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Diskripsi Matakuliah : 

 

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana perkembangan tekologi informasi 

saat ini, penerapkan teknolgi informasi dalam kehidupan dimasyarakat saat ini . 

aturan-aturan penerapan teknologi informasi, beserta dampak penerapan 

teknologi informasi di masyarakat, dan prospek kedepannya. 
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BAB I. Sejarah perkembangan teknologi informasi, 

1.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan komputer 

b. Mahasiswa dapat menyebutkan jenis software komputer 

 

1.2 Materi 

 

a. Perkembangan Komputer 

Proses perkembangan komputer tidak serta merta secanggih saat ini 

karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah 

jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, 

hingga komponen yang dipakai. Berikut ini akan kami sampaikan sejarah 

perkembangan komputer dari generasi ke generasi. 

Sejarah Perkembangan Komputer dari Generasi ke Generasi 

Sejarah Komputer Generasi Pertama Menggunakan Tabung Vakum 

(1946 – 1959) 

 

Gambar 1.1  Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) 

Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama 

dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar 

pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang 
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dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika 

dipakai. 

Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam 

pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) 

merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer 

generasi pertama diciptakan oleh J.Presper Eckert dan John Mauchly di 

University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan 

menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1800 kaki dan 

mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. 

Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang 

dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah di 

rancang pada tahun 1942 namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai 

pada tahun 1946 . 

Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar bahkan pada 

peletakkan program ini membutuhkan ruang seluas 500 m2. ENIAC juga 

menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 

10.000 kapasitor. 

Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat 

besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat 

perangkat tersebut mencapai 1 juta dollar. 

Ciri-ciri komputer generasi pertama: 

 Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang 

yang luas. 

 Interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat 

melakukan tugas tertentu. 

 Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 

 Menggunakan silinder magnetic untuk menyimpan data. 

 Membutuhkan daya listrik sangat besar. 

 Butuh mesin pendingin karena cepat panas. 

 Kapasitas penyimpanan yang kecil. 

 Kinerjanya lambat. 

 Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core 

storage sebagai memori utama. 

 Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. 
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Sejarah Komputer Generasi Kedua Menggunakan Transistor (1959 – 

1965) 

 

 

Gambar 1.2 Komputer Generasi Kedua 

Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi 

transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung 

vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung 

vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk 

pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. 

Bahasa pemrogaman telah diganti menggunakan bahasa Assembly dan 

bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrogaman tersebut, 

programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. 

Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah super komputer. 

IBM juga telah membuat super komputer dengan nama Sprery-rand dan 

Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini 

dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 

1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi 

kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. 

Ciri-ciri komputer generasi kedua: 

 Telah menggunakan operasi bahasa pemrogaman tingkat tinggi fortran 

dan cobol. 

 Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 

 Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic 

disk. 

 Mampu memproses secara real time dan real sharing. 
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 Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 

 Kinerjanya lebih cepat. 

 Daya listrik lebih kecil. 

 Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun 

juga pada aplikasi teknik. 

 

 

Sejarah Komputer Generasi Ketiga Integrated Circuit (1965 – 1971) 

 

 

Gambar 1.3 Komputer Generasi Ketiga 

Generasi Komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer 

dibuat menggunakan Integrated Circuit (ICs). Teknologi ini menggeser 

fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap 

digunakan tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran 

kecil tersebut dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. 

Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat 

operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan 

tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih 

murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. 

Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas 

sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. 

Ciri-ciri komputer generasi ketiga: 

 Listrik yang digunakan lebih hemat. 

 Software lebih meningkat. 

 Harga makin terjangkau. 
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 Kapasitas memori lebih besar. 

 Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 

 Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat di banding generasi 

pertama. 

 Komputer dapat melakukan multiprocessing. 

 Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan 

suara. 

 Menggunakan penyimpanan eksternal, seperti disket magnetic. 

 Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. 

 

Komputer Generasi Keempat Microprosesor (1971 – Sekarang) 

 

 

Gambar 1.4 Komputer generasi Keempat 

Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi 

keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar 

bernama Microprosesor. Chip microprosesor memiliki ribuan transistor dan 

beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. 

Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap 

perkembangan chip microprosesor karena mereka berhasil menciptakan 

intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. 

Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang 

memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya 

lebih efisien. 

Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk 

kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macinthos untuk 
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pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat 

dijalankan dari perangkat komputer. 

Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti 

diciptakannya mouse, GUI (Graphical User Interface) hingga komputer 

jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. 

Ciri-ciri komputer generasi keempat: 

 Dapat menggunakan LSI (Large Scale Integration). 

 Sudah memakai semikonduktor dan mikro processor yang berbentuk 

seperti chip untuk memorinya. 

 Dipasarkan pada sektor perorangan. 

 Muncul komputer terbaru yang lebih efisian dan mudah dibawa kemana 

pun, seperti laptop. 

 

Komputer Generasi Kelima Artificial Intelligence (Sekarang – Masa 

Depan) 

 

 

Gambar 1.5 Komputer Generasi Kelima 

Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana 

generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan 

kecerdasan buatan (artificial intelligence). 

Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer 

generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer 

yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, 
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diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat 

menyesuaikan dirinya sendiri. 

Ciri-ciri komputer generasi kelima: 

 Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak 

mengalami proses pengembangan. 

 Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 

 Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 

 Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, 

berbicara, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan 

kesimpulan layaknya manusia. 

 

Perkembangan PC dari masa ke masa 

a 1837 Charles Babbage "Analytical Engine" dari Babbage merupakan 

nenek moyang PC. Mesin besar yang digerakkan oleh uap ini tidak 

pernah dibangun. Namun, konsepnya dapat dibuktikan. 

b 1941 Z3 Z3 bukanlah computer pertama dari Konrad Zuse, melainkan 

computer pertama yang berfungsi dengan baik. 

c 1943 Mark I Komputer seberat 35 ton ini bekerja dengan komponen 

elektromagnetik dan digunakan sampai tahun 1959 oleh militer AS. 

d 1960 PDP 1 DEC menjadi "komputer mini" pertama dengan teknologi 

transistor. Pada waktu itu, PDP 1 cocok untuk kantor berukuran 

sedang. Dan resmi diproduksi sebanyak 55 unit. 

e 1971 Intel 4004 Terobosan dalam otak PC: microprosesor pertama 

yang diproduksi secara massal dengan harga yang ekonomis. Prosesor 

ini bertahan selama 15 tahun dalam berbagai variasi. 

f 1975 Altair 8800 Altair 8800 merupakan home computer pertama yang 

tersedia di pasaran. Pada tahun 1975, harganya mencapai 400 dolar. 

g 1977 Apple II Secara bersamaan muncul beberapa model PC untuk 

home user, antara lain Apple II, Tandy Radio Shack TRS- 80, dan 

Commodore 

h PET 2001. Tidak lama, banyak produsen PC yang mengikuti. 

i 1978 CHIP Pada tahun 1978, majalah CHIP Jerman edisi pertama 

mengusung topik "Jedem sein Computer" (To Each His Own 

Computer). CHIP merupakan majalah PC tertua di Jerman. 
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j 1981 IBM 5150 Intel masuk ke pasar home computer dengan IBM 5150 

yang berbasis pada sistem operasi Microsoft MSDOS. Ini menjadi awal 

dari kerja sama yang panjang menuju sebuah standar. 

k 1982 GRiD Compass 1100 PC menjadi mobile. Compass 1100 seberat 

5 kg ini merupakan nenek moyang dari semua notebook dan netbook. 

Tidak ada drive, tetapi sudah dilengkapi dengan modem dan layar 

datar. 

l 1995 Windows 95 Sistem 32 bit pertama dari Microsoft terbukti lebih 

sukses daripada IBM OS/2. Resep keberhasilan mereka yaitu 

multitasking 

m dan kompatibilitas dengan program Windows dan DOS sebelumnya. 

n 2007 iPhone Dengan konsep pengoperasian yang inovatif serta 

software yang berkembang pesat, Apple menjembatani antara ponsel 

dan computer internet mobile. Perangkat ini memulai kesuksesannya 

pada tahun 2007. 

o 2008 Netbook Dengan sebuah formula sederhana, netbook menjadi 

"perangkat" penting dalam pasar TI. Murah, ringan dan spesifikasi yang 

Lebih ramping. 

p 2020 Komputer Kuantum Komputer berbasis silisium memiliki 

keterbatasan dalam hal dimensi dan panas yang dihasilkan 

 

b. Software penunjang komputer 

 

Software penunjang komputer terdiri dari   

- Sistem Operasi 

Sistem Operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan 

hardware dan lapisan software.melakukan semua perintah perintah 

penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda 

fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. 

Selain fungsi diatas, ada juga beberapa fungsi secara umum lain, 

diantaranya : 

  Resource manager, merupakan pengelolaan sumber daya dan 

mengalokasikannya,         

 Contoh: memori, CPU, Disk Drive dan perangkat lainnya 
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  Interface / tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna 

dengan perangkat keras  dengan menyediakan tampilan kepada 

pengguna yang lebih mudah dipahami dan          bersahabat (user 

friendly). 

 Coordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga 

aktifitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara 

berurutan . 

 Gate Keeper, berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh 

pengguna yang  

mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan 

mengawasi apa saja      yang dilakukannya. 

 Optimizer adalah penjadwal masukan (input) oleh user, 

pengaksesan basis data, proses      komputasi dan penggunaan  

 Server berfungsi untuk melayani pengguna komputer. 

Account befungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, 

pemanggilan I/O, disk storage, dan waktu koneksi terminal. 

 

Sistem Operasi Komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya 

bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap 

peralatan lain, dan mempunya akses kepada sistem file. Jika beberapa 

aplikasi berjalan secara bersamaan, maka Sistem Operasi Komputer 

akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua 

proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup 

untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan 

perangkat yang lain 

 

 

- Aplikasi 

Di era globalisasi seperti sekarang ini teknologi merupakan suatu hal 

yang sangat melekat di dalam kehidupan manusia. Hal seperti ini juga 

tidak lepas dari yang namanya aplikasi, aplikasi pun sudah banyak 

terdapat di berbagai device seperti komputer, tablet, dan smart phone. 

Berbagai aplikasi telah banyak membantu kehidupan manusia juga. 
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Tapi tahukah NextGeners bagaimanakah perkembangan dari aplikasi 

ini sendiri? 

Secara umum aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program 

berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu 

yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri mengenai apa itu 

aplikasi. 

Menurut Ali Zaki dan Smitdev Community, aplikasi adalah komponen 

yang bertugas sebagai front end pada sebuah sistem yang di gunakan 

untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah 

informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan sistem yang 

berkaitan. 

Sedangkan menurut Hengky W. Pramana, aplikasi ialah satu unit 

perangkat lunak yang sengaja dibuat guna memenuhi kebutuhan akan 

berbagai aktifitas ataupun pekerjaan, seperti aktifitas perniagaan, 

pelayanan masyarakat, periklanan, game, dan berbagai aktivitas 

lainnya yang dilakukan oleh manusia. 

Perkembangan dan perjalanan aplikasi tidak bisa lepas dari yang 

namanya komputer, jauh sebelum aplikasi ditemukan dan belum 

banyak seperti sekarang ini, semua perangkat lunak 

atau software selalu mengandalkan aljabar Boolean. Seperti yang 

NextGeners tahu, aljabar Boolean ini menggunakan bilangan yang 

menggunakan kode biner digit atau yang dikenal dengan bit yang terdiri 

dari dua angka, yaitu 1 (benar atau on) dan 0 (salah atau off). karena 

terlalu rumit dan panjang penggunaan kode biner maka orang-orang 

pada saat itu mulai membuat kelompok-kelompok bit yang terdiri 

dari nible (4 bit), byte (8 bit), word (16 bit), dan juga double word (32 

bit). 

Hadirnya kelompok-kelompok bit ini cukup membantu dalam kegiatan 

yang dilakukan dalam software komputer. Melalui kode-kode bit ini 

orang-orang mulai merakit kode-kode tersebut menjadi berbagai 

struktur instruksi seperti transfer, operasi logika, dan juga 

penyimpanan, hingga pada akhirnya maka terbentuk kode-kode baru 

yang dikenal dengan nama assembler. Assembler atau yang dikenal 
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juga dengan bahasa assembly (rakitan) adalah bahasa pemprograman 

tingkat rendah. Dalam pemprograman komputer dikenal dua jenis 

tingkatan bahasa, jenis yang pertama adalah bahasa pemprograman 

tingkat tinggi (high level language) dan jenis yang kedua adalah bahasa 

pemprograman tingkat rendah (low level language). 

Kode dari assembler inilah yang menjadi cikal bakal terlahirnya banyak 

aplikasi. Saat ini aplikasi komputer sudah dikembangkan dan semakin 

luas. Aplikasi komputer ada yang menjadi sistem operasi dasar, dan 

dimana setelah aplikasi sistem operasi terinstal maka akan muncul 

aplikasi-aplikasi lainnya. Perkembangan aplikasi pun terus berlanjut 

sampai sekarang. 

Aplikasi yang digunakan didalam komputer secara personal begitu 

banyak, misalnya untuk aplikasi pengolahan data kerja 

terdapat Microsoft Office yang terdiri dari banyak aplikasi untuk 

mengolah data berdasarkan fungsinya, kemudian terdapat aplikasi 

pengolahan gambar seperti Photoshop, Corel Draw, GIMP 2 dan 

sebagainya. 

Jika awalnya aplikasi dikembangkan hanya untuk perangkat komputer 

personal, tetapi sekarang setelah muncul jaringan internet berbagai 

aplikasi sudah merambah dengan berbasis online mulai dari aplikasi 

jejaring sosial facebook, twitter, google plus, dan bahkan 

untuk game juga sudah berbasis online, contohnya counter strike, 

DOTA (Defense of the Ancients), Audition 

Online,Ragnarok, 3 Kingdoms dan lain-lain. 

Aplikasi komputer berbasis online lainnya yang tidak kalah populer 

adalah Content Management System (CMS)dimana pengguna dapat 

menggunakan aplikasi ini untuk membuat website, contoh dari CMS 

adalah blogspot, wordpress, joomla, opencart, droopal dan lain-lain. 

Jika dulu ketika kita ingin menikmati aplikasi-aplikasi tersebut harus 

menggunakan komputer, tetapi berkat kemajuan teknologi yang 

semakin meningkat para pengguna ponsel cerdas pun bisa menikmati 

aplikasi-aplikasi tersebut. Semua aplikasi jejaring sosial dapat kita 

nikmati melalui ponsel selular kita, contohnya bila saat kita ingin 

membuka aplikasi jejaring sosial melalui komputer kita harus membuka 
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browser untuk menampilkannya. Tetapi dengan aplikasi jejaring sosial 

yang sudah tersedia di dalam ponsel, kita dapat dengan mudah 

membukanya melalui aplikasi, misal aplikasi facebook, twitter, 

instagram, path, line, dan aplikasi jejaring sosial sejenisnya. 

Jika dulu ketika kita ingin menikmati aplikasi-aplikasi tersebut harus 

menggunakan komputer, tetapi berkat kemajuan teknologi yang 

semakin meningkat para pengguna ponsel cerdas pun bisa menikmati 

aplikasi-aplikasi tersebut. Semua aplikasi jejaring sosial dapat kita 

nikmati melalui ponsel selular kita contohnya bila saat kita ingin 

membuka aplikasi jejaring sosial melalui komputer, kita harus membuka 

browser untuk menampilkannya. Tetapi dengan aplikasi jejaring sosial 

yang sudah tersedia di dalam ponsel, kita dapat dengan mudah 

membukanya melalui aplikasi misal aplikasi facebook, twitter, 

instagram, path, line, dan aplikasi jejaring sosial sejenisnya 

 

Tidak hanya itu bahkan perkembangan teknologi aplikasi untuk smart 

phone menjadi lebih gencar dibandingkan untuk aplikasi komputer. 

Seperti data yang diperoleh oleh Flurry menunjukkan jika tren 

aplikasi mobile (smart phone) semakin tahun semakin melonjak 

pemakaiannya dibandingkan orang yang mengakses melalui 

web browser. 
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Gambar 1.6 Pertumbuhan Aplikasi mobil  (Sumber https://nextgen.web.id/aplikasi-

dan-perkembangannya/4399) 

 

 

Hal ini menunjukkan kalau aplikasi berbasis mobile jauh lebih banyak 

penggunanya dibandingkan melalui browser. Dan yang seperti kita tahu 

banyak aplikasi-aplikasi berbasis mobile yang banyak mencuri 

perhatian masyarakat, misalnya aplikasi transportasi online yang 

kehadirannya sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. Kehadiran 

aplikasi transportasi online seperti ini sangat berguna dan membantu 

masyarakat, di tambah penggunaannya yang mudah diakses melalui 

ponsel genggam kita. 

Dikarenakan tren aplikasi mobile yang tinggi, banyak aplikasi-aplikasi 

berbasis komputer yang juga tersedia dalam bentuk 

aplikasi mobile misalnya aplikasi pengolah data kerja microsof 

office kini juga hadir dalam bentuk aplikasi mobile. Industri game online 

juga semakin banyak untuk membuat aplikasi di smart phone jika 

sebelumnya orang bermain game online harus menggunakan 

komputer, tetapi aplikasi game di smart phone / tablet menampilkan 

dan memberi pengalaman yang tidak kalah dengan aplikasi komputer, 

permainan game online berbasis smart phone seperti mobile 

legends, Clash of Clans dan lain-lain. 

Dampak dari hal ini juga membuat para raksasa industri smart 

phone untuk berlomba membuat gadget mereka yang lebih mutakhir, 

salah satu contoh sekarang ini seperti smart phone yang dapat 

menggunakan aplikasi dengan teknologi AR (Augmented Reality). 

Karena sekarang ini banyak aplikasi mobile yang berbasis augmented 

reality dan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk 

menikmati augmented reality adalah smart phone. 

Sebuah laporan yang dibuat oleh para analis di digi-

Capital menunjukan bahwa industri agumented reality  di mobile akan 

menjadi bom waktu yang terus berdetak. Sebuah bom yang berisi 

banyak muatan bisnis. Yang mana tiap tahunnya akan melonjak 

keatas. 

https://nextgen.web.id/aplikasi-dan-perkembangannya/4399
https://nextgen.web.id/aplikasi-dan-perkembangannya/4399
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Gambar 1.7 Pengunaan AR di mobile  (Sumber https://nextgen.web.id/aplikasi-

dan-perkembangannya/4399) 

 

c. Perkembangan Sistem Operasi Komputer 

1. Generasi Awal (1945 – 1955) 

Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi 

elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu 

disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Selain itu 

manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan bahkan 

kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem 

komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh 

pengguna. 

2. Generasi Kedua (1955 – 1965) 

Pada generasi ini memperkenalkan Batch Processing System, yaitu Job 

yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. 

Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Tetapi 

beberapa fungsi sistem operasi telah ada, contohnya fungsi sistem 

operasi ialah FMS dan IBSYS. 

3. Generasi Ketiga 

Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak 

pengguna.Jadi para pengguna berkomunikasi lewat terminal secara on-

line ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user (digunakan oleh 

https://nextgen.web.id/aplikasi-dan-perkembangannya/4399
https://nextgen.web.id/aplikasi-dan-perkembangannya/4399
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banyak pengguna sekaligus), multi-programming (melayani banyak 

program sekaligus) dan multi tasking (melayani banyak tugas dan 

pekerjaan). 

4. Generasi Keempat (1980 – 200an) 

Pada masa ini sistem operasi telah menggunakan Graphical User 

Interface (GUI), yaitu antar-muka komputer yang berbasis grafis yang 

sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era 

komputasi tersebar (distributed computer). Sehingga komputasi-

komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah dibanyak 

komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. 

5. Generasi Selanjutnya 

Pada generasi ini mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa 

digunakan pada perangkat lain. Dapat digunakan diperangkat seperti 

Laptop, Notebook dan Netbook. Pada masa ini, ada perkembangan yang 

sangat pesat. Salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization sistem. 

Yang mana satu komputer dapat diclonning secara virtual. Sehingga di 

satu komputer dapat menggunakan multiboot system. Menggabungkan 

dua sistem operasi seperti linux dan windows. Mungkin hal ini lebih 

dikenal dengan sebutan dual boot. 

Pda generasi ini juga muncul sistem operasi baru. Dikenal dengan 

sebutan Mobile Computing. Perangkat didominasi oleh android, iOS, 

windows phone. Selain itu mulai dikenalkan layanan komputasi awan 

yaitu iCloud. Memungkinkan kita dapat mensinkronisasi foto atau 

document kita ke perangkat lain. 

d. Perkembangan Teknologi Informasi 

1. Teknologi, informasi dan komunikasi 

Teknologi, informasi dan komunikasi adalah sistem atau teknologi yang 

dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, 

memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan 

menyampaikan data menjadi sebuah informasi. Pemahaman yang lebih 

umum istilah tersebut mengarah pada perkembangan teknologi 

komputer dan telekomunikasi/multimedia (dalam berbagai bentuknya), 

yang telah memiliki berbagai kemampuan sebagai pengolah 

data/informasi, alat kontrol, alat komunikasi, media pendidikan, hiburan 
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dan lainya. Teknologi informasi tidak bisa dilepaskan dengan teknologi 

komputer dan teknologi komunikasi. Ketergantungan manusia terhadap 

teknologi informasi dewasa ini semakin terasa. Banyak orang rela 

membayar mahal untuk mendapatkan sebuah informasi. Informasi 

menjadi sesuatu yang tak ternilai harganya. Seperti yang diungkapkan 

Hartono (1990:7) bahwa informasi ibarat darah yang mengalir di dalam 

tubuh organisasi sehingga jika suatu system kurang mendapatkan 

informasi maka akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya mati. Tidak 

mengherankan jika dewasa ini TI (Teknologi Informasi) berkembang 

demikian pesat. Berbagai hardware dan software telah tercipta dan 

tersedia dengan model dan harga sangat variatif untuk memenuhi. 

Kebutuhan informasi yang lengkap, akurat, cepat, tepat, mudah dan 

murah yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Tuntutan 

penguasaan dan penggunaan teknologi informasi, bagi individu maupun 

organisasi/perusahanan dewasa ini semakin nyata dikarenakan 

beberapa hal sebagai berikut: a.Ketatnya persaingan di pasar global 

sehingga kecepatan memperoleh informasi sangat menentukan dalam 

mengatur strategi bersaing. b.Perubahan pasar yang demikian cepat 

menuntut penguasaan teknologi informasi untuk mencermati dan 

mengantisipasinya. c.Perkembangan IPTEKS mutakhir menuntut 

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin 

optimal. d.Tuntutan kemudahan akses untuk membangun relationship 

dalam pengembangan diri maupun organisasi. e.Teknologi Informasi 

telah menjadi trend kehidupan di era global. Teknologi informasi sangat 

terkait dengan teknologi komputer dan komunikasi. Hal ini menjadikan 

teknologi informasi seringkali disebut juga dengan ICT (Information dan 

Communication Technology). (Hartono, 1990: 8) Rogers (1986:4-5) 

dalam Rahardjo (2011:7) menguraikan tiga ciri utama yang menandai 

kehadiran teknologi komunikasi baru, yaitu interactivity, demassification, 

dan asynchronous. Interactivity merupakan kemampuan system 

komunikasi baru (biasanya merupakan sebuah computer sebagai 

komponennya) untuk berbicara balik, talk back, kepada penggunanya, 

hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam sebuah 

percakapan. Sifat kedua adalah de-massification, artinya tidak bersifat 
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missal. Bahwa suatu pesan khusus dapat dipertukarkan secara 

individual diantara para partisipan yang terlibat dalam jumlah yang 

besar. Ciri yang ketiga adalah asynchronous, artinya bahwa teknologi 

komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan 

menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap 

individu peserta. 

 

2. Manfaat Teknologi Informasi 

Manfaat Teknologi Informasi Secara umum, manfaat teknologi informasi 

antara lain : Memudahkan kita dalam memperoleh informasi serta 

melakukan komunikasi tetapi tidak dengan selain untuk melakukan 

komunikasi mereka juga membuka bisnis sampingan yaitu, dengan 

mejual pulsa, token listrik hingga tiket kereta api dan pesawat, serta jika 

adanya teknologi informasi dapat meningkatkan informasi jarak jauh 

dalam bidang kesehatan (telemedicine), Terciptanya e-Learning sebagai 

salah satu sarana dalam memperbaiki sistem pendidikan, Terciptanya 

lapangan pekerjaan,  

Memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam semua bidang termasuk 

dalam aspek kebudayaan. Terdorongnya proses demokrasi dalam 

segala hal. Manfaat teknologi informasi begitu luas, sehingga tidak bisa 

dapat paparkan secara detil satu persatu, tetapi selain manfaat teknologi 

informasi secara umum terdapat beberapa manfaat teknologi informasi 

yang bisa kita rasakan dalam beberapa bidang seperti dalam bidang 

pendidikan baik untuk peserta didik maupun untuk penyelenggara 

pendidikan, juga dalam bidang pemerintahan, telecenter bagi 

masyarakat dan lain lain sebagainya.  

Sebagai pengetahuan tambahan bagi Anda, berikut ini adalah beberapa 

manfaat teknologi informasi lain berdasarkan beberapa bidang yang 

bersangkutan, di antaranya :  

- Bidang Pendidikan  

 Bagi peserta didik, mereka tidak akan ketinggalan informasi 

mengenai beberapa ilmu dan pengetahuan penting yang 

bersangkutan dengan pelajaran sekolah, misalnya tentang 

sejarah suatu negara, budaya dan lain sebagainya. 
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 Sumber pengetahuan yang dicari dapat diakses dengan mudah, 

misalnya mengenai latihan SNMPTN online dalam rangka 

mempersiapkan diri sebelum menghadapai ujian yang 

sebenarnya. Bagi penyelenggara pendidikan, setidaknya akan 

mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada peserta didiknya, 

 Memungkinkan mereka menjangkau peserta didik yang berada 

jauh dari tempatnya via program pembelajaran jarak jauh atau 

virtual,  

 Tersedianya e-library yang akan membantu mereka dalam 

mengurangi biaya penyediaan buku di perpusatakaan, dan lain 

sebagainya. 

 

- Telecenter bagi Masyarakat Teknologi informasi bisa menjadi sumber 

informasi dan sarana belajar, Bisa menjadi sarana dalam melihat 

pasar secara lebih luas melalaui produknya, Menumbuhkan semangat 

kewirausahaan, seperti contohnya bisa menjual produknya melalui 

jejaring sosial, Membantu masayarakat dalam mengembangkan 

perdagangannya melalui sistem e-commerce contoh pembelian paket 

dan pulsa, Meningkatkan informasi kesehatan dalam mewujudkan 

masyarakat yang makmur.  

 

- Sebagai layanan e-commerce Selain menghemat waktu dan biaya 

transportasi karena tidak perlu mendatangi toko secara langsung 

Harga barang biasanya relatif lebih murah dari pada di toko dalam 

kasus-kasus tertentu.Selain manfaat teknologi informasi, terdapat pula 

beberapa dampak yang terjadi akibat majunya teknologi informasi 

dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu Anda ketahui, di 

antaranya :  

 

 Masyarakat tidak perlu capek-capek kebank untuk membayar 

tagihan kita bissa melakukan nya cukup dengan menggunakan 

gadget yaitu dengan menggunakan aplikasi e-bangking.  
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 Masyarakat tidak perlu pergi ketoko untuk membeli membeli 

makanan langsung merekadapat menggunakan handphone 

dengan aplikasi go food mereka dapat membeli apapun yang 

mereka suka dengan cepat ini dapat menghemat waktu.  

 

- Bidang Wirausaha/Bisnis Dalam dunia kerja, internet memiliki banyak 

sekali manfaat dalam mendukung kegiatan proses bisnis untuk 

mencapai tujuan usaha. Perusahaan yang menolak untuk 

menggunakan teknologi internet akan terlihat ketinggalan jaman serta 

menolak untuk melakukan efisiensi. Dengan internet, semua akan 

terasa lebih mudah, di samping juga ada resiko-resikonya. Selama 

pimpinan kantor bisa melakukan kontrol penggunaan internet, maka 

masalah-masalah yang ada akan bisa dikendalikan.  

 

e. Keuntungan lain dalma manajemen 

1. Mudah Menyebarkan Pemberitahuan Ke Banyak  Bisa Mencari Pegawai 

/ Karyawan Baru Lewat 

2. Pegawai   Mudah Berhubungan Dagang Dengan BanyakInternet   

Memudahkan Manajemen Untuk Membaca 

3. Klien Di Luar Negeri   Dapat Berinteraksi Langsung Dengan 

4. Informasi Dari Satu Sumber   Karyawan Memiliki Fasilitas Hiburan 

5. Konsumen Akhir Beserta Agen / Distributor  Tambahan Saat Senggang 

Tidak ada salahnya mencoba untuk mengadopsi internet dalam 

perusahaan atau usaha yang kita miliki. Tinggal bagaimana kita 

menyesuaikan pemakaiannya dengan kondisi yang ada. Jika belum 

paham sebaiknya tanyakan kepada yang paham lalu dipraktekkan.  

 

Pengaruh Teknologi Informasi Perkembangan teknologi informasi 

memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan positif bagi 

penggunannya selain dapat menghemat waktu dan biaya juga dapat 

menambah pendapatan bagi masyarakat,membuka lapangan 

pekerjaan,dan menambah wawasan tentang pengetahuan selain telah 
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menjadi kebutuhan teknologi juga mengubah cara pandangan masyarakat 

dari yang primitif menjadi modern dan dari yang lam menjadi serba instan. 

 

1.3 Tugas 

 

a. Jelaskan perkembangan komputer 

b. Sebutkan jenis software komputer 
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BAB II. Jaringan Komputer 

 

2.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan apa itu Jaringan Komputer 

b. Mahasiswa dapat menyebutkan peralatan jaringan komputer 

c. Mahasiswa dapat menyebutkan Penggunaan jaringan komputer 

 

2.2 Materi 

a. Jaringan Komputer 

 

Pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang 

terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan 

komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. 

Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan 

berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk 

membawa data ke titik akhir yang diinginkan. 

Setiap titik akhir (kadang disebut host) dalam jaringan memiliki pengenal 

unik, sering kali alamat IP atau alamat Media Access Control yang 

digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint 

dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis 

hardware jaringan. 

Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan 

teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui 

medium transmisi kabel atau wireless. 

Untuk jaringan yang menggunakan kabel, Anda mungkin membutuhkan 

optical fiber, coaxial cable, atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur 

jaringan wireless termasuk jaringan komputer yang menggunakan koneksi 

data wireless untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio 

siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. 

Jaringan bisa menjadi private atau publik. Jaringan private biasanya 

memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses 

jaringan. Biasanya, ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan 

atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan 

kredensial lainnya. Jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. 

https://www.dewaweb.com/blog/cara-mengetahui-dan-menyembunyikan-ip-address/
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Gambar 2.1 Internet 

b. Tujuan dan Peranan Jaringan Komputer 

1. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar pengelolaan data 

dan informasi perusahaan dapat berjalan lebih efisien 

2. Agar data/informasi yang dibawa pengirim (transmitter) dapat sampai 

kepada penerima (receiver) dengan tepat dan akurat. 

