
  

C. 
 
 
 
 
 
 
 

Peranan Dan Manfaat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa peranan 

yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Peningkatan kualitas hidup 
semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan 
dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan 
manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Beberapa penerapan dari 
Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor 
perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum, teknologi memudahkan manusia 
untuk saling berhubungan dengan cepat, mudah dan terjangkau serta memiliki potensi 
mendorong pembangunan masyarakat yang demokratis. Teknologi seperti inilah yang 
diperlukan untuk membantu rakyat dalam mengorganisasikan dirinya secara efektif dan 
efisien untuk kesejahteraannya sendiri. 

Bentuk-bentuk TIK dalam kehidupan keseharian kita antara lain: 

a. Perkembangan pada bidang telekomunikasi, misalnya; telepon, faksimili, internet 
dan handphone. Dengan kemudahan berkomunikasi, manusia seakan lebih 
dinamis. Informasi tentang peristiwa ditempat yang jauh dengan mudahnya 
didapatkan dengan alat-alat tersebut. 

b. Kehadiran internet sangat mempermudah segala aktivitas dan urusan kita dalam 
memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat. Internet juga mendorong 
terjadinya keseragaman gaya hidup dan penampilan dan juga memicu kreatifitas 
dan ide-ide yang baru. 

c. Demokrasi menjadi lebih baik karena karakter TIK yang berprinsip kesetaraan 
sangat sesuai dengan sifat demokrasi karena semua orang dapat mengakses 
TIK. 

d. TIK mendorong munculnya jenis usaha baru dalam masyarakat yang berbasis 
internet. Berbagai situs komersial seperti detik.com, amazon.com, eBay.com, 
bhinneka.com, jualbelimobil.com, dan sebagainya sudah menjadi sesuatu yang 
umum. 

e. E-commerce dan E-Bussiness sampai sekarang menjadi tren perdagangan 
barang secara elektronik. Dalam hal ini berarti sistem ekonomi tradisional 
perlahan 
berubah menjadi sistem ekonomi digital. 

Untuk lebih mengenal 
e-education melalui 
e-learning, cobalah 
kunjungi situs http:// 
moodle.smpn4- 
kotabekasi.com/ agar 
kamu lebih tahun 
peranan TIK dibidang 
pendidikan. 
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1. TIK dalam bidang Pendidikan (e-education) 
Peran TIK dalam bidang pendidikan sangat tidak mungkin untuk dihindari. Dalam 

dunia pendidikan teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring 
perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari Teknologi 
Informasi dan Komunikasi sering dijumpai sebagai kombinasi teknologi audio/data, 
video/data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah 
dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Pendidikan 
yang menggunakan sarana TIK, terutama internet umumnya disebut e-education. 

Salah satu pernanan TIK dalam dunia pendidikan saat ini adalah dengan 
munculnya E-learning. Dengan e-Learning memungkinkan terjadinya proses belajar 
mengajar jarak jauh (E-learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat 
diperoleh hasil yang lebih baik. E-learning merupakan dasar dari perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan e-learning, peserta ajar (learner atau murid) tidak perlu duduk dengan 
manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara 
langsung. E-learning juga dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran, 
dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah Program 
pembelajaran atau Program pendidikan. 

Dengan demikian e-learning dapat mempersingkat waktu pembelajaran 
dan membuat biaya pendidikan untuk belajar menjadi lebih ekonomis. E-learning 
mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi, peserta didik 
dengan dosen/guru/instruktur maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat 
saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat 
dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih 
memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Pemerintah Indonesia 
sekarang tengah gencar-gencarnya memanfaatkan teknologi ini bekerja sama 
dengan TELKOM melaksanakan Program “internet go to school”, yaitu pengadaan 
internet bagi sekolah-sekolah yang belum mempunyai sarana internet. 

