendiri. Apabila beberapa aktivitas 
perusahaan dikontrakkan kepada pihak ketiga maka resiko akan ditanggung bersama pula. 

e. Sumber dayasendiri dapat digunakan untuk kebutuhan – kebutuhan lain. Setiap perusahaan tentu 
mempunyai ketebatasan dalam kepemilikan sumber daya. Tantangan yang terus-menerus harus 
dihadapi adalah bahwa sumber daya tersebut harus selalu dimamfaatkan untuk memamfaatkan 
bidang-bidang yang paling menguntungkan. Outsourcing memungkinkan perusahaan untuk 
menggunakan sumber daya yang dimiliki secara terbatas tersebut untuk bidang-bidang kegiatan 
utama, yaitu hal yang paling dibutuhkannya. 

f. Memungkinkan tersedianya dana kapital. Outsourcing juga bermanfaat untuk mengurangi investasi 
dana kapital pada kegiatan non-core. Sebagai ganti dari melakukan investasi di bidang kegiatan 
tersebut, lebih baik mengkontrakkan sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dengan dana operasi, 
bukan dana investasi. Dengan demikian, dana kapital dapat digunakan pada aktivitas yang lebih 
bersifat utama. 

g. Menciptakan dana segar. Outsourcing, sering kali dapat dilakukan tidak hanya mengontrakkan 
aktivitas tertentu pada pihak ketiga, tetapi juga disertai dengan penyerahan/penjualan/penyewaan 
aset yang digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu tersebut. 

h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Keuntungan yang sangat taktis dari outsourcing 
adalah memungkinkan untuk mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Pengurangan biaya ini 
dapat dan dimungkinkan diperoleh dari mitra outsource melalui berbagai hal, misalnya spesialisasi, 
struktur pembiayaan yang lebih rendah, ekonomi skala besar (economics of scale).Pengurangan ini 
tidak mungkin dapat diperoleh apabila aktivitas yang bersangkuta dilakukan sendiri karena tidak 
mempunyai kemudahan seperti yang dimiliki oleh mitra outsource di atas. 

i. Memperoleh sumber daya yang tidak di miliki sendiri. Perusahaan melakukan outsourcing untuk 
suatu aktivitas tertentu karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk 
melakukan aktivitas tersebut secara baik dan memadai. Misalnya dalam hal aktivitas logistik, untuk 
memperoleh biaya logistik yang optimal diperlukan suatu model analitis yang canggih. Banyak 



perusahaan tidak mempunyai ahli yang cukup dan cakap untuk mengembangkan model-model ini. 
Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah melakukan outsourcing. 
Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Outsourcing dapat juga digunakan 
untuk mengatasi pengelolaan hal atau mengawasi fungsi yang sulit dikendalikan. Fungsi yang sulit 
dikelola dan dikendalikan ini, misalnya birokrasi ekstern yang sangat berbelit yang harus ditaati 
oleh perusahaan yang dimiliki negara dalam menjalankan fungsi pembelian barang dan jasa, yang 
sulit ditembus dengan cara-cara biasa. Hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan mengkontrakkan 
saja seluruh pekerjaan tersebut pada pihak ketiga yang berbentuk swasta, yang tidak terikat pada 
birokrasi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINI KASUS 

1. Seorang sahabatmu berencana menggunakan layanan online melalui sebuah website untuk 
mencari jodoh. Sebagai syarat untuk ikut program tersebut, dia harus memberikan data 
pribadinya agar dapat dibaca dan dinilai peserta lain untuk menilai kecocokan satu sama lain. 
Selain mengisi data personal di website, dia juga harus mengisi survey sebanyak 5 lembar dan 
mengupload foto terbaru. Apa saran Anda terhadap teman Anda tersebut? Apakah Anda 
setuju dengan langkahnya mengikuti program jodoh online? Jika iya setuju mengapa? Jika 
tidak setuju mengapa? Jelaskan. 

Saran saya kepadanya adalah untuk tidak mengikuti program jodoh online tersebut karena program 
jodoh online terebut menginginkan data pribadi dimana data pribadi itu merupakan permasalahan 
yang menjadi konsentrasi khusus, merupakan hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa 
biodata, lokasi, foto, video, maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh 
seseorang. Sebelum seseorang melakukan instalasi terhadap program yang berkaitan dengan data 
pribadi, biasanya pihak penyedia aplikasi akan melakukan persetujuan terlebih dahulu jika akan 
menggunakan data yang terkait dengan privasi seseorang. Hal tersebut bertujuan agar suatu saat 
pihak penyedia aplikasi tidak dapat dituntut atas dasar permasalahan privasi. Berdasarkan pengertian 
tersebut maka segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, 
pengubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu dari 
pemiliknya. Hal itu termasuk dalam kategori kejahatan cyber. 

 

2. Jika sebuah perusahaan bermaksud ekspor ke suatu negara yang menerapkan standar 
Electronic Product Environmental Assesment Tool (EPEAT) untuk aspek green computing, 
bagaimana dampak etis dalam mengelola program tersebut? Apa saja yang harus 
diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan tersebut? 