3. Untuk mempermudah pekerjaan. 

4. Agar kelompok kerja dapat berkomunikasi dengan lebih baik. 

5. Untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer sehingga dapat 

diperoleh suatu data yang relevan. Jaringan komputer memungkinkan 

penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan 

mudah. 

 

c. Manfaat Jaringan Komputer 

Berbicara mengenai manfaat ada sangat banyak sekali manfaat dari 

jaringan komputer yang akan sangat panjang jika membahas semuanya, 

berikut di antaranya : 

1. Resource Sharing, dengan adanya jaringan komputer, kita bisa saling 

(sharing) berbagi data, mengakses file dan menggunakan bersama 

sumber daya yang ada (perangkat keras komputer misal, Printer dan 
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Scanner). contohnya dalam suatu kantor, seorang karyawan dari lantai 

1 ingin melakukan print sebuah foto atau dokument, namun di 

karenakan printer di ruangannya rusak, iya akhirnya melakukan print 

foto atau dokumentnya dengan menggunakan printer yang ada di lantai 

2 yang telah di sharing dari ruangannya yang ada di lantai 1. 

2. Dengan adanya Jaringan Komputer akan membuat proses pengiriman 

data menjadi lebih cepat dan efisien. Jaringan Komputer membantu kita 

agar tetap dapat terhubung dengan, keluarga, sahabat atau orang lain 

dari berbagai tempat di belahan dunia lainnya.Dengan bantuan jaringan 

komputer jugalah sehingga membuat kita dapat mengirim teks, gambar, 

audio, maupun video secara real time. 

 

 

d. Jenis-Jenis Jaringan Komputer 

Sebelum lebih jauh kita mencari tahu, sebaiknya pahami dulu jenis-jenis 

jaringan komputer yang udah ada. Di luar sana ada banyak jenis jaringan 

komputer. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis jaringan komputer yang 

mungkin sering Anda lihat. 

 

1. LAN (Local Area Network) 

LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif 

pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya 

berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi 

beberapa LAN kecil (mungkin satu per kamar), dan kadang-kadang 

LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam 

jaringan TCP / IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan 

sebagai subnet IP tunggal. 

 

Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga biasanya dimiliki, 

dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga 

cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama 

Ethernet dan Token Ring. 

Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan 

Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network (WLAN). 
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2. MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih 

jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang 

menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun 

jaringan, maka jaringan MAN digunakan. 

Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari 

WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk 

menghubungkan LAN. 

 

3. WAN (Wide Area Network) 

WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara 

geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan 

LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan 

alamat WAN. 

WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar 

WAN (seperti Internet) tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan 

ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. 

WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, Frame Relay 

dan X.25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh 

 

4. CAN (Campus Area Network) 

CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi 

terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya 

disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik 

lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain lain. 

 

 

 

5. Internet 

Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. 

Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, Laptop, 

Workstation, Server, Smartphone, tablet, TV, Webcam, CCTV dan masih 

banyak lagi. 
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Menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2018, ada 2150 juta sistem 

akhir yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, 

banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Internet terbuka untuk 

semua orang. Karena siapa saja bisa terhubung ke internet, internet juga 

dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. 

 

6. VPN (Virtual Private Network) 

VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi Internet yang aman. Sebagai 

contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor; satu di Jakarta dan lainnya 

di Bandung. Dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan VPN untuk 

menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di Internet 

dan bisa digunakan untuk transmisi data. 

 

e. Topologi Jaringan Komputer 

Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat 

yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk 

atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata 

letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. 

Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran 

di ruang keluarga, tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi 

cincin di sana. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar berikut: 

 Bus (bis) 

 Ring (cincin) 

 Star (bintang) 

 Tree (pohon) 

 Mesh (jala) 

Jaringan yang lebih kompleks dapat dibangun sebagai hybrid dari dua atau 

lebih dari topologi dasar di atas. 

 

1. Topologi Bus 

Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang 

punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. 

Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan 

mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat 
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itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan 

memproses pesan tersebut. 

2. Topologi Ring 

Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua “tetangga” untuk 

tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah 

yang sama (baik “searah jarum jam” atau “berlawanan arah jarum 

jam”). 

Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat 

menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan 

cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau Token 

Ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau 

kampus. 

 

3. Topologi Bintang 

Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan 

bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut “hub node” yang 

mungkin merupakan hub jaringan, switch atau router. Perangkat 

biasanya terhubung ke hub dengan Unshielded Twisted Pair (UTP) 

Ethernet. 

Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya 

membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel 

jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer 

dan bukan seluruh LAN. (Jika hub gagal, bagaimanapun, seluruh 

jaringan juga gagal.)  

4. Topologi Pohon 

Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk 

topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat 

hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi 

sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan 

bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik 

daripada bus atau bintang saja. 

5. Topologi Mesh 

Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi 

sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil 



31 
 

salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. 

Beberapa WAN, terutama Internet, menggunakan routing mesh. 

 

 

 

Gambar 2.2 Network 

 

f. Peralatan jaringan Komputer 

 

Peralatan jaringan komputer merupakan semua peralatan yang dapat 

digunakan untuk membantu dalam pembuatan jaringan komputer. 

Peralatan ini dapat anda temukan dengan mudah di toko-toko komputer 

dengan harga yang cukup murah. Berikut ini adalah peralatan - peralatan 

yang harus anda siapkan jika hendak membuat jaringan komputer. 

1. Ethernet card/LAN Card/kartu jaringan 

Merupakan kartu jaringan yang terpasang pada komputer atau PC yang 

berfungsi untuk  dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui 

jaringan LAN. 
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Gambar 2.3 LAN Card 

Setiap kartu jaringan memiliki MAC Address (medium acces control) 

yang unik. Unik di sini artinya tidak ada satupun komputer di dunia ini 

yang memiliki kartu jaringan dengan mac address yang sama atau 

dengan kata lain satu komputer mempunyai no alamat tersendiri. 

berdasarkan kecepatan transmisi kartu jaringan dapat dibedakan 

menjadi beberapa bagian; 

- 10BASE-T : kecepatan transmisi 10 MBPS 

- 100BASE-T :kecepatan transmisi 100 MBPS 

- 1000BASE-T :kecepatan transmisi 1000 MBPS atau 1 GBPS 

 

2. Hub 

Merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 1 (Phisycal 

Layer). Fungsinya menerima sinyal dari suatu komputer kemudian 

mentransmisikannya ke komputer yang lain. 

 

Gambar 2.4 Hub 

Hub tidak mengenal MAC Address, sehingga tidak dapat memilah data 

mana yang harus ditransmisikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

collition atau tabrakan data pada suatu jaringan. Hub ada yang bersifat 

https://4.bp.blogspot.com/-jwO2AhEZI08/XC3GnmfmJZI/AAAAAAAACUM/CdQ3tVHvYI4G3F3NoSBX7cXVYniTenl8ACLcBGAs/s1600/lan+card.png
https://2.bp.blogspot.com/-S74662Is_QE/XC8VnKL36YI/AAAAAAAACUk/5xuS_yPOOh41zaVNJdzfJ_TqBtRTGXUZgCLcBGAs/s1600/hub.jpg
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aktif dan ada juga yang pasif. Hub memiliki beberapak port tempat 

meletakan atau memasang kabel dengan konektor RJ 45. 

 

 

 

 

3. Switch 

Hampir sama dengan Hub. Bekerja pada OSI layer 2 (Data Link Layer). 

 

 

Gambar 2.5 Switch 

Bedanya dengan hub switch sudah mengenal mac address sehingga 

sudah bisa mengatasi terjadinya collition atau tabarakan data. Sudah 

memiliki jalur trasnmisi full duplex dimana memiliki dua jalur terpisah 

antara transmiter dan receiver. 

4. Router 

Bekerja pada OSI layer 3 (network layer). 

 

 

Gambar 2.6 Router 

https://2.bp.blogspot.com/-k9EMyi74au4/XC8frG0T54I/AAAAAAAACUw/1eFE-jCpVrIHyeEJ7gCQoaCy_lixL-NDgCLcBGAs/s1600/switchhub.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NKfrBGQkcUk/XC8herdfWwI/AAAAAAAACU8/iWmINyCM-70v__s0UZe3WPch0fYZKbkHgCLcBGAs/s1600/reouter.png
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Berfungsi untuk penghubung atau penerus paket data antara dua 

segmen jaringan yang berbeda atau lebih. 

5. Repeater 

Sesuai dengan arti katanya pengulang, repeater berfungsi untuk 

menerima dan menguatkan kembali sinyal yang diterima untuk kembali 

dipancarkan ke tempat yang lebih jauh. 

 

Gambar 2.7 Repeater 

 

Dengan repeater kita dapat menghubungkan perangkat pada jarak 

yang berjauhan. 

 

6. Bridge 

Sesuai dengan arti katanya yaitu jembatan,  bridge berfungsi untuk 

menghubungkan atau menjembatani  dua buah jaringan. 

 

Gambar 2.8 Bridge 

https://3.bp.blogspot.com/-P6daAEF91Ew/XC8igMH6UjI/AAAAAAAACVI/EwjH2Y3rg5QyBwpdVzFW0pRaHwWG8rt3ACLcBGAs/s1600/repeater.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ov1aPeqjUOg/XC8jdPnHv4I/AAAAAAAACVU/fFrlCZXcmrcNXbLw_eeLavLLtWrfgDy3QCLcBGAs/s1600/bridge.jpg
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Bridge dapat menghubungkan dua jaringan yang memiliki media 

komunikasi dan topologi jaringan yang berbeda 

7. Modem 

Merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Peralatan ini 

berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan 

sebaliknya. 

 

Gambar 2.9 Modem 

 

 

Modem ini digunakan jika kita ingin menghubungkan komputer kita ke 

jaringan internet. Berdasarkan letaknya modem ini dapat kita bedakan 

menjadi dua jenis yaitu: 

 

Modem internal : terpasang di dalam PC atau komputer kita 

Modem eksternal : terpasang di luar komputer atau laptop 

 

8. Kabel 

Merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan 

antara perangkat yang satu dengan yang lainnya. Ada tiga jenis kabel 

yang sering digunakan dalam jaringan komputer yaitu: 

 Coaxial 

 UTP 

 Fiber Optik 

Untuk lebih jelas baca artikel mengenai media jaringan. 

9. Konektor 

https://1.bp.blogspot.com/-mk7hj-HgQeo/XC8j3TgIrnI/AAAAAAAACVc/rXd80cHibmUv4byS7G1X2bUkZ-wc5wTUwCLcBGAs/s1600/modem.jpg
https://afm98.blogspot.com/2019/01/media-dan-peralatan-jaaringan.html
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Merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk penghubung 

kabel. konektor ini terpasang pada ujung - ujung kabel. 

 

 

 

Gambar 2.10 Konektor 

 

Konektor bisa berupa BNC, RJ 45 atau ST 

 

10. Crimping Tools 

Merupakan peralatan jaringan yang dapat digunakan untuk memasang 

konektor RJ 45 pada kabel UTP. 

 

 

 

Gambar 2.11 Crimping 

 

 

 

 

11. Cable Tester 

 

Merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur sambungan 

kabel. 

https://2.bp.blogspot.com/-8vvKbbJtpjM/XC8lOMLEYiI/AAAAAAAACVo/l8950fe_d70qUGb3AKNJ1MNSInR8KvAxACLcBGAs/s1600/Cable-Connector.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RbkKBLEox9U/XC8llZt8FtI/AAAAAAAACVw/qmzXGqZyfH8XVNyw0YWAf3gDVcP1n4AUQCLcBGAs/s1600/crimping+tool.jpg
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Gambar 2.12 Cable Tester 

 

Dengan menggunakan alat ini kita dapat mengetahui apakah kabel 

jaringan yang kita gunakan tersambung dengan baik atau tidak 

. 

g. Cara Kerja Jaringan Komputer 

Prinsip kerjanya, pertama-tama sender mengirim sinyal informasi menuju 

receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi 

sinyal analog kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol 

kedua di decode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. 

  

Ada 4 komponen utama yang terdapat pada suatu jaringan : 

1. Sender (pengirim data informasi) 

2. Protokol (yang meng-encode dan men-decode data informasi) 

3. Media transmisi (medium transfer data), dan  

4. Receiver (penerima data informasi). 

 

Prinsip kerja diatas dapat di analogikan saat orang jepang dan orang 

inggris sedang chatting melalui internet. Saat orang jepang mengetikkan 

suatu pesan dalam bahasa jepang maka pesan tersebut akan diubah 

terlebih dahulu oleh protokol ke dalam bahasa inggris sehingga orang 

inggris dapat menerima pesan tersebut dalam bahasa inggris dan 

sebaliknya saat orang inggris membalas pesan orang jepang tersebut 

maka pesan bahasa inggris akan diubah oleh protokol terlebih dahulu 

https://2.bp.blogspot.com/-cCyaywCVKFg/XC8mHlC0tdI/AAAAAAAACV8/7x_K5bKOO70AJwD9wa2nPln697Qf-D6WACLcBGAs/s1600/cable+tester.jpg
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menjadi bahasa jepang sebelum sampai ke orang jepang. Jadi dalam hal 

ini protokol dapat di istilahkan seperti penerjemah informasi data. 

 

h. PROTOKOL JARINGAN 

Protokol jaringan merupakan suatu peraturan yang sama dalam cara 

berkomunikasi antarkomputer sehingga dapat saling bertukar informasi. 

protokol untuk sistem jaringan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

1. Protokol Komunikasi Antarperalatan Jaringan 

Protokol ini mampu mengatur bentuk dan jenis data yang dikirim, 

menentukan besaran listrik yang digunakanuntuk proses transmisi. 

2. Protokol dari Sistem Operasi yang Digunakan 

Sistem Operasi Netware menggunakan protokol utama IPX/SPX, 

microsoft menggunakan protokol NetBeui, sedangkan protokol standar 

pada internet menggunakan protokol TCP/IP. 

Tipe jaringan terdiri atas jaringan berbasis server dan jaringan peer to 

peer. 

 

3. Jaringan berbasis server 

jaringan berbasi server atau disebut juga client-server terdiri dari server 

yang biasanya menggunakan sistem operasi Windows 2000 server, 

dan client yang menggunakan sistem operasi windows 98  SE, 

Windows 2000 Profesinonal, Windows XP, atau sistem opersi lainnya. 

 Semua Workstation yang terhubung dalam jaringan ini dikelola oleh 

pengontrol domain dengan melaui pengontrol domain inilah semua 

account Worstation atau User dikumpulkan dan disimpan data 

basenya. Jadi dengan menggunakan jaringan berbasis server ini 

Workstation bisa berhubungan dengan Workstation lain apabila ada izin 

dari pengontrol domainnya. Hal tersebuit bertujuan untuk menjaga 

keamanan dan kerahasiaan data daripengguna yang tidak 

berkepentingan. 

4. Jaringan Peer to Peer 

Pada jaringan peer to peer setiap komputer dapat membuat account 

user dan berbagi sumber atau sharing dengan komputer yang lain 

dalam suatu jaringan, sehingga bersifat server sekaligus bersifat 
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sebagai workstation. Tipe jaringan jenis initidak membedakan sistem 

operasi yang digunakan antara server dengan workstationnya. 

Umumnya, jaringan tipe ini diorganisasikan dengan sebuah Workgroup, 

sistem operasi yang bisa digunakan antara lain Windows 98, Windows 

NT workstation, dan Windows 2000 profesional. hubungan antar 

workstation tidak ada perizinannya sehingga kemanan data relatif 

 kurang. 

 

i. Dampak Positif dan Negatif 

Dampak positif jaringan komputer antara lain : 

1. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi, kinerja aplikasi 

dapat ditingkatkan dengan cara pembagian tugas komputasi yang 

disebar pada beberapa komputer di jaringan. 

2. Berbagi sumber daya, sehingga menghapuskan masalah jarak. 

Misalnya seorang pegawai kantor cabang yang berada pada jarak 100 

km dari kantor pusat, ia tetap bisa mengambil atau memodifikasi data di 

kantor pusat tanpa harus pergi ke sana. 

3. Ketahanan data tinggi, sehingga setelah data disalin ke komputer lain 

pada jarak ribuan kilometer, resiko rusak/hilangnya data di komputer 

sumber masih dapat diatasi. 

4. Keamanan dan keteraturan data, dengan jaringan komputer seorang 

administrator jaringan dapat mengorganisasi data-data penting di 

kampus atau kantor. Misalnya, data-data penting yang tercecer dan 

terpisah di setiap departemen dapat disimpan menjadi satu kesatuan 

data dalam sebuah server back end untuk kemudian direplikasi menjadi 

beberapa bagian sesuai kebijakan perusahaan. Administrator jaringan 

pun dapat menentukan dan mengubah orang-orang yang berhak 

mengakses 

data-data tersebut. 

Dampak negatif jaringan komputer antara lain : 

1. Diperlukan manajemen hardware dan administrasi sistem,  kadang 

- kadang hal ini dianggap sepele dibandingkan proses implementasi. 

Padahal, jika terjadi kesalahan, bisa jadi sistem jaringan harus ditinjau 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kinerja/8699
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sumber-daya-perusahaan/120726
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen/116684
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem/13088
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem/13088
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ulang dan bahkan direkonstruksi ulang. Oleh karena itu, diperlukan staf 

IT berpengalaman dan profesional yang mampu mengerjakannya. 

2. Peningkatan biaya untuk membangun jaringan, ketika jaringan 

dalam sebuah perusahaan akan dibua diperlukan sejumlah anggaran 

tertentu, baik untuk konsultasi perencanaan, jasa pembangunan 

jaringan, dan juga pemeliharaan hardware dan software. Sedangkan 

bagi pengguna rumahan, biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil tetapi 

harus dipertimbangkan lebih matang agar jaringan yang dibuat tidak 

menimbulkan biaya tambahan (overhead) lagi, karena timbulnya 

beberapa masalah di kemudian hari. 

3. Virus dan hacking, keduanya telah menjadi momok bagi administrator 

jaringan, karena jaringan bisa down dan pekerjaan menjadi berhenti. 

4. Berbagi file yang tidak dikehendaki, kemudahan berbagi file bisa 

mengakibatkan kebocoran data, karena dibaca oleh orang yang tidak 

berhak mengaksesnya. Oleh karena itu, diperlukan seorang 

administrator jaringan yang mampu menangani semuanya. 

 

2.3 Tugas 

a. apa itu Jaringan Komputer 

b. Sebutkan peralatan jaringan komputer 

c. Sebutkan Penggunaan jaringan komputer 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perencanaan-planning/14548
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-jasa-atau-layanan/13933
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-virus/81244
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BAB III. Pengertian tentang internet serta manfaatnya 

3.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Pengertian internet 

b. Mahasiswa dapat menyebutkan manfaat  berinternet 

c. Mahasiswa dapat menyebutkan fasilias dalam Internet  dalam berinternet 

 

3.2 Materi 

a. Sejarah Internet  

 

 

Gambar 3.1. Perkembangan Internet 

 

Sejarah Internet - Awalnya Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk 

oleh Departemen Pertahanan Amerika (dibentuk tahun 1969), melalui 

proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan 

ARPANET (Advanced Research Project Agency Network).Tujuan awal 

dibangunnya Internet (Proyek Internet) adalah untuk keperluan militer. 

Pada masa tersebut Departemen Pertahanan Amerikat membuat sistem 

jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di 

daerah penting (vital) untuk mengatasi masalah bila suatu saat terjadi 
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serangan nuklir dan digunakan untuk menghindari terjadinya informasi 

terpusat, karena jika semua informasi dijadikan terpusat akan mudah 

dihancurkan bila terjadi perang. 

Pada awalya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu University of 

Utah, Santa Barbara, University of California, Stanford Research Institute, 

di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan 

secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tak lama 

setelah itu proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua 

universitas di Amerika ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET 

kesulitan untuk menanganinya. 

Oleh karen itu ARPANET kemudian dipecah manjadi dua, yaitu 

"ARPANET" baru yang berukuran lebih kecil yang digunakan untuk 

kepentingan non-militer seperti untuk keperluan riset pada universitas dan 

"MILNET" yang digunakan untuk keperluan militer. Gabungan dua jaringan 

tersebut kemudian dikenal dengan nama DARPA Internet, yang nantinya 

disederhanakan menjadi Internet. 

Berikut ulasan lengkap mengenai sejarah internet yang telah kita rangkum 

dari berbagai sumber, penjelasan akan kita tampilkan urut sesuai tahun 

kejadiannya. 

Tahun 1957, Uni Soviet (sekarang Rusia) meluncurkan wahana luar 

angkasa, Sputnik. 

Tahun 1958, Sebagai efek dari "kalahnya" Amerika Serikat dalam 

meluncurkan wahana luar angkasa, kemudian dibentuklah sebuah badan di 

dalam Departemen Pertahanan Amerika, yaitu Advanced Research 

Projects Agency (ARPA), yang bertujuan agar Amerika nantinya mampu 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu 

sasarannya adalah teknologi komputer. 

Tahun 1962, J.C.R. Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi 

di mana komputer dapat saling dihubungkan antara satu komputer dengan 

komputer lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu 

menawarkan akses terhadap program dan juga data yang ia punyai. Pada 

tahun ini juga (1962) RAND Corporation memulai riset terhadap ide ini 

(jaringan komputer terdistribusi), yang bertujuan untuk kebutuhan militer. 
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Tahun 196x, Awal 1960-an Teori mengenai packet-switching dapat 

diimplementasikan dalam dunia nyata. 

Tahun 196x, Pertengahan 1960-an ARPANET dikembangkan oleh ARPA 

untuk mempromosikan "Cooperative Networking of Time-sharing 

Computers", dengan hanya empat buah host komputer yang dapat 

dihubungkan hingga tahun 1969, yakni University of California, Stanford 

Research Institute, University of Utah, Los Angeles, University of California 

dan Santa Barbara. 

Tahun 1965, Istilah "Hypertext" dikeluarkan oleh Ted Nelson. 

Tahun 1968, Jaringan Tymnet dibuat. 

Tahun 1971, Anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah 

node komputer, yang terdiri dari komputer-komputer yang digunakan untuk 

riset milik pemerintah Amerika dan universitas. 

Tahun 1971, Ray Tomlinson sukses menyempurnakan program e-mail 

yang ia ciptakan setahun yang lalu (1972) untuk ARPANET. Program e-

mail ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun 

yang sama, ikon "@" juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang 

menunjukkan "at" atau "pada". 

Tahun 1972, Sebuah kelompok kerja yang disingkat INWG (International 

Network Working Group) dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan 

komputer serta membuat standar-standar pada jaringan komputer, 

termasuk di antaranya adalah Internet. Pembicara pertama dari organisasi 

ini adalah Vint Cerf, yang kemudian Vint Cerf dikenal sebagai "Bapak 

Internet". 

Tahun 1972-1974, Beberapa layanan basis data komersial seperti SDC 

Orbit, Dialog, The New York Times DataBank, Lexis, dan lainnya, 

mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. 

Tahun 1973, ARPANET ke luar Amerika Serikat: pada tahun ini, anggota 

ARPANET bertambah dengan masuknya beberapa universitas dari luar 

Amerika yakni Royal Radar Establishment di Norwegia dan University 

College of London dari Inggris. Komputer University College di London 

merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi 

anggota jaringan Arpanet. Pada tahun itu pula, dua orang ahli komputer 

yakni Bob Kahn dan Vinton Cerf mempresentasikan sebuah gagasan yang 
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lebih besar, yang nantinya menjadi cikal bakal pemikiran internet. Gagasan 

tersebut dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex 

Tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail 

protokol Transmission Control Protocol (TCP) dalam artikel "A Protocol for 

Packet Network Interconnection". 

Tahun 1974, Beranet & Newman (BBN), Bolt, pontraktor untuk ARPANET, 

membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut 

Telenet, Telenet sendiri merupakan layanan paket data publik pertama. 

Tahun 1977, Terdapat 111 buah komputer yang telah terhubung ke 

ARPANET. 

Tahun 1978, Protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Internet 

Protocol (TCP/IP) dan Transmission Control Protocol. 

Tahun 1979, Grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Jim Ellis, Steve 

Bellovin dan Tom Truscott alumni dari University of North Carolina dan 

Duke University Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun 

meningkat secara drastis. Pada tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh 

Kevin McKenzie. 

Tahun 198x, Awal 1980-an, Komputer pribadi (PC) mewabah, dan menjadi 

bagian dari banyak hidup manusia. Tahun ini tercatat ARPANET telah 

memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan BITNET 

(Because It's Time Network) dimulai, dengan menyediakan layanan mailing 

list, e-mail, dan juga File Transfer Protocol (FTP). CSNET (Computer 

Science Network) pun dibangun pada tahun itu oleh para ilmuwan dan 

pakar pada bidang ilmu komputer dari University of Washington, Purdue 

University, BBN dan RAND Corporation, dengan dukungan dari National 

Science Foundation (NSF). Jaringan ini menyediakan layanan e-mail dan 

beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus 

mengakses ARPANET. 

Tahun 1982, Istilah "Internet" pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi 

sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Name server mulai 

dikembangkan, sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat 

terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju 

host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1000 buah host yang 

tergabung ke Internet. 
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Tahun 1986, Diperkenalkan sistem penamaan domain, yang sekarang 

lebih dikenal dengan DNS (Domain Name System) yang bertujuan untuk 

menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. 

Tahun 1990, Merupakan tahun bersejarah dimana muncul program editor 

dan browser yang ditemukan oleh Tim Berners Lee. Program tersebut 

berguna bagi pengguna untuk menjelajahi jaringan komputer yang 

terhubung. program tersebut lah yang pada akhirnya diberi nama www atau 

Worl Wide Web seperti sekarang. 

Tahun 1992, Komputer yang tersambung dan membentuk jaringan di tahun 

1992 mecapai sejuta komputer. Sehingga pada tahun 1992 muncul istilah 

keren yaitu surfing the internet. 

Tahun 1994, Pada tahun ini situs internet sudah berkembang dan tumbuh 

menjadi 3000 alamat halaman. pada tahun ini pula muncul e-retail atau 

lebih dikenal virtual-shopping di 

dunia internet. Bukan itu saja, pada tahun ini lahir situs Yahoo! yang 

melahirkan Netscape Navigator 1.0. Dimana hal tersebut memungkinkan 

komputer berinteraksi dengan komputer lainya secara global seperti yang 

kita gunakan sekarang. 

Tahun 2000-an, Internet berkembang dengan pesat, hal ini bisa 

dibuktikkan dengan munculnya milyaran situs di dunia maya. Sehingga 

bisnis digital pun menjadi trend di masa kini karena perkembangan internet 

yang begitu pesat. 

Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia 

Sejarah internet Indonesia dimulai pada dekade 1990-an. Saat itu jaringan 

internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana 

semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan 

terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet 

Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial 

dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan 

perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di 

Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan Compuserve (AS) untuk 

mengakses internet. 

Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) 

pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh 
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Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Onno W. Purbo, 

Muhammad Ihsan, RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Robby Soebiakto, 

Putu, Firman Siregar dan Adi Indrayanto, merupakan beberapa nama 

legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia pada tahun 1992 

hingga 1994. 

Tulisan tentang keberadaan jaringan Internet di Indonesia dapat kita lihat di 

berbagai artikel artikel pendek di Majalah Elektron Himpunan Mahasiswa 

Elektro ITB pada tahun 1989 dan juga di media cetak seperti KOMPAS 

dengan judul "Jaringan komputer biaya murah menggunakan radio" yang 

terbit pada bulan November 1990. 

Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi IndoNet yang dipimpin oleh 

Sanjaya. IndoNet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada 

waktu itu pihak POSTEL belum mengetahui tentang celah-celah bisnis 

Internet & masih sedikit sekali pengguna Internet di Indonesia. Sambungan 

awal ke Internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet. 

 

Lokasi IndoNet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI, 

kebetulan ayah dari Sanjaya merupakan dosen UI. Akses awal di IndoNet 

mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser lynx dan 

email client pine serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 

1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi 

menerbitkan ijin untuk ISP yang diberikan kepada IndoNet yang dipimpin 

oleh Sanjaya dan Radnet pimpinan BRM. Roy Rahajasa Yamin. 

Sejak tahun 1995 beberapa BBS (Bulletin Board System) di Indonesia 

misal Clarissa telah menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri. Dengan 

memakai remote browser Lynx di Amerika Serikat, maka pemakai Internet 

di Indonesia dapat akses Internet (HTTP). 

Begitulah sejarah singkat perkembangan internet yang ada di dunia dan 

Indonesia yang dimana perkembangan ini termasuk cepat dan sekarang ini 

diperkirakan ada kurang lebih 143juta pengguna di seluruh Indonesia 

(tirto.id) . Menurut kalian apakah perkembangan internet di Indonesia 

sendiri sudah baik atau masih kurang maksimal ? 

b. Pengertian 
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Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain 

yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau 

Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa 

saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam 

jarak yang jauh. 

 Jaringan yang sangat Luas (Internasional Bahkan Sedunia) 

 Memiliki Jaringan yang Kuat 

 Perkembangan yang Sangat Pesat 

 Bisa di akses kapan saja dan dimana saja 

 

1. Allan (2005) 

Menurut Allan, Pengertian Internet adalah sekumpulan jaringan 

komputer yang terhubung satu sama lain dan dapat membaca serta 

menguraikan berbagai protocol komunikasi tertentu yang biasa kita 

kenal dengan istilah Internet Protocol (IP) dan juga Transmission 

Control Protocol (TCP). Protokol juga memiliki definisi lebih lanjut 

menurut Allan merupakan sebuah spesifikasi sederhana mengenai 

bagaimana komputer dapat berinteraksi satu sama lainnya. 

2. Turban, Rainer, Potter (2005) 

Menurut Turban, Rainer, Potter Internet adalah suatu jaringan besar 

yang dapat menghubungkan jaringan komputer, mulai dari organisasi 

pemerintah, organisasi bisnis, hingga sekolah – sekolah di seluruh 

dunia secara langsung dan cepat. 

3. Supriyanto (2006) 

Menurut Supriyanto, Internet memiliki arti yaitu suatu hubungan dengan 

berbagai jenis komputer dan dengan jaringan yang ada di dunia serta 

memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda. Hubungan 

tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi misalnya 

telepon dan satelit yang juga menggunakan protokol standar dalam 

melakukan komunikasi, yaitu protocol TCP/IP (Transmission Control / 

Internet Protocol). 

4. Harjono (2009) 

Menurut Harjono, Internet memiliki arti yaitu kumpulan dari beberapa 

komputer, bahkan bisa mencapai jutaan komputer di dunia kemudian 
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saling terhubung dan terkoneksi satu dan lainnya. Supaya komputer 

dapat saling berinteraksi dan terkoneksi, maka diperlukan suatu media 

agar saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan 

bisa menggunakan kabel atau serat optik, bisa juga satelit, maupun 

sambungan telepon. 

