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Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ialah masyarakat yang 

warg21n\a heJIJJterak:-:.1 dengan ::i<tfu t.ama lcllll dengaH lllt'll.:I-<.tlldalkan TlK. sehingga pen· 

kehidupannya diwarnai oleh perkembangan TIK dan sampai derajat tertentu tergantung 

pada TIK. 

Sebelum membicarakan masalah etika dalam masyarakat TIK akan dikemukakan 

dulu apa yang dimaksudkan dengan teknologi, TIK etika, dan etika perekayasaan. 

1. Teknologi 

TIK adalah bagian dari teknologi. Seperti teknologi pada umumnya. TIK berteraskan 

perekayasaan (engineenng), yakni !·dasat 1111111k mengadakan pemhalw11 _lwtg tcrhaik. 

yang dilakukun da/am keadaan yang tidak sepenu/u~va dimengerti, dati terkendula olch 

hcrhagoi keterhatasan (Koen, 1987) "Terbaik" di sini berat1i paling baik menurut 

persepsi manusia, yakni para pelaku dan penaja (.\pon.mr) perekayasaan itu dan 

masyarakat yang bersedia menerapkan teknologi yang bertumpu pada hasil perekayasaan 

tersebut. Keterbatasan yang mengendala usaha itu antara lain ialah dana, waktu, 

kebebasan dan pengetahuan 

Dari kendala yang disebut terakhir, jelaslah bahwa pengetahuan, atau lebih tegasnya 

pengetahuan keilmuan (,•,.cieii!Uic knowled,~e) alias ilmu, dibutuhkan untuk melakukan 

litbangtek (penelitian dan pengembangan teknologi, technological reseurc/J a11d 

del·elupmelll). Makin tmggi suatu teknologi, makin padat-ilmu (sclt!llce tllll!l!..,m.:) pula 
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teknologi itu. Namun selain didasarkan pada ilmu, sedikit atau banyak litbangtek juga 

dilakukan dengan kiat (hntristic /e pif'm/c olthltmh). vakni panduan praktis berdasarkan 

pengalaman, yang jika dicermati secara keilmuan belum tentu benar, atau batas-batas 

ranah kesahihan (domain (!f'ra/idity)nya belum/tidak diketahui dengan pasti 

Teknologi dimaksudkan utltuk mengatasi masalah konkret-aktual vang dihadapi 

1mmusHt dan'<ltau masalah potenstal yang l1tanttstpasmva -".arena s1tuas1 \·<mg llllwdap, 

ttdak sepenuhnya dimengerti, karena persepsinya sering tidak sesuai dengan realitas, dan 

karena terkendala oleh berbagai keterbatasan, lagipula karena akal-budi manusia terbatas, 

maka teknologi yang diciptakannya tidak tak-bisa-salah (not inf'a//iahle. notfool-proof) 

Karena itu pula, teknologi tidak seperti dakuan (claim) pegadaian, "me11velesaikun 

/JJU\ttlai; ltlltpu i//(f.\UWIJ 

masalah baru. Seringkali masalah bam itu justru lebih parah, dan bam disadari setelah 

agak terlambat dan dampak negatifnya sudah meluas. Karena itu litbangtek dan 

penerapan hasilnya ~-- yakni teknologi di masyarakat harus dituntun dengan etika. 

2. Teknologi lnformasi dan Komunikasi 

TIK ialah rekuologi yang dikemhangkan dan dipakai mltllk mengo/ah i.\:varat yang 

menmal i1?lomws1, llli!I~HIIIIpaikannya ke pihakf-pihak) yang ditnjn, dan meJU?f.\·irkannya 

sesuoi dengan mak\'lldl(nt. Sekarang isyarat itu terutama berupa denyut (pulsa) 

gelombang elektromagnetik beraras 1 dan 0, yang disebut isyarat digitaL 

Pengolahannya meliputi pengalihannya dari analog ke digitaL penyebarannya kalau 

perlu, pemampatan ( kompres1) dan pengawamampatan ( dekompresi )nya, penyandian 

(eneodiug) dan pengawasandian (decoding)nya, dan penumpangan (modulasi)nya pada 

gelombang elektromagnetik pembawa. Di terminal penerima, dilakukan demodulasi 

untuk mengambil kembali informasi tersebut dari gelombang pembawanya. 

fnfbrmasr itu dapat berupa wicara (speech), citra (image), lambang, atau data dan 

gabungannya. Dengan pengolahan isyarat, wicara daniatau citra asli yang cacat atau 

kurang Jelas dapat d1perbatlo, batk sebelum disampatkan ataupun sesudah diterima. 
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Penyampaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. utamanya dengan memanfaat 

jalur transmisi dengan saluran-saluran (cl!alllle/s)nya. Jalur nu dapat berupa kawat, kabel 

koaksial, serat optis, udara dan ruang bebas (!i·e~· spuce) serta perpaduannya. Dengan 

llllllriJJII'Xtllg satu jalur dapat dipakai untuk meneruskan heberapa informasi secara 

lingkungan, dan dari penyadapan. penyalahguWHtlL atau pengacauanuya oleh pihak LulL. 

baik dalam pe1jalanannya Jari asal inl(>nnasi itu ke tujuaunya, maupun selama informasi 

tersebut disimpan. 

I· 

(.w?fhrare)nya berupa program, protokol, algoritma, dsb. Perangkat keras (han/H'are)nya 

terdiri atas peranti-peranti (derices) yang dengan perangkunan (integrasi) berskala besar 

atau amat besar (/_.\'/ I IS/) disatukan menjadi cebis renik (m!croclliJJ) yang sangat 

kompak. Selain cebis renik yang merupakan inti dari komponen-komponen utama yang 

membentuk sisten1 TI, masih banyak lagi komponen perangkat keras lainnya, misalnya 

antena, serat optis dengan kekisi Bragg dan penguat serat terdadah erbium (E.Dl;A 

erhimu-dopedfihre umpltfler) serta sumber lasernya