Terkait dengan standar system Electronic Product Environmental Assesment Tool (EPEAT), 
tentunya perusahaan haruslah dapat memenuhi kriteria yang ada pada system penilaian EPEAT 
tersebut, dimana ada 51 kriteria lingkungan yang harus dipenuhi. Tentunya dalam memenuhi aspek 
untuk produk “green” tersebut, perusahaan haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan memenuhi 
sebagai berikut : 

• Menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit listrik. 
• Mengurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi. 
• Meningkatkan jumlah bahan yang dapat digunakan kembali (daur ulang). 
• Membantu konsumen membuang produk mereka dengan cara yang aman bagi lingkungan di 

akhir masa manfaat produk. 

 

3. Dalam kurun waktu 5 tahun banyak pimpinan eksekutif perusahaan yang keluar dan 
berpindah bekerja diperusahaan pesaing kita. Jika Anda seorang Manajer HRD apa yang 
akan Anda sarankan kepada pimpinan perusahaan untuk mengurangi resiko kehilangan 
rahasia dagang dan hak cipta perusahaan. Bagaimana respon pimpinan sebaiknya. 
Yang saya sarankan kepada pimpinan perusahaan sebagai berikut : 
• Catat dan simpan. Secara teliti catatlah detail dari ide brilian perusahaan, termasuk dengan siapa 

dan kapan perusahaan membagi ide tersebut. Simpan di komputer atau ponsel, dalam file yang 
diproteksi dengan password. Sebagai back-up, kirim email berisi file ide tersebut ke alamat email 
perusahaan terpercaya yang lain, supaya dapat mengetahui kapan perusahaan pertama kali 
membuat catatan mengenai ide tersebut. 

• Daftarkan ide dan merek perusahaan. Buka website Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (www.dgip.go.id) yang mengidentifikasi tipe hak 
kekayaan intelektual apa yang perusahaan miliki. Di sini kita bisa menemukan tata cara 
melakukan hak paten, hak merek, atau hak cipta, dan melakukan registrasi secara online. Dalam 
website tersebut kita juga bisa mencek apakah merek yang kita buat sudah pernah didaftarkan 
oleh orang lain (alias, merek kita sudah tidak eksklusif). 



• Kuatkan hak-hak perusahaan. Begitu kita mendaftarkan ide-ide perusahaan, langkah selanjutnya 
adalah menguatkan hak-hak kita. "Jika kita tidak secara agresif mengurus hak kekayaan 
intelektual perusahaan, kelak kita nanti bisa repot mengurusnya secara hukum (jika ide atau 
merek kita diakui orang lain. 

• Gunakan perjanjian dengan vendor, investor, atau karyawan, untuk tidak membocorkan rahasia 
dan melakukan persaingan usaha yang sehat (misalnya, tidak memasang harga di bawah harga 
pasar). Cek www.hukumonline.com untuk mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan 
seputar dunia usaha. Saat Anda membuka informasi, pastikan hal ini hanya sebagai pengetahuan 
saja. Pastikan juga Anda memberikan regulasi yang dapat diakses dan diunduh karyawan. 

• Dapatkan penasihat hukum. Ketika usaha yang kita rintis sudah makin berkembang, pekerjakan 
seorang pengacara yang berspesialisasi di bidang kekayaan intelektual. Kita akan sangat terbantu 
ketika berniat menjalani suatu prosedur hukum, karena ada ahli yang selalu membimbing 
langkah-langkah kita, sekaligus memberikan saran-saran mengenai apa yang harus kita lakukan. 
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A. SOAL 
1. Pertanyaan: 
Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa berbedaan ketiganya dalampendekatan 
penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pebuatankeputusan. 
Jawaban: 
Moral adalah keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah, sedangkan istilah etika 
menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari seorang individu oleh suatu 
kelompok (bangsa, organisasi, profesi) di mana individu tersebut berada, sedangkan hukum 
adalah system aturan yang memberi tahu kita apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hukum 
sendiri ditegakkan oleh seperangkat institusi (polisi, pengadilan, badan pembuat hukum). 
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. 
 
Didalam pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pembuatan 
keputusan, seperti yang disampaikan diatas bahwa Tindakan moral sesuai dengan apa yang 
diyakini seseorang sebagai hal yang benar untuk dilakukan, sehingga tentunya dapat 
menimbulkan keputusan yang bersifat subjektif, walaupun Hukum dapat menyatakan suatu 
tindakan legal, meskipun banyak orang mungkin menganggap tindakan tersebut tidak bermoral, 
seperti keputusan manajemen terkait pengawasan semua aktivitas pegawai didalam 
menggunakan perangkat teknologi, seperti kebijakan pengawasan penggunaan email pribadi, 
dimana secara hukum hal tersebut dilegalkan oleh perusahaan, namun secara etika petugas 
memiliki hak (penguasaan penuh) terhadap akses pegawai, sehingga mampu melihat semua 
aktivitas termasuk hal terkait privasi pegawai, dan ini tentunya secara moral diyakini sebagai 
banyak individu khususnya pegawai sebagai aktivitas yang tidak benar. 
 
Tentunya terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil terhadap kondisi ini, agar setiap 
keputusan yang diambil dapat diterima dan tidak berdampak negative. 
 