5. Sibero ( 2011) 

Menurut Sibero, Internet yaitu Inter-connected Network yang 

merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan 

antar komputer secara global. Internet dapat bekerja sama seperti 

jaringan komputer, dan juga jaringan komputer local maupun jaringan 

komputer area yang lebih luas, dan interet menggunakan sebuah 

protocol komunikasi yang sama yaitu TCP/IP (Transmission Control 

Protokol/Control Protokol). 

6. Sarwono (2012) 

Internet adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global. 

Menurut Sarwono tidak ada orang yang mamou bertanggung jawab 

untuk menggunakan internet itu . Awalnya, internet hanya digunakan 

untuk kepetingan militer, tetapi sekarang internet merupakan kebutuhan 

sekaligus hiburan dimasyarakat. 

 

Apa itu Fungsi dan Tujuan Internet ? 

Fungsi internet ada berbagai macam dalam kehidupan sehari – hari, yaitu : 

1. Memudahkan untuk mengakses Informasi Sekarang kita bisa 

mendapatkan informasi dengan mudah hanya dengan menggunakan 

internet. Bahkan, jika dulu kita sering sekali mengeluh tidak dapat 

belajar karena tidak memiliki buku dengan harga yang mahal. 

Sekarang, kita dapat belajar berbagai hal dengan menggunakan 

internet dimanapun dan kapanpun. 

2. Memudahkan Komunikasi Jika dulu kita ingin berkomunikasi dengan 

teman ataupun teman yang berbeda negara ataupun beda kota, kita 

harus terlebih dahulu bertemu langsung untuk dapat berkomunikasi dan 

membutuhkan banyak biaya dan waktu yang lama. Namun, kini dengan 

internet kita dapat berkomunikasi setiap saat. 
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3. Memudahkan dalam Pekerjaan Perusahaan banyak menggunakan 

Internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai 

masalah secara cepat dan efisien. Dengan memiliki sistem yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

Apa itu Manfaat Internet ? 

Manfaat internet dalam kehidupan sehari – hari diantaranya, yaitu : 

1. Manfaat Internet untuk Bisnis 

Sudah tidak asing lagi kata Belanja Online dalam kehidupan sehari -

hari. Mulai dari pelaku bisnis yaitu penjual yang tidak harus memiliki 

toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainka cukup 

mendaftar tokonya ke media belanja online. Dengan menggunakan 

proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko 

yang d inginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang 

yang di inginkan. 

2. Manfaat Internet untuk Belajar 

Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun 

mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang di 

inginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online mulai dari 

matematika hingga Bahasa inggris dan pelajaran lainnya dapat dengan 

mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Misalnya :, e – 

learning, tutorial, hingga kursus juga ditawarkan diberbagai media. 

3. Manfaat Internet untuk Sarana Hiburan 

Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, sering kali internet 

kita gunakan untuk mencari hiburan seperti : youtube, facebook, 

maupun Instagram.  Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan cara 

gratis maupun berbayar sehingga kita akan dapat menikmati berbagai 

fasilitas hiburan dengan adanya internet. 

c. Bagaimana Dampak Internet dalam Kehidupan sehari- hari? 

Dalam berinternet terkadang juga ada dampak yang akan kita rasakan baik 

itu dampak positif maupun negatif, kira kira apa saja itu? Simak beberapa 

dampak positif dan negatif dari internet : 

1. Dampak Positif : 

Berikut ini adalah Dampak Positif dari penggunaan internet : 



50 
 

 Memudahkan mendapatkan Informasi Salah satu hal yang paling 

menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak 

informasi hanya dengan dalam genggaman hp maupun laptop. 

Berbeda jaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk 

mendapatkan banyak informasi. 

 Membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas 

Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar, ada banyak informasi 

bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet 

yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif. 

 Mendapat sarana hiburan Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas 

hiburan yang kita bisa gunakan di internet baik itu fasilitas hiburan 

seperti menonton video di youtube, mendengar lagu di spotify, dan 

lainnya. 

 Memudahkan dalam berbisnis Perkembangan internet juga 

mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini, saat ini siapa yang 

tidak punya social media ? Website ? atau fasilitas internet lainnya? 

Hal tersbut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang 

untuk berjualan menggunakan internet untuk bisnis online mereka 

 Memudahkan Proses Komunikasi Pengguna sadar gak sih 

sekarang mudah banget untuk reuni, hal itu dikarenakan internet 

mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya. 

2. Dampak Negatif : 

Berikut ini adalah Dampak Negatif dari penggunaan internet : 

 Terjadinya Cyber bulliying Hal ini yang terkadang suka 

membayakan karena banyak sekali masalah Cyber bulliying yang 

terjadi diinternet yang dalam hal ini juga dengan adanya internet 

juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk 

disembunyikan. 

 Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat 

Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, 

sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet 

dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. 

 Maraknya isu Hoax dan penyebaran Hoax Hal ini juga menjadi hal 

yang sering terjadi, siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? 
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saya rasa semua pasti sudah pernah mendapakan berita bohong 

diinternet atau kita sering sebut HOAX. Nah semoga tidak banyak 

lagi kejadian berita HOAX yang tersebar asalkan kita sebagai 

pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet. 

 Adanya Cyber Crime yaitu kejahatan internet misalnya penipuan 

Siap yang disini sangat senang dalam berbelanja online ? nah 

salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan 

terjadinya penipuan atau kita sering sebut Cyber Crime yang kita 

harus terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang 

kita gunakan. 

 Budaya asli mulai ditinggalkan Ini yang juga jangan sampai terjadi, 

bagaimanapun teknologi berkembang pesar bukaan berarti kita 

harus meninggalkan kebiasaan baik yang bisa kita laksanakan 

sebagai mana mestinya. 

 

d. Landing Page 

Landing page adalah halaman dalam website yang didesain khusus 

dengan mindset marketing. Halaman inilah yang ditampilkan ketika 

pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar (paid 

search) maupun yang tidak berbayar. 

Landing page yang punyai arti landing yaitu mendarat dan page adalah 

halaman, Secara umum merupakan halaman dalam website yang didesain 

khusus dengan strategi marketing. Halaman ini bisa muncul jika 

pengunjung mengklik sebuah tautan atau link tertentu. 

 

Anda biasanya melihat bentuknya dari halaman website tersebut, jika 

halaman itulah yang pertama kali dijumpai oleh pengunjung maka itu 

adalah landing page. Walaupun berada pada satu website yang sama, 

landing page sebenarnya dibuat secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk 

“menjauh” dari link atau menu lain yang bisa mengalihkan perhatian user 

dari tujuan utama landing page tersebut. 

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa landing page yang baik adalah landing 

page yang berorientasi pada “action” yang akan dilakukan user dan 
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pencapaian konversi. Sehingga landing page bisa menjadi salah satu 

channel dimana customer akan berada dipersimpangan untuk membeli 

atau tidak membeli produk Anda 

1. Jenis Landing page 

Berdasarkan tujuannya, ada dua jenis landing page yang bisa 

dibedakan: 

- Click Through 

Pada jenis Click Through memiliki tujuan membujuk pengunjung 

untuk mengklik halaman lain. Biasanya digunakan dalam bisnis e-

Commerce, Anda  dapat menggunakannya untuk menggambarkan 

produk atau penawaran secara cukup rinci agar bisa memancing 

konsumen untuk melihat peoduk anda sebelum membelinya. 

Ciri – ciri dari Click Trough ini yaitu munculnya iklan yang masuk 

diarahkan pada keranjang belanja atau halaman pendaftaran. Hal ini 

menyebabkan sedikitnya konversi yang terjadi seperti iklan yang 

tidak memberikan informasi yang cukup bagi seseorang untuk 

membuat keputusan. Intinya, sebaiknya rancang dengan bagus  dan 

menarik agar pengunjung tertarik melakukan apa yang Anda 

harapkan. 

 

- Lead Generation 

Pada Jenis halaman Lead Generation juga memiliki tombol CTA. 

Namun, Perbedaannya user bisa langsung melakukan konversi di 

halaman ini tanpa berpindah ke halaman lainnya hanya dengan 

sekali klik. Fungsi Jenis landing page ini dirancang untuk 

mengumpulkan lead secara langsung. 

Jenis halaman ini cocok bagi anda jika melakukan penawaran yang 

tidak berisiko. Artinya, user tidak akan segan melakukan tindakan 

tertentu sesuai konversi yang Anda inginkan.Perbedaan lainnya 

dengan click through, lead generation landing page lebih singkat, 

jelas dan menarik. 

Berikut ini  beberapa contoh penggunaan dan item yang diberikan 

kepada pengguna tercantum pada daftar : 

 Ebook atau white paper 
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 Pendaftaran webinar 

 Konsultasi untuk layanan profesional 

 Kupon diskon / voucher 

 Mengisi Konten 

 Akses Percobaan Gratis (Free Trial) 

 Hadiah dalam bentuk fisik (melalui email langsung) 

 Pemberitahuan peluncuran produk yang akan datang. 

 

- Perbedaan Landing Page dan Homepage 

Perbedaan pertama landing page dan homepage adalah dari 

pengunjungnya. Landing page adalah halaman untuk pengunjung 

yang “datang” dari sebuah sumber setelah mengklik sesuatu 

(misalnya iklan). Oleh karena hal ini, biasanya pengunjung landing 

page tersebut memang sedang mencari sesuatu. 

Perbedaan yang paling jelas antara landing page dan homepage 

terletak pada tujuannya. Landing page hanya memiliki satu tujuan. 

Dan umumnya karena tujuannya hanya satu, maka link atau tombol 

pada halaman landing page juga hanya satu. 

 

 

  

Gambar 3.2 perbedaan antara landing page dan homepage 
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Pada gambar diatas, menjelaskan perbedaan antara landing page 

dan homepage dimana pada Gambar sebelah kiri adalah 

“homepage” dan sebelah kanan adalah “landing page”. Perbedaan 

yang paling jelas antara landing page dan homepage terletak pada 

tujuannya. Landing page hanya memiliki satu tujuan. Dan umumnya 

karena tujuannya hanya satu, maka link atau tombol pada halaman 

landing page juga hanya satu. 

Perbedaan antara homepage dan landing page terlihat jelas bahwa 

dalam halaman homepage memiliki 43 link atau tombol, bedanya 

landing page hanya memiliki satu tombol. Kemudian, jika anda  

memiliki lebih sedikit tautan pada halaman web telah terbukti 

meningkatkan konversi, karena lebih sedikit gangguan. Itulah 

beberapa alasan melakukan iklan berbayar selalu menggunakan 

halaman landing page. 

Untuk perbedaan antara landing page dengan homepage: 

Karakteristik Homepage: 

 Tampilan halaman pertama pada sebuah website 

 Menampilkan tombol navigasi dan URL menuju halaman penting 

di website 

 Dapat memberikan edukasi tentang produk dan layanan yang 

ditawarkan. 

Karakteristik Landing Page: 

 Landing page mempunyai fungsi khusus dalam website. 

 Startegi Marketing untuk konsumen agar lebih fokus dan segera 

membeli produk. 

 Memberi informasi produk ke konsumen 

- Contoh-contoh landing page 

Secara fungsi tidak jauh berbeda antara homepage dan landing 

page. Berikut contoh landing page terbaik yang bisa Anda jadikan 

sebagai referensi untuk kebutuhan Website Anda baik itu untuk 

website pribadi, portfolio, perusahaan hingga bisnis online : 

 Kosmetik 



55 
 

 

 

Gambar 3.3 Website Kosmetik 

 

Anda pasti dirumah memiliki produk kosmetik?  Namun anda 

membutuhkan contoh landing page kosmetik untuk melihat detail 

produk? Bisa kita lihat disini seperti marks cosmetic 

marckscosmetic(dot)co(dot)id Mereka menggunakan halaman 

awal untuk memperkenalkan produk dari Marcks untuk segala 

kebutuhan. Cukup simple, namun secara konten masih kurang 

persuasif. 

 Toko Online 

 

  

Gambar 3.4 Website Toko Online 

 

Anda bisa melihat bagaimana landing page kreatif dari Lazada 



56 
 

yang mengkategorikan kamera mirrorless pada halaman ini 

lazada(dot)co(dot)id/beli-kamera-mirrorless. Rata – rata semua 

produk dari Lazada dibuat landingpage seperti diatas. Landing 

page seperti ini juga dapat memaksimalkan optimasi SEO yang 

mereka lakukan. 

Anda bisa melihat bagaimana landing page kreatif dari Lazada 

yang mengkategorikan kamera mirrorless pada halaman ini 

lazada(dot)co(dot)id/beli-kamera-mirrorless. Rata – rata semua 

produk dari Lazada dibuat landingpage seperti diatas. Landing 

page seperti ini juga dapat memaksimalkan optimasi SEO yang 

mereka lakukan.  

 Web Hosting 

Salah satu contoh yang kita bisa coba berikan adalah landing 

page yang dimiliki oleh IDcloudhost. Ada banyak contoh 

beberapa landing page yang bisa Anda lihat dalam hal ini 

IDcloudhost memberikan contoh pada 2 halaman yaitu halaman 

Hosting dan Halaman Promo IDcloudhost :  

 

gambar 3.4 Landing page Halaman Promo IDCloudhost 

 Property 
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Gambar 3.5 Website Property 

 

 

Dan terkahir kita ingin menghadirkan contoh landing page 

property dari pada miliknya btnproperti(dot)co(dot)id/ yang 

menggunakan landing page di hampir keseluruhan produknya. 

Kelihatan sederhana, namun juga sesuai fungsinya mudah 

dimengerti oleh banyak pengguna saat mereka mengakses 

landing page ini. 

Landing Page biasanya digunakan dalam sebuah website 

sebagai strategi marketing. Hal ini dilakukan agar membuat 

konsumen yang membuka website tersebut tertarik untuk 

mengetahui produk yang dijual. Dalam penerapannya Landing 

page berbeda dengan homepage. Namun, untuk tools yang lebih 

sederhana dan efektif biasanya si penjual menggunakan landing 

page pada websiteb mereka. Anda dapat menerapkan strategi 

marketing landing page pada website anda. Dengan membuat 

design yang menarik, agar pengunjung bukan hanya tertarik 

melihat produk anda. Namun segera membeli produk anda 

WordPress dan Blogspot 

WordPress dan Blogspot adalah dua platform yang biasa digunakan untuk 

membangun sebuah website atau blog. terjadi banyak perselisihan diantara 

keduanya, mana yang lebih baik, terutama untuk urusan blogging. Berikut ini 

saya tuliskan beberapa perbedaan antara WordPress dan Blogspot. Selamat 

Menyimak. 
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2. Mengenal WordPress.com dan WordPress.org 

Sebelum mengenal lebih jauh terkait perbedaan antara wordpress dan 

blogspot, ada baiknya mengenal terlebih dahulu perbedaan antara 

wordpress.org dan wordpress.com. 

WordPress adalah aplikasi CMS (content management system) yang 

paling banyak digunakan diseluruh dunia. Kemudahan dalam membuat 

artikel post, halaman statis, menu, dan lain-lain yang tidak memerlukan 

bahasa pemograman yang rumit menjadikan wordpress sebagai pilihan 

yang tepat bagi para blogger terutama bagi yang masih pemula. 

Untuk penggunaanya, seperti cara posting, upload file, cara membuat 

halaman/page, dan settingan umum secara keseluruhan bisa dibilang 

sama. Tampilan halaman admin, Bahasa pemrograman dan struktur 

CMSnya pun sama. 

Jadi secara keseluruhan WordPress.com dan WordPress.org memang 

memiliki banyak kesamaan. Serupa tapi tak sama, Kembar tapi beda. 

Perbedaan yang paling mencolok sebenarnya cuma ada 3. 

Yang Pertama adalah Domain. Jika pengguna menggunakan 

WordPress.com, domain yang akan pengguna pakai akan ada embel-

embel WordPress dibelakang nama domain yang pengguna pakai. 

 

Contoh  

:Punyasaya.Wordpress.com Dan ketika pengguna menggunakan 

WordPress.org pengguna bebas menentukan nama domain selama 

domain tersebut belum dipakai oleh orang lain. 

 

Yang kedua adalah Monetisasi. WordPress.com hanya mengijinkan 

iklan didalam artikel kita dari “wordads” yang mana traffik minimal juga 

harus 2000 per hari. Sedangkan untuk WordPress.org pengguna bisa 

bebas memasang iklan darimanapun. Yang paling gampang bisa 

pasang iklan dari google atau yang biasa kita sebut dengan “adsense”. 

Yang Terakhir adalah perihal Kontrolisasi. Dengan Mengunakan 

WordPress.org pengguna bisa leluasa mengutak-atik web pengguna 

sesuai yang pengguna inginkan. Sedangkan di WordPress.com, 

semuanya serba terbatas. Seperti Upload file harus dengan format 
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tertentu, Tidak bisa pasang plugin, Kustomisasi tema juga terbatas, 

Tidak diijinkan memasang javascript, dll. 

 

3. Perbedaan WordPress dan Blogspot 

Sebagai catatan WordPress yang dibandingkan ini adalah 

WordPress.org. Karena menurut saya, WordPress.com dan Blogspot 

itu agak mirip. Simak ulasanya. 

- Biaya 

a. Blogger (Blogspot) 

Dikarenakan Blogspot berasal dari google, maka tidak akan dikenakan biaya 

Hosting atau penyimpanan selama akun google pengguna belum melebihi batas 

limit (15gb). Untuk domain juga bisa gratis jika rela alamat website ketambahan 

embel-embel blogspot dibelakang nama domain. 

b. WordPress 

Untuk WordPress.org pengguna butuh biaya untuk membeli domain dan hosting. 

Jika tidak ingin ribet, biasanya penyedia jasa hosting juga menyediakan paket 

dengan domain gratis jika membeli hosting dengan paket tertentu. 

Menggunakan WordPress.org memang butuh biaya diawal, dan Blogger tidak 

butuh. Tetapi jika ingin lebih dikembangkan dan diseriusi, menggunakan 

wordpress lebih murah. 

2. Tampilan 

a. Blogger (Blogspot) 

Untuk tampilan yag disediakan oleh pihak penyedia memang terbatas. Jika 

pengguna iingin tampilan yang lebih menarik, pengguna bisa membeli template 

dari pihak ketiga yang sudah banyak menyediakan. Di indonesia sendiri sudah 

banyak pihak penyedia template degan kualitas yang cukup baik. 

b. WordPress 

Di wordpress tersedia ribuan template gratis dengan berbagai macam kategori 

yang bisa kita sesuaikan degan kebutuhan kita. Misal kita ingin membuat blog 

tentang berita, makanan, fotografi, atau sekedar tampilan default untuk diary, 

semuanya disediakan dengan gratis. 
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3. Kontrol 

a. Blogger (Blogspot) 

Karena sifatnya hosted, maka kepemilikan website tidak 100% milik pengguna. 

Ada banyak keterbatasan, seperti tidak bisa mengganti template, dan menambah 

plugin. Dan karena bukan milik pribadi 100% maka jangan heran jika sewaktu2 

website pengguna bisa dihapus tanpa pemberitahuan. Meskipun itu jarang… 

hehe. 

b. WordPress 

Bebeda dengan WordPress. Karena bersifat open source, maka pengguna bisa 

dengan mudah menambah fitur-fitur baru untuk menunjang kebutuhan. Meski 

pengguna tidak paham bahasa pemrograman, pengguna cukup mengistal plugin-

plugin yang sesuai dengan fitur yang pengguna inginkan. 

4. Pemasangan Iklan 

a. Blogger (Blogspot) 

Karena lahir dari rahim google maka pemasangaan iklan dari google (Adsense) 

bisa jadi monetisasi paling besar bagi para blogger. 

b. WordPress 

Sedangkan di WordPress.org karena pengguna puya kuasa penuh, pengguna 

bisa memasang iklan dari google (adsense) atau dari advertising network 

manapun. 

5. Keamanan 

a. Blogger (Blogspot) 

Kemanan di blogspot bisa dibilang aman karena langsung dikelola oleh google. 

tentu dengan syarata menggunakan template default, bukan dari pihak ketiga 

penyedia template. Selama tidak menyalahi aturan dari google, maka website 

akan aman sentosa. 

b. WordPress 

Banyak isu bertebaran bahwa blogger lebih aman ketimbang wordpress karena 

langsung dari google. Sekilas memang masuk akal, tapi kenyataan dilapangan 

tidak sesuai ekspektasi. 

Wordpress bisa disebut sebagi platform yang memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi karena script terus diperbarui secara berkala, agar celah kemananannya 

tertutup rapat. Agar lebih aman pengguna bisa pasang plugin2 keamanan yang 

gratis maupun yang berbayar. 
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III.Tugas 

a. Jelaskan Pengertian internet 

b. Sebutkan fasilitas  dalam berinternet 

c. Sebutkan contoh pemanfaatan  berinternet 
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BAB IV. 

Konsep umum etika didunia internet 

4.1. Tujuan 

c. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan apa itu etika berinternet 

d. Mahasiswa dapat menyebutkan hal-hal yang baik dalam berinternet 

e. Mahasiswa dapat menyebutkan contoh buruk eritka  dalam berinternet 

 

4.2. Materi 

a. Pengertian 

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sesuatu 

di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau 

kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika 

mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, 

dan tanggung jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) 

menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (practical philosophy). 

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-

pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara 

lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang 

lain, Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia. 

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan 

sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam 

melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu 

ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda 

dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki 

sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk 

terhadap perbuatan manusia. 

Pengertian Etika Menurut Para Ahli 

Berikut ini Merupakan Pengertian Etika Menurut Para Ahli. 

 Menurut K. Bertens 

Etika adalah nilai-nila dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan 

bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. 

 Menurut W. J. S. Poerwadarminto 

Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas (moral). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
https://id.wikipedia.org/wiki/Moral
https://id.wikipedia.org/wiki/Benar
https://id.wikipedia.org/wiki/Salah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Buruk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanggung_jawab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yohanes_dari_Damaskuks&action=edit&redlink=1
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 Menurut Prof. DR. Franz Magnis Suseno 

Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah 

dan pijakan dalam tindakan manusia. 

 Menurut Ramali dan Pamuncak 

Etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi. 

 Menurut H. A. Mustafa 

 

Beda ETIKA dan ETIKET 

Etika adalah ilmu yang menyelidiki, yang baik dan yang buruk untuk 

mengamati tindakan manusia sejauh bisa diketahui oleh pikiran. Etiket adalah 

suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur 

hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. 

 Etika adalah niat, perbuatan boleh atau tidak sesuai pertimbangan niat baik 

atau buruk sebagai akibatnya. 

 Etiket adalah caramelakukan perbuatan benar sesuai yang diharapkan 

 Etika adalah nurani (bathiniah), sikap etis dan baik yang timbul dari 

kesadaran diri. 

 Etiket adalah formalitas (lahiriah), sikap yg tampak sopan dan santun 

 Etika bersifat absolut, pujian untuk kebaikan sanksi bagi kesalahan. 

 Etiket bersifat relatif, dianggap tidak sopan padakebudayaan tertentu,tetapi 

belum tentu Etika berlakunya tidak tergantung pada ada / tidaknya orang 

lain yang hadir 

 Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir dan jika tidak ada orang 

lain maka etiket itu tidak berlaku. 

Beda etika dan Etiket 

Etiket : 

1. Menyangkut cara perbuatan suatu dilakukan, misal ; memberi dan 

menerima dengan tangan kanan. 

2. Berlaku dalam pergaulan, tidak ada orang lain tidak ada etiket 

3. bersifat relatif 

Etika : 

1. Tidak terbatas cara namun norma tentang pelaku itu sendiri, misal ; 

dengan tangan kanan / kiri bila digunakan untuk mencuri tetap salah. 

2. Tidak tergantung pada ada atu tidak orang lain 
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3. Bersifat absolut 

 

Apa Fungsi Etika 

1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan 

berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 

2. Untuk menunjukan suatu keterampilan intelektual yakni suatu 

keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 

3. Untuk Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang 

wajar dalam suasana pluralisme. 

1.3 Manfaat ETIKA 

1. Dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan 

moral. 

2. Dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana 

yang boleh dirubah. 

3. Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial 

lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran 

yang sistematis dan kritis. 

4. Dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu 

perasaan yang bikin merugikan banyak orang. Yaitu Berpikir dan bekerja 

secara sistematis dan teratur ( step by step). 

5. Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena 

sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. 

1.4 Etika Dalam dunia Internet 

 

Etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber ethic 

(etika cyber).Cyber ethics adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di 

dunia IT.Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam 

interaksi antar pengguna teknologi khususnya teknologi informasi. 

Perkembangan internet terus diberikan fasilitas dan berbagai layanan yang 

baru biasanya disebut layanan informasi ( Service Information ). Hadirnya 

Internet dengan berbagai layanan dalam kehidupan manusia sangat 

memeudahkan untuk menjalankan kehidupan individu, contoh surat 

menyurat yang dulunya harus dikirim melalui kantor pos, sekarang bisa 

dengan mudah dilakkukan melalui email. Sehingga tidak perlu kemana-
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mana. Hal itulah pentingnya etika dalam dunia Internet. Beberapa hal 

berkaitan pentingnya beretika adalah : 

1. Pengguna Internet berasal dari negara yang berbeda-beda tentu adat, 

budaya , dan bahasa nya juga berbeda-beda. 

2. Pengguna internet tidak harus menunjukkan identitas asli atau sering 

disebut anonymouse dalam berinteraksi di dunia maya 

3. Internet sudah menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang 

digunakan untuk memudahkan para pengguna Internet. Tapi ada juga 

para pengguna internet yang malah menggunakan fasilitas tersebut 

untuk melakukan keisengan ataupun hal yang kurang baik dan 

merugikan pengguna lainnya. 

4. Perlu perhatian karena penguna internet semakin lama akan semakin 

banyak . 

 

Etika dalam berinternet kadang dikenal dengan istilah Netiket / Nettique 

merupakan suatu etika berkomunikasi dalam penggunaan internet. Terbagi 

dalam beberapa proses etika dalam berkomunikasi dengan internet. 

Nettiquette One to one communications yaitu para pengguna melakukan 

komunikasi secara face to face dalam internet . ( email, meet) 

Nettiquette One to many communications yaitu  seorang pengguna 

internet dapat melakukan sebuah komunikasi dengan banyak orang 

pengguna internet sekaligus. 

1.5 Contoh Etika yang baik 

Etika yang baik dalam menggunakan Internet : 

a. Memenuhi Hukum atau norma-norma yang berlaku, atau diterapkan 

didunia maya. 

b. Tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet 

lain 

c. Tidak menyebarkan privasi orang lain 

d. Memberikan kritik dan saran dengan baik 

e. Mengakses hal-hal yang baik dan bukan haknya 

f. Memberikan informasi yang baik bagi  pengguna lainnya. 

 

1.6 Contoh Melanggar Etika  
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Berikut beberapa contoh melanggar Etika yang baik dalam menggunakan 

Internet : 

a. Mengambil informasi data orang lain yang tidak bersifat umum tanpa ijin. 

b. Sengaja Memberikan informasi palsu 

c. Memberikan commen dengan kata-kata yang kuran baik 

 

4.3. Tugas 

 

1. Berikan penjelasan apakah etika berinternet ? 

2. Berikan contoh berinternet yang baik / etika baik diluar contoh yang ada 

dimateri diatas 

3. Berikan contoh berinternet yang Tidak baik/ melanggar etika  diluar contoh 

yang ada dimateri diatas 
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BAB V. Definisi tentang masyarakat  

tradisional,industri dan informasi; 

 

5.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan ciri ciri masyarakat tradisional 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan ciri ciri masyarakat Industri 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan ciri ciri masyarakat Informasi 

5.2 Materi 

Peradaban manusia terus berkembang seiring perkembangan zaman dan 

erkembangan Media, serta teknologi. Terkadang seperti radikal karena 

lompatan teknologi yang demikian pesat.Ada empat tahapan dalam 

peradaban manusia. 

1. Masyarakat Pre-Agraris: Masyarakat yang hidup dalam sebuah kelompok 

kecil yang mata pencahariannya dengan berburu binatang dan Bercocok 

tanam. Budaya mereka tergantung pada kata-kata untuk mengirimkan ide-

ide di antara mereka sendiri dan antar generasi. Tokoh-tokoh 

masyarakat, Dukun dan pendongeng menjadi penyebar informasi, bahkan 

karya-karya mereka masih dikenal hingga saat ini dalam cerita rakyat, 

seperti Odyssy, Homer Illiad, dan sebagainya. 

2. Masyarakat Agraris: masyarakat yang mengandalkan sumber alam untuk 

kehidupan. Umumnya mereka dalam bekerja tidak membutuhkan 

keterampilan (skill). Secara teknologi, peralatan yang dipakai untuk 

berkerja umumnya masih manual. Sektor produksi dalam masyarakat 

agraris seperti bidang pertanian, pertambangan, perikanan, dan 

peternakan 

3. Masyarakat Industri: Masyarakat industri dimulai di Inggris pada abad ke-

18 yang ditandai oleh perubahan sangat cepat dalam teknologi dan 

pembuatan barang-barang setelah diketemukan Mesin uap yang 

dampaknya telah mengubah proses dan cara kerja manusia. Dalam 

masyarakat industri, modal menjadi kekuatan utama. Untuk menunjang 

pekerjaan, dibutuhkan skill khusus, seperti ahli Mesin dan lain-lain. Model 

produksi di bidang ekonomi seperti Produksi, distribusi barang, konstruksi 

berat, dan sebagainya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media
https://id.wikipedia.org/wiki/Berburu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bercocok_tanam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bercocok_tanam
https://id.wikipedia.org/wiki/Dukun
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_uap
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
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4. Masyarakat Informasi: Dalam masyarakat informasi, sumber daya yang 

diolah adalah Informasi, yakni berupa transmisi data dan komputer. 

Sumber daya yang dibutuhkan dalam era ini adalah pengetahuan 

sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang berketerampilan 

tinggi, yakni kaum Profesional. Masyarakat informasi membutuhkan 

teknologi cerdas dengan menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. 

Model produksi di bidang ekonomi pada era ini 

seperti, Transportasi, Perdagangan, Asuransi, Realestate, Kesehatan, Pe

ndidikan, Riset, Pemerintahan, dan lain sebagainya 

 

 

a. Masyarakat Tradisional 

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih 

banyak dikuasai oleh adat istiadat lama.Adat istiadat adalah suatu aturan 

yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang 

mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. 

Ciri-ciri masyarakat tradisional menurut Talcott Parson : 

1. Masyarakat yang terikat kuat dengan tradisi. 

2. Masyarakatnya homogen ( hampir dalam segala aspek). 

3. Sifat pelapisan sosialnya “tertutup “ 

4. Mobilitas sulit terjadi. 

5. Perubuhan terjadi secara lambat. 

6. Masyarakatnya cenderung tertutup terhadap perubahan. 

Sumber lain memberikan ciri-ciri Masyarakat Tradisional,  Tradisional berasal 

dari bahasa latin adalah “Traditum” yang meliputi makna Menular misalnya 

mewarisi sesuatu dari generasi sutu ke generasi berikutnya. 

 Afektifitas 

Afektifitaas adalah sebuah hubungan antar sesama manusia yang dilandasi 

oleh perasaan dan sifat kasih sayang, tolong-menolong, rasa cinta, dan 

kesetiaan. 