Jika dilihat berdasarkan jenis kegiatannya, maka TIK dapat bermanfaat 
untuk: 

a. Penelitian 

Penggunaan peralatan TIK sangat bermanfaat dalam mendukung semua 
kegiatan penelitian dalam bentuk proses pencarian data, pengolahan data, 
sehingga hasil yang bagus dan bermanfaat dari suatu penelitian dapat diperoleh. 
Disamping itu, proses penyebaran informasi hasil penelitian diharapkan lebih 
cepat dan tepat pada sasaran yang dituju. 

b. Perpustakaan Online 

Perpustakaan online adalah fasilitas perpustakaan dalam dunia digital 
yang ada di internet yang memungkinkan seseorang pencari informasi dapat 
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mengakses ke segala sumber ilmu pengetahuan dengan cara yang mudah tanpa 
adanya batasan waktu dan jarak. 

c. Sarana Belajar Interaktif 

Penggunaan alat teknologi informasi seperti LCD Proyektor dan CD-ROM 
Multimedia menjadikan suasana belajar lebih menarik dan interaktif. Kreativitas 
seorang guru dan keaktifan siswa bisa menciptkakan suasana komunikasi dua 
arah. 

d. Akses Informasi Akademik secara Online 

Biasanya lembaga sekolah atau institusi mempunyai alamat situsnya sendiri. 
Hal ini memungkinkan informasi akademik seperti pengumuman pendaftaran siswa 
baru (PMB), sistem penilaian, dan sistem informasi sekolah dituangkan dalam 
bentuk digital di internet yang dapat diakses oleh pihak sekolah dan beberapa 
orang yang membutuhkannya. 

Dari segi manusia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 
maka akan ada 2 pihak yang mendapatkan keuntungan, yaitu peserta didik dan 
lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh bagi 
peserta didik dari pemanfaatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi antara 
lain: 

1). Dapat mengakes informasi hasil penelitian-penelitian orang lain. 
2). Mudahnya cara mengakses informasi langsung ke sumbernya. 
3). Akses dengan para pakar untuk berkonsultasi juga lebih mudah. 
4). Adanya materi pelajaran yang tersusun secara interaktif dan menarik. 
5). Bisa mengikuti kelas online sehingga kendala terhadap biaya dan waktu dapat 

diatasi. 
Sedangkan keuntungan yang diperoleh bagi penyelenggara pendidikan dari 

pemanfaatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: 
1). Dapat saling bertukar hasil penelitian dengan institusi pendidikan yang lain. 
2). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada peserta didik. 
3). Dengan program jarak jauh, maka informasi akademik dapat dicapai oleh peserta 

didik melalui program jarak jauh. 
4). Biaya pengadaan buku-buku sekolah yang ada diperpustakaan bisa dikurangi 

dengan adanya perpustakaan online. 
5). Memungkinkan terjadinya kerjasama dengan institusi lain. 
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2. TIK dalam bidang Ekonomi (e-bussiness) 
Peran TIK dalam bidang pendidikan sangat tidak mungkin untuk dihindari. 

Dalam dunia pendidikan teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan 
seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari 
Teknologi Informasi dan Komunikasi sering dijumpai sebagai kombinasi teknologi 
audio/data, video/data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi 
yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. 
Pendidikan yang menggunakan sarana TIK, terutama internet umumnya disebut 
e-education. Dalam bidang ekonomi peranan teknologi informasi dan komunikasi 
sangat diperlukan. 

Dengan adanya internet segala jenis transaksi perdagangan maupun bisnis 
dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja kerja kita dan tanpa perlu antri berjam- 
jam di loket-loket pelayanan serta tanpa dibatasi oleh waktu. 

Kemajuan perkembangan TIK lainnya adalah adanya kemudahan dalam 
melakukan transaksi pembelian barang secara online melalui internet (e-buy), 
perdagangan barang secara elektronik (e-commerce), tanpa kita harus ke tempat 
tujuan. Keunggulan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh para 
pelaku bisnis untuk mendukung bisnis mereka. Seperti perdagangan saham secara 
online (bursa efek), dan lain sebagainya. 