2. Pertanyaan: 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, sertamanfaatnya. 
Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam prosespengembangan sebuah 
perangkat lunak dan implementasinya di pemerintahan? Jelaskan 
Jawaban: 
Hak cipta adalah hak eksklusif untuk mendistribusikan, menampilkan, melakukan, atau 
mereproduksi karya asli dalam bentuk salinan atau untuk menyiapkan karya turunan berdasarkan 
karya tersebut. Manfaatnya berupa Perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta 
“karya asli dari penulis dalam media ekspresi berwujud apa pun, yang sekarang diketahui atau 
dikembangkan kemudian, yang darinya mereka dapat dilihat, direproduksi, atau 
dikomunikasikan, baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat. 
 
Paten adalah pemberian hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang 
kepada penemu. Paten mengizinkan pemiliknya untuk mengecualikan publik dari membuat, 
menggunakan, atau menjual penemuan yang dilindungi, dan memungkinkan tindakan hukum 



terhadap pelanggar. Tidak seperti hak cipta, paten dapat bermanfaat untuk mencegah kreasi 
independen serta penyalinan. Bahkan jika orang lain menemukan item yang sama secara mandiri 
dan tanpa pengetahuan sebelumnya tentang penemuan pemegang paten, penemu kedua 
dikecualikan dari menggunakan perangkat yang dipatenkan tanpa izin dari pemegang paten asli. 
 
Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi bisnis yang merepresentasikan sesuatu yang 
bernilai ekonomi, memerlukan upaya atau biaya untuk mengembangkannya, memiliki keunikan 
atau kebaruan pada tingkat tertentu, umumnya tidak diketahui publik, dan dijaga kerahasiaannya. 
Undang-undang rahasia dagang melindungi lebih banyak teknologi di seluruh dunia daripada 
hukum paten, sebagian besar karena manfaatnya berikut ini:  
• Tidak ada batasan waktu untuk perlindungan rahasia dagang, seperti halnya dengan paten 

dan hak cipta.  
• Tidak perlu mengajukan aplikasi, mengungkapkan kepada orang atau lembaga mana pun, 

atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak luar untuk mendapatkan perlindungan. 
Oleh karena itu, tidak ada biaya pengajuan atau aplikasi yang diperlukan untuk melindungi 
rahasia dagang.  

• Meskipun paten dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan, artinya penemuan yang terkena 
dampak tidak lagi memiliki perlindungan paten, risiko ini tidak ada untuk rahasia dagang. 

 
Terhadap HKI pada pengembangan perangkat lunak, di Indonesia sendiri dimasukkan kedalam 
kategori hak Cipta, didalam prakteknya sendiri masih banyak pada para pengembang tindak 
mendaftarkan perangkat lunaknya sehingga sering sekali terjadi pelanggara hak cipta terhadap 
karyanya, secara aturan pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan Hak Cipta pada undang-
undang no.19 tahun 2002 tentuang hak cipta. 
Diluar negeri ada beberapa negara pemerintahnya mengizinkan untuk mempatenkan perangkat 
lunak yang dikembangkan, shingga sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten 
yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan¬perusahaan ini miliki 
perjanjian cross licensing, artinya ''Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya 
boleh menggunakan paten anda''. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat 
merugikan perusahaan perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Sehingga  
meninbulkan beberapa perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini.  
 
3. Pertanyaan: 
Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran auditdalam 
konteks compliance ini. 
Jawaban: 
Konsep Compliance dalam penerapan IT adalah Kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, 
spesifikasi, atau undang-undang yang ditetapkan terhadap penerapan IT di Organisasi tersebut. 
 
Audit dalam konsep IT Compliance memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:  
• Menentukan bahwa sistem dan kontrol internal memadai dan efektif  
• Memverifikasi keberadaan aset perusahaan dan memelihara pengamanan yang tepat atas 

perlindungannya  
• Mengukur kepatuhan organisasi dengan kebijakan dan prosedurnya sendiri  
• Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur kelembagaan, undang-undang yang sesuai, dan 

praktik yang baik diikuti  
• Mengevaluasi kecukupan dan keandalan informasi yang tersedia untuk pengambilan 

keputusan manajemen 
 



4. Pertanyaan: 
Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan 
secara komprehensif 
Jawaban: 
Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui 
sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan 
pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan 
yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti 
dan menguasai bidang teknologi informasi.  
 
Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-
dokumen,dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah 
kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui 
pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski 
pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk 
tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut 
pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang 
dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut 
ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut 
sebagai dokumen palsu.  
 
Breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 
yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 
kontrak yang bersangkutan. Tindakan tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan 
ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena 
hal tersebut. 
 
 
5. Pertanyaan: 
Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM 
dioutsourcingkan. Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan perludi-out 
sorcing-kan? Dan aspek apa yang seharusnya tetap in-house? 
Jawaban: 
Untuk pola sdm baik out sourcing ataupun in house, tentunya harus diperhatikan hal-hal yang 
terkait perspektif dari kebutuhan organisasi itu sendiri, berikut aspek yang menjadi pertimbangan 
terkait penggunaan sdm out sourching: 

1. Adanya kebutuhan untuk project jangka pendek, dimana dibutuhkan tenaga sdm yang ahli 
untuk percepatan dan cost yang murah 

2. Mempertimbangkan adanya keterlibatan tenaga outsourcing ahli untuk menggembangkan 
sdm internal dalam organisasi 

3. Mempertimbangkan penempatan untuk outsourching yang memungkinkan untuk tidak 
ditempatkan ditempat yang core strategis seperti area proses korporasi, karena hal ini 
dimungkinkan dapat terungkap ke pesaing saat sdm outsource tersebut sudah tidak bekerja di 
organisasi. 