 Diffuseness 

Diffuseness merupakan gambaran sebuah sikap yang tidak terus terang 

terutama pada hubungan antara pribadi. Masyarakat tradisional 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Realestate
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Riset
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan


69 
 

biasanya masih menggunakan bahasa yang bertele-tele tidak langsung 

menuju sasaran permasalahan. 

 Partikularisme 

Partikularisme merupakan sebuah hubungan yang berkaitan dengan sesuatu 

yang khusus yang berlaku di suatu tempat atau daerah tertentu karena masih 

terdapat hubungan dengan perasaan subjektif dan rasa kebersamaan. 

 Orientasi kolektif 

Orientasi Kolektif yang merupakan dampak dari rasa afektifitas yaitu 

meningkatkan kerja sama, kebersamaan, tidak sombong, congkak, ego, dan 

berbeda pendapat. 

 Askripsi 

Askripsi adalah sifat khusus yang tidak diperoleh melalui usaha yang 

disengaja, tetapi semuanya atas dasar kebiasaan dan keharusan 

 

Sudut pandang Dari Bidang Informasi 

Dalam bidang informasi masyarakat tradisional ditunjukan dalam penyebaran 

dan komunikasi informasi masih menggunakan sarana tradisional seperti 

lesan, alat  berbahan baku alam. 

 

b. Masyarakat Industri 

Masyarakat industri merupakan sebuah masyarakat yang dalam 

tatakehidupannya dipengaruhi oleh proses produksi industri. Masyarakat ini 

dipengaruhi oleh modern. Teknologi tersebut bertujuan untuk  barang yang 

berjumlah besar. Ciri dari masyarakat industri adalah adanya urbanisasi. 

Masyarakat industri telah mengubah pola hidup dari masyarakat tradisional 

ke masyarakat modern dengan menggunakan penemuan mesin-mesin 

modern. Sebelumnya masyarakat tradisional menggunaka teknologi 

sederhana dalam membuat produksi barang, Kemudian menjadi berubah 

proses produksi barang menggunakan mesin-mesin yang menggunakan 

energi bertenaga besar ( listrik bahkan sampai energi listrik ). 

Pemiliki modal memainkan peranan yang sangat penting dalam 

masyarakat industri. Sebab mereka mampu mendorong pertumbuhan 
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teknologi dan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk barang, 

makanan dll. 

Masyarakat yang ada di kawasan industri terdiri dari beberapa unsur 

elemen sosial yang terbentuk karena adanya perkembangan sebuah 

proses industrialisasi. Permasalahan yang muncul di dalam lingkungan 

masyarakat industri antara lain: hubungan atau interaksi antara atasan-

pekerja buruh-masyarakat sekitar pabrik, adanya perubahan-perubahan 

yang diakibatkan kehadiran bangunan-bangunan pabrik yang berada 

disekitar masyarakat baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi hingga 

pengaruh perkembangan yang mengarah pada pemahaman atas sifat yang 

materialistik. 

Imbas dari adanya proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya 

permasalahan-permasalahan yang cenderung mengarah pada 

kecemburuan-kecemburuan sosial, baik yang bersifat materialistik maupun 

yang diakibatkan dari adanya hubungan atau interaksi yang tidak harmonis 

dari setiap unsur elemen yang ada di masyarakat industri dalam bentuk 

distorsi-distorsi sosial yang mana menurut Chairul(Umanailo 2019)hal itu 

dinamakan sebagai konflik dalam masyarakat industri. 

Teori konflik merupakan perubahan sosial tidak terjadi melalui proses 

penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya 

konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori 

ini berdasarkan pada pemilikan sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan 

kelas dalam masyarakat.  

 

Dalam pandangan Karl Marx kehidupan sosial merupakan :  

1. Masyarakat serbagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk 

pertetangan.  

2. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan 

dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan.  

3. Paksaan (coercion) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor 

utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi 

(property), perbudakan (slavery), kapital yang menimbulkan 

ketidaksamaan hak dan kesempatan. Kesenjangan sosial terjadi dalam 

masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan tersebut yang 



71 
 

bertumpu pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. 

Dengan demikian, titik tumpu dari konflik sosial adalah kesenjangan 

sosial.  

4. Negara dan hukum dlihat sebagai alat penindasan yang digunakan 

oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan pribadi.  

5. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang 

mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain. 

Pemisahan kelas dalam masyarakat menurut Dahrendorf tidak selalu 

pemilik sarana- sarana juga bertugas sebagai pengontrol apalagi pada 

abad kesembilan belas. Ia memaparkan perubahan yang terjadi di 

masyarakat industri semenjak abad kesembilan belas. Diantaranya:  

 

1. Dekomposisi modal  

Menurut Dahrendorf timbulnya korporasi- korporasi dengan saham 

yang dimiliki oleh orang banyak, dimana tak seorang pun memiliki 

kontrol penuh merupakan contoh dari dekomposisi modal. Dekomposisi 

tenaga.  

2. Dekomposisi Tenaga kerja  

Di abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seorang atau 

beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, 

seperti halnya seseorang atau beberapa orang yang mempunyai 

perusahaan tapi tidak mengendalikanya. Karena zaman ini adalah 

zaman keahlian dan spesialisasi, manajemen perusahaan dapat 

menyewa pegawai- pegawai untuk memimpin perusahaanya agar 

berkembang dengan baik.  

3. Timbulnya kelas menengah baru  

Pada akhir abad kesembilan belas, lahir kelas pekerja dengan susunan 

yang jelas, di mana para buruh terampil berada di jenjang atas sedang 

buruh biasa berada di bawah. 

 

c. Masyarakat Informasi 

Manusia memasuki tahapan baru dari masyarakat yang 

disebut masyarakat informasi(Wikipedia 2019).Masyarakat informasi 

(information society) adalah masyarakat yang melakukan kegiatan 
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distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam 

aktivitas Ekonomi, Politik, dan Budaya secara signifikan. Tujuannya untuk 

mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui 

penggunaan Teknologi Informasi dengan cara kreatif dan produktif. 

Pengetahuan ekonomi adalah mitra dimana kekayaan diciptakan melalui 

eksploitasi pemahaman tentang Ekonomi. 

istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendiskripsikan sebuah 

masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi 

informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat 

tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatebel untuk 

berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi 

waktu luang. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, 

menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat-tempat 

terlepas dari jarak.Di bidang Bisnis, sebagian besar transaksi keuangan 

seperti yang dilakukan perbankan telah menggunakan teknologi informasi, 

seperti layanan bank internet [e-banking], mobile banking, dan 

lainnya.Manusia modern tak bisa lepas dari teknologi informasi dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari, yang dilakukan melalui mailing list, email, 

serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya.Jadi bisa dikatakan 

bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan manusia modern 

dengan menggunakan teknologi baru. Hal ini memiliki implikasi pada 

segala aspek kehidupan masyarakat dan mengubah cara manusia modern 

dalam melakukan berbagai aktivitas di 

bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, bahkan dalam memanfaatkan 

waktu luang untuk mengkonsumsi dan memproduksi 

informasi.http://impact-of-ict-on-society.wikispaces.com/ 

Ciri-ciri Masyarakat Informasi 

1. Kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, 

baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang 

kegiatan kerja, kegiatan Sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya. 

2. Masyarakat informasi bergantung pada inovasi Teknologi yang terus 

berkembang. 

3. Spatial, masyarakat informasi terhubung dengan lokasi yang 

mempunyai efek pada pengorganisasian waktu dan ruang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://impact-of-ict-on-society.wikispaces.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
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4. Occupational, perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi 

menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga 

kerja di bidang informasi. 

5. Masyarakat informasi mengalami perubahan siklus Budaya dalam 

kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai 

saluran Media, termasuk Media sosial. 

Perkembangan Masyarakat Informasi : 

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan ketergantungan manusia 

terhadap teknologi informasi semakin 

tinggi. Masyarakat menjadi Konsumen informasi dan juga memproduksi 

informasi. Seluruh masyarakat dunia menghabiskan rata-rata sekitar 

separuh waktu hidupnya untuk berhubungan dengan teknologi informasi, 

baik melalui upload video di youtube, menulis dan merespons status di 

media sosial seperti facebook dan tweeter, menulis dan menjawab email, 

dan sebagainya. Maka sekarang ini manusia bekerja dan bermain dalam 

lingkup masyarakat informasi. Teknologi informasi terus berkembang setiap 

generasi.Media konvensional dikombinasikan dengan Media baru telah 

mengubah pola konsumsi media dan kehidupan masyarakat. Hampir setiap 

orang menggunakan telepon seluler dan email untuk menunjang berbagai 

aktivitas yang dilakukannya sehari-hari. Media konvensional telah masuk 

ke Media baru yakni media digital dan jaringan Telekomunikasi yang 

menawarkan gaya hidup baru, menciptakan pekerjaan baru, dan isu-isu 

sosial yang baru. 

Beberapa dampak yang timbul dari pertumbuhan masyarakat informasi 

adalah : 

1. Masyarakat Jejaring Sosial 

Sosiolog dari University of Toronto, Wellman, berpendapat 

bahwa Masyarakat pada skala apapun yang terbaik dilihat sebagai 

jaringan dibanding kelompok yang dibatasi dalam struktur herarki[5]. Hal 

itulah yang menyebabkan pengguna jejaring sosial berkembang pesat 

karena tidak ada batasan hierarki dalam berkomunikasi. Masyarakat 

jejaring sosial (social network society) tumbuh karena kebutuhan untuk 

mengekspresikan ide-ide dan pemikiran manusia berkaitan dengan 

situasi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disebabkan oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Media
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_informasi#cite_note-5
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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penyebaran jaringan, dan teknologi Digital. Jaringan sosial muncul 

akibat pengaruh modernisasi, Kapitalisme industri, dan kebutuhan 

manusia untuk melakukan berbagai aktivitasnya secara cepat tanpa 

batasan ruang dan waktu. 

2. Media Baru 

Perkembangan Teknologi informasi dengan 

munculnya Internet mempunyai dampak signifikan pada perubahan 

cara berkomunikasi dalam masyarakat. Munculnya 

beragam gadget dengan berbagai vitur telah mengubah gaya hidup 

manusia dalam bersosialisasi dengan memanfaatkan perangkat 

teknologi informasi yang ada. Seiring dengan itu, media informasi juga 

berkembang pesat dengan hadirnya media baru, seperti media sosial, 

televisi digital, cyberspace, dan sebagainya. Saat ini telah terjadi 

transformasi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Daniel 

Bell (1973) berpendapat bahwa pengetahuan dan Informasi akan 

menjadi kunci sukses ekonomi dan pembangunan sosial. Munculnya 

media baru menciptakan banyak penulis yang lebih suka menuangkan 

opininya di masyarakat jejaring sosial (network society). 

Fenomena media baru telah mengubah budaya Masyarakat yang tercermin 

pada: 

1. Terus bertambahnya pengguna Media sosial sebagai sarana untuk 

berinteraksi dan juga menjajakan barang dan jasa. Indonesia tercatat 

menjadi salah satu Negara yang perkembangan pengguna media 

sosialnya sangat tinggi. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika 

tahun 2014 menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 82 

juta orang. Dari angka tersebut, 95 persen menggunakan internet untuk 

mengakses jejaring sosial. Indonesia menempati peringkat ke-empat 

pengguna facebook terbesar setelah Amerika Serikat, Brazil dan 

India Pengguna Internet. 

2. Berbagai situs Web berlomba menyajikan informasi tercepat. 

3. Pergerakan Politik memanfaatkan Media sosial untuk kampanye karena 

dianggap cukup efektif untuk menyampaikan visi dan misi para 

kandidat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Digital
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#.VRjYTuGWVUw
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
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Media baru merupakan konsep dan metode baru dalam berkomunikasi di 

dunia digital yang memungkinkan kelompok-kelompok Masyarakat untuk 

berkumpul secara online dan berbagi, menjual barang, bertukar informasi. 

Karakteristik struktural paling penting dari Media baru adalah: 

1. Integrasi teknologi telekomunikasi. 

2. Revolusi komunikasi yakni dengan memunculkan media interaktif. 

Interaktivitas adalah urutan aksi dan reaksi melalui link download, atau 

berinteraksi melalui situs web yang dipakai sebagai sarana masyarakat 

untuk berinteraksi. 

3. Teknis karakteristik media baru adalah kode digital. 

 

3. Media Sosial 

Media sosial didifinisikan sebagai sebuah 

kelompok Aplikasi berbasis Internet dengan menggunakan 

teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user generated content. Beberapa contoh media sosial yang 

dipakai oleh masyarakat informasi untuk berkomunikasi antara 

lain, blogger, friendster,linkedln,my space,facebook,twitter,wiser, 

dan google+. Perkembangan pengguna media sosial sangat cepat, 

termasuk di Indonesia, karena melalui Media sosial manusia bisa saling 

membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan 

kreasi, berfikir, berdebat, dan menemukan teman baru atau teman lama 

yang sudah lama tidak berjumpa. Bahkan, melalui media sosial, banyak 

juga yang menemukan pasangan hidup.Keinginan manusia untuk 

mengaktualisasikan diri dan kebutuhan untuk menciptakan personal 

branding membuat media sosial berkembang sangat 

pesat.Banyak Perusahaan membangun wadah sendiri untuk 

membangun Komunikasi di antara karyawannya.Sementara itu, 

manusia secara pribadi menggunakan Jejaring sosial untuk membuat 

halaman pribadi yang kemudian terhubung dengan pengguna jejaring 

sosial lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Teknologi 

internet dan Telepon seluler yang terus berkembang memudahkan 

orang-orang untuk berkomunikasi dengan melakukan update status di 

media sosial. Terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
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menyebabkan Media sosial berkembang sangat pesat dan secara 

bertahap menggantikan media konvensional dalam 

memberikan Informasi. 

 

Dampak Positif 

1. Menghimpun Keluarga dan teman. Keluarga, famili, dan saudara, yang 

tersebar di berbagai lokasi dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi 

melalui media sosial. 

2. Sebagai media penyebar informasi: Informasi yang terbaru dan up to 

date dengan sangat mudah tersebar melalui situs Jejaring sosial. 

3. Memperluas jalinan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, 

pengguna bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan 

orang-orang yang belum dikenal dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, 

media sosial juga dipakai sebagai sarana berkomunikasi teman-teman 

lama untuk reuni. 

4. Sebagai media promosi dalam Bisnis. Banyak pengguna menjajakan 

barang dagangannya melalui Media sosial sehingga memunculkan 

pengusaha kecil. 

5. Media pertukaran data. Dengan menggunakan jejaring situ-situs web, 

para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi 

dengan cepat. 

 

Dampak Negative 

1. Tindak kejahatan: Banyak orang menggunakan Media sosial sebagai 

alat untuk melakukan tindak kejahatan. Kejahatan dunia 

maya (cybercrime), di antaranya carding, hacking, cracking, phising, 

dan spamming. 

2. Pornografi: Media sosial sering dipakai untuk menyebarkan pornografi 

dan Kekerasan. 

3. Mengurangi Produktivitas: sifat adiktif dari efek media sosial membuat 

orang enggan bekerja, anak-anak malas belajar sehingga kurang 

produktif. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya
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https://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas
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4. Mengurangi Privasi: Kebebasan dalam menuangkan ide di media sosial 

menyebabkan banyak persoalan pribadi di bawa ke ranah dunia maya 

dan menjadi konsumsi Publik. 

 

d. Industri 4.0  

Konsep “Industri 4.0” pertama kali digunakan di publik dalam pameran 

industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari 

peristiwa ini juga sebetulnya ide “Industri 2.0” dan “Industri 3.0” baru 

muncul, sebelumnya cuma dikenal dengan nama “Revolusi Teknologi” dan 

“Revolusi Digital”. Nah, lo mungkin bisa nebak, setelah 2 revolusi itu, 

revolusi macam apa lagi sih yang bisa terjadi? 

Perhatikan deh, semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi 

sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 takkan muncul selama kita masih 

mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0 intinya 

meng-upgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Jadi, industri 4.0 

juga pasti menggunakan komputer dan robot ini sebagai dasarnya. Jadi, 

kemajuan apa saja yang muncul di dunia komputer kita akhir-akhir ini? 

Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer 

tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil 

sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita, makanya kita jadi 

punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa, kita 

jadinya SELALU tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian 

pertama dari revolusi industri keempat: “Internet of Things” saat komputer-

komputer yang ada di pabrik itu tersambung ke internet, saat setiap 

masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui SAAT ITU JUGA 

oleh pemilik pabrik, di manapun si pemilik berada! 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Privasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Publik
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Gambar 5.1 Ponsel 

 

Ponsel pintar (smartphones) yang senantiasa membuat kita terhubung 

dengan dunia luar adalah instrumen penting dalam revolusi industri 4.0. 

Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru, dan 1001 

cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor 

tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari.  Informasi ini 

bahkan menyangkut kinerja pegawai manusianya. Misalnya, kini 

perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama 

berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut, bisa terlihat, misalnya, kalau 

pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu 

bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Masih ada 1001 

informasi lainnya yang bisa didapat dari 1001 data yang berbeda, sehingga 

masih ada 1001-1001 cara meningkatkan produktivitas pabrik yang semula 

tak terpikirkan. Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah data baru 

ini, aspek ini sering disebut Big Data. 

Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua, adalah Cloud 

Computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer 

canggih yang besar, tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena 

ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan 

tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Jadi, sebuah 

perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli 

sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara 

bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 

superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. 

https://www.zenius.net/blog/wp-content/uploads/2019/01/2017-best-phones-1.jpg
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Keempat, ini yang sebetulnya paling besar: Machine learning, yaitu mesin 

yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya 

melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk 

memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan dengan cerita “AlphaZero 

AI”. Sebelum Machine Learning, sebuah komputer melakukan tugasnya 

dengan “Diperintahkan” atau “Diinstruksikan” oleh manusia. Untuk lebih 

detilnya, lo bisa baca artikel mengenai Artificial Intelligence. 

Mengkombinasikan keempat hal ini artinya perhitungan yang rumit, luar 

biasa, dan tidak terpikirkan tentang hal apapun bisa dilakukan oleh 

superkomputer dengan kemampuan di luar batas kemampuan manusia. 

Kenyataannya tentu saja saat ini belum sekeren itu. Point keempat, yaitu AI 

dan Machine Learning, masih amat terbatas untuk tugas-tugas tertentu. 

Bukan cuma Indonesia, negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan 

Amerika Serikat saja masih terus menerus memperdebatkan konsekuensi 

dari revolusi industri keempat ini, sebab revolusi ini MASIH berlangsung, 

atau bahkan BARU DIMULAI. Tantangannya masih banyak. Koneksi 

internet misalnya, belum universal. Masih ada beberapa daerah yang tak 

memiliki koneksi internet, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Selain itu, 

koneksi internet berarti munculnya celah keamanan baru. Perusahaan 

saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan rancangan produksi lewat 

celah keamanan komputer pengendali produksi yang kini bisa diakses dari 

internet.( https://www.zenius.net/blog/21104/revolusi-industri-4-0) 

e. Industri 5.0 

Society  5.0. Melalui konsep ini diharapkan membua kecerdasan buatan 

akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada 

segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan yang baru, dengan 

harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka 

peluang-peluang bagi manusia.  Pada Society 5.0 sejumlah besar informasi 

dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh 

kecerdasan buatan, dan hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam 

ruang fisik dalam berbagai bentuk. 

Konsep industri yang satu ini di ciptakan oleh jepang yang di ungkapkan oleh 

perdana menteri jepang pada 21 Januari 2019. Perkembangan teknologi yang 

begitu pesat, termasuk adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang 

https://www.zenius.net/blog/18040/robot-menggantikan-manusia


80 
 

dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi 

lahirnya Industri 5.0 yang dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang 

berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology 

based). Industri 5.0 ini di buat karena adanya masalah yang di alami oleh jepang. 

Masalah : 

 Jepang menghadapi masalah tingginya generasi tua yang mana 

pengeluaran untuk biaya pengobatan serta pelayanan nya semakin 

meningkat 

 Kemajuan Jepang membuat minimnya ketersediaan tenaga buruh ahli 

dan tingginya biaya perawatan infrastruktur 

Solusi : 

 Menggunakan data medical records untuk membantu mempercepat 

penanganan kesehatan 

 Membuat sistem remot untuk pelayanan kesehatan 

 Menggunakan AI dan robot sebagai perawat 

 Sensor, AI, dan robot akan digunakan untuk membantu pemeliharaan 

jalan, terowongan, jembatan dan infrastruktur lainnya 

 

Implementasi revolusi industri 5.0 ala Jepang kini mulai dimanfaatkan untuk 

mendukung berbagai bidang, misalnya: 

 Pengiriman paket dengan menggunakan drone tanpa awak. 

 Pelayanan kesehatan yang mengandalkan sistem remote. 

 Kulkas pintar dengan pintu yang dapat memberikan info tentang jumlah 

persediaan makanan di dalamnya serta saran untuk membuat aneka 

hidangan. 

 Pemanfaatan teknologi robot dan Artificial Intelligence (AI) sebagai 

pelayan restoran dan hotel. 

 Kreasi robot yang dapat membantu menyelesaikan urusan rumah 

tangga (misalnya bersih-bersih rumah dan memberi makan hewan 

peliharaan). 

 Penggunaan teknologi robot dan sensor untuk merawat sejumlah 

infrastruktur seperti jalan raya, terowongan, dan jembatan. 

Dampak Sosial Kemasyarakat dengan adanya TI 
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5.3 Tugas 

1. Jelaskan Apakah dampak sosial yang terjadi dilingkungan anda dengan 

adanya teknologi Informasi. 
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BAB VI 

Definisi Ergonomi 

 

6.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan Apakah Ergonomi 

b. Mahasiswa dapat menerapkan Ergonomi 

 

6.2 Materi 

a. Pengertian Ergonomi 

Ergonomika atau (kurang tepat) ergonomi adalah ilmu yang mempelajari 

interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, 

serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam 

perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan 

kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia.Ergonomi mempelajari 

interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data dan metode dalam 

merancang sistem agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, 

kekurangan, dan keterampilan manusia. 

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani ergon dan nomos.Ergon artinya 

kerja, dan nomor berarti aturan. 

Pengertian Ergonomi Menurut Para Ahli 

Barikut ini adalah definisi ergonomi menurut ahlinya. 

1. Wignjosoebroto S (2003) 

Pengertian Ergonomi menurut Wignjosoebroto S adalah ilmu yang 

sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan 

keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga 

orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik yaitu 

mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu pekerjaan yang efektif, 

efisien, aman dan nyaman. 

2. Eko Nurmianto (2004:1) 

Pengertian Ergonomi menurut Eko Nurmianto adalah studi tentang aspek 

manusia dalam lingkungan kerja yang ditinjau dari anatomi, fisiologi, 

psikologi, engineering, manajemen dan desain perancangan 
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3.Tarwaka (2004) 

Pengertian Ergonomi menurut Tarwaka adalah ilmu, seni dan penerapan 

teknologi untuk menyerasikan antara fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktifitas maupun dalam istirahat atas dasar kemampuan dan 

keterbatasan manusia baik fisik mapun mental sehingga kualitas hidup 

secara keseluruhan menjadi lebih baik. 

4. Ginting Rosnani (2010) 

Pengertian Ergonomi menurut Ginting Rosnani adalah suatu cabang 

keilmuan yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, 

kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem 

kerja, sehingga orang dapat hidup dan juga bekerja pada suatu sistem 

yang baik yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan melalui 

pekerjaan yang efektif, efisien, aman dan nyaman. 

1. Tujuan  

Tujuan penerapan Ergonomi bisa diuraikan dalam beberapa pendapat 

berikut : 

Menurut Santoso (2004) terdapat 4 tujuan utama ergonomi, yaitu: 

1. Memaksimalkan efisiensi karyawan 

2. Memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja 

3. Menganjurkan agar bekerja aman, nyaman dan bersemangat 

4. Memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan 

Sedangkan menurut Tarwaka (2004), terdapat beberapa tujuan yang 

akan dicapai dengan menerapkan ergonomi, antara lain: 

1. Kesejahteraan fisik dan mental meningkat dengan cara mencegah 

cidera dan penyakit karena bekerja, beban kerja fisik dan mental 

menjadi turun, mengusahana promosi dan kepuasan kerja. 

2. Kesejahteraan sosial menjadi meningkat dengan peningkatan 

kualitas kontak sosial dan koordinasi kerja secara tepat, untuk 

peningkatan jaminan sosial baik selam kurun waktu usia produktif 

ataupun setelah tidak produktif. 

3. Terciptanya keseimbangan rasional terhadap aspek teknis, 

ekonomis, dan antropologis dari masing-masing sistem kerja yang 

dilaksanakan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup 

yang tinggi. 
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2. Ruang Lingkup 

Didalam suatu lapangan kerja, ergonomi berperan sangat penting. 

Semua bidang pekerjaan seringkali menggunakan ergonomi. Ergonomi 

diaplikasikan pada dunia kerja supaya pekerja dapat nyaman didalam 

melakukan pekerjaannya. 

Dengan adanya rasa nyaman itu maka manfaatnya terhadap 

produktivitas kerja yang diinginkan dan dapat semakin meningkat. 

Secara garis besar ergonomi dalam dunia kerja menaruh minat pada hal 

berikut: 

 Bagaimana seorang pekerja melakukan pekerjannya 

 Bagaimana posisi dan gerak tubuh yang dilakukan ketika bekerja 

 Alat-alat yang mereka gunakan 

 Apa efek atau dampak dari faktor diatas terhadap kesehatan dan 

kenyamanan pekerjaan. 

3. Manfaat 

Pada umumnya, manfaat dari ergonomi dalam pekerjaan untuk cepat 

selesai, dengan risiko kecelakaan lebih kecil, efisien terhap waktu, risiko 

penyakit karena bekerja menjadi kecil dan lain-lain. Adapun manfaat 

yang didapat dari ergonomi adalah sebagai berikut: 

 Kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, keselamatan dan 

mengurangi energi ketika bekerja 

 Waktu menjadi berkurang, dan juga biaya pelatihan dan pendidikan 

 Optimalisasi terhadap Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan 

keterampilan yang diperlukan 

 Efisiensi waktu agar tidak terbuang percuma 

 Kenyamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat 

4. Prinsip 

Prinsip ergonomi yaitu suatu panduan dalam penerapan ergonomi di 

tempat kerja. Menurut Baiduri, prinsip ergonomi antara lain: 

 Berkurangnya kelebihan beban 

 Meliputi jarang ruang 

 Memperkecil gerakan statis 

 Menjadikan supaya display dan contoh cepat dimengerti 

 Bekerja dalam posisi atau postur normal 
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 Meletakkan peralatan ada dalam jangkauan 

 Berkurangnya gerakan berulang dan berlebihan 

 Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman 

 Memperkecil risiko titik beban 

 Melakukan gerakan olahraga dan peregangan ketika bekerja 

 Bekerja selaras dengan ketinggian dimensi tubuh 

Secara umum, prinsip ergonomi dibedakan menjadi lima yakni: 

1. Kegunaan (Utility) 

Prinsip kegunaan artinya masing-masing produk yang dihasilkan memiliki 

manfaat untuk seseorang dalam mendukung kegiatan atau kebutuhan 

dengan maksimal tanpa mengalami kesulitan atau masalah dalam 

penggunaannya. Misalnya prinsip ergonomi adalah suatu kemeja yang 

diberi kancing agar lebih mudah mengenakan dan melepaskan. 

2. Keamanan (Safety) 

Prinsip keamanan memiliki arti masing-masing produk yang dihasilkan 

mempunyai fungsi yang bermanfaat tanpa berisiko membahayakan 

keselamatan ataupun kerugian penggunanya. Misalnya adalah saku baju 

diberi tutup dan kancing supaya benda yang dimasukkan tidak mudah 

jatuh. 

3. Kenyamanan (Comfortability) 

Prinsip kenyamanan mempunyai arti produk yang dihasilkan memiliki 

tujuan yang selaras atau tidak mengganggu kegiatan dan juga diusahakan 

mendukung kegiatan seseorang. Misalnya adalah kain dipilih dari serat 

lembut, sejuk dan dapat menyerap keringat. 

4. Keluwesan (Flexibility) 

Prinsip keluwesan berarti ergonomi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pada kondisi ataupun fungsi ganda. Misalnya adalah baju diberi saku 

supaya bisa menyimpan benda ukuran kecil. 

5. Kekuatan (Durability) 

Prinsip kekuatan berarti harus tahan lama dan awet dan juga tidak cepat 

rusak apabila digunakan. Misalnya adalah bahan baju yang awet dan dijahit 

kuat. 
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b. Argonomi dengan Komputer  

Office ergonomics menjadi suatu isu baru di tempat kerja perkantoran. 

Penggunaan komputer yang semakin intens tiap hari, mulai di kantor 

hingga di rumah, membuat isu ini semakin hangat. Data menunjukkan 

bahwa semakin banyak pekerja yang menderita keluhan nyeri punggung 

bawah (low back pain, LBP) dan sakit pada pergelangan tangan (carpal 

tunnal syndrome, CTS). Berbagai survei baik di Indonesia maupun luar 

negeri menunjukkan bahwa hampir 50-60% karyawan kantor melaporkan 

keluhan yang tidak biasa pada bagian tubuhnya sesudah bekerja komputer 

di kantor 

Posisi ergonomis untuk menghindari penyakit dari posisi bekerja 

dengan komputer: Usahakan pekerjaan terlihat dengan kepala dan badan 

tegak, kepala agak ke depan. Usahakan benda yang akan Anda jangkau 

berada maksimal 15 cm di atas landasan kerja. Jika memungkinkan 

menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik. 

Saat tubuh melakukan pekerjaan melebihi kapasitas fisik dari otot, tendon, 

ligamen, sendi syaraf, urat nadi atau tulang, hal yang memungkinkan terjadi 

adalah cidera otot rangka (Musculoskeletal Disorder / MSDs). Cidera ini 

dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh dengan gejala hampir sama yaitu 

munculnya rasa sakit ketika bergerak dan diam, pembengkakan organ 

tubuh tertentu, keterbatasan jangkauan / gerak, sampai pada mati rasa. 