Dalam bidang ekonomi peranan teknologi informasi dan komunikasi sangat 
diperlukan. Dengan adanya internet segala jenis transaksi perdagangan maupun 
bisnis dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja kerja kita dan tanpa perlu antri 
berjam-jam di loket-loket pelayanan serta tanpa dibatasi oleh waktu. perdagangan 
elektronik menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut 
laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang 
bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun 
dolar US pada tahun 2011. Perusahaan yang terkenal dalam bidang ini antara lain: 
eBay, Yahoo, Amazon.com, Google, dan Paypal. 

 
3. TIK dalam bidang Pemerintahan (e-government) 

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara 
pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan 
ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu, G2C (Government to citizen), hubungan 
antara pemerintah dengan masyarakat, G2B (Government to bussines), hubungan 
antara pemerintah dengan pengusaha, G2G (Government to Government), hubungan 
antara pemerintah dengan pemerintah. 

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. 
E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintrah dengan penduduk, 
bisnis dan kegiatan lainnya. 
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Selain manfaat dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi 
juga bermanfaat dalam bidang pemerintahan antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat 
kerena informasi lebih mudah diperoleh. 

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan 
adanya transparansi kegiatan pemerintah. 

c. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat yaitu masyarakat dapat dilayani 
kapan pun dan dimana pun tanpa memandang jam buka kantor dan bahkan tanpa 
perlu datang ke kantor pemerintahan. 

d. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet 
sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. 

e. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi 
masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan 
pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. TIK dalam bidang Perbankan (e-banking) 

Di bidang perbankan, para nasabah juga sudah banyak yang beralih 
menggunakan ATM (Automatic Teller Machine) ketika akan melakukan transaksi 
tarik tunai, selain itu nasabah juga dapat menggunakan ATM untuk mengecek saldo, 
transfer uang, pembayaran tagihan telepon, listrik dan air serta melakukan pengisian 
pulsa telepon. Nasabah juga dapat mengecek saldo rekeningnya dengan hanya 
menggunakan telephone (phone banking) atau SMS banking, dan penggunaan 
Internet banking untuk melakukan transaksi yang diinginkan (cek saldo, transfer uang 
maupun pembayaran tagihan). 

 
5. Manfaat TIK dalam bidang Sosial 

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membentuk program 
ICT4PR (Information and Communication Technology for Proverty Reduction) yaitu 
membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah 
pedesaan seperti telecenter. Dengan adanya telecenter, maka masyarakat akan 
memperoleh manfa at sebagai berikut: 

a. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan 
belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. 

b. Masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan 
besar dapat memasarkan produk dari daerahnya ke daerah lain tersebut. 

c. Jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh. 

d. Masyarakat dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan 
e-commerce. 

e. Dengan dibentuknya tele-medicine, maka masyarakat dapat memperoleh informasi 
tentang kesehatan. 

 
 
 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Untuk SMP / MTs Kelas VII 

 
 
 
39



 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Manf
aat 
TIK 
dala
m 
bida
ng 
Ked
okter
an 

T
a
k
 
k
e

t
i
n
g
g
a

l
a
n
 
d
e

n
g
a
n
 
b

i
d
a
n
g
 

k
e

dokteran, untuk keperluan medis juga ternyata 
dipergunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Diantara 
penggunaanya, 
alat-alat TIK dimanfaatkan untuk menganalisa penyakit pasien sehingga 
ada upaya 
untuk menyembuhkan penyakit pasien secara akurat, misal dengan 
memfoto kodisi 
mata pasien, seorang dokter akan mampu menganalisa jenis dan gejala 
sakit yang 
dialami pasien. 
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Dampak Negatif Penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

 
Selain memberikan peranan dan keuntungan yang sukup signifikan diberbagai 

bidang kehidupan sehari-hari, ternyata peralatan teknologi informasi dan komunikasi ikut 
ambil bagian dalam menyebarkan dampak negatif pagi penggunanya. Dampak negatif 
tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah dan tidak bertanggung 
jawab dari yang menggunakannya. Dengan banyaknya jenis layanan informasi yang 
disediakan oleh televisi, handphone, dan dunia internet, bentuk kejahatan yang baru 
kemasan dan bentuknya saling bermunculan. Menurut pendapat para pakar informasi, 
dampak negatif dari berbagai fasilitas komunikasi, termasuk internet, sama sekali tidak 
dipandang sebelah mata, karena sangat mempengaruhi aktivitas penggunanya. 