4. Sangat cocok untuk ditempatkan pada area support untuk mendukung stragis organisasi 
seperti penerjaan pengembangan dan penelitian  dimana penempatan dimungkinkan didapat 
banyak tenaga ahli dengan waktu cepat. 



Untuk pola in-house sendiri sudah sangat jelas jika dibandingkan dari hal-hal disebut diatas, 
terutama sekali terkait dengan aspek proses core strategis organinasi, dimana ini akan sangat baik 
jika dijalankan oleh pihak sdm internal, guna menghindari potensi kebocoran inforamsi akan 
lebih rendah, selain itu adanya prespektif dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan 
keharmonisan dan kekompakan pegawai, dimana tentunya ini akan memacu motivasi positif dari 
karyawan yang dapat berdampak pada kemajuan organisasi. 

 
B. MINI KASUS: 
1. Seorang sahabatmu berencana menggunakan layanan online melalui sebuah websiteuntuk 

mencari jodoh. Sebagai syarat untuk ikut program tersebut, dia harus memberikandata 
pribadinya agar dapat dibaca dan dinilai peserta lain untuk menilai kecocokan satusama lain. 
Selain mengisi data personal di website, dia juga harus mengisi surveysebanyak 5 lembar dan 
mengupload foto terbaru. Apa saran anda terhadap teman andatersebut? Apakah anda setuju 
dengan langkahnya mengikuti program jodoh online? Jikaiya setuju mengapa? Jika tidak 
setuju mengapa? Jelaskan 
Jawaban: 
Saya akan menyarankan terlebih dahulu kepada teman saya terkait dengan data yang akan 
dikirimkan ke layanan online tersebut, diantarnya dengan: 
a) Memberikan sosialisasi/pengetahuanmengenai pentingnya menjaga data pribadi dan 

risiko apa saja yang dapat timbul dan dampaknya, agar dalam dirinya timbul kepedulian 
(awareness) untuk proteksi data pribadinya sendiri. 

b) Meminta teman saya memastikan layanan online tersebut memiliki legalitas terkait 
kebijakan terhadap pengaman data pribadi yang tentunya patuh terhadap perundangan 
data privasi (GDPR) dunia. 

c) Memastikan juga layanan online tersebut berasal dari perusahaan yang ternama, 
mengingat tentunya perusahan-perusahan besar tidak akan sembarangan dalam menyalah 
gunakan dapat pribadi pelanggan, dan umumnya mereka memiliki system keamanan 
dengan proteksi data yang lebih baik. 

Namun secara pribadi, untuk kebutuhan perjodohan tersebut yang menurut saya tidak terlalu 
mendesak dan media ini hanya bersifat alternative (perjodohan tidak mesti dari layanan 
online tersebut), maka jika dihadapkan dengan harus menyerahkan data pribadi yang dapat 
memiliki potensi terjadinya penyalah gunaan, maka tentunya berdasarkan hal yang saya 
sampaikan sebemumnnya, saya tentunya tidak menyarankan teman saya untuk menggunakan 
media tersebut. 
 

2. Jika sebuah perusahaan bermaksud ekspor ke suatu negara yang menerapkan 
standarElectronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) untuk aspek 
greencomputing, bagaimana dampak etis dalam mengelola program tersebut? Apa saja 
yangharus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan tersebut? 
Jawaban: 
Terkait dengan system EPEAT, tentunya perusahaan haruslah dapat memenuhi kerteria yang 
adapada system penilaian tersebut, dimana ada total 51 kerteria lingkungan yang harus 
dipenuhi. Namun Tentunya dalam mememihi aspek untuk produk “green” tersebut 
perusahaan haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan menuhi sebagai berikut:  
a) Menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit listrik  
b) Mengurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi  
c) Meningkatkan jumlah bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang  



d) Membantu konsumen membuang produk mereka dengan cara yang aman bagi 
lingkungan di akhir masa manfaat produk 

 
3. Dalam kurun waktu 5 tahun banyak pimpinan eksekutif perusahaan yang keluar 

danberpindah bekerja di perusahaan pesaing kita. Jika anda seorang Manajer HRD apayang 
akan anda sarankan kepada pimpinan perusahaan untuk mengurangi resikokehilangan rahasia 
dagang dan hak cipta perusahaan. Bagaimana respon pimpinansebaiknya 
Jawaban: 
Saya akan melakukan assessment sebagai evaluasi terhadap aspek SDM perusahaan terkait 
internal manajemen SDM, hal utama yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana 
perusahaan menerapkan kode etikprofesionalisme dalam kebijakan dan policy perusahaan, 
diantaranya dengan mengacu pada: 
a) keselaraskan cita-cita organisasi khususnya yang berdampak pada kesejahteraan 

karyawan 
b) kebijakan dan aturan, serta asas yang menjadi guide karyawan dalam bekerja 
c) komitmen terhadap apresiasi dan hukuman yang telah dibuat. 
d) Isu yang berkembang di lingkungan pimpinan eksekutif 
 
Selanjutnya saya memastikan juga kopetensi dari pimpinan eksekutif terhadap 
profesionalisme yang dimilikinya,diantarnya terkait penilaian kepribadian (tolak ukur 
evaluasi pimpinan) dan stardard praktek terhadap nilai nilai prilaku profesionalisme 
pimpinan. 
 