Bekerja secara terus menerus di depan komputer terdapat sejumlah faktor 

resiko yang dapat menyebabkan gangguan pada sisteim otot rangka 

karena mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang (repetitif), postur 

tubuh yang tidak normal, kurang istirahat. Gangguan ini diawali dengan 

gejala pegal-pegal dan kemudian rasa nyeri ringan, setelah terakumulasi 

dalam waktu yang lama rasa nyeri akan terasa dalam waktu yang lama. 
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Gambar 6.1 kemungkinan gangguan karena kurang penerapan Ergonomi( 

sumber https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/) 

 

Menghindari gangguan-gangguan tersebut bekerja di depan komputer 

harus menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

- Pengaturan tempat kerja 

- Penggunaan Kursi 

- Penggunaan Keyboard dan Mouse 

- Pengaturan Monitor 

- Istirahat Sejenak (Break) 

 

Pengaturan Tempat Kerja Mengatur tempat kerja seperti posisi dokumen, 

telepon, mouse sangat penting untuk mencegah cidera otot.Posisi 

Argonomi dengan Komputer bseperti berikut : 

 

 

https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/
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1. Posisi Badan 

 Usahakan pekerjaan terlihat dengan kepala dan badan tegak, kepala 

agak ke depan 

 Usahakan benda yang akan Anda jangkau berada maksimal 15 cm di 

atas landasan kerja 

 Jika memungkinkan menyediakan meja yang dapat diatur turun dan 

naik 

 Posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap 

langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk, karena 

dapat menyebabkan sakit pada leher 

 Posisi punggung tegak, tidak miring kesamping, tidak membungkuk, 

dan tidak terlalu menyender ke belakang. Untuk itu diperlukan tempat 

duduk yang baik dan nyaman 

 Posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan terlalu kebawah. Bila 

otot-ototnya masih tegang, berarti posisinya belum benar 

 Posisi lengan yang baik adalah ketika mengetik dan 

menggunakan mouse dengan nyaman. Masing-masing orang 

mempunyai posisi nyamannya tersendiri. Posisi lengan yang baik 

berada disamping badan, dan siku membentuk sudut lebih besar 90° 

 Posisi kaki harus diletakkan di lantai atau sandaran kaki, dan seluruh 

tapak kaki menyentuh lantai dan siku membentuk sudut tidak kurang 

dari 90° 

 

Gambar 6.1 Posisi Pada Ergonomi( sumber 

https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/) 

 

 

 

https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/
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2. Posisi Keyboard dan Mouse 

Posisi yang salah dalam pemakaian keyboard dan mouse bisa berakibat 

carpal tunnel syndrome (CTS), Beberapa hal yang harus diperhatikan agar 

terhindar dari masalah tersebut adalah : 

 Posisi keyboard usahakan lurus dengan lengan agar terasa nyaman 

saat bekerja, penggunaan rak untuk keyboard yang bisa diatur 

dianjurkan agar posisi keyboard menyesuaikan dengan tangan kita. 

 Saat mengetik tangan geser ke kiri atau ke kanan sehinggga posisi jari 

tetap lurus, jangan paksa jari-jari meraih tombol huruf yang jauh 

sehingga posisi tangan kita tidak lurus 

 Letakkan mouse sedekat mungkin dengan keyboardUntuk 

menggerakkan mouse pastikan posisi tangan tetap lurus, gunakan 

pergelangan tangan saat menggerakkan mouse. 

 Untuk penggunaan keyboard, jari-jari pada keyboard tidak boleh dalam 

waktu yang lama, agar menghindari nyeri otot dan 

lakukanlah stretching disaat badan sudah terasa lelah dan kaku. Waktu 

yang dianjurkan adalah pada pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB untuk 

meningkatkan semangat dalam bekerja. 
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Gambar 6.3 Posisi mouse dan keyboard yang  Ergonomi( sumber 

https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/) 

 

2. Beristirahat dan meregangkan badan agar tidak kaku selama 10 menit/ 

dapat melakukan gerakan stretching secara bersama-sama.  Gerakan ini 

juga sangat bermanfaat untuk membangkitkan semangat dalam bekerja 

3. Monitor 

Posisi yang salah dalam mengatur monitor dapat menyebabkan mata cepat 

lelah dan rasa nyeri pada leher, beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pengaturan monitor adalah sebagai berikut : 

https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/5.jpg
https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/
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 Letakkan monitor dan keyboard tepat didepan pekerja 

 Tinggi monitor diatur sedikit dibawah mata kita, monitor yang terlalu 

tinggi atau rendah akan menyebabkan nyeri pada leher dan pundak 

 Jarak antara monitor dengan pekerja sepanjang tangan kita (45-50 cm), 

posisi monitor yang terlalu dekat dapat menyebabkan mata cepat lelah. 

 Harus memiliki layar anti silau (filter screen) atau memakai kacamata 

berwarna 

 Sudut monitor mengarah ke mata untuk menghindari sinar lampu yang 

silau. 

Apabila menggunakan kacamata baca (bifocal, progresive), turunkan 

monitor lebih rendah. 

“Mengarahkan kepala ke atas bagi pengguna kacamata baca 

(bifocal/progressive) dapat menyebabkan nyeri pada leher” 

 Apabila menyalin dokumen, letakkan sedekat dokumen tersebut 

didekat monitor / di bawah monitor, untuk mengurangi nyeri dileher 

karena terlalu banyak menoleh. 

 

Gambar 6.4 Posisi mouse dan keyboard yang  Ergonomi( sumber 

https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/) 

 Dengan melihat gambar diatas dapat diketahui bahwa posisi duduk 

tersebut harus sejajar dengan komputer dan jarak pandangan dari mata 

ke layar harus berada diantara 46 hingga 47 cm dengan batas sudut 

antara 0 – 15 derajat 

 

 

https://nuruddinmh.wordpress.com/2013/04/12/ergonomi-komputer/
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Gambar 6.5 Posisi Duduk (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/) 

4. Pola Kerja lakukan Istirahat Sejenak (Break) 

Bekerja di depan komputer tidak banyak melibatkan gerakan tubuh, dan 

dalam waktu yang lama dapat menyebabkan nyeri otot, untuk 

menghindarinya disarankan setelah 1 jam bekerja di depan komputer 

istirahat sejenak 5 – 10 menit, dan melakukan peregangan otot 

c. Perangangan Otot 

Bekerja di depan komputer tidak banyak melibatkan gerakan tubuh, dan 

dalam waktu yang lama dapat menyebabkan nyeri otot, untuk 

menghindarinya disarankan setelah 1 jam bekerja di depan komputer 

istirahat sejenak 5 – 10 menit, dan melakukan peregangan otot, sebagai 

berikut : 

1. Peregangan tangan / lengan bawah 

- Turunkan lengan dan goyang-goyangkan. 

 

Gambar 6.6 Peragangan Tangan (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/) 

 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/8.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
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- Duduk di kursi, siku di atas dan kedua telapak tangan bertemu, 

naikkan kedua telapak tangan secara perlahan-lahan, ulangi sampai 

merasa terjadi peregangan. 

 

 

Gambar 6.7 Peragangan Tangan 2 (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

- Luruskan salah satu lengan dan tekuk, dengan menggunakan 

tangan lainnya tekuk secara perlahan-lahan sampai terasa regang 

kemudian buka telapak tangan dan dorong dengan tangan lainnya 

dengan mengenggam. Lakukan secara bergantian. 

 

Gambar 6.8 Peragangan Telapak tanggan (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

2. Peregangan Bahu / Lengan 

- Tarik salah satu lengan ke dada ke arah bahu yang berlawanan. 

Dengan tangan lainnya tarik perlahan-lahan menuju ke badan 

sampai terasa peregangan. Tahan posisi ini selama 7-10 menit. 

Lakukan secara bergantian dengan lengan lainnya. 

 

https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/9.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/10.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
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Gambar 6.9 Peragangan bahu (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

- Kepala rileks menghadap kedepan, Tekan bahu perlahan-lahan dan 

naikkan ke atas (ke arah telinga), tahan selama 1-2 detik (Posisi A). 

Regangkan bahu dengan menurunkan lengan, posisi jari mengarah 

kebawah. Ulangi dari posisi A ke posisi B 

 

 

 

Gambar 6.10 Peragangan bahu lanjutan (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

- Letakkan kedua tangan dibelakang kepala, regangkan ke belakang 

perlahan-lahan,, sampai punngung sedikit melengkung. Tahan 

selama 6-10 detik, dan berhenti sejenak selama 5-10 detik dan 

ulangi. 

 

https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/11.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/12.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
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Gambar 6.11 Peragangan bahu lanjutanlanjutan ke 3 (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

3. Peregangan Punggung Atas 

- Rentangkan kedua tangan lurus di depan dada setinggi bahu, kunci 

telapak tangan menghadap ke luar tubuh  

- Jaga postur tubuh tegak menghadap ke depan sampai punggung 

dan bahu atas merasa ada peregangan, tahan selama 5-10 detik. 

- Angkat dan regangkan kedua lengan keatas, tetap pertahankan 

posisi lengan lurus dan kedua tangan terkunci. Jaga perut ketat agar 

punggung belakang tidak menekuk. Bernafas normal dan tahan 

sampai 10 detik. 

 

Gambar 6.12 Peragangan Punggung (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

4. Perenggangan Leher 

- Duduk tegak dengan dagu lurus 

- Perlahan lahan tekuk kepada kearah bahu sampai terasa 

teregangan 

- Tahan selama 5 detik, ulangi dengan ke arah lainnya. 

 

https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/13.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://nuruddinmh.files.wordpress.com/2013/04/14.jpg
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
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Gambar 6.13 Peragangan leher (Sumber 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-

komputer/ 

5. Mengistirahatkan Mata 

- Bekerja di depan monitor terus-menerus akan membuat mata cepat 

lelah, untuk menghindarinya dapat dilakukan dengan metode20 – 20 

– 20. Setelah didepan fokus monitor selama 20 menit, alihkan 

padangan mata ke obyek sejauh 20 ft (6 meter), selama 20 detik. 

- Sering Berkedip dapat digunakan untuk membantu mata tidak kering 

dan lelah. 

6.3 Tugas 

Tuliskan pengalaman anda berkaitan dengan ergonomi yang pernah anda alamai 

terkeit argonomi  ? 

https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2011/12/26/perancangan-kerja-untuk-komputer/
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BAB VII 

Definisi profesi dalam bidang teknologi informasi; 

7.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan profesi di bidang teknologi Informasi 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan bidang usaha di bidang teknologi Informasi 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan Teknoprenour dan startup 

7.2 Materi   

1. Pengertian Profesi dan Usaha 

Profesi Merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan 

kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi, untuk 

memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, dimana pemakaian dengan 

cara yang benar keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai 

dengan penguasaan pengetahuan, serta adanya disiplin etika yang 

dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang 

profesi tersebut. 

2. Pengertian Profesi Bidang Teknologi Informasi 

a. Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan 

teknologi telekomunikasi itu sendiri. Komputer sebagai perangkat keras 

dengan software-software sebagai perangkat lunak yang berfungsi 

untuk sarana pengolahan maupun penyimpanan data yang nantinya 

dikirimkan melalui saluran komunikasi. 

b. Profesi – Profesi Yang Terdapat Dalam Bidang Teknologi 

Informasi 

- TEKNISI KOMPUTER 

Teknisi komputer merupakan salah satu profesi dibidang TI yang 

menangani kemampuan yang spesifik, baik dalam bidang hardware 

maupun software, dan Mampu menangani problem-problem yang 

bersifat spesifik. 

- PROGRAMER / SOFTWARE ENGINEER 

Programer / Software engineer merupakan salah satu profesi 

dibidang TI yang bertugas : Membuat program berdasarkan 

permintaan, Menguji dan memperbaiki program, Mengubah program 

agar sesuai dengan system, Penguasaan bahasa pemrograman 
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sangat ditekankan, Terbiasa dengan pengembangan software ‘life 

cycles’, Memiliki ketrampilan dalam men-desain aplikasi, 

Menyiapkan program menurut spesifikasi, dan Dokumentasi /’coding’ 

- ACCOUNT MANAGER 

Account manager merupakan salah satu profesi dibidang TI yang 

bertugas : Bertanggung jawab untuk kemajuan penjualan suatu 

solusi dan/atau produk serta target pendapatan. 

- BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

Business development manager merupakan salah satu profesi 

dibidang TI yang bertugas Secara umum mengetahui kebutuhan 

akan pelanggan. Memiliki ketajaman yang diperlukan dalam 

menopang & menguntungkan bisnis, Mempunyai kemampuan luas 

yang mampu menyerap & berkomunikasi jelas ttg bisnis kompleks 

serta konsep teknologi. 

- IT MANAGER 

IT manager merupakan salah satu profesi dibidang TI yang bertugas 

: Mengatur kelancaran dari sistem IT, Troubleshooting & membantu 

organisasi dalam menangani permasalahan IT, dan Sesuai dengan 

pengembangan IT yang baru dalam bidang yang diperlukan. 

- NETWORK ADMINISTRATOR 

Network administrator merupakan salah satu profesi dibidang TI 

yang bertugas : Mengurusi & mengoperasi jaringan LAN maupun 

WAN, manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat 

kerasnya. 

- SYSTEM ENGINEER 

System engineer merupakan salah satu profesi dibidang TI yang 

bertugas : Menyediakan rancangan sistem & konsultasi terhadap 

pelanggan, Memberikan respon terhadap permintaan technical 

queries serta dukungannya, Termasuk melakukan pelatihan teknis 

ke pelanggan & IT administrator. 

- NETWORK SUPPORT ENGINEER 

Network support engineer merupakan salah satu profesi dibidang TI 

yang bertugas : Melaksanakan komunikasi & analisa sistem 

networking, Mendisain perencanaan untuk integrasi. Mendukung 
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jaringan pada internet, intranet & extranet, dan Menganalisa & ikut 

ambil bagian dalam pengembangan standardisasi keamanan & 

implementasi mengendalikan untuk keamanan LAN & WAN. 

- HELPDESK ANALYST 

Helpdesk analyst merupakan salah satu profesi dibidang TI yang 

bertugas : Me-’remote’ permasalahan troubleshoot melalui 

email/telephone dengan cara mengambil alih kendali para pemakai 

via LAN/WAN koneksi, Perencanaan, mengkoordinir & mendukung 

proses bisnis, sistem & end-users dalam menyelesaikan masalah 

yang mereka hadapi. 

- ERP CONSULTANT 

Erp consultant merupakan salah satu profesi dibidang TI yang 

bertugas : Memberikan nasehat teknis ataupun fungsional pada 

implementasi solusi ERP, Harus mempunyai beberapa pengetahuan 

tertentu dalam rangka memetakan proses. 

- Database Analis 

Data Analyst bertanggung jawab dalam menerjemahkan angka-

angka menjadi laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh 

manajemen.Setiap bisnis mengumpulkan data, baik data penjualan, 

riset pasar, logistik, atau biaya transportasi. 

3. Pengertian Usaha Bidang Teknologi Informasi 

Banyaknya lulusan bidang teknologi informasi dibandingkan dengan 

lapangan pekerjaan yang dibuka memang tidak sebanding. Satu peluang 

lowongan pekerjaan akan dilamar oleh lebih dari sepuluh orang. Maka 

perlu dibekali bagi para mereka yang belajar ilmu teknologi informasi  untuk 

menumbukhkan minta bagi mereka untuk membuat peluang usaha yang 

berkaitan dengan bidang teknologi Informasi. 

Beberapa peluang usaha bagi merkea adalah : 

a. Service komputer 

b. Software house 

c. Bimbingan Belajar bidang IT 

d. Pengembang Web 

e. Membuka Desain 

f. Menjadi conten youtuber 
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g. Mambuka Peluang digital Marketing 

h. Menyedaiakan layanan internet , menyewakan  housting  

i. Mendirikan Start up 

j. Menjadi teknoprenour 

 

7.3 Tugas 

a. Carilah lowongan kerja dalam bidang Teknologi Informasi,  

b. Tuliskan Menurut anda peluang usaha bidang IT yang belum 

tersebut diatas 
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Bab VIII.  

Konsep Bisnis di era tekonologi Informasi; 

 

8.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep bisnis di rea  teknologi Informasi 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan Model bisnis di era teknologi Informasi 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan Teknoprenour dan startup 

 

8.2 Materi   

a. Konsep Bisnis Bidang IT 

Banyaknya lulusan bidang teknologi informasi dibandingkan dengan 

lapangan pekerjaan yang dibuka memang tidak sebanding. Jumlah lulusan 

yang bagus belum tentu terserap ke lapangan pekerjaan jika kurang 

beruntung, atau kurang jaringan komunikasi dengan penyedia lowongan, 

bidang yang dikuasai tidak sesuai kebutuhan peluang kerja dan lain –lain. 

Disisi lain keberdaan teknologi informasi terlah mengubah arah bisnis. 

Perubahan arah bisnis dari komvensional berubah kearah bisnis berbasis 

digital. Konsep bisnis digital dilakukan oleh para pembisnis dengan 

memadukan bisnisnya menggunakan sarana digital untuk  bertransaksi, 

promosi, komunikasi dengan pelanggan, bahkan sampai tahan 

pembayaran berbasis uang digital. Pada tahap konsep bisnis digital para 

pelanggan tidak perlu berinteraksi dengan pelayan / pedagang. Para 

palanggan melalui komputer atau Handphone dapat memilih produk yang 

mereka inginkan, kemudian melakukan transaksi pebelian. Transaksi 

pembelian bahkan dilakukan dengan cara pembayaran digital. 

Pembayaran digital juga sering disebut dompet digital  dapat dilakukan 

dengan menggunakan penyedia jasa Perusahaan teknologi finansial 

(fintech), Bank, bahkan perusahaan telekomunikasi  beberapa penyidia 

dana  dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, Fintech,  Link dan lain-

lain. 

 

 

 

 

https://katadata.co.id/tags/fintech
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Gambar 8.1 Persaingan dompet Digital  (sumber 

https://katadata.co.id/yuliawati/digital/5e9a4e6b92155/persaingan-bisnis-

dompet-digital-makin-ketat-dan-mengerucut) 

Kemudian para pedagang menyiapkan produk barang, kemudian dikirim ke 

pembeli melalui media pengiriman.Proses pengiriman barang melalui 

berbagai jasa pengiriman seperti JNE, TIKI, Gojek, Grap dll.  

b. Bebeapa Penerapan Konsep Bisnis Bidang IT 

Bebrapa kosep bisnis berbasis teknologi informasi ini diterapkan dalam 

berbagai bentuk model seperti berikut : 

- E-commerce 

Apa itu ecommerce? Electronic commerce atau ecommerce adalah 

segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media 

elektronik.Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini 

ecommerce lebih sering terjadi melalui Internet. 

ecommerce sebetulnya dibagi menjadi enam golongan, yaitu: 

 Business to business (B2B) — Jenis di mana sebuah 

perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. 

Dalam model ecommerce ini, biasanya pembeli memesan barang 

dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang 

membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. 

 Business to consumer (B2C) — Dalam jenis ecommerce ini, 

sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. 

Pada umumnya, pelanggan dalam ecommerce B2C hanya 

mengecer. Jika anda pernah membeli dari suatu toko online, 

aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. 

 Consumer to consumer (C2C) — Pernah menjual barang bekas 

ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet? Aktivitas 

https://katadata.co.id/yuliawati/digital/5e9a4e6b92155/persaingan-bisnis-dompet-digital-makin-ketat-dan-mengerucut
https://katadata.co.id/yuliawati/digital/5e9a4e6b92155/persaingan-bisnis-dompet-digital-makin-ketat-dan-mengerucut
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tersebut termasuk dalam ecommerce jenis ini. Dengan kata lain, 

C2C adalah transaksi online antara dua individu. 

 Consumer to business (C2B) — Berkebalikan dengan B2C, 

ecommerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual 

produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic 

designer, misalnya, menawarkan dan menjual logo buatannya 

kepada sebuah bisnis makanan. 

 Business to public administration (B2A) — Model ecommerce 

ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga 

pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk 

sistem administrasi online. 

 Consumer to public administration (C2A) — Jenis ecommerce 

ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu 

dan lembaga pemerintah. Ecommerce dengan model C2A jarang 

ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya 

berbentuk jasa. 

Contoh E-commerce : 

Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat enam golongan 

ecommerce. Di bawah ini contoh untuk masing-masing jenis. Namun, 

contoh ecommerce customer to public administration tidak ditampilkan 

dalam daftar ini karena jarang ada website atau marketplace yang 

menghubungkan antara pekerja freelance dengan lembaga 

pemerintah. 

1. Business to business (B2B) 

- Electronic City — menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah 

tangga 

- Ralali — di samping peralatan kantor dan rumah tangga juga 

menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian 

- Mbiz — sama seperti Ralali, tetapi juga menyediakan jasa seperti 

housekeeping dan perbaikan dinding 

2. Business to consumer (B2C) 

- Lazada — menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik 

pribadi 

https://eci.id/
https://www.ralali.com/
https://www.mbiz.co.id/
https://www.lazada.co.id/
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- Blibli — seperti Lazada, namun juga menjual perabotan, perlengkapan 

anak, peralatan olahraga 

- Shopee — sama seperti Blibli 

3. Consumer to consumer (C2C) 

- OLX — menjual berbagai produk, mulai dari keperluan pribadi hingga 

kendaraan dan perlatan rumah tangga 

- Tokopedia — seperti Shopee, tetapi pembeli juga dapat menemukan 

barang bekas di sini 

- Kaskus — merupakan forum terbuka, namun tidak jarang digunakan 

pengguna untuk memasarkan barang bekas 

4. Consumer to business (C2B) 

- Freelancer — website di mana pekerja freelance menawarkan 

keahlian pada bisnis yang membutuhkan 

- Upwork — sama seperti Freelancer 

- iStock — situs untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan 

ilustrasi digital untuk penggunaan komersial 

5. Business to public administration (B2A) 

- Qlue — menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja 

perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi 

kendaraan dan aplikasi analitik 

- Accela — membantu pemerintah melakukan administrasi publik 

dengan konsep software as a service 

- Perkembangan Ecommerce di Indonesia 

Industri ecommerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan 

ini. Bahkan, negara kita berada di puncak 10 negara dengan 

pertumbuhan ecommerce tercepat di dunia. 

Pada tahun 2018 sendiri, ecommerce di Indonesia memiliki 

pertumbuhan 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% 

diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan 

pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki 

menyumbang 11,9% — sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan 

produk kesehatan. 

https://www.blibli.com/
https://shopee.co.id/Perlengkapan-Rumah-cat.46
https://www.olx.co.id/
https://tokopedia.com/
https://www.kaskus.co.id/
https://www.freelancer.com/
https://www.upwork.com/
https://www.istockphoto.com/
https://www.qlue.co.id/
https://www.accela.com/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia
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Dinilai dari statistik tersebut, memiliki sebuah situs ecommerce 

tentunya akan sangat menguntungkan, baik bagi Anda yang sudah 

memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai. 

- Manfaat Ecommerce 

Perkembangan industri ecommerce di Indonesia sangatlah pesat. 

Dengan banyaknya pelaku bisnis online, Anda tentunya bertanya-

tanya, apa saja manfaat ecommerce? Berikut adalah beberapa 

kelebihan yang bisa Anda dapatkan: 

 Jangkauan yang luas — Sebagai pemilik toko konvensional, Anda 

hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain 

halnya jika Anda memiliki sebuah website ecommerce. Dengan 

demikian, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan 

transaksi di toko Anda. 

 Tidak dibatasi oleh waktu — Toko di dunia nyata bisa beroperasi 

selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk mendukungnya pun 

akan sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat 

mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap. 

 Biaya yang lebih murah — Biaya operasional lapak online sangat 

rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya, Anda 

tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta 

ongkos listrik. 

 Tidak perlu stok barang sendiri — Dalam industri ecommerce, 

Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini 

memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika 

order datang, Anda tinggal meneruskannya kepada produsen 

barang yang diinginkan. Untuk memahami bisnis dropshipping lebih 

lanjut, Anda dapat membaca artikel ini. 

 Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman — Dengan 

memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara 

transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan 

pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, 

barang kiriman dapat dilacak secara online. 

 Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan — 

Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan 

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-menjadi-dropshipper/#3_Perhatikan_branding_bisnis
https://www.niagahoster.co.id/blog/bisnis-dropship/
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akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool 

analytic yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online 

Anda, seperti Google Analytics. 

 Kerja dari manapun — Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

toko online dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun 

dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan 

koneksi internet yang memadai. 

Para penyelenggara ecommerce pun tergabung dalam suatu assosiasi 

bernama Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA). 

c. Marketplace 

MarketPlace merupakan bagian bentuk dari ecommece., Marketplace 

adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya.Situs 

marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan 

menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan 

marketplace adalah deparment store online. 

jenis-Jenis Marketplace 

Pada umumnya terdapat dua jenis kerja sama di situs marketplace 

Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsinyasi. 

- Marketplace Murni 

Kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya 

menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual 

yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih 

banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. 

Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk 

secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran 

harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli 

dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah 

mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli 

bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan 

marketplace. 

Contoh marketplace Indonesia yang populer di dengan jenis kerjasama 

pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Blanja, dan BliBli. 

Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia 

http://www.google.com/analytics/
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adalah Shopee (Singapura), Lazada (Singapura), JD.ID (Tiongkok), 

Amazon (Amerika Serikat), dan Rakuten (Jepang) 

- Marketplace Konsinyasi 

Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya 

adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi 

dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan 

detail informasi ke pihak marketplace. 

Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi 

adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis 

kerjasama ini adalah Berrybenka. 

Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, 

gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari 

jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa 

melakukan penawaran harga karena alur semua alur transaksi ditangani 

oleh situs marketplace. 

Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur 

transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara 

penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semua alur 

transaksi langsung ditangani situs marketplace. 

- Contoh Marketplace Terbesar di Indonesia 

Persaingan marketplace di Indonesia semakin ketat. Pemain-pemain 

baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen Indonesia. Lima 

besar marketplace di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis 

marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan 

beragam. 

d. Tokopedia 

Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya 

pada Februari 2009. Di usia kesepuluhnya Tokopedia berhasil 

mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah 

kunjungan per bulan mencapai 137.200.900. 

Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup 

unicorn Indonesia. Artinya valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih 

dari 1 milyar dollar Amerika. 
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e. Bukalapak 

Di posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup 

unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan 

oleh Ahmad Zaky pada pada 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini 

berhasil mengumpulkan 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal 

2019. 

f. Shopee 

Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai 

mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah empat 

tahun sejak ekspansi Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga 

di Indonesia. 

Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. Marketplace 

yang berada di bawah SEA Group ini mampu merebut perhatian konsumen 

Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan 

selebritas internasional seperti Blackpink. 

g. Lazada 

Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan 

marketplace lainnya. Awal 2018 Lazada adalah marketplace dengan 

pengunjung terbanyak. Sayangnya pada 2019 Lazada hanya mampu 

menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 

52.044.500 per bulan. 

h. Blibli 

Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak 

perusahaan dari Djarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat 

kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan. 

i. Online shop 

Online shop atau toko onlinetidak memerlukan perantara. Penjual langsung 

menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli. Jadi tidak ada 

perantara sama sekali. 

Berjualan melalui online shop atau toko online menuntut Anda untuk lebih 

mandiri. Anda perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui 

media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen.   

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-membuat-website/
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Walaupun begitu, dengan mengelola website toko online sendiri memiliki 

keuntungan lebih banyak dibanding hanya berjualan melalui marketplace. 

Terlebih lagi jika Anda sudah mempunyai merek sendiri. 

Beberapa contoh merek yang sukses membangun online shopnya sendiri 

adalah Bro.do, Erigo Store, Bukupedia, Babyzania, dan Rabbani. 

Pertama, toko online Anda akan lebih dipercaya oleh konsumen. 

Berdasarkan riset Verisign, 84 persen konsumen lebih percaya kepada 

toko online yang memiliki website resmi dibanding toko online yang hanya 

mempunyai laman media sosial. 

Kedua, toko online akan lebih mudah untuk muncul di hasil pencarian 

Google. Muncul di hasil pencarian Google ini penting karena 81 

persen konsumen melakukan riset melalui mesin pencari terlebih dahulu 

sebelum membeli produk secara online. 

Ketiga, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, dalam hal ini 

marketplace. Anda bisa mempelajari bagaimana mengelola website toko 

online sendiri, bukan sekadar mengelola lapak di pihak lain. 

Keempat, pada akhirnya Anda akan membutuhkan website toko online 

sendiri. Jika Anda sedang mengembangkan merek sendiri, website adalah 

kebutuhan utama dalam branding produk di dunia maya. 

Kelima, dengan mengelola website toko online sendiri, Anda memiliki toko 

pusat yang seluruh pengelolaannya di bawah kontrol Anda, bukan pihak 

lain. Jadi ketika ada masalah atau perubahan kebijakan di marketplace, 

Anda tidak kelimpungan karena punya toko sendiri 

j. Pengertian Startup 

Startup merupakan perusahaan rintisan, Apa itu startup umumnya merujuk 

kepada perusahaan yang memang belum lama beroperasi. Sebagian besar 

dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baru 

didirikan sehingga masih ada dalam fase penelitian dan pengembangan 

untuk mendapatkan target pasar dengan tepat. 

Istilah apa itu startup sendiri diartikan juga sebagai sebuah persahaan baru 

yang sedang dilakukan pengembangan. Yakni mulai berkembang di akhir 

tahun 1990 sampai tahun 2000. Namun, hingga saat ini istilah apa itu 

startup cukup diidetikkan dengan segala hal yang berhubungan dengan 

https://blog.verisign.com/getting-online/five-reasons-every-small-business-needs-a-website/
https://www.adweek.com/digital/81-shoppers-conduct-online-research-making-purchase-infographic/
https://www.adweek.com/digital/81-shoppers-conduct-online-research-making-purchase-infographic/
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teknologi, internet, web, atau hal lain yang masih ada dalam ranah 

tersebut. 

Jika Kita kembali menengok ke belakang, nyatanya penggunaan istilah apa 

itu startup merupakan hal-hal yang berhubungan dengan internet, website, 

teknologi, dan hal lainnya. Hal ini karena istilah apa itu startup baru mulai 

populer hingga skala internasional pada era buble dot-com. 

Lantas, apa itu buble dot-com? Adanya buble dot-com merupakan sebuah 

periode yang terjadi antara tahun 1998 hingga 2000. Ada banyak 

perusahaan dot-com yang didirikan hampir bersamaan. Nah, pada saat 

itulah sedang gencarnya sebuah perusahaan membuka website miliki 

mereka pribadi. Saat itu pula internet semakin dikenal banyak orang 

sebagai salah satu ladang baru dalam memulai bisnis. Saat itu pula apa itu 

startup mulai lahir dan berkembang. 

Setelah mengetahui banyak informasi mengenai apa itu startup maka ada 

karakteristik dalam sebuah perusahaan yang memang bisa dikategorikan 

sebagai startup. Beberapa karakteristik yang dimiliki tersebut antara lain:  

1. Tujuan Menolong orang / membantu orang ; 

2. Perusahaan memiliki pendapatan kurang dari $ 100.000 per tahunnya ; 

3. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun 

4. Jumlah pegawai yang ada kurang dari 20 orang 

5. Perusahaan masih dalam tahap berkembang 

6. Umumnya perusahaan beroperasi melalui website 

7. Perusahaan beroperasi dalam bidang teknologi 

8. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi berbentuk digital 

Beberapa karekteristik di atas memang terlihat lebih cenderung tertuju 

pada perusahaan yang bergerak dalam bidang web dan teknologi. Hanya 

saja kenyataannya memang demikian, saat ini perkembangan perusahaan 

yang memiliki embel-embel startup merupakan sebuah perusahaan yang 

berhubungan dengan bidang online dan juga teknologi. 

- Perkembangan Start Up 

Dengan banyaknya pengguna internet yang ada, cukup menjadikan 

peluang bagi para pendiri startup dalam mengembangkan bisnis 

mereka. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh keuntungan yang 

cukup besar. Para pendiri startup sendiri tentunya akan berusaha 
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dalam memberikan kemudahan layanan bagi setiap pengguna internet. 