 
1. Berbagai Dampak Negatif TIK 

a. Pelanggaran Hak Cipta 
Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) 

merupakan padanan kata dalam bahasa Inggris Intellectual Property Right. 
Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah 
kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human 
Mind) (WIPO, 1988:3). Organisasi hak kekayaan intelektual dunia, World Intellectual 
Property Organization (WIPO), telah menetapkan bahwa pada tanggal 26 April 2001 
merupakan hari HaKI sedunia. 
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Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu 
peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HaKI 
mencakup dua katagori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Indutri. Hak Cipta 
adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan 
tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. 
Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain 
tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. 

Undang-undang yang mengatur Hak Cipta adalah Undang-undang No. 19 
tahun 2002 yang menjelaskan beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi terdiri dari 
berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup: buku, 
program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, 
dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang 
sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, 
tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti 
seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan 
seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, 
saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 

Lindungi komputermu 
dengan menginstall 

anti virus dan anti 
spyware dan firewall 

agar komputer dan 
data-datanya tidak 

mudah dimasuki 
hacker dan virus. 

Di dalam peraturan hak cipta ada beberapa hak yang didapatkan oleh 
seseorang atau beberapa orang yang secara hukum telah menjadi pemegang hak 
cipta, yaitu hak ekslusif, hak ekonomi dan hak moral. 

Hak Eksklusif, dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang 
bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang 
melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Selain 
hak eksklusif ada juga “hak terkait”, yang berkaitan dengan hak cipta, tetapi masih 
merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni, produser rekaman suara, 
dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan 
seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing. 

Hak ekonomi, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan 
serta produk hak terkait. Seperti menjual barang yang telah diciptakannya. 

Hak moral, adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang 
tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta 
atau hak terkait telah dialihkan. Artinya secara moral ciptaan tersebut tidak boleh 
ada yang merusak ataupun mengubahnya dengan apa pun, tanpa sepengetahuan 
dan sepertujuan penciptanya, dan hak untuk diakuinya pencipta sebagai ‘pencipta’ 
dari ciptaannya itu. Seperti pencantuman nama pada setiap benda atau ciptaan 
dari pencipta, walaupun ciptaannya itu telah dijual kepada pihak lain. 

Hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelanggar Hak Cipta, adalah 
tuntutan hukuman pidana ataupun gugatan perdata, jika dengan sengaja 
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dan tanpa hak memproduksi, meniru/menyalin, menerbitkan/ menyiarkan, 
memperdagangkan/ mengedarkan atau menjual hasil karya cipta orang lain atau 
barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan), maka akan 
dikenakan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana. 

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan 
sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 
5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program 
komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

b. Kejahatan di Internet 

Kejahatan dapat dilakukan juga melalui internet dengan menggunakan 
sarana komputer. Kejahatan melalui internet, dalam hal ini sering disebut dengan 
Cybercrime. Kejahatan yang ada di internet mempunyai ciri-ciri yang berbeda 
dengan jenis kejahatan biasa yaitu: 

 
1). Kejahatan tidak mengenal batas negara dan teritorial, kapan pun dan di 

manapun bisa muncul. 

2). Perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat ilegal atau tidak etis. 

3). Menggunakan peralatan yang berhubungan dengan komputer dan internet. 

4). Kerugian yang diakibatkan jauh lebih besar daripada kejahatan biasa. 

5). Pelaku kejahatan adalah orang yang mengerti dan memahami dengan baik 
tentang internet, komputer dan berbagai aplikasinya. 