 

 



Bhagaskara/192420028 
ETHICAL ISSUES IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM 
 
SOAL: 
1. Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa berbedaan ketiganya dalam 
pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pebuatan keputusan? 
• Moral adalah tradisi informal perilaku baik, yang tetap konstan dari suatu masyarakat ke 

masyarakat lain.  
• Etika adalah kepercayaan, standart, dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk setiap 

individu dan masyarakat (bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain).  
• Hukum adalah peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah dimana terdapat hukuman 

jika tidak dipatuhi. 
Masyarakat mengharapkan komputer untuk digunakan secara etis karena alasan logis yang 
berarti bahwa komputer dapat diprogram untuk melakukan hampir semua hal. Faktor 
transformasi menyadari bahwa komputer dapat melakukan perubahan-perubahan dramatis 
pada kehidupan sosial bermasyarakat. Faktor pemrosesan internal komputer mencakup nilai-
nilai yang terdapat pada program, perhitungan yang kompleks dan tindak pidana kriminalitas 
komputer. 
 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, serta manfaatnya. 
Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam proses pengembangan sebuah 
perangkat lunak dan implementasinya di pemerintahan? Jelaskan 
• Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata (lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta).  

• Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang 
teknologi (lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). 

• Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi 
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga 
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 

Ketiga hal ini dapat menjadi masalah ketika pengembangan sebuah perangkat lunak dan 
implementasinya di pemerintahan ketika perangkat lunak yang kita buat adalah perangkat lunak 
yang memang merupakan inovasi baru. Pada saat kita melakukan kontrak dan implementasi pada 
suatu instansi pemerintahan maka seluruh hak perangkat lunak (hak cipta, paten, dan rahasia 
dagang) akan dianggap dimiliki oleh instansi pemerintahan jika kita tidak mendaftarkan hak cipta 
inovasi ini terlebih dahulu. Kemungkinan terburuknya adalah ketika kita akan membuat hal yang 
sama di instansi lain dan dianggap bahwa hal tersebut melanggar hak cipta/paten/rahasia dagang 
karena hal tersebut telah diimplementasikan pada instansi sebelumnya. 
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3. Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran audit dalam 
konteks compliance ini. 
- IT Compliance adalah pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dengan 
standar yang diterapkan dalam lingkungan atau institusi tertentu. 
Audit dalam konteks compliance ini berperan sebagai memastikan bahwa pelaksanaan dan 
pengelolaan teknologi informasi telah sesuai dengan standar serta memberikan penilaian/solusi  
jika terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar 
 
4. Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan secara 
komprehensif. 
• Kejahatan IT adalah perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan sarana atau 

berkaitan dengan sistem atau jaringan komputer termasuk kejahatan secara illegal, menawarkan 
atau mendistribusikan informasi melalui sarana sistem atau jaringan komputer. 

• Fraud adalah kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem dalam bentuk  manipulasi informasi 
keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. 

• Breach of Contract adalah pelanggaran atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan kontrak 
atau perjanjian yang mengikat secara hukum. 

 
5. Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM dioutsourcing-
kan. Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan perlu di-out sourcing-kan? Dan 
aspek apa yang seharusnya tetap in-house? 
- Aspek manajemen SDM yang dapat dipihak ketigakan adalah pencarian dan penyaringan SDM 
yang akan direkrut ke dalam perusahaan. 
- Aspek manajemen SDM yang tidak dapat dipihak ketigakan seperti payroll ataupun sesuatu 
yang menyangkut rahasia internal perusahaan.  
 
MINI KASUS: 
1. Seorang sahabatmu berencana menggunakan layanan online melalui sebuah website untuk 
mencari jodoh. Sebagai syarat untuk ikut program tersebut, dia harus memberikan data 
pribadinya agar dapat dibaca dan dinilai peserta lain untuk menilai kecocokan satu sama lain. 
Selain mengisi data personal di website, dia juga harus mengisi survey sebanyak 5 lembar dan 
mengupload foto terbaru. Apa saran anda terhadap teman anda tersebut? Apakah anda setuju 
dengan langkahnya mengikuti program jodoh online? Jika iya setuju mengapa? Jika tidak setuju 
mengapa? Jelaskan 
- Saya setuju jika terdapat syarat dan ketentuan bahwa data personal yang kita upload digunakan 
hanya untuk kebutuhan fungsional sistem "pencari jodoh" tersebut karena layanan ini dapat 
membantu orang-orang yang susah menemukan jodohnya terutama orang yang sebagaian besar 
waktunya untuk kerja di depan komputer. Jika tidak terdapat ketentuan tersebut maka saya tidak 
menyarankan untuk menggunakan aplikasi tersebut karena masih jalan lain untuk mendapatkan 
jodoh tanpa harus menggunakan aplikasi.  
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 2. Jika sebuah perusahaan bermaksud ekspor ke suatu negara yang menerapkan standar 
Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) untuk aspek green computing, 
bagaimana dampak etis dalam mengelola program tersebut? Apa saja yang harus diperhatikan 
dan dipenuhi oleh perusahaan tersebut? 
- Produk-produk yang akan diekspor haruslah memenuhi standar IEEE 1680. Standar ini 
merupakan kelompok standar keberlanjutan IEEE yang menangani penilaian kinerja lingkungan 
produk elektronik. Standar ini berisikan: 
• 1680.1 - Standar untuk penilaian tanggung jawab lingkungan dan sosial dari komputer, 

tablet dan monitor. 
1. "1680.1-2018 - IEEE Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of 