Hal ini termasuk dalam pelayanan yang bersifat jasa atau pelayanan 

dalam menjual produk. 

Terlebih lagi dengan adanya smartphone yang berbasis Android bisa 

membuat masyarakat lebih sering memakai internet. Dengan begitu 

startup mana yang tidak tergiur atas adanya peluang ini. Sehingga 

jangan heran jika ada banyak perusahaan yang berlomba-lomba dalam 

membuat startup dengan pelayanan yang baik. 

Di bawah ini merupakan beberapa startup yang berkembang di 

Indonesia. Perkembangan ini tak lain karena peluang pasar yang masih 

besar. Adapun beberapa jenis startup dengan perkembangannya yang 

cukup pesat yakni:  

1. Startup game 

Merupakan salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan 

sangat pesat. Hal ini tak lain karena peluang pasar dan peminat 

game yang juga besar. Terlebih peminat game tersebut tidak 

mengenal dengan adanya ekonomi yang sulit. Dengan begitu, 

membuat para peminat game tersebut selalu ada. 

2. Startup edukasi 

Edukasi atau pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa 

tergantikan. Startup yang satu ini juga tergolong sebagai salah satu 

jenis startup yang memiliki perkembangan pesar. Adapun 

peminatnya berasal dari berbagai kalangan. Dengan begitu tak 

heran jika pangsa pasarnya bisa dibilang cukup besar. Misalnya 

saja sebuah startup yang menyediakan berbagai macam informasi. 

Mulai dari kisah inspiratif, motivasi, dan lain sebagainya. Tentunya 

edukasi ini sendiri sangat bernilai informatif untuk setiap pelanggan. 

3. Startup perdagangan atau e-commerce 

Jika dahulunya seseorang harus keluar rumah berjam-jam untuk 

membeli barang yang diinginkan. Maka seiring perkembangan yang 

ada hal tersebut bisa terbantahkan. Pasalnya, jenis startup 

perdagangan atau e-commerce ini memungkinkan pengguna 

internet tidak perlu lagi keluar rumah jika ingin membeli barang-

barang yang diinginkan. Dengan adanya startup jenis ini maka 
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setiap orang bisa berbelanja secara online tanpa perlu susah payah 

pergi ke pusat perbelanjaan. 

Ketiga jenis startup di atas tentunya mempunyai peluang yang cukup 

besar dan potensial di Inonesia. Perkembangan dari ketiga jenis startup 

tersebut juga sebenarnya tidak lepas dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Diantaranya seperti masyarakat yang semakin 

terbuka atas adanya perkembangan teknologi, jumlah penduduk yang 

semakin banyak, serta dukungan para investor ataupun pemerintah 

dalam memberikan modal usaha. 

Memang mendirikan sebuah startup memerlukan sejumlah modal yang 

sebagiannya perlu didukung dengan merek dan hak cipta sebagai 

tanda penghargaan ataupun inovasi yang dibuat. Selain itu, hal ini juga 

demi menjaga merek startup agar tidak mudah dijiplak oleh orang lain. 

- Beberapa Istilah Penting dalam Start up: 

Berikut ini merupakan beberapa istilah yang biasanya ada dalam dunia 

start-up:  

1. Co-working Space 

Co-working space merupakan ruang perkantoran untuk para pekerja 

mandiri dan startup. Co-working space ditempati dan digunakan 

bersama-sama oleh para penggunanya untuk bekerja, dengan biaya 

sewa yang lebih terjangkau, Co-working space menjadi pilihan 

beberapa startup karena dapat menghemat biaya operasional untuk 

tempat kerja.  

2. Inkubator 

Inkubator merupakan program yang memfasilitasi startup baru untuk 

berkembang. Inkubator pada umumnya 

memberikan startup binaannya berupa ruang kerja, pendanaan, dan 

pelatihan dari mentor profesional, selama periode inkubasi. Untuk 

program inkubasi sendiri biasanya sekitar satu hingga tiga bulan 

lamanya.  

3. Akselerator 

Fungsi dari akselerator sendiri pada dasarnya mirip dengan fungsi 

inkubator. Bedanya akselerator berfokus dengan perusahaan startup 

yang siap untuk berkembang. Sedangkan akselator ini akan 
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membantu startup tersebut untuk mempertinggi pertumbuhan 

bisnisnya. Jadi, akselerator akan menyediakan fasilitas 

untuk startup selama beberapa bulan saja. Selama program 

berlangsung, startup diberikan pelatihan untuk mengembangkan 

idenya dan bisa mempromosikan idenya itu kepada investor agar 

mendapatkan dukungan modal. 

4. Venture Capitalist 

Venture capitalist adalah istilah dalam dunia startup untuk investor 

yang melakukan investasi pada sebuah venture capital, di mana 

investasinya diberikan untuk startup yang potensial. 

5. Venture Capital 

Venture Capital atau VC adalah perusahaan investasi yang 

mendapatkan dan mengumpulkan pendanaan dari para konglomerat 

dan institusi dengan maksud untuk memberikan penyertaan modal 

kepada startup. Nantinya, VC akan mendapatkan sejumlah saham 

dari startup yang diberikan modal. 

6. Angel Investor 

Angel investor adalah orang pribadi yang berinvestasi pada 

sebuah startup dengan menggunakan uangnya sendiri. Umumnya, 

seorang angel investor akan menganggap dana tersebut merupakan 

hutang atau kepemilikan saham. Yang perlu Anda ketahui adalah, 

mereka yang melakukan investasi pada awal pembentukan startup 

tersebut ialah orang yang biasanya akan menanamkan uangnya 

untuk investasi ketika startup tersebut mulai sukses atau 

menunjukkan perkembangannya. 

7. Seed Funding 

Seed yang berarti biji dalam bahasa Indonesia ini memang sesuai 

dengan namanya, seed funding merupakan keadaan di 

mana startup untuk pertama kalinya mendapatkan pendaaan tahap 

awal. Biasanya, besaran dana yang didapatkan berkisar Rp 500 juta 

sampai Rp 1,5 miliar. Biasanya, seed funding ini digunakan 

perusahaan startup sebagai bukti bahwa ide bisnis startupnya dapat 

berjalan sebelum nantinya mencari pendanaan dan serta 

mendapatkan pendanaan tahap yang lebih lanjut. 
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8. Valuasi 

Valuasi adalah nilai ekonomi dari sebuah startup yang ditentukan 

atas persetujuan founder dan investor. Nilainya diukur berdasarkan 

besaran potensi bisnis yang dimiliki perusahaan, bukan sekadar total 

pendanaan yang diraih. 

9. Unicorn 

Unicorn adalah sebutan untuk startup yang mempunyai nilai valuasi 

mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Istilah ini diambil 

dari kuda mitologi Unicorn yang status keberadaannya terbilang 

sangat langka atau hampir mustahil. Sebab, memang sangat 

jarang startup yang berhasil menjadi unicorn. 

10. Decacorn 

Decacorn adalah sebutan untuk startup yang mempunyai nilai 

valuasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS. Istilah ini dibuat 

setelah munculnya berbagai startup yang sukses menjadi unicorn, 

sehingga terciptalah sebutan untuk startup di tingkat atasnya. 

11. Hectocorn 

Hectocorn adalah sebutan untuk perusahaan rintisan 

atau startup yang mempunyai nilai valuasi mencapai lebih dari USD 

100 miliar. Contoh: Apple, Facebook, Google, dan Microsoft. 

12. ROI 

ROI atau Return of Investment adalah fase di mana besaran 

keuntungan yang dicapai oleh startup sudah melebihi biaya 

investasi. Biaya pengeluaran dan pendapatan sudah seimbang, 

sehingga mencapai titik impas atau break event point (BEP). 

13. Burn rate 

Merupakan istilah yang digunakan untuk besarnya uang yang 

dihabiskan untuk mendanai startup tersebut selama startup belum 

mendatangkan profit. 

14. Bootsraping 

Merupakan suatu keadaan ketika startup tersebut kekurangan modal 

sehingga pebisnis tersebut mendanai startupnya sendiri. 
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15. Pivot 

Pivot adalah istilah untuk startup yang mengubah rencana bisnisnya 

karena ide bisnis yang dijalankan kurang baik atau tidak diterima 

oleh pasar. Namun, perubahan yang dilakukan masih sesuai dengan 

ide dan tujuan awal startup itu diciptakan. 

16. Exit 

Exit ada dua pengertian. Pertama, exit yang buruk, yakni 

jika startup berakhir gagal dan akan tutup. Kedua, exit yang baik, 

yakni jika startup sudah siap merge dan akuisisi dengan perusahaan 

lain atau meluncur ke pasar saham. 

17. Versi Beta 

Biasanya, startup akan merilis software, aplikasi, atau website yang 

versi beta terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk pengenalan dan 

meminta respons dari konsumen, karena produk baru yang 

diluncurkan masih untuk eksperimen, sebelum versi final yang 

sebenarnya akhirnya disahkan. 

18. Intial Public Offering/ IPO 

Adalah istilah yang digunakan ketika startup pertamakali 

memperjualkan saham di bursa saham. Yang perlu anda ketahui 

adalah, istilah ini tidak hanya digunakan pada startup tetapi juga 

pada bisnis lainnya. 

19. Merge & Acquistion (M&A) 

Merge merupakan istilah ketika dua startup menggabungkan dirinya 

menjadi satu dimana biasanya dalam hal ini salah satu startup dibeli 

asetnya. Sedangkan Acquistion ialah pengambilan alih semua 

otoritas perusaahan dengan membeli seluruh aset suatu startup. 

Selain itu juga ada beberapa istilah yang menunjang struktur 

organisasi  pendirian startup, seperti : 

1. Founder 

Pengertian Founder adalah suatu posisi jabatan bagi orang pertama 

atau beberapa orang yang mencetuskan ide atau mendirikan sebuah 

perusahaan.Founder umumnya menggali ide melalui pikirannya 

sendiri, kemudian membuat rencana, strategi, hingga aplikasi dan 

kontrol di lapangan.Bahkan visi dan misi perusahaan pun telah ia 
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siapkan sebelum perusahaanya terjun dan berubah menjadi 

perusahaan yang sangat besar.Salah satu founder yang sukses dan 

cukup terkenal adalah Jack Ma, Steve Wozniak, Steve 

Jobs hingga Bill Gates.Contoh kalimat yang menggunakan kata 

founder antara lain: 

a. Pendiri (Founder) sebuah bisnis kecil seringkali diharuskan 

untuk memenuhi berbagai peran yang berbeda agar perusahaan 

dapat beroperasi dengan lancar. 

b. If you are lucky enough to be the founder of a company that 

really takes off then you should make a lot of money. 

2. Co-Founder 

Co-Founder adalah seseorang atau beberapa orang atau pihak yang 

membantu pendiri usaha (founder) dalam mendirikan perusahaan. 

Baik dari berbagi ide, saran, kritik, hingga sumber daya untuk tujuan 

usaha yang terbaik.  

Contoh Co-Fonder yang terkenal adalah Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz. 

3. Owner 

Owner adalah pihak atau seseorang yang mempunyai hal eksklusif 

untuk menggunakan, memiliki, mengambil manfaat, menikmati, 

mentransfer, menyampaikan, dan membuat properti atau aset. Jika 

di dalam bahasa Indonesia maka arti Owner adalah pemilik. 

Contoh kalimat menggunakan kata owner (pemilik) antara lain: 

a. Setelah bertahun-tahun bekerja, Agus terheran-heran menatap 

restoran barunya karena dia tidak percaya dia adalah pemiliknya 

(Owner). 

b. When you are the owner it is important that you know what is 

going on with all aspects of your business. 

4. CEO 

Chief Executive Officer atau disingkat CEO adalah eksekutif dengan 

posisi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Artinya CEO 

merupakan orang yang bertanggung jawab termasuk dalam 

membuat keputusan, mengelola sumber daya dan/atau operasi 

perusahaan.Ia bertindak sebagai titik utama komunikasi antara 
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dewan direksi dengan operasional perusahaan dan menjadi public 

image sebuah perusahaan.Seorang CEO dipilih oleh pemegang 

saham dan jajaran dewan direksi. 

Contoh CEO yang terkenal adalah CEO Go-Jek yaitu Nadiem 

Makarim yang pada Oktober 2019 digantikan oleh Andre 

Soelistyo dan Kevin Aluwi. 

Tugas CEO 

 Membuat rencana dan mengelolga SDM (Sumber Daya 

Manusia) di dalam sebuah perusahaan. 

 Menganalisis setiap fungsional sistem di dalam perusahaan. 

 Merencanakan anggaran keuangan, marketing untuk 

perusahaan. 

 Mengelola perusahaan sebagai inti untuk mencapai tujuan dan 

terget perusahaan. 

 Menciptakan strategi bisnis yang berpatokan dengan visi misi 

perusahaan. 

 Menganalisis seluruh permasalahan yang hadir di setiap divisi 

perusahaan. 

 Sebagai wajah perusahaan, seorang CEO harus menampilkan 

keunggulannya. 

 Memimpin perusahaan, mematuhi peraturan, kebijakan yang 

berlaku di dalamnya. 

 Memonitoring nilai kerja seluruh bawahannya. 

 Berhak mengambil keputusan atau menyetujui anggaran tiap 

tahun atau per kuartal. 

 Membuat dan memberikan laporan secara lengkap dan rinci 

kepada pemegang saham dan/atau stakeholder. 

 

5. CTO 

Chief Technology officer (CTO) adalah eksekutif yang bertanggung 

jawab atas kebutuhan teknologi organisasi serta penelitian dan 

lengembangannya. Juga dikenal dengan sebutan chief technical 

officer, posisi ini bertugas meneliti kebutuhan jangka pendek dan 

jangka panjang dari sebuah perusahaan atau organisasi.Seorang 
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CTO akan menggunakan modal untuk melakukan investasi yang 

dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. CTO 

biasanya memberikan laporan langsung kepada CEO. 

 

 

Gambar 8.2 CTO Bukalapak 

 

6. COO 

Chief Operating Officer disingkat COO adalah tangan kanan untuk 

CEO perusahaan. Atau bisa dikatakan “pembantu yang sangat 

terpercaya” CEO. Dengan demikian, ia memainkan peran yang 

sangat penting dalam keberhasilan operasional perusahaan. COO 

dan CEO akan bersama-sama menentukan visi untuk masa depan 

perusahaan dan cara memimpin ke depan. 

Dengan dukungan CEO dan dewan direksi, COO biasanya akan 

memimpin pelaksanaan strategi perusahaan, dan pada akhirnya 

akan bertanggung jawab atas kinerjanya. 

 

Gambar 8.3 .Willix Halim COO Bukalapak 
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7. CMO 

Chief Marketing Officer (CMO) adalah posisi jabatan di dalam 

perusahaan yang memiliki daftar tujuan yang jelas, tugas CMO 

sekarang mencakup seperti pengalaman pengguna (user 

experience) dan akuisisi pelanggan, implementasi teknologi, dan 

banyak hal lainnya. 

 

Gambar 8.4 Piotr Jakubowski Eks CMO Go-Jek – Kumparan 

 

8. CFO 

Chief Financial Officer disingkat CFO adalah salah satu posisi eksekutif di 

dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama dalam 

perencanaan, implementasi, mengelola dan menjalankan semua alur 

keuangan perusahaan. 

Termasuk perencanaan anggaran, bisnis, estimasi dan negosiasi. 

Deskripsi pekerjaan CFO juga harus diperluas untuk mendapatkan 

dan mempertahankan hubungan investor dan kepatuhan kemitraan. 
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Gambar 8.5 CFO Bukalapak 

 

9. Data analyst 

 

 

Gambar 8.6 Data analisis Gojek 

 

Posisi data analisit akan terdiri dari beberapa bagian seperti  Dari 

Jabatan Pekerjaan Analis Data, Analis Data Senior, Analis Data 

Klinik, Analis Data (Part-Time), dan Analis Kuantitatif 
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Tugas : 

Menafsirkan data, menganalisa hasil menggunakan teknik statistik 

dan memberikan laporan yang sedang berjalan Mengembangkan 

dan mengimplementasikan database, sistem pengumpulan data, 

analisis data dan strategi lain yang mengoptimalkan efisiensi dan 

kualitas statistic Dapatkan data dari sumber data primer atau 

sekunder dan pertahankan database / sistem data Mengidentifikasi, 

menganalisa, dan menafsirkan tren atau pola dalam kumpulan data 

yang kompleks Filter dan data "bersihkan" dengan meninjau laporan 

komputer, cetakan, dan indikator kinerja untuk menemukan dan 

memperbaiki masalah kode Bekerja sama dengan manajemen untuk 

memprioritaskan kebutuhan bisnis dan informasi Cari dan tentukan 

peluang peningkatan proses baru. Sehingga  seoarang data analisis 

harus memilikipengetahuan berikut  

Pengetahuan 

a. Terbukti pengalaman kerja sebagai analis data atau analis data 

bisnis 

b. Mmepunyai kemampuan data mining 

c. Keahlian teknis mengenai model data, pengembangan desain 

database, teknik data mining dan segmentasi 

d. Pengetahuan dan pengalaman yang kuat dengan paket 

pelaporan (Business Objects dll), database (SQL dll), 

pemrograman (XML, Javascript, atau kerangka ETL) 

e. Pengetahuan tentang statistik dan pengalaman menggunakan 

paket statistik untuk menganalisa dataset (Excel, SPSS, SAS dll) 

f. Memiliki kemampuan analisis yang kuat dengan kemampuan 

mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisa, dan 

menyebarkan sejumlah besar informasi dengan memperhatikan 

detail dan keakuratannya 

g. Menguasai pertanyaan, menulis laporan dan menyajikan temuan 

h. Sarjana dalam ilmu Matematika, Ekonomi, Ilmu Komputer, 

Manajemen Informasi atau Statistik  
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k. Pengertian Teknoprenour 

1. Pengertian Teknoprenour 

Technopreneur adalah gabungan dari dua kata 

yaitu Technology dan Entrepreneur. TECHNOPRENEUR atau 

teknopreneur merupakan bagian dari  ekonomi kreatif, ekonomi 

digital, bisnis online,  dan tentu saja bagian dari 

entrepreneur. Blogpreneur juga termasuk teknopreneur. 

Sedangkan menurut penggunas Wikipedia, teknologi (Bahasa Inggris: 

technology) artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup 

manusia. Sedangkan entrepreneur (Bahasa Indonesia: wiraswasta) 

menurut Penggunas Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang 

melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai atau berbakat 

mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun 

operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta 

mengatur permodalan operasinya. 

Menurut seorang pakar, mereka yang disebut technopreneur adalah 

seorang ‘Entrepreneur Modern’ yang berbasis teknologi. Inovasi dan 

kreativitas sangat mendominasi mereka untuk menghasilkan produk 

yang unggulan sebagai dasar pembangunan ekonomi bangsa berbasis 

pengetahuan (Knowledge Based Economic). (Nasution, Arman Hakim 

et al, 2007). 

“A technopreneur is an entrepreneur who is technology savvy, creative, 

innovative, dynamic, dares to be different and take the unexplored path, 

and very passionate about their work. They take challenges and strive 

to lead their life with greater success. They don’t fear to fail. They take 

failure as a learning experience, a stimulator to look things differently 

and stride for next challenge. Technoprenuers continuously go through 

an organic process of continual improvement and always try to redefine 

the dynamic digital economy”. 

Jadi, dari penjelasan tersebut secara sederhana definisi technopreneur 

adalah wirausaha yang menjalankan bisnisnya dengan basis 

teknologi. Dengan kata lain Technopreneur adalah entrepreneur yang 

https://romeltea.com/28-cara-bisnis-online/
https://romeltea.com/blogpreneur-tips-bisnis-online-melalui-blog/
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mengoptimalkan berbagai potensi perkembangan teknologi yang ada 

sebagai basis pengembangan usaha yang dijalankannya, atau bisa 

dibilang Technopreneur ini adalah entrepreneur modern yang berbasis 

pada teknologi dalam menjalankan usahanya 

(http://novasuparmanto.com/apa-itu-teknopreneur-definisi-

technopreneur/). 

Seorang technopreneur dan enterpreneur, mampu melihat peluang 

yang ada di sekitar mereka. Dan jika kita sadari, kini mulai bermunculan 

para entrepreneur yang memanfaatkan teknologi sebagai rekan baru 

dalam mendukung bisnis mereka, kondisi ini memunculkan sebuah 

istilah baru yakni Technopreneur. Keduanya memiliki persamaan yaitu 

peduli profit. Namun seorang technopreneur juga harus peduli 

teknologi. Bentuk kepeduliannya itu bisa berupa pengembangan ide-ide 

invensi yang ada menjadi solusi teknis teruji melalui riset-riset. 

Technopreneur diartikan sebagai suatu peluang usaha yang 

memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Pada era Globalisasi saat 

ini perkembangan teknologi infomasi berkembang sangat pesat dan 

juga dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat 

pula menuntut para pengusaha untuk selalu mengupgrade usahanya 

untuk lebih baik dan bersaing secara ketat, baik dalam skala nasional 

maupun internasional. Kondisi ini pun mendorong industri 

menggunakan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang 

kompeten dan memiliki jiwa wirausaha. 

Kewirausahaan merupakan suatu hal yang bisa dipelajari dan 

diajarkan. Proses pembelajaran yang merupakan inkubator bisnis 

berbasis teknologi (technopreneur) ini dibuat untuk usaha 

mensinergikan teori (20%) dan praktek (80%) dari berbagai kompetensi 

bidang ilmu yang di peroleh dalam bidang teknologi dan industri. 

Indonesia sangat membutuhkan banyak technopreneur atau 

entrepreneur untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju maupun 

berkembang di dunia. Namun kenyataannya hanya sebagian kecil 

lulusan perguruan tinggi yang memiliki jiwa kewirausahaan, maka 

lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya sebagai pencari 

kerja, namun juga harus mampu sebagai pencipta kerja. 
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Proses globalisasi saat ini menuntut perubahan perekonomian 

indonesia dari resource based ke knowledge based. Recource 

based adalah mengandalkan kekayaan dan keragaman sumber daya 

alam yang umumnya menghasilkan nilai tambah kecil. Knowledge 

based economy tercipta salah satunya karena adanya technopreneur 

(technology entrepreneurs) yang merintis bisnis baru yang menekankan 

pada suatu inovasi. Salah satu contoh technopreneur adalah hightech 

business yang saat ini didominasi oleh teknologi informasi, bioteknologi 

dan usaha lainnya yang berbasis inovasi teknologi. 

Dalam wirausaha, hal yang sangat dibutuhkan pengusaha dalam 

meningkatkan kualitas usahanya yaitu dengan adaya suatu 

penguasaan teknologi karena teknologi akan memberikan nilai tambah 

pada proses, produk, maupun keseluruhan sistem produksi. Teknologi 

dibutuhkan untuk mendapatkan kenyamanan, kemudahan, 

produktifitas, efesiensi, keringanan, dan kecepatan. Beberapa tokoh 

technopreneur yang ada di dunia adalah Bill Gates, Michael Dell, 

Frederick smith, dan sim wong hoo. 

2. Jenis Usaha Teknopreneur 

Dalam Buku Technopreneurship (2008) disebutkan, usaha yang 

meliputi seseorang technopreneur antara lain pengelola yang bergerak 

dibidang pembuatan HP, Smartphone, gadget, laptop, dan alat 

teknologi canggih lainnya. 

Marketplace seperti Bukalapak dan e-ticketing Traveloka juga sering 

menjadi contoh produk technopreneur, selain Gojek, Tokopedia, dan 

sejenisnya. 

Di level global, contoh sosok technopreneur sukses antara lain Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes 

merancang dan mengembangkan teknologi jaringan sosial yang 

berbasis web Facebook. 

Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim merancang dan 

mengembangkan YouTube sebagai media sosial berbagi video. Bill Joy 

merancang dan mengembangkan Sun Microsystem. 

https://romeltea.com/mybooks/
https://romeltea.com/category/media/
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Bill Gates merancang dan mengembangkan Microsoft. Jeff Bezos 

merancang dan mengembangkan sistem penjualan buku secara online 

yang diberi nama Amazone. 

Di Indonesia, sosok yang dikenal sebagai teknopreneur antara lain Andrew 

Darwis (Kaskus), Nadiem Markarim (Gojek), dan Achmad Zaky (Bukalapak). 

3. Proses menjadi  

Founder Hero Soft Media, Hero Wijayadi, dalam sebuah Seminar tentang 

Creativepreneur di Yogyakarta memberikan kunci 3P+2P yang harus dimiliki 

di awal pengembangan usaha berbasis technopreneur, yaitu Place, Program, 

dan People. 

“Place berarti wadah untuk membangun usaha. Jadi bukan dimaknai dengan 

tempat saja. Program, harus merencanakan program ke depannya. Dan 

yang paling penting adalah people. Untuk membangun bisnis berbasis 

teknologi, kita butuh minimal 3 orang, yakni  hacker, hipster, dan hustler,”. 

 Hacker adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam koding, 

programmer, dan web developer. 

 Hipster adalah seorang desainer, dan aktif di media sosial. 

 Hustler adalah seorang yang memiliki tipikal komunikatif, suka 

membangun jaringan, kerjasama dan berjualan. 

“Setelah 3P terpenuhi, baru 2P yaitu Problem dan Product. Kita 

menganalisis apa masalah yang ada di sekitar kita dan apa peluang 

yang bisa kita ciptakan dari masalah tersebut. Karena setiap masalah 

pasti ada peluang, misalnya saja tidak akan ada warung makan jika 

tidak ada orang lapar. Baru setelah kita menemukan masalah, kita 

membuat produk yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut,” tutup Hero. 

Cara menjadi teknopreneur juga bisa disimak di laman Liputan6. 

Disebutkan, technopreneur berarti membuat usaha dan bisnis yang 

berbasis pada teknologi dan industri. 

Munculnya start up yang dibuat oleh para technopreneur befungsi 

untuk menambah lapangan kerja baru. Selain itu, adanya 

technopreneur juga dapat meningkatkan sektor industri dalam negeri 

sehingga bangsa Indonesia bisa tak selalu bergantung dengan produk 

asing. 

https://romeltea.com/mybooks/
https://romeltea.com/category/media/
http://www.umy.ac.id/mahasiswa-harus-sadar-pengaruh-technopreneur-bagi-perkembangan-ekonomi.html
http://www.umy.ac.id/mahasiswa-harus-sadar-pengaruh-technopreneur-bagi-perkembangan-ekonomi.html
https://romeltea.com/category/media/
https://www.liputan6.com/citizen6/read/3180565/ini-poin-yang-diperlukan-untuk-menjadi-seorang-technopreneur
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Ada tiga hal yang dibutuhkan untuk jiwa-jiwa entrepreneur, mulai dari 

knowledge (pengetahuan), skill (kemampuan), dan attitude  (sikap). 

Pengetahuan akan mudah didapatkan oleh generasi muda saat ini yang cepat 

beradaptasi dengan teknologi. Hal yang tak mudah didapatkan ialah sikap 

atau attitude. 

Sikap yang diperlukan untuk menjadi jiwa technopreneur, tak bisa diajarkan di 

bangku kuliah atau semacamnya, melainkan dididik dari sejak lama. 

Seorang technopreneur memiliki sikap pantang menyerah, optimistis, tekun, 

dan disiplin. 

Kepribadian technopreneur juga digambarkan McClelland dalam konsep Need 

for Achievement (N-Ach) yang diartikan sebagai virus kepribadian yang 

menyebabkan seseorang ingin selaluberbuat lebih baik dan terus maju, selalu 

berpikir untuk berbuat yang lebih baik, dan memiliki tujuan yang realistis 

dengan mengambil risiko yang yang benar-benar telah diperhitungkan. 

Seseorang yang memiliki N-Ach tinggi biasanya lebih menyukai situasi- situasi 

kerjayang dapat mereka ketahui apakah akan mengalami 

peningkatan/kemajuan atau tidak. Uang bagi mereka bukanlah tujuan. 

Unsur–unsur penunjang technopreneur antara lain faktor soft skill yang 

dianggap penting bagi seseorang untuk berhasil dalam melewati fase start-up 

bisnis. 

Fase start – up bisnis dianggap sebagai fase awal yang sangat menentukan 

keberanian dalam mengimplementasikan spirit technopreneur. 

Keterampilan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan (urutan menunjukkan 

prioritas) dalam melakukan start – up bisnis adalah : 

a. Kemampuan Komunikasi 

b. Aspek Keteknikan 

c. Pembuatan Bisnis Plan 

d. Ketrampilan Teknis 

e. Memanajemen dan Memotivasi Orang 

Pengalaman yang bisa membantu technopreneur dalam melakukan set 

up bisnis (urutan menunjukkan prioritas) adalah : 

a. Mengikuti proyek bisnis (magang) 

b. Mengikuti training 

c. Public Speaking 

d. Mengorganisasi Event.  

https://romeltea.com/pengertian-komunikasi/
https://romeltea.com/category/public-speaking/
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l. Digital Marketing 

Digital marketing dapat dijadikan usaha baru atau profesi baru. Sekarang 

apakah yang dimaksud dengan digital marketing itu. 

Digital Marketing atau Pemasaran secara digital bisa didefinisikan sebagai 

semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik/internet 

dengan beragam taktik marketing dan media digital dimana pengguna 

dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu 

di online. Ada beragam akses untuk para calon konsumen agar dapat 

melihat penawaran , seperti Website, Blog, Media sosial (Instagram, 

Whatsapp, Line, dsb). Dari beberapa akses itulah mereka akan 

berkomunikasi kepada pemarketing.  

Digital marketers (pemasar digital) terbaik adalah yang memiliki gambaran 

jelas tentang bagaimana setiap kampanye digital marketing yang dia miliki 

mendukung tujuan penawarannya. Bergantung pada tujuan strategi 

pemasaran mereka, digital marketer dapat membuat kampanye yang lebih 

besar melalui media gratis ataupun berbayar yang dia miliki. 

Misalnya, seorang content marketer (pembuat konten) biasanya dapat 

membuat serangkaian postingan blog yang berfungsi untuk mengajak. 

Social media marketer (pengelola sosial media) berfungsi membantu 

mempromosikan postingan blog melalui pos berbayar dan organik (tidak 

berbayar) di akun media sosial. Tugas email marketer adalah membuat 

email campaign untuk dikirimkan kepada calon customer agar tertarik 

dengan penawaran yang ditawarkan. 