Beberapa macam kejahatan yang dilakukan di internet antara lain: 

■ Unauthorized Access, kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki 
komputer orang lain secara ilegal atau tanpa izin dengan memanfaatkan 
kelemahan sistem keamanan. Tujuan dari penyusupan ini ada dua yaitu 
untuk mencari informasi penting dan data rahasia serta menyabotase data 
tersebut (pelakunya disebut cracker), atau untuk tujuan hanya sekedar 
merasa tertantang untuk menguji kemampuan serta keamanan sistem 
komputer yang disusupi (pelakunya disebut hacker). 

 
 
 
 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Untuk SMP / MTs Kelas VII 

 
 
 
 
43



 

 
 
 
 
 
 
 
 

■ Cyber Sabotage and Extortion, kejahatan dengan cara membuat 
gangguan, perusakan, bahkan penghancuran terhadap suatu data, Program, 
atau jaringan komputer orang lain. Bisa saja pelakunya menyerang dengan 
memasukkan virus yng bersifat merusak. Kejahatan ini disebut juga Cyber 
Terrorism. 

■ Cyber Espionage, kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki 
komputer orang lain dengan tujuan untuk memata-matai aktivitas komputer 
pengguna yang sisusupi sekaligus untuk mendapatkan informasi penting 
dan rahasia. 

■ Data Forgery, kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan data-data 
palsu dan cenderung tidak benar pada komputer yang dimasukinya. 

■ Illegal Contents, kejahatan ini dilakukan untuk membuat kekacauan pada 
sistem informasi internet dengan mencampur data yang benar dengan data 
yang tidak benar dan cenderung tidak sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat. 

■ Infrigements of Privacy, kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan 
informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. 

■ Phising, kejahatan ini dilakukan untuk mengecoh orang lain agar memberikan 
data-data pribadinya ke situs yang telah disiapkan oleh pelakunya. 

■ Spamming, kejahatan yang dilakukan dengan cara mengirimi email sampah 
sebanyak-banyaknya dengan maksud memberikan penawaran sebuah 
produk tertentu dan bahkan cenderung menyertakan virus dalam emailnya. 
Bentuk spamming yang lebih berbahaya adalah email bomber yaitu kegiatan 
menyerang email seseorang sampai email tersebut tidak dapat dipergunakan 
lagi oleh penggunanya. 

■ Offense Againts Intellectual Property, kejahatan yang dilakukan dengan 
memanfaatkan hak kekayaan atas intelektual yang dimiliki pihak lain di 
internet. 

■ Carding, kejahatan berupa penipuan menggunakan kartu kredit. Pelakunya 
disebut Carder, yaitu pencuri nomor kartu kredit yang masih berlaku dan 
mempergunakannya untuk transaksi pembelian barang secara online di 
internet. 

c. Penyebaran Virus Komputer 

Virus komputer adalah sebuah program yang berukuran relatif kecil 
dan bersifat sebagai parasit yang mampu hidup dan menggandakan dirinya 
menyerupai file maupun folder dan sangat mengganggu pengguna komputer yang 
terinfeksinya. Jika sebuah file terinfeksi virus, maka dia akan menyebar bukan 
hanya pada sistem komputer yang terinfeksi tetapi juga ke komputer dalam satu 
jaringan LAN dan bahkan ke internet. 
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Virus memiliki kemampuan yang bermacam-macam, ada yang hanya sekedar 
“iseng” menyampaikan pesan aneh di layar monitor, ada juga yang ganas yang 
memakan memori komputer sampai komputer akhirnya tidak bisa bekerja secara 
optimal dan mengalami crash atau hang. Virus komputer meyebar melalui berbagai 
media termasuk media internet dan penyimpanan (file storage) seperti CD-ROM, 
Disket, Flash Disk, Hard Disk, dan Memory Card. 

d. Pornografi, Perjudian, Penipuan, dan Tayangan Kekerasan 

Anggapan yang mengatakan bahwa Internet dan TV identik dengan 
pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan yang ada pada peralatan 
seperti Internet dan TV, manjadikan pelaku pronografi merajalela. Oleh karena 
itu, hendaknya para produsen web browser seperti Mozilla Firefox dan Opera 
dapat mengantisipasi programnya dengan menambahkan plug in pemblokir 
konten pornografi. Program yang biasanya digunakan untuk memblokir situs-situs 
pornografi tersebut antara lain Squid Proxy yang mampu berjalan di sistem operasi 
Linux dan Windows. 