Computers and Displays". standards.ieee.org. Retrieved 2020-04-11. 
2. "IEEE Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers 

and Displays - ANSI Blog". The ANSI Blog. 2018-04-06. Retrieved 2020-04-11. 
• 1680.2 - Standar untuk penilaian lingkungan Peralatan Pencitraan (printer, mesin fotokopi, 

pemindai, mesin faks, perangkat multifungsi 
1. "1680.2-2012 - IEEE Standard for Environmental Assessment of Imaging 

Equipment". standards.ieee.org. Retrieved 2020-04-11. 
2. "IEEE Standard for Environmental Assessment of Imaging Equipment - Amendment 

1". IEEE STD 1680.2a-2017 (Amendment to IEEE STD 1680.2-2012). 2017-12-22. pp. 1–
19. doi:10.1109/IEEESTD.2017.8237223. ISBN 978-1-5044-4565-8. 

• 1680.3 - Standar untuk penilaian lingkungan televisi. 
1. "1680.3-2012 - IEEE Standard for Environmental Assessment of 

Televisions". standards.ieee.org. Retrieved 2020-04-11. 
  
3. Dalam kurun waktu 5 tahun banyak pimpinan eksekutif perusahaan yang keluar dan berpindah 
bekerja di perusahaan pesaing kita. Jika anda seorang Manajer HRD apa yang akan anda sarankan 
kepada pimpinan perusahaan untuk mengurangi resiko kehilangan rahasia dagang dan hak cipta 
perusahaan. Bagaimana respon pimpinan sebaiknya. 
- Sebaiknya hal-hal yang dapat dibuatkan hak cipta atau patennya dapat dibuatkan sesegera 
mungkin agar dapat terlindungi dari pengambilan alih karyanya. Jadi resiko pengambilan alih 
karya dapat diminimalisir walaupun mungkin tidak seluruhnya ketika terjadi pindahnya pimpinan 
eksekutif. 
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A. SOAL 
1. Pertanyaan: 
Jelaskan perbedaan antara Moral, Etika, dan Hukum. Apa berbedaan ketiganya dalam pendekatan 

penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pebuatan keputusan. 
Jawaban: 
Moral adalah keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah, sedangkan istilah etika 

menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari seorang individu oleh suatu 

kelompok (bangsa, organisasi, profesi) di mana individu tersebut berada, sedangkan hukum adalah 

system aturan yang memberi tahu kita apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hukum sendiri 

ditegakkan oleh seperangkat institusi (polisi, pengadilan, badan pembuat hukum). Perbuatan 

hukum adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. 

 

Didalam pendekatan penyelesaian masalah etika teknologi informasi dalam proses pembuatan 

keputusan, seperti yang disampaikan diatas bahwa Tindakan moral sesuai dengan apa yang 

diyakini seseorang sebagai hal yang benar untuk dilakukan, sehingga tentunya dapat menimbulkan 

keputusan yang bersifat subjektif, walaupun Hukum dapat menyatakan suatu tindakan legal, 

meskipun banyak orang mungkin menganggap tindakan tersebut tidak bermoral, seperti keputusan 

manajemen terkait pengawasan semua aktivitas pegawai didalam menggunakan perangkat 

teknologi, seperti kebijakan pengawasan penggunaan email pribadi, dimana secara hukum hal 

tersebut dilegalkan oleh perusahaan, namun secara etika petugas memiliki hak (penguasaan penuh) 

terhadap akses pegawai, sehingga mampu melihat semua aktivitas termasuk hal terkait privasi 

pegawai, dan ini tentunya secara moral diyakini sebagai banyak individu khususnya pegawai 

sebagai aktivitas yang tidak benar. 

 

Tentunya terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil terhadap kondisi ini, agar setiap 

keputusan yang diambil dapat diterima dan tidak berdampak negative. 

 

2. Pertanyaan: 
Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, paten dan rahasia dagang, serta manfaatnya. 

Bagaimana problema ketiga hal HKI tersebut dapat muncul dalam proses pengembangan sebuah 

perangkat lunak dan implementasinya di pemerintahan? Jelaskan 

Jawaban: 
Hak cipta adalah hak eksklusif untuk mendistribusikan, menampilkan, melakukan, atau 

mereproduksi karya asli dalam bentuk salinan atau untuk menyiapkan karya turunan berdasarkan 

karya tersebut. Manfaatnya berupa Perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta “karya 

asli dari penulis dalam media ekspresi berwujud apa pun, yang sekarang diketahui atau 

dikembangkan kemudian, yang darinya mereka dapat dilihat, direproduksi, atau dikomunikasikan, 

baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat. 