Berikut ini ulasan singkat tentang beberapa taktik pemasaran digital yang 

cukup umum dan  media yang terlibat dalam masing-masing pemasaran. 

m.Search Engine Optimization (SEO) 

Ini adalah proses mengoptimalkan situs web Anda untuk mendapat 

“peringkat” lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari, sehingga 

meningkatkan jumlah traffic organik (atau tidak berbayar) yang diterima 

situs web Anda. Media FF yang bermanfaat dari SEO meliputi: 

a. Website 

b. Blogs 

c. Infografis 

 

https://digitalmedia.clickfunnels.com/5-cara-tercepat-mendatangkan-banyak-customer-ke-toko-online-anda
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n. Konten Marketing 

Istilah ini menunjukkan pembuatan dan promosi aset konten untuk tujuan 

menghasilkan brand awareness, pertumbuhan traffic, perolehan prospek, 

dan pelanggan. Media yang dapat digunakan untuk strategi konten 

pemasaran kamu termasuk: 

a. Postingan Blog 

b. Ebook dan Artikel 

c. Infografis 

d. Brosur Online 

o. Sosial Marekting 

Dalam prakteknya adalah mempromosikan merek dan konten Anda di 

media media sosial untuk meningkatkan brand awareness, mengendalikan traffic, 

dan menghasilkan prospek untuk bisnis Anda. Media yang dapat Anda gunakan 

dalam pemasaran media sosial meliputi: 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. LinkedIn 

d. Instagram 

e. Snapchat 

f. Pinterest 

g. Google+ 

p. Pay-Per-Klik (PPC) 

PPC adalah metode untuk mengarahkan traffic ke web Anda dengan membayar 

setiap klik. PPC yang umum digunakan adalah Google AdWords, yang 

memungkinkan Anda membayar, dan mendapatkan slot teratas pada pencarian 

Google dengan harga “per klik”. Media lainnya yang bisa Anda gunakan untuk 

menjalankan PPC yaitu : 

a. Facebook Ads 

b. Tweet promosi Twitter 

c. Pesan Sponsor LinkedIn 

q. Affiliate Marketing 

Sebuah jenis iklan dimana Anda dapat mempromosikan penawaran atau 

layanan orang lain di situs web Anda. Ada beberapa aplikasi Affiliate 

Marketing yaitu: 

https://digitalmarketer.id/social-media/menggunakan-instagram-insight-untuk-analytic-instagram-marketing-anda-2/
https://digitalmarketer.id/instagram/ebook-instagram
https://digitalmarketer.id/traffic/panduan-lengkap-membuat-facebook-ads-di-2018/
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1. Hosting video ads dengan Youtube,  

2. Mengupload Link affiliate 

r. Native Ads 

Native Ads mengacu pada iklan utama berisikan konten yang ditampilkan 

pada platform media bersama konten non-berbayar lainnya. Salah satu 

Postingan yang disponsori BuzzFeed contoh yang bisa Anda ikuti, tetapi 

banyak juga orang yang menganggap iklan di media sosial diragukan 

“keasliannya”- iklan Facebook dan iklan Instagram,  

s. Otomatisasi pemasaran 

Otomatisasi pemasaran mengacu pada perangkat lunak yang berfungsi 

untuk mengotomatisasi operasi pemasaran dasar Anda. Banyak 

departemen pemasaran dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang 

yang seharusnya mereka lakukan secara manual, seperti: 

1. Susunan postingan sosial media  

2. Mengupdate daftar kontak  

3. Memimpin alur kerja  

4. Laporan campaign 

 

t. Email Marketing 

Beberapa perusahaan menggunakan email marketing sebagai jembatan untuk 

berkomunikasi dengan customer. Email sering digunakan untuk mempromosikan 

konten, potongan harga dan sebuah acara. Serta mengarahkan calon customer 

untuk mengunjungi website Anda. Ada beberapa tipe email yang bisa Anda 

gunakan untuk melakukan campaign email marketing, yaitu: 

a. Pengikut bulletin blog 

b. Menindaklanjuti email pengunjung website yang mengunduh sesuatu 

c. Email sapaan untuk customer 

d. Promosi liburan untuk program pendapatan member 

e. Tips atau email yang serupa untuk pengasuhan konsumen 

Digital marketer bertanggung jawab untuk mengangkat brand (brand 

awareness) dan mengumpulkan data customer (lead generation) melalui 

semua media gratis dan berbayar yang digunakan. Media ini termasuk 

media sosial, situs web Anda, Google, email, iklan. Digital marketer 

biasanya berfokus untuk membuat cara kerja atau sistem kerja pemasaran 

https://digitalmedia.clickfunnels.com/5-cara-tercepat-mendatangkan-banyak-customer-ke-toko-online-anda
https://digitalmedia.clickfunnels.com/5-cara-tercepat-mendatangkan-banyak-customer-ke-toko-online-anda
https://digitalmarketer.id/tools/tool-digital-marketing-penting-untuk-fondasi-bisnis-online-anda/


130 
 

dengan sistem digital/online. Digital marketer yang bertanggung jawab atas 

SEO, misalnya, mengukur “traffic organik (pengunjung yang datang ke web 

anda tanpa berbayar)” situs web Anda dari jumlah pengunjung situs web 

yang berkunjung ke halaman situs web Anda melalui pencarian. Digital 

marketing terbagi oleh beberapa peran marketing, pada perusahaan kecil 

atau besar memerlukan peran masing – masing digital marketing. Jadi ada 

Beberapa peranan yang ada di Digital marketing yaitu:  

a. Manager SEO  

Singkatnya, manajer SEO memiliki Goal untuk meningkatkan peringkat 

website Anda di Google. Menggunakan berbagai pendekatan untuk 

mengoptimalkan peringkat di mesin pencarian, orang ini mungkin 

bekerja secara langsung dengan pembuat konten untuk memastikan 

konten yang mereka hasilkan berkinerja dengan baik di Google – bahkan 

jika perusahaan juga mengupload konten ini di media sosial. 

b. Spesialis Konten Marketing   

Spesialis konten marketing adalah pencipta dari konten digital. Dimana 

membuat konten yang menarik agar penawaran Anda bisa diminati oleh 

calon customer. Konten tersebut bisa berupa tulisan, gambar, hingga 

video. 

c. Manager Sosial Media  

Tugas sebagai Manager Sosial Media yaitu mengembangkan strategi 

untuk mengupload konten pada media sosial hingga berkomunikasi 

secara langsung kepada calon customer. Mulai dari menyebarkan 

artikel, video hingga apapun yang memang dibutuhkan calon customer 

Manager media sosial biasanya bekerja sama dengan spesialis konten 

marketing. Cara kerjanya dimana yang membuat konten adalah tim 

spesialis konten marketing sedangkan untuk menyebarkan konten yang 

bertugas adalah manager media sosial. 

d. Koordinator Otomatisasi Pemasaran 

Koordinator otomasi pemasaran membantu untuk memilih dan 

mengelola perangkat lunak yang memungkinkan seluruh tim pemasaran 

memahami perilaku calon customer Anda dan mengukur pertumbuhan 

bisnis Anda. Karena banyak operasi pemasaran yang dapat dijalankan 

secara terpisah dari satu dengan yang lain, penting bagi Anda untuk 

https://digitalmarketer.id/mindset/7-hal-positif-yang-dimiliki-oleh-seorang-digital-marketer-2/
https://digitalmarketer.id/content/branding-di-media-sosial-dengan-konten-visual-yang-kuat/
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menjadi seseorang yang dapat mengelompokkan aktivitas digital ini ke 

dalam campaign individu dan melacak setiap kinerja campaign. 

 

8.3 Tugas   

a. Carllah strukture organisasi dari perusahaan Bukalapak / Tokopedia / 

shope, uraikan tugas-tugas mereka. 

b. Jelaskan Pedapatmu apakah inteprenour dan Teknoprenour ? 

c. Bisakah startup merupakan suatu Teknoprenour ? 

 



132 

Bab IX. 

Konsep E-government; 

9.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan apakah itu E-government 

b. Mahasiswa dapat memberikan gambaran penerapan E--government 

 

9.2 Materi   

a. Pengertian E-government 

Langkah mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa 

disebut e-government. Melalui e-government pula, peningkatan 

pelayanan publik dapat terwujud.Seperti yang dikemukakan oleh 

Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat 

mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi 

dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi 

penyelenggara pelayanan publik. 

e-government berasal dari Bahasa Inggris, yaitu Electronic 

Government yang artinya penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, 

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

Sedangkan menurut ahli, e-government adalah penggunaan teknologi 

digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan 

(Forman, 2005).Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan 

efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas 

dalam pelayanan publik. 

 E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau 

administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, 

menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang 

demokratis. 

Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik 

(e-service), seperti contoh KTP Elektronik serta sistem pelayanan 

instansi yang berbasis online, seperti E-Kelurahan, 
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BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, dan sebagainya. Sehingga meskipun 

WFH sejatinya pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal. 

b. Dasar e-government 

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan 

pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-

government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, 

huruf h tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu 

ketepatan waktu, dan huruf l tentang kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan. 

Kemudian, merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka 

memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional 

dan ayat (4) dijelaskan bahwa Penyelenggara berkewajiban mengelola 

Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau 

nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil 

pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola 

pengaduan dan penilaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dipahami bahwa dengan dilaksanakannya e-government akan 

mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengawas 

pelayanan publik seperti Ombudsman Republik Indonesia maupun 

perwakilan akan lebih mudah dalam proses pengawasannya. Misalnya, 

dengan adanya pengelolaan pengaduan yang berbasis online sehingga 

masyarakat mudah mengakses dan Ombudsman Republik Indonesia 

dapat mengawasinya. 

Selanjutnya berdasarkan aturan e-Government diamanatkan dalam 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi 

Pengembangan e-Government untuk mendukung good 

governance (termasuk transparansi dan akuntabilitas publik) dan 

mempercepat proses demokrasi. Kemudian, untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 



134 
 

Adapun dalam program prioritas, e-government merupakan salah satu 

sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar 

Indonesia 2014-2019. Pada Pasal 7 dicantumkan prioritas pembangunan 

Pitalebar Indonesia pada lima sektor, seperti e-Pemerintahan, e-

Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan. Sehingga terlihat 

jelas bahwa e-government sudah menjadi hal yang penting untuk 

diterapkan di berbagai bidang pemerintahan. 

c. Tujuan e-government 

Adapun tujuan e-goverment diantaranya yaitu: 

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang 

tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang 

terjangkau masyarakat. 

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. 

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua 

lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. 

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan 

dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar 

lembaga pemerintah. 

d. Manfaat e-government 

Manfaat e-government, yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya 

karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya 

akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh 

mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan 

pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses 

(keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus 

secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. 

e. Keuntungan 

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. 

Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa 

harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari 

kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor 

pemerintahan. 



135 
 

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan 

masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka 

diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. 

Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari 

semua pihak. 

3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar 

untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data 

tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, 

dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan 

oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. 

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, 

koordinasi    pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau 

bahkan vidio confernce. 

5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam 

pemerintahan atau yang disebut e-government membuat 

masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan 

pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat 

berjalan dengan lancar. 

6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan 

yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara 

pemerintah dengan sektor usaha dan industri. 

7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan 

yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja 

pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, 

informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date. 

8. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info 

tentang tinggi muka air. 

9. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial 

dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan 

sebagainya. 

10. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. 
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f. Kerugian 

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan 

membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak 

system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs 

KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker. 

2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) 

dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling 

berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang 

berkepentingan. 

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya 

kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi 

di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang 

dapat mempengaruhi dan bias opini publik. 

4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh 

system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan 

peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi 

penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan 

5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang 

dialokasikan untuk pengembanngan e-government 

6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan 

demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, 

otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan 

interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya 

kurang mendapat perhatian 

7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan 

internet 

g. Jenis / model 

Penerapan E-Government terdapat Ada tiga model / jenis  penyampaian 

E-Government, antara lain : 

1. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) 

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh 

pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan 

komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, 
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contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan 

sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi 

Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,Layanan kesehatan, 

Beasiswa, penanggulangan bencana. 

2. Government-to-Business (G2B) 

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah 

menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan 

bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada 

pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu 

pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis 

dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi 

G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. 

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, 

peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll 

3. Government-to-Government (G2G) 

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online 

antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata 

terintegrasi. 

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan 

legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat 

secara terpadu. 

 

Gambar 9.1 Model penyampaian E-

Goverment(https://badungkab.go.id/instansi/diskominfo/baca-

artikel/57/Pengertian-keuntungan--kerugian-Egovernment.html) 
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Pendapat lain mengenai jenis e-goverment 

(https://www.dosenpendidikan.co.id/e-government-adalah/) membagi 

menjadi 4 ,adalah sebagai berikut: 

1. Government to Citizen (G2C) 

Government to Citize (G2C) ialah sebuah teknologi informasi yang 

memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi 

diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah 

masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai 

pemerintahan. 

2. Government to Business (G2B) 

Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan 

pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan seorang 

relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. 

Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari 

kalangan pembisnis. 

3. Government to Government (G2G) 

Government to Goverment (G2G) ialah sebuah web pemerintahan yang 

dibuat dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari 

informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan 

pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah 

sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkut. 

4. Government to Employees (G2E) 

Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan yang juga 

ditujukan supaya para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri 

dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai 

yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. 

5. Contoh E-Government Di Indonesia 

Dibawah ini merupakan contoh E-government yang ada diindonesia, 

sebagai berikut : 

a. Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement 

Dengan adanya e-procurement yang dikembangkanoleh  pemerintah 

Surabaya yang beralamatkan http://www.surabaya-eproc.or.id maka 

masyarakat Surabaya itu bisa lebih mudah dalam mengetahui projek 

yang sedang ada serta mereka dapat untuk lebih mudah dalam 

https://www.dosenpendidikan.co.id/e-government-adalah/
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mengetahui projek yang sedang ada serta mereka pun juga lebih 

mudah untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut. 

b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

BPPT ini termasuk salah satu bagian pemerintahan yang sudah 

mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan 

sebutan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan yakni 

sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan akan terjadinya 

kemungkinan  tsunami. Serta apabila sistem dipusat ini menerima 

sinyal dari satelit bahwa disuatu daerah itu akan terjadi tsunami, 

maka sistem control room tersebut akan menentukan sirene mana 

yang akan dibunyikan, serta akan mengirim sms itu dengan secara 

langsung kepada orang-orang yang berwewenang pada wilayah 

yang mana kemungkinan tsunami tersebut akan terjadi, supaya 

dapat diinformasikan kemasyarakat. 

Selain dari contoh-contoh yang diatas, masih terdapat banyak 

daerah-daerah atau juga departemen atau lembaga pemerintahan 

yang lain yang sudah mengembangkan e-government contohnya 

seperti  dibagian e-learning, e-registration, samsat serta lain 

sebagainya. 

6. Kunci sukses Pembentukan  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa e-

government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal 

tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu pertama, komitmen 

pemimpin, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan 

kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service). Hal tersebut 

karena pemimpin atau dalam hal ini penyelenggara ataupun pelaksana 

layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan e-

government. Kedua, sarana dan prasarana, dukungan sarana dan 

prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka 

pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana dan 

prasarana tersebut adalah ketersediaan komputer/laptop, jaringan 

internet, dan sebagainya. Ketiga, sumber daya manusia, apabila 

komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun 
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sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi pelayanan berbasis 

elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Sehingga 

dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia (pegawai instansi dan 

sebagainya) diperlukan dalam proses pelaksanaan e-government. Oleh 

karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi sebagai 

penghambat bagi penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. 

 

9.3 Tugas   

a. Jelaskan apakah itu E-government ? 

b. Berikan gambaran penerapan E—government di daerah anda ? 
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BAB X  

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

10.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan apakah itu HAKI 

b. Mahasiswa dapat memberikan gambaran hal-hal yang bisa di HAKI kan 

c. Mahasiswa dapat memberikan gambaran proses pengurusan  HAKI 

10.2 Materi   

a. Pengertian 

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual 

manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional 

dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang 

timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses 

yang berguna untuk kepentingan manusia.Konsep dasar tentang HaKI 

berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah 

diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, 

tenaga dan biaya.Pada intinya Pengertian Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Intellectual 

Property Rights (IPR) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis 

hasil dari suatu kreativitas intelektual. 

Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar Hak 

Atas Kekayaan Intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan 

negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan 

sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya 

(kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut 

mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut 

kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. 

b. Tujuan 

Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil 

karya yang telah dihasilkan yaitu  

a. perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. mendorong 

dan 

b. penumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. 
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c. Cakupan HAKI 

Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya 

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara 

garis besar HaKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu: 

1. Hak Cipta (copyright); 

2. Hak kekayaan industri (industrial property rights) 

Hak kekayaan industri (industrial property rights) mencakup beberapa 

bentuk  sebagai berikut : 

a. Paten (patent); 

b. Paten Sederhana; 

c. Desain industri (industrial design); 

d. Merek (trademark); 

e. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair 

competition); 

f. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit); 

g. Rahasia dagang (trade secret). 

c. HAK CIPTA 

Hak Cipta didefinisikan merupakan salah satu bagian dari kekayaan 

intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, 

karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) 

yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan 

ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan 

berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan 

komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak 

Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif 

nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur 

pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan 

kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara 

dapat lebih optimal 

Ciptaan yang dapat dilindungi : 

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

https://www.kanal.web.id/pengertian-hak-cipta-dan-hak-paten
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3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim; 

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 

7. Arsitektur; 

8. Peta; 

9. Seni Batik; 

10. Fotografi; 

11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil 

pengalihwujudan. 

Sumber lain (https://penelitian.ugm.ac.id/pencatatan-hak-cipta/) mengenai hal  

ciptaan yang bisa di HAKI Kan adalah sebagai berikut : 

 No Jenis Ciptaan File 

Contoh Ciptaan alat 

bukti permohonan 

1 Buku karya tulis lengkap 

(sampul depan dan 

belakang, daftar isi, isi 

karya tulis dan penutup) 

2 Program Komputer Manual penggunaan 

program dan source code 

3 Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang 

sejenis dengan itu; 

Suara/e-book 

4 Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

Buku Panduan 

5 Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Suara/Partitur not balok 

atau not angka 

https://penelitian.ugm.ac.id/pencatatan-hak-cipta/
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 No Jenis Ciptaan File 

Contoh Ciptaan alat 

bukti permohonan 

6 Drama atau drama musikal, tari, koreografi, 

pewayangan, dan pantomim; 

Video/Pola 

lantai/Screenshoot 

7 Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, 

gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni 

patung, kolase, dan seni terapan; 

Foto/gambar 

8 Arsitektur Foto/gambar 

9 Peta Foto/Gambar/program 

10 Seni batik Foto/Gambar 

11 Fotografi Foto/Gambar 

12 Sinematografi Video/Screenshoot (min. 

10 frame) 

13 Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,  dan 

karya lain dari hasil pengalih wujudan. 

karya tulis lengkap 

(sampul depan dan 

belakang, daftar isi, isi 

karya tulis dan penutup) 

14 Database File Database 

15 Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang 

dihasilkan oleh Produser rekaman 

Audio 

16 Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga 

Penyiaran 

Video/Screenshoot (min. 

10 frame) 
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d. Masa Perlindungan Hak Cipta 

Masa berlaku perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut : 

1. Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun. 

2. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan. 

3. Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan. 

4. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan. 

5. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan. 

e. Paten 

1. Pengertian Paten 

Undang-undang No. 13 Tahun 2016 (Abdul Atsa,Tentang Paten 

memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan dalam bidang 

teknologi baik berupa proses maupun produk. Paten diberikan 

terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, 

yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun 

hanya merupakan proses saja. Paten diberikan terhadap karya atau 

ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah 

dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses 

saja, kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat 

ekonomis pula.  

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi 

untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan 

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. 

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu 

kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, 

dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan 

pengembangan produk atau proses. 

2. Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut memenuhi 

persyaratan berikut : 

1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi 

tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan 

sebelumnya; 

2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan 

hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang 

mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik; 
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3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat 

diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri 

3. Masa Perlindungan Paten: 

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak 

tanggal penerimaan permohonan Paten. 

2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak 

tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana. 

4. Paten Sederhana 

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai 

nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, 

konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan 

hukum dalam bentuk paten sederhana. 

 

5. Merk 

a. Pengertian 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa. 

b. Fungsi Pendaftaran  

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai: 

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang 

didaftarkan; 

2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan 

atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran 

oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; 

3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang 

sama keseluruhan atau  sama  pada pokoknya  dalam  

peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya. 

c. Merek tidak dapat di daftrakan 

Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan? 
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1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban 

umum; 

2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut 

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang 

asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan 

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau 

merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis; 

4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, 

manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang 

diproduksi; 

5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum 

d. Masa Perlindungan Mark Dagang 

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka 

waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu 

perlindungan itu dapat diperpanjang 

(https://dgip.go.id/pengenalan-merek). 

e. Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan 

1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban 

umum; 

2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut 

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang 

asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan 

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau 

merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis; 
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4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, 

manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang 

diproduksi; 

5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum 

f. Penolakan Pendaftaran Mark 

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut: 

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis; 

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi 

persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah; 

4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal; 

5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; 

6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 

nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara 

atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 

stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga 

pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang. 
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g. Desain Industri 

1. Pengertian 

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 

konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan 

warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga 

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan 

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi 

serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 

komoditas industri atau kerajinan tangan. 

2. Desain Industri yang dapat didaftarkan 

1. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan 

catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan 

pengungkapan Desain Industri yang telah ada 

sebelumnya; 

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau 

kesusilaan. 

3. Masa Perlindungan 

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk 

melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang 

lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-

produk terkait. 

h. Desain tata letak sirkuit terpadu 

Apakah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) itu? 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa 

rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, 

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen 

aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit 

terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk 

persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 

1. Apakah Sirkuit Terpadu itu? 
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Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau 

setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen 

dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah 

elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan 

serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan 

semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. 

2. DTLST bagaimanakah yang dapat didaftarkan? 

DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain 

tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada 

saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang 

umum bagi para pendesain. 

3. Berapa lama perlindungan hukum DTLST terdaftar? 

DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk 

jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi 

secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran. 

4. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran 

DTLST? 

a. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang 

memuat: 

- tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; 

- nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan 

pendesain; 

- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan 

pemohon; 

- nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan 

diajukan melalui kuasa; dan 

- tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial 

apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum 

permohonan diajukan. 

b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau 

kuasanya, serta dilampiri: 
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c. salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang 

dimohonkan pendaftarannya; 

d. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan 

melalui kuasa; 

e. surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan 

pendaftarannya adalah miliknya; 

f. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal 

eksploitasi pertama secara komersial. 

g. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama 

oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut 

ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri 

persetujuan tertulis dari para pemohon lain. 

h. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, 

permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi 

dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas 

desain industri yang bersangkutan. 

5. Rahasia dagang (trade secret) 

a. Apakah Rahasia Dagang itu? 

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. Diatur dalam UU no 30 tahin 2000. 

b. Apa saja lingkup perlindungan Rahasia Dagang? 

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode 

produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau 

informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang 

memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 

masyarakat umum. 

c. Bagaimana pelanggaran Rahasia Dagang terjadi? 

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila: 

1. seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia 

Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari 
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kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga 

Rahasia Dagang yang bersangkutan; 

2. seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia 

Dagang dengan cara yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Tarif 

PNBP ( Penerimaan Bukan Pajak ) Rahasia Dagang Berdasarkan PP No. 28 

Tahun 2019(https://dgip.go.id/tarif-rahasia-dagang) 

 

No PNBP Rahasia Dagang Satuan Tarif (Rp) 

1 Pencatatan Pengalihan Hak 

Rahasia Dagang 

  

 a.UMKM Perpemohom Rp 200.000 

 b.UMUM Perpemohom Rp 400.000 

2 Pencatatan Perjanjian 

Lisensi Rahasia Dagang 

  

 a.UMKM Perpemohom 150.000 

 b.Umum Perpemohom 250.000 

 

7. Pengurusan HAKI  

Berdasarkan penelusuran kami, baik itu HKI atas Paten, 

Merek, Desain Industri, Hak Cipta, dan sebagainya, Alternatif 

Pengajuan Permohonan Hak adalah sama, pemohon dapat 

melakukan pengajuan permohonan dengan memilih salah 

satu cara berikut ini: 

1. Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

di kantor pusatnya yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said 

Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. 

2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI di seluruh Indonesia. 

3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar. 

4. Melalui Hak Cipta Secara Online Masuk ke situs e-

hakcipta.dgip.go.id 
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10.3 Tugas 

a. Jelaskan apakah itu HAKI 

b. Berikan contoh  HAKI bidang Teknologi Informasi 

c. Jelaskan langkah pengurusan  HAKI melalui laman web 
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BAB XI  

Pengertian cybercrimedan kejahatan Teknologi Informasi 

11.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan apakah itu cybercrime 

b. Mahasiswa dapat memberikan gambaran cara pencegahan cybercrime 

 

11.2 Materi 

a. Pengertian Cyber Crime 

Kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas 

kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, 

sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.Apa Itu Cyber 

Crime? Menurut Organization of European Community Development 

(OECD) cyber crime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu 

transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam 

suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. 

Secara umum, pengertian cyber crime sendiri memang biasa diartikan 

sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan 

teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa 

yang telah disebutkan, tindakan cyber crime ini muncul seiring dengan 

kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang 

semakin. 

 

b. Contoh  Kejahatan Cyber Crime 

Berikut ini merupakan contoh kasus cyber crime yang terjadi di 

Indonesia maupun di dunia. 

1. Memalsukan Akun Facebook Seseorang 

Salah satu contoh kejahatan cyber crime yang paling sering terjadi 

adalah pengkloningan akun facebook milik seseorang. Tindakan ini 

marak terjadi kepada para public figur atau tokoh terkenal yang 

memiliki banyak pengikut. 

Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun kloningan, 

pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapat korban. Cyber 

crime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime
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transfer ke rekening tertentu. Jadi, jangan mudah percaya jika 

dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. 

2. Fenomena Ransomware WannaCry 

Beberapa tahun lalu jagat digital sempat diramaikan dengan 

kemunculan virus komputer Ransomware WannaCry yang mampu 

mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan 

mengakses data tersebut syarat yang harus melakukan adalah 

membawar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. 

c. Jenis  Cyber Crime 

Setelah mengetahui tentang pengertian cyber crime dan contoh 

kasusnya, berikut ini merupakan jenis-jenis cyber crime yang banyak 

terjadi di dunia. 

1. Pencurian Data 

Aktivitas cyber crime yang satu ini biasanya dilakukan untuk 

memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang 

menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat 

ilegal masuk ke dalam aktifitas kriminal karena bisa menimbulkan 

kerugian materil yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga 

atau perusahaan. 

2. Cyber Terorism 

Cyber terorism merupakan tindakan cyber crime yang sedang 

banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk 

Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terorism kerap kali mengancam 

keselamatan warga negara atau bahkan stake holder yang mengatu 

jalannya pemerintahan. 

3. Hacking 

Jenis cyber crime berikutnya adalah Hacking. Tindakan berbahaya 

yang kerap kali dilakukan oleh para programer profesional ini 

biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari 

sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi 

atau kepuasan pribadi. 

Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak 

selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacker positif yang 
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menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak 

merugikan. 

Misalnya, seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak 

keberadaan seorang buronan atau hacker yang bekerjasama 

dengan pihak bewenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah 

digital. 

4. Carding 

Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 

penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder 

(pelaku carding) biasanya menggunakan akses cartu credit orang 

lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, 

barang igratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk 

mendapatkan uang. 

Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi 

di luar negeri, sementara untuk pengguna di Indonesia angka kasus 

yang tercatat belum terlalu besar seiring masih minimnya pengguna 

kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. 

5. Defacing 

Di antara tindakan cyber crime sebelumnya, Defacing bisa dibilang 

menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut 

salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar 

website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau 

universitas. 

6. Cybersquatting 

Istilah cybersquatting mungki belum begitu familiar di kalangan 

pengguna di Tanah Air. Wajar memang pasalnya tindakan 

penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal 

serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cyber crime ini 

biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. 

7. Cyber Typosquatting 

Hampir mirip dengan cybersquatting, tindakan cyber typosquatting 

sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal 

untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan 
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kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang 

memeriksa ulang URL website perusahaan. 

Salah satu tujuan dari cyber typosquatting adalah untuk 

menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara 

melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang 

melanggar undang-undang. 

8. Menyebarkan Konten Ilegal 

Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi 

kasus cyber crime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini 

biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu 

memancing kontroversi. 

Beberapa contoh konten llegal yang masuk dalam ranah cyber crime 

di antaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual 

beli narkotika, dan lain sebagainya. 

9. Malware 

Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya 

malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau 

website mengalami kendala. Secara umum, malware terdiri dari 

beragam jenis, ada virus, trojan horse, adware, worm, browser 

hijacker, dan lain sebagainya. 

10. Unauthorized Access 

Unauthorized Access atau akses illegal adalah jenis kejahatan 

cyber pertama yang dilakukan dengan cara membobol akun 

milik orang lain yang menyebabkan pemiliknya mengalami 

kerugian seperti kehilangan akun, kehilangan data bahkan 

kehilangan harta. Kejahatan seperti ini salah satunya 

disebabkan oleh lemahnya password. 

11. Illegal Contents 

Illegal content atau konten illegal adalah konten yang 

didalamnya terdapat infomasi yang keliru, melanggar hukum 

dan tidak cocok dikonsumsi oleh publik. Salah satu contoh yang 

banyak ditemui saat ini adalah kabar berita HOAX yang banyak 

bersliweran di dunia social media, Anda perlu berhati-hati dalam 

https://qwords.com/blog/cara-menghilangkan-malware/
https://qwords.com/blog/cara-menghilangkan-malware/
https://qwords.com/blog/waspada-konten-hoax/
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menanggapi setiap berita yang ada, bila perlu lakukan 

crosscheck agar tidak jadi korban berita HOAX. 

12. Hacking and Cracking 

Hacker dan cracker menjadi salah satu kejahatan terbanyak dari 

cybercrime. Umumnya kejahatan ini menyasar pada 

pembajakan akun, hacking website, penyebaran virus, dan lain 

sebagainnya dengan tujuan kepuasan diri, kebencian atau 

memang faktor ekonomi. 

13. Data Foregy 

Semakin  berkembanganya dunia IT maka semakin banyak pula 

terjadi tindak pemalsuan data, tindakan ini memang tidak 

dibenarkan karena akan merugikan salah satu pihak. Salah satu 

kasus yang sempat ramai di Indonesia adalah duplikasi website 

internet banking BCA yang beralamat di klikbca.com kemudian 

diduplikasi dengan nama domain yang mirip seperti klik-

bca.com, kilkbca.com dan clickbca.com, domain-domain 

tersebut disiapkan untuk nasabah BCA yang memang salah 

memasukan nama domain, sehingga ketika memasukan 

username dan password akan terekam datanya oleh hacker.  

14. Data Theft 

Data theft atau pencurian data ini biasanya terjadi pada 

komputer-komputer yang memiliki data-data yang penting entah 

itu tujuannya untuk kepentingan pribadi atau dijual lagi kepada 

pihak lain yang membutuhkan. 

15. Cyber Espionage 

Cyber espionage adalah tindakan mematai-matai orang lain 

dengan memanfaatkan jaringan internet, tindakan ini biasanya 

dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. 

d. Metode Cyber Crime 

1. Sniffing 

Secara sederhana, sniffing diartikan sebagai penyadapan 

data.Tujuan sniffing adalah mengetahui data username dan 

password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi, 
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seperi misalnya i-banking.Umumnya sniffing dilakukan di jaringan 

publik seperti wifi corner.  