Selain pornografi, ternyata unsur yang mengandung judi, penipuan dan 
tayangan kekerasan masih banyak ditampilkan melalui media internet dan televisi. 
Dengan luasnya dan maraknya situs-situs perjudian di internet, para penjudi 
dengan mudah melakukan tindakan perjudian tanpa ada yang tahu dan tanpa 
perlu pergi ke tempat perjudian. Bahkan sekarang ini media televisi secara terang- 
terangkan menayangkan acara dan iklan yang mengandung ajakan untuk berjudi 
dan hal-hal yang berbau mistis (ramalan). 

 
2. Pencegahan Dampak Negatif TIK 

Maraknya kejahatan yang ada di internet, membuat pemerintah memberlakukan 
undang-undang penggunaan perangkat teknologi (ITE). Namum, hal itu tidaklah 
cukup karena kejahatan internet tidak mengenal batasan negara dan waktu. Sebagai 
pengguna komputer, kita perlu waspada akan kehadiran virus yang tiba-tiba bisa 
menginfeksi komputer kita kapan saja. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan untuk mencegah komputer kita terinfeksi virus, antara lain: 

 
1). Menginstal anti virus. 

2). Selalu meng-Update database Program anti virus secara teratur. 

3). Berhati-hati dalam menjalankan file baru seperti file yang baru diambil dari internet 
atau file attachment sebuah email. 

4). Kenali gejala-gejala masuknya virus seperti komputer jadi lambat, sering crash, 
dan tiba-tiba restart sendiri. 

5). Selalu membuat backup terhadap file-file yang penting agar saat komputer terserang 
virus, maka kita masih punya data yang aslinya. 
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6). Di dunia komputer, ada salah satu sistem operasi yang mengatakan bahwa 
sistemnya 

kebal terhadap virus yaitu Linux. Jadi pakailah Linux. 
 
 

Secara umum dampak negatif dari TIK dapat dicegah dengan cara: 

a. Perlunya penegakkan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi 

internet 
yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dan 
penerapan 
teknologi informasi. 

b. Menghindari pemakaian telepon seluler dan pocket PC yang berfitur canggih 

oleh 
anak-anak dibawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. 

c. Perlunya kewaspadaan terhadap tayangan televisi yaitu dengan: 

1). Mewaspadai muatan pornografi, kekerasan, dan tayangan yang 

mengandung 
mistis dan kekerasan. 

2). Memperhatikan batasan umur peninton pada film yang sedang 

ditayangkan. 

3). Mengaktifkan penggunaan fasilitas Parental Lock pada TV kabel dan 

Satelit. 

4). Menghindari penempatan TV pribadi di dalam kamar. 

d. Perlunya kewaspadaan terhadap penggunaan komputer dan internet, 

meliputi: 

1). Mewaspadai muatan pornografi digital baik online maupun offline. 

2). Mewaspadai kekerasan pada permainan / games komputer. 

3). Cek history browser untuk melihat situs apa saja yang sudah dilihat oleh 

anak. 



4). Menggunakan program pemblokir situs dan konten dewasa seperti 

Program 
filtering dan parental control. 

5). Hindari penempatan komputer didalam kamar, letakkan komputer pada 

daerah 
yang mudah diawasi. 

6). Hindari fasilitas internet jika komputer harus terpaksa diletakkan di kamar 
anak. 

e. Perbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif. 

f. Perbanyak membaca buku-buku yang menambah keimanan (religi). 

g. Perbanyak aplikasi komputer yang bersifat mendidik. 

h. Harus bisa mengatur waktu antara berada di depan komputer/internet atau 

bermain 
games dengan porsi belajar dan istirahat. 

i. Gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. 
 