 

Paten adalah pemberian hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang kepada 

penemu. Paten mengizinkan pemiliknya untuk mengecualikan publik dari membuat, 

menggunakan, atau menjual penemuan yang dilindungi, dan memungkinkan tindakan hukum 



terhadap pelanggar. Tidak seperti hak cipta, paten dapat bermanfaat untuk mencegah kreasi 

independen serta penyalinan. Bahkan jika orang lain menemukan item yang sama secara mandiri 

dan tanpa pengetahuan sebelumnya tentang penemuan pemegang paten, penemu kedua 

dikecualikan dari menggunakan perangkat yang dipatenkan tanpa izin dari pemegang paten asli. 

 

Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi bisnis yang merepresentasikan sesuatu yang 

bernilai ekonomi, memerlukan upaya atau biaya untuk mengembangkannya, memiliki keunikan 

atau kebaruan pada tingkat tertentu, umumnya tidak diketahui publik, dan dijaga kerahasiaannya. 
Undang-undang rahasia dagang melindungi lebih banyak teknologi di seluruh dunia daripada 

hukum paten, sebagian besar karena manfaatnya berikut ini:  

• Tidak ada batasan waktu untuk perlindungan rahasia dagang, seperti halnya dengan paten dan 

hak cipta.  

• Tidak perlu mengajukan aplikasi, mengungkapkan kepada orang atau lembaga mana pun, atau 

mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak luar untuk mendapatkan perlindungan. Oleh 

karena itu, tidak ada biaya pengajuan atau aplikasi yang diperlukan untuk melindungi rahasia 

dagang.  

• Meskipun paten dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan, artinya penemuan yang terkena 

dampak tidak lagi memiliki perlindungan paten, risiko ini tidak ada untuk rahasia dagang. 

 
Terhadap HKI pada pengembangan perangkat lunak, di Indonesia sendiri dimasukkan kedalam 

kategori hak Cipta, didalam prakteknya sendiri masih banyak pada para pengembang tindak 

mendaftarkan perangkat lunaknya sehingga sering sekali terjadi pelanggara hak cipta terhadap 

karyanya, secara aturan pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan Hak Cipta pada undang-

undang no.19 tahun 2002 tentuang hak cipta. 

Diluar negeri ada beberapa negara pemerintahnya mengizinkan untuk mempatenkan perangkat 

lunak yang dikembangkan, shingga sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang 

berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan¬perusahaan ini miliki perjanjian 

cross licensing, artinya ''Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh 

menggunakan paten anda''. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat 

merugikan perusahaan perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Sehingga  

meninbulkan beberapa perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini.   

   

3. Pertanyaan: 
Jelaskan konsep compliance dalam penerapan teknologi informasi. Apa peran audit dalam konteks 

compliance ini. 

Jawaban: 
Konsep Compliance dalam penerapan IT adalah Kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, 

spesifikasi, atau undang-undang yang ditetapkan terhadap penerapan IT di Organisasi tersebut. 

 

Audit dalam konsep IT Compliance memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:  

• Menentukan bahwa sistem dan kontrol internal memadai dan efektif  

• Memverifikasi keberadaan aset perusahaan dan memelihara pengamanan yang tepat atas 

perlindungannya  

• Mengukur kepatuhan organisasi dengan kebijakan dan prosedurnya sendiri  

• Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur kelembagaan, undang-undang yang sesuai, dan 

praktik yang baik diikuti  

• Mengevaluasi kecukupan dan keandalan informasi yang tersedia untuk pengambilan 

keputusan manajemen 

 



4. Pertanyaan: 
Apa yang dimaksud dengan kejahatan IT, Fraud, dan Breach of Contract? Jelaskan 

secara komprehensif 

Jawaban: 
Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem 

komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. 

Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan yang beragam. 

Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai 

bidang teknologi informasi.  

 

Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-

dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah 

kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui 

pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun 

mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak 

dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. 

Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh 

manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. 

Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.  

 

Breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 

yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 

kontrak yang bersangkutan. Tindakan tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 

pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti 

rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena hal 

tersebut. 

 

 

5. Pertanyaan: 
Trend terbaru dalam manajemen SDM adalah banyaknya fungsi dan tugas SDM dioutsourcingkan. 

Aspek apa saja dari manajemen SDM yang memang baik dan perlu di-out sorcing-kan? Dan aspek 

apa yang seharusnya tetap in-house? 

Jawaban: 
Untuk pola sdm baik out sourcing ataupun in house, tentunya harus diperhatikan hal-hal yang 

terkait perspektif dari kebutuhan organisasi itu sendiri, berikut aspek yang menjadi pertimbangan 

terkait penggunaan sdm out sourching: 

1. Adanya kebutuhan untuk project jangka pendek, dimana dibutuhkan tenaga sdm yang ahli 

untuk percepatan dan cost yang murah 

2. Mempertimbangkan adanya keterlibatan tenaga outsourcing ahli untuk menggembangkan sdm 

internal dalam organisasi 

3. Mempertimbangkan penempatan untuk outsourching yang memungkinkan untuk tidak 

ditempatkan ditempat yang core strategis seperti area proses korporasi, karena hal ini 

dimungkinkan dapat terungkap ke pesaing saat sdm outsource tersebut sudah tidak bekerja di 

organisasi. 