2. Destructive device 

Destructive device merupakan suatu program atau software yang 

berisi virus.Pelaku biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan 

atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer yang dituju. 

Beberapa isi program tersebut adalah worms, email bombs, nukes, 

trojan horse, dsb. 

3.  Password Cracker 

Kegiatan ini merupakan sebuat tindakan pencurian atau peretasan 

password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu 

membukan enkripsi password. 

4. Distributed Denial of Attacks (DDoS) 

DDoS adalah tindakan peyerangan yang dilakukan terhadap sever 

atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini 

mampu menghabisan resource yang ada pada server sehingga 

perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik 

seperti semula. 

5. Spoofing 

Spofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas 

seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah 

jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. 

e. Penanggulangan  

1. Membuat Undang-Undang 

Cara paling elegan agar tindakan cyber crime tidak semakin 

merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan 

kedalam Undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal 

membuat para pelaku cyber crime berpikir panjang sebelum 

melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. 

Di Indonesia, aturan mengenai cyber crime saat ini menginduk pada 

UU ITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum 

maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di 

ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen 
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elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh 

KUHP. 

2. Membentuk Lembaga Penanganan Khusus 

Anda tentu tidak asing dengan Divisi Cyber Crime Mabes Polri. Nah, 

saat ini kitaa memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk 

menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di 

ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan 

konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani 

persoalan cyber crime, kendati demikian hal tersebut hanya akan 

efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah 

bagi pelaku ciber crime dimanapun mereka berada. 

3. Memperkuat Sistem 

Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita 

andalkan untuk menghindari potensi cyber crime. Untuk 

mengamankan sistem secara mandiri Anda bisa menambahkan 

beberapa add ons seperti Sertifikat SSL pada website, antivirus 

komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk 

memproteksi server. 

4. Lindungilah gadget atau perangkat lain 

Lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu 

perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data. 

Sehingga, orang lain nggak sewenang-wenang menggunakan dan 

melakukan hal-hal yang nggak kita sukai. 

5. Gunakan Hosting yang Aman 

Bisa dikatakan inilah langkah penting sebagai upaya melindungi 

website Anda. Layanan hosting dengan perlindungan keamanan 

khusus dapat membantu Anda mencegah aksi cyber crime. yang 

memiliki fitur Imunify360. Fitur ini mampu memberikan proteksi dari 

serangan malware. Beberapa diantaranya dengan adanya Proactive 

Defense untuk memblokir ancaman secara realtime dan Patch 

Management yang akan mengupdate server ke versi terbaru secara 

otomatis.  

https://www.niagahoster.co.id/blog/imunify360-tingkatkan-keamanan-website/
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6. Rajin Update 

Rajin melakukan update bisa menjadi cara terhindar dari cyber 

crime. Baik update pada sistem operasi maupun pada sistem 

manajemen di website Anda. 

Sebagai contoh jika Anda menggunakan Windows, Anda akan 

selalu mendapat notifikasi adanya update. Jika memungkinkan, 

segera lakukan update yang direkomendasikan. Hal ini berlaku juga 

bagi pengguna MacOS maupun Linux.  Selain itu, lakukan update 

pada WordPress setiap kali ada versi terbaru. Anda bisa 

melakukannya secara langsung melalui halaman dashboard 

WordPress atau menggunakan langkah manual. Selain 

meningkatkan keamanan, Anda juga akan mendapatkan fitur terbaru 

yang lebih canggih. Tidak hanya itu, jangan lupa untuk selalu 

melakukan update tema, dan plugin website WordPress Anda. Anda 

bisa melakukannya sekaligus atau bertahap sesuai dengan 

kemampuan server Anda. 

7. Passang SSL 

 

Apakah Anda pernah memperhatikan icon gembok yang berada 

sebelum URL Website? Nah, itu adalah tanda bahwa website 

tersebut menggunakan SSL. 

Dengan melihat icon gembok tersebut, pengunjung situs Anda akan 

lebih percaya dengan website Anda. Hal ini karena pengunjung 

meyakini bahwa website Anda memang aman untuk dikunjungi, 

karena telah mengaktifkan SSL. 

 

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-update-wordpress/
https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-update-wordpress/
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ssl/
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8. Terapkan 2-Factor Authentication 

Sebagian Anda mungkin sudah mengenal 2FA. 2-Factor 

Authentication (2FA) adalah metode keamanan yang memungkinkan 

website melakukan verifikasi pengguna secara real-time dengan 

kode unik yang dibuat saat itu juga.  

2FA ini merupakan metode populer yang sudah diterapkan oleh 

perusahaan ternama, seperti Google, Facebook, Yahoo, dan lain 

sebagainya.  

Metode 2FA ini mengharuskan pengguna tidak hanya memasukkan 

username dan password mereka. Namun, juga akan diminta 

memasukkan kode OTP (one-time password) yang dikirimkan 

melalui SMS atau e-mail. 

9. Gunakan Password Unik dan mengganti password rutin 

Apakah Anda termasuk yang masih membuat password dengan 

menggunakan tanggal lahir? Sebaiknya Anda harus mengubahnya 

mulai dari sekarang. Password seperti tanggal lahir, nomor telepon, 

dan nomor rumah adalah tipe-tipe password yang mudah ditebak. 

Hal ini dapat membuat hacker semakin cepat untuk meretas akun 

Anda. 

Gunakan password dengan kombinasi angka, huruf, dan juga 

simbol. Kombinasi password digunakan untuk menghindari serangan 

cyber crime. Jika Anda kesusahan mengingat password kombinasi 

yang dibuat, aplikasi semacam LastPass tentu bisa membantu Anda 

menggunakan password unik.  

Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting 

secara berkala. Tapi, pastikan untuk menggunakan kombinasi 

karakter huruf, angka dan atau simbol yang rumit supaya nggak 

mudah dijebol. 

10. Hati-Hati dalam Membuka Email 

Email menjadi salah satu media pelaku cyber crime menjalankan 

aksinya. Pelaku mengirimkan email kepada korban dengan berpura-

pura sebagai pihak berwenang.  

Ada banyak macam isi email yang digunakan untuk melakukan 

kejahatan online. Salah satunya dengan memberikan link yang 

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-login-wordpress-dengan-aman/
https://www.niagahoster.co.id/kb/panduan-instalasi-lastpass-untuk-mengamankan-password
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mengarahkan korban untuk mengklik-nya. Jika tidak hati-hati, Anda 

bisa terperangkap dalam rencana jahat yang sudah dipersiapkan 

oleh pelaku melalui link tersebut. Bisa jadi akan akan mendownload 

aplikasi yang disusupi malware. 

11. Backup data secara rutin 

Sebaiknya, pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu 

dokumen seperti foto, musik, video atau yang lainnya. Ini dilakukan 

supaya data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data 

atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan 

12. Jangan sembarang membagikan info pribadi 

Jaga supaya informasi pribadi nggak jatuh ke tangan yang nakal dan 

salah. Jika nggak terlalu penting-penting sekali, lebih baik jangan 

dimasukkan data-data pribadi yang penting ke dalam media sosial. 

Jika ingin membagikan, bagikan kepada orang terpecaya, jangan 

cuman orang terdekat saja. Karena, orang terdekat belum tentu 

orang yang terpercaya.Dan jangan cuman karena alasan supaya 

banyak teman, lantas memasukkan semua data pribadi ke media 

sosial. Itu adalah kesalahan fatal. 

13. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi 

mencurigakan 

Selain mengabaikan lampiran email dan URL / alamat web yang 

mencurigakan, jangan hiraukan juga postingan-postingan aneh yang 

banyak bergentayangan di media sosial. Kecerobohan cuman akan 

merugikan diri-sendiri.Misal, ketika ada tawaran menarik berupa free 

merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil 

keputusan. Santai saja dan pelajari apa yang mereka tawarkan. 

f. Contoh Kasus 

Ada banyak sekali kasus cyber crime yang terjadi, baik itu di Indonesia 

maupun negara-negara lain. Beberapa contoh kasusnya bisa Anda 

simak lewat penjelasan di bawah ini. 

1. Pembobolan Data Akun Tokopedia 

Pada bulan Mei 2020, 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang di 

marketplace tokopedia dibobol oleh para peretas dan kemudian data 

tersebut dijual di RaidForums. 
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Pihak tokopedia sendiri menyatakan bahwa data yang bocor hanya 

berupa data email, nama, alamat dan informasi pribadi lainnya. 

Namun untuk password dan data informasi keuangan dinyatakan 

aman. 

2. Hacker Surabaya Jebol Situs di 42 Negara 

Di tahun 2018 lalu. 6 mahasiswa IT yang tergabung dalam 

komunitas Surabaya Black Hat ditangkap Kepolisian Republik 

Indonesia setelah meretas website pemerintah Los Angeles, 

Amerika Serikat dan ribuan website dalam dan luar negeri lainnya. 

Kasus ini terungkap setelah Polri mendapat laporan dari FBI tentang 

aktivitas kelompok ini. Tercatat ada sekitar 3000 sistem yang diretas. 

Modus dari para pelaku sendiri adalah meminta tebusan pada setiap 

pihak yang sistemnya berhasil mereka retas. 

g. Faktor Penyebab Munculnya Cybercrime 

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang 

terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor 

penting, yaitu : 

1. Faktor Teknis 

Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas 

wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan 

sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang 

lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. 

Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak 

yang satu lebih kuat daripada yang lain. 

2. Faktor Sosial ekonomi 

Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global 

yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah 

keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang 

muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, 

banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat 

keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, Cybercrime 

berada dalam skenerio besar dari kegiatan ekonomi dunia. 
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11.3 Tugas 

a. Jelaskan apakah itu cybercrime ? 

b. Berikan gambaran cara pencegahan cybercrime ? 

c. Carilah kasus kejahatan cybercrime yang telah terjadi ? 
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BAB XII 

 Konsep UU ITE 

12.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan apakah itu UU ITE 

b. Mahasiswa dapat memberikan gambaran Kasus-kasus Pelanggaran ITE 

12.2 Materi 

a. Pengertian 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan 

yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di 

wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang 

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar 

wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur 

berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan 

internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan 

informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman 

bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para 

pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna 

mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan 

tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. 

Salah satu isi dari UU ITE ini adalah “mereka yang secara sengaja dan 

tanpa hak melakukan penyadapan atas informasi dan/atau dokumen 

elektronik pada komputer atau alat elektronik milik orang lain akan 

dikenakan hukuman berupa penjara dan/atau denda. Hal itu tertuang 

dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 31 ayat (1) dan 

(2). 

b. Sisi Positive 

Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE 

mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang 

bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena 

penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan 

berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah 
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penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meninggkatkan 

penghasilan penduduk. 

UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet 

yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi 

dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap 

kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet 

kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik 

pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis 

lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan 

penipuan.UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga 

membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program 

pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang 

kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan 

solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet. 

c. Sesi Negative 

Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya. 

Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit 

Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Prita 

dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam undang-

undang konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk 

menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini 

seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU konsumen. 

UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang 

tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan 

pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal 

sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara 

untuk mengeluarkan pendapat.Undang-undang ini menimbulkan suatu 

polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu gagasan untuk 

merevisi undang-undang tersebut. 

d. Pasal Pasal  

Hal penting dalam UU ITE ialah mengenai ketentuan pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 45-52, yaitu sebagai berikut.  
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1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, .penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau 

pengancaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah).17  

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).18  

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).19  

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman 

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah).20  

5. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain 

dengan cara apa pun diancam dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah).21  

6. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa 

pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 
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(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 

(tujuh ratus juta rupiah).22  

7. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa 

pun dengan melanggar,  

 

Beberapa pasal yang sering menjadi kasus terutama dalam masalah 

berita yang tidak benar Hoax di Indonesia adalah sebagai berikut  

Ada sejumlah pasal yang melarang penyebaran informasi palsu 

misalnya melalui media pesan elektronik. Antara lain: 

Pasal 28 

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik. 

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

  

Pasal 35 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan manipulasi, penciptaan,   perubahan, penghilangan, pengrusakan 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan 

agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap 

seolah-olah data yang otentik. 

Pasal 36 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 sampai 

dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.  

 Pasal-pasal tersebut, bila dilanggar akan menghadapi ancaman pidana 

seperti yang diatur pada Pasal 51 UU ITE: 

Pasal 51 

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
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tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000, 00 (dua belas 

miliar rupiah). 

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000, 00 (dua belas 

miliar rupiah). 

 

e. Kasus kasus yang sering terjadi  

Contoh-contoh yang melanggar UU ITE : 

1. Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik 

2. Kasus Pornografi 

3. Kasus Perjudian Online 

4. Kasus Pembobolan Internet Banking 

 

12.3 Tugas 

a. Jelaskan apakah itu UU ITE 

b. Berikan gambaran Kasus-kasus Pelanggaran ITE 
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BAB XIII 

Kosep Perkembangan Komputer Kedepan; 

13.1 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan Pekembangan Teknologi Hardware 

b. Mahasiswa dapat memberikan gambaran Perkembangan Algoritma 

c. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan Kemungkinan dampak 

kedepan  

 

13.2 Materi 

Perkembangan komputer pada masa yang akan datang tentu dilakukan 

dengan pengambnagan revolusi indutri 5.0, serta pengembangan sistem 

informasi berbasis big data yang menerapkan logika cerdas. Penggunaan 

cloud sebagai penyimpanan data, serta  Kecerdasan buatan akan menjadi 

inti pengembangan teknologi informasi juga pengunana virual realiti dan 

sistem sensor. Pengembagan komunikasi data / transaksi data tentu akan 

digunakan teknologi nirkabel. 

Berikut beberapa gambaran pekembangan komputer dimasa yang akan 

datang dari beberapa artikel . 

a. Perkembangan  Komputer Kuantum 

Perkembangan komputer melaju dengan pesatnya. Gordan Moore, 

salah satu pendiri Intel bahkan mengatakan, kemampuan prosesor 

komputer (jumlah transistor dan kecepatannya) akan bertambah dua 

kali lipat setiap 18 bulan. Hal ini telah berlangsung selama hampir 

empat dasawarsa. Jika hal ini terus berlanjut, diperkirakan ukuran 

transistor pada tahun 2030 akan menjadi hanya sebesar atom 

hidrogen. Dengan ukuran sekecil ini, proses fisika dalam sebuah 

transistor tidak akan mengikuti hukum-hukum fisika klasik, namun 

mengikuti hukum fisika kuantum. Hal ini menciptakan harapan untuk 

menciptakan sebuah komputer yang kemampuannya melebihi 

kemampuan yang dapat dicapai komputer saat ini. 

Jika dikatakan, Komputer Kuantum hanya butuh waktu 20 menit untuk 

mengerjakan sebuah proses yang butuh waktu 1025 tahun pada 

komputer saat ini, kita tentu akan tercengang. Hal inilah yang membuat 

para ilmuwan begitu tertarik untuk mengembangkan kemungkinan 
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terbentuknya komputer kuantum. Meskipun hingga saat ini belum 

tercipta sebuah komputer kuantum yang dibayangkan oleh para 

ilmuwan, kemajuan ke arah sana terus berlangsung. Bahkan yang 

menarik, ternyata perkembangan komputer kuantum juga mengikuti 

apa yang dikatakan oleh Gordan Moore di atas. Jika hal ini benar, para 

ilmuwan akan dapat membangun sebuah komputer kuantum hanya 

dalam waktu lima tahun ke depan. Setidaknya, begitulah yang 

dikatakan oleh Raymond Laflamme, ilmuwan dari Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. 

Ide mengenai komputer kuantum pertama kali muncul pada tahun 

1970-an oleh para fisikawan dan ilmuwan komputer, seperti Charles H. 

Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, 

Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. 

Feynman dari California Institute of Technology (Caltech). 

Di antara para ilmuwan tersebut, Feynman lah yang pertama kali 

mengajukan model yang menunjukkan bahwa sebuah sistem kuantum 

dapat digunakan untuk melakukan komputasi. Lebih jauh, Feynman 

juga menunjukkan bagaimana sistem tersebut dapat menjadi simulator 

bagi fisika kuantum. Dengan kata lain, fisikawan dapat melakukan 

eksperimen fisika kuantum melalui komputer kuantum. 

Pada tahun 1985, Deutsch menyadari esensi dari komputasi oleh 

sebuah komputer kuantum dan menunjukkan bahwa semua proses 

fisika, secara prinsipil, dapat dimodelkan melalui komputer kuantum. 

Dengan demikian, komputer kuantum memiliki kemampuan yang 

melebihi komputer klasik. 

Setelah Deutsch mengeluarkan tulisannya mengenai komputer 

kuantum, para ilmuwan mulai melakukan riset di bidang ini. Mereka 

mulai mencari kemungkinan penggunaan dari sebuah komputer 

kuantum. Pada tahun 1995, Peter Shor merumuskan sebuah algoritma 

yang memungkinkan penggunaan komputer kuantum untuk 

memecahkan masalah faktorisasi dalam teori bilangan. 
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b. Algoritma Shor 

Sebuah komputer kuantum tidaklah sama dengan komputer klasik. Hal 

ini tidak dalam hal kecepatan saja, namun juga dalam hal pemrosesan 

informasi. Sebuah komputer kuantum dapat mensimulasikan sebuah 

proses yang tidak dapat dilakukan oleh komputer klasik. Hal ini 

membuat para ilmuwan harus memiliki paradigma baru dalam hal 

permrosesan informasi. 

Selama ini, sebuah komputer bekerja didasarkan hukum-hukum fisika 

klasik. Informasi didefinisikan secara positif, direpresentasikan secara 

material dan diproses berdasarkan hukum-hukum fisika klasik. Ketika 

para fisikawan masuk ke dalam teori kuantum dalam pemrosesan 

informasi, mereka diharuskan untuk mengubah pandangan mereka 

mengenai pemrosesan informasi. Lebih jauh lagi, mereka harus 

mengembangkan sebuah sistem logika baru yang mengikuti hukum-

hukum fisika kuantum. Sistem logika baru ini disebut dengan logika 

kuantum. Sistem logika kuantum berbeda sama sekali dengan sistem 

logika yang selama ini dipakai, yaitu sistem logika yang dikembangkan 

oleh Aristoteles. 

Dengan sistem logika yang baru, para ilmuwan harus memikirkan 

sebuah algoritma yang berbeda untuk memproses informasi. Inilah 

yang sebenarnya merupakan inti dari komputer kuantum. Beberapa 

algoritma telah dikembangkan dan yang di antaranya telah berhasil 

ditemukan adalah Algoritma Shor yang ditemukan oleh Peter Shor 

pada tahun 1995. Lewat Algoritma Shor ini, sebuah komputer kuantum 

dapat memecahkan sebuah kode rahasia yang saat ini secara umum 

digunakan untuk mengamankan pengiriman data. Kode ini disebut kode 

RSA. Jika disandikan melalui kode RSA, data yang dikirimkan akan 

aman karena kode RSA tidak dapat dipecahkan dalam waktu yang 

singkat. Selain itu, pemecahan kode RSA membutuhkan kerja ribuan 

komputer secara paralel sehingga kerja pemecahan ini tidaklah efektif. 

Sebagai contoh, seorang pemecah kode akan membutuhkan waktu 8 

bulan dan 1.600 pengguna internet jika ia akan memecahkan kode 

RSA yang disandikan dalam 129 digit. Namun, jika pemecah kode 
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menggunakan komputer kuantum, mereka dapat memecahkan kode 

RSA 140 hanya dalam waktu beberapa detik. Hal inilah yang membuat 

waswas para pengguna channel komunikasi rahasia saat ini untuk 

melakukan pengiriman data secara aman. 

c. Komunikasi Kuantum 

Namun, sebagai kompensasi dari semua itu, komputer kuantum juga 

memberikan cara baru dalam berkomunikasi secara aman lewat apa 

yang disebut dengan komunikasi kuantum. Lewat komunikasi kuantum, 

penerima dan pengirim data dapat mengetahui jika terdapat pihak 

ketiga yang mencoba untuk menyadap komunikasi yang mereka 

lakukan. Namun, komunikasi kuantum hanya mungkin jika tingkat noise 

dalam sebuah saluran komunikasi tidaklah terlalu tinggi. Saat ini, British 

Telecom telah berhasil membangun sebuah jaringan komunikasi yang 

memiliki noise tidak lebih dari 9 persen dalam jarak 10 km. Hal ini 

membuat komunikasi kuantum menjadi mungkin di masa depan. Selain 

Algoritma Shor, telah pula dikembangkan sebuah algoritma lain oleh 

Lov Grover. Dengan menggunakan Algoritma Grover, komputer 

kuantum dapat melakukan pencarian data terhadap suatu database 

acak dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan komputer saat 

ini. 

d. Komputer pena 

Peralatan teknologi informasi berkembang berbasis nirkabel, juga 

perkembangan lainnya seperti : 

Baru-baru ini NEC Design Ltd  sebuah lembaga di Jepang 

menawarkan sebuah konsep baru tentang teknologi computer yang 

sangat mengejutkan. Konsep tersebut adalah Komputer Model Pena. 

Model dari komputer ini adalah model pena. Jika dilihat secara sekilas 

pena ini sangat tidak mungkin disebut komputer. Dan jika sudah 

mengetahui fungsi dan manfaatnya kita tentu pasti terkejut. Yang 

kemapuannnya seperti berikut: 

1. Ponsel bergaya pena dengan cara input data menggunakan 

tulisan tangan 

2. Virtual Keyboard 
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3. Proyektor kecil 

4. Camera Scanned 

5. Personal ID password yang berfungsi sebagai identitas pemilik 

e. Forum  IFTF 

IFTF dan sebuah forum yang beranggotakan para ahli dari seluruh 

dunia memprediksi bahwa teknologi-teknologi seperti edge computing, 

5G, Kecerdasan Buatan (AI), Extended Reality (XR), dan IoT akan 

bersama-sama menciptakan lima perubahan besar dalam satu dekade 

ke depan. Perubahan-perubahan tersebut akan mengubah kehidupan 

manusia di seluruh dunia. 

1. 10 tahun ke depan, cyberspace akan menjadi lapis berikutnya dari 

realita yang ada sekarang, seiring dengan perkembangan 

lingkungan digital kita yang tidak lagi hanya menggunakan 

televisi, ponsel pintar, dan perangkat layar lainnya. 

2. Kendaraan masa depan pada dasarnya adalah komputer 

bergerak. Manusia akan memberikan kepercayaan kepada 

kendaraan ini untuk membawa kita ke tujuan yang kita inginkan 

secara fisik, sementara kita berinteraksi di ruang virtual yang 

tersedia dimana pun kita berada. 

3. Kota-kota di masa depan akan berjalan melalui jaringan 

infrastruktur yang saling terhubung di kota tersebut, seperti 

perangkat-perangkat cerdas, sistem laporan mandiri dan analisa-

analisa berbasis AI. 

4. Setiap orang akan didukung oleh “sistem operasi untuk 

kehidupan” yang sangat personal yang bisa mengantisipasi 

kebutuhan kita dan secara proaktif membantu aktivitas sehari-hari 

sehingga kita bisa memiliki lebih banyak waktu luang. 

5. Robot akan menjadi mitra dalam kehidupan kita, mengasah 

keterampilan dan memperluas kemampuan. Robot tersebut akan 

saling berbagi pengetahuan terbaru di jaringan sosial mereka 

untuk urun daya atau crowdsource inovasi dan mempercepat 

kemajuan. 

“Koneksi dan hubungan kita dengan teknologi akan sangat 

berbeda di tahun 2030 dan kami percaya bahwa keberhasilan 
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hubungan antara manusia dan mesin adalah hubungan yang 

saling menguntungkan serta memanfaatkan keunggulan masing-

masing untuk saling melengkapi,” kata Amit Midha, President, 

Asia Pacific & Japan and Global Digital Cities, Dell Technologies. 

“70 persen pemimpin bisnis di Asia Pasifik dan Jepang yang 

diwawancarai menyambut baik kemitraan manusia dengan mesin 

dan robot untuk membantu mengatasi keterbatasan manusia." 

Survei ini mendapati bahwa perubahan-perubahan besar berbasis 

teknologi ini mungkin akan menjadi tantangan bagi mereka 

ataupun organisasi yang masih berusaha untuk berubah. 

Organisasi-organisasi yang ingin memanfaatkan kemampuan dari 

teknologi-teknologi baru perlu mengambil langkah-langkah yang 

bisa mengumpulkan, memproses dan membagikan data secara 

efektif untuk bisa tetap mengikuti laju inovasi yang sangat cepat. 

Selain itu, kekhawatiran terhadap ketepatan algoritma yang 

nantinya akan menjadi faktor penentu, mulai dari bagaimana cara 

perusahaan merekrut pegawai hingga siapa yang layak untuk 

menerima pinjaman, juga harus ditangani, serta kekhawatiran 

publik yang terus berkembang tentang privasi data. 

Pemerintah perlu belajar untuk bekerjasama dalam membagikan 

dan menerapkan data mereka jika ingin melihat perubahan kota-

kota dari digital menjadi sentient. 

Berbagai bisnis di APJ telah mempersiapkan diri menghadapi 

berbagai perubahan tersebut.80 persen (78 persen di Indonesia) 

berharap mereka akan merestrukturisasi cara mengelola waktu 

dengan lebih banyak mengandalkan otomatisasi dalam 

melakukan pekerjaan. 

49 persen pemimpin bisnis (50 persen di Indonesia) akan 

menyambut mesin-mesin yang dapat berfungsi secara mandiri. 63 

persen (69 persen di Indonesia) mengatakan mereka menyambut 

penggunaan VR dan AR dalam aktivitas sehari-hari. 

Untuk melakukan riset ini, IFTF menggunakan studi yang telah 

mereka kembangkan selama puluhan tahun lamanya tentang 

masa depan pekerjaan dan teknologi, riset terbaru dari Dell 
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Technologies, dan pendapat para pakar dari seluruh dunia. 

The Future of Connected Living adalah bagian ketiga dan terakhir 

dari seri tiga bagian penelitian yang termasuk The Future of the 

Economy dan The Future of Work.Kedua hasil studi tersebut telah 

dipublikasikan sebelumnya di tahun 2019. 

f. Perkembangan Kecerdasan Buatan dan dampaknya 

Di Vietnam pengupasan mete telah menggunakan mesin dibandingkan 

dengan pengupasan mete di di India, Berikut kutipan beritanya : 

“Dengan bantuan mesin dan 170 pekerja, per hari kami menghasilkan 

66.000 pon (sekitar 30.000 kg) kacang mede, sementara dulu hanya 

2.000 pon (sekitar 907 kg) saat dikerjakan manual oleh 2.000 orang." 

Parafrase tersebut adalah salah satu kutipan dari video dan artikel di 

situs Wall Street Journal (WSJ) edisi 1 Desember 2017, tentang 

penggunaan mesin dan pengaruhnya bagi industri, seperti dapat dilihat 

di link http://on.wsj.com/2zLujQT.  

WSJ memulai sajian kontennya dari kesibukan pekerja di India 

mengupas biji mede. Detail.Gambar lalu beralih ke industri serupa di 

Vietnam. Bedanya, di negara ini proses produksi lebih banyak 

mengandalkan mesin. Hasilnya berlipat kali. 

Mesin cenderung lebih presisi dalam pekerjaannya.Pekerjaan berulang 

pun minim kesalahan.Memilah kualitas produk pun tak mustahil 

dilakukan mesin.Penggunaan mesin yang bisa menggantikan kerja 

manusia tak hanya terjadi di industri seperti cerita WSJ di atas.Hampir 

semua lini industri memungkinkan penggunaan mesin—dari sederhana 

sampai cerdas—untuk pekerjaan yang sebelumnya dipegang manusia. 

Teknologi cerdas makin mengemuka sejalan dengan terus 

berkembangnya algoritma kecerdasan buatan ( artificial intelligence 

atau AI). Serasa belum cukup, teknologi informasi pun 

mengembangkan AI lebih lanjut ke ranah machine learning (ML) dan 

belakangan deep learning (DL).Intinya, semua aktivitas yang selama ini 

dikerjakan manusia—manual pakai tangan atau mekanik dengan 

bantuan mesin—dipelajari lalu dikembangkan dan direplikasi dengan 

ML dan DL tersebut.Peralatan-peralatan dibuat bisa menggantikan 

manusia dengan benaman peranti lunak cerdas. 

http://on.wsj.com/2zLujQT
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Pertanyaan yang lalu mengemuka, di mana peran manusia pada masa 

mendatang? Atau, apakah pekerjaan manusia akan benar-benar 

tergantikan oleh mesin dan teknologi informasi? 

Sejumlah kekhawatiran mengenai kehadiran teknologi yang 

memungkinkan menggantikan peran manusia sudah beberapa kali 

muncul.Bahkan futurist seperti Gerd Leonhard sampai khusus menulis 

buku berjudul Technology vs Humanisme, sebagai respons atas 

menguatnya kekhawatiran tersebut. Seperti halnya Swami, Leonhard 

juga menyebutkan bahwa area kerja manusia yang tak akan pernah 

bisa digantikan mesin adalah yang berkaitan dengan kreativitas dan 

hal-hal manusiawi. Hal-hal manusiawi itu, sebut Leonhard, mencakup 

pula soal intuisi, kurasi, pemilahan ide, etika, empati, dan emosi. 

Teknologi yang membuat berbagai peranti menjadi cerdas laiknya 

asisten pribadi pun sudah digarap salah satu industri yangmembuka 

cabang di Indonesia AWS, AWS, anak perusahaan Amazon.com. 

AWS memungkinkan alat apa saja yang bisa tersambung ke jaringan 

internet berbasis cloud menjadi secerdas yang dimungkinkan algoritma 

AI, ML, dan DL pada saat ini. Seperti kata Jassy, target AWS adalah 

mendorong makin banyak munculnya aplikasi cerdas dari para 

developer, mereka yang bahkan tak punya latar belakang AI, ML, dan 

DL. Di balik layanan AWS, banyak manusia juga berbagi kontribusi 

menjaga produk yang dihasilkan tak melanggar batas keamanan dan 

etis.Di sini, fungsi manusia untuk memastikan aplikasi tak malah 

membahayakan atau mencelakakan tetap pegang peranan sejak dari 

perancangan. Atau, merujuk Leonhard, fungsi kurasi yang memastikan 

kualitas dan keunikan produk adalah posisi tak tergantikan dari 

manusia, dengan teknologi adalah alat bantu yang perkembangannya 

tak terhindarkan. Manusia juga berbagi kontribusi menjaga produk yang 

dihasilkan tak melanggar batas keamanan dan etis. 

Di sini, fungsi manusia untuk memastikan aplikasi tak malah 

membahayakan atau mencelakakan tetap pegang peranan sejak dari 

perancangan. Atau, merujuk Leonhard, fungsi kurasi yang memastikan 

kualitas dan keunikan produk adalah posisi tak tergantikan dari 



179 
 

manusia, dengan teknologi adalah alat bantu yang perkembangannya 

tak terhindarkan.  

13.3 Tugas 

a. Jelaskan Perkembangan Teknologi Hardware ? 

b. Berikan gambaran Perkembangan Algoritma ? 

c. Berikan penjelasan Kemungkinan dampak kedepan positive dan 

dampak negative ? 
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