4. Sangat cocok untuk ditempatkan pada area support untuk mendukung stragis organisasi seperti 

penerjaan pengembangan dan penelitian  dimana penempatan dimungkinkan didapat banyak 

tenaga ahli dengan waktu cepat. 



Untuk pola in-house sendiri sudah sangat jelas jika dibandingkan dari hal-hal disebut diatas, 

terutama sekali terkait dengan aspek proses core strategis organinasi, dimana ini akan sangat baik 

jika dijalankan oleh pihak sdm internal, guna menghindari potensi kebocoran inforamsi akan lebih 

rendah, selain itu adanya prespektif dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan keharmonisan 

dan kekompakan pegawai, dimana tentunya ini akan memacu motivasi positif dari karyawan yang 

dapat berdampak pada kemajuan organisasi. 

 

B. MINI KASUS: 
1. Seorang sahabatmu berencana menggunakan layanan online melalui sebuah website untuk 

mencari jodoh. Sebagai syarat untuk ikut program tersebut, dia harus memberikan data 

pribadinya agar dapat dibaca dan dinilai peserta lain untuk menilai kecocokan satu sama lain. 

Selain mengisi data personal di website, dia juga harus mengisi survey sebanyak 5 lembar dan 

mengupload foto terbaru. Apa saran anda terhadap teman anda tersebut? Apakah anda setuju 

dengan langkahnya mengikuti program jodoh online? Jika iya setuju mengapa? Jika tidak 

setuju mengapa? Jelaskan 

Jawaban: 
Saya akan menyarankan terlebih dahulu kepada teman saya terkait dengan data yang akan 

dikirimkan ke layanan online tersebut, diantarnya dengan: 

a) Memberikan sosialisasi/pengetahuan mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan risiko 

apa saja yang dapat timbul dan dampaknya, agar dalam dirinya timbul kepedulian 

(awareness) untuk proteksi data pribadinya sendiri. 

b) Meminta teman saya memastikan layanan online tersebut memiliki legalitas terkait 

kebijakan terhadap pengaman data pribadi yang tentunya patuh terhadap perundangan data 

privasi (GDPR) dunia. 

c) Memastikan juga layanan online tersebut berasal dari perusahaan yang ternama, mengingat 

tentunya perusahan-perusahan besar tidak akan sembarangan dalam menyalah gunakan 

dapat pribadi pelanggan, dan umumnya mereka memiliki system keamanan dengan 

proteksi data yang lebih baik. 

Namun secara pribadi, untuk kebutuhan perjodohan tersebut yang menurut saya tidak terlalu 

mendesak dan media ini hanya bersifat alternative (perjodohan tidak mesti dari layanan online 

tersebut), maka jika dihadapkan dengan harus menyerahkan data pribadi yang dapat memiliki 

potensi terjadinya penyalah gunaan, maka tentunya berdasarkan hal yang saya sampaikan 

sebemumnnya, saya tentunya tidak menyarankan teman saya untuk menggunakan media 

tersebut. 

 

2. Jika sebuah perusahaan bermaksud ekspor ke suatu negara yang menerapkan standar 

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) untuk aspek green computing, 

bagaimana dampak etis dalam mengelola program tersebut? Apa saja yang harus diperhatikan 

dan dipenuhi oleh perusahaan tersebut? 

Jawaban: 
Terkait dengan system EPEAT, tentunya perusahaan haruslah dapat memenuhi kerteria yang 

ada pada system penilaian tersebut, dimana ada total 51 kerteria lingkungan yang harus 

dipenuhi. Namun Tentunya dalam mememihi aspek untuk produk “green” tersebut perusahaan 

haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan menuhi sebagai berikut:  

a) Menghasilkan produk yang membutuhkan lebih sedikit listrik  

b) Mengurangi jumlah bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi  

c) Meningkatkan jumlah bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang  



d) Membantu konsumen membuang produk mereka dengan cara yang aman bagi lingkungan 

di akhir masa manfaat produk 

 

3. Dalam kurun waktu 5 tahun banyak pimpinan eksekutif perusahaan yang keluar dan berpindah 

bekerja di perusahaan pesaing kita. Jika anda seorang Manajer HRD apa yang akan anda 

sarankan kepada pimpinan perusahaan untuk mengurangi resiko kehilangan rahasia dagang 

dan hak cipta perusahaan. Bagaimana respon pimpinan sebaiknya 

Jawaban: 
Saya akan melakukan assessment sebagai evaluasi terhadap aspek SDM perusahaan terkait 

internal manajemen SDM, hal utama yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana 

perusahaan menerapkan kode etik profesionalisme dalam kebijakan dan policy perusahaan, 

diantaranya dengan mengacu pada: 

a) keselaraskan cita-cita organisasi khususnya yang berdampak pada kesejahteraan karyawan 

b) kebijakan dan aturan, serta asas yang menjadi guide karyawan dalam bekerja 

c) komitmen terhadap apresiasi dan hukuman yang telah dibuat. 

d) Isu yang berkembang di lingkungan pimpinan eksekutif 

 

Selanjutnya saya memastikan juga kopetensi dari pimpinan eksekutif terhadap profesionalisme 

yang dimilikinya, diantarnya terkait penilaian kepribadian (tolak ukur evaluasi pimpinan) dan 

stardard praktek terhadap nilai nilai prilaku profesionalisme pimpinan. 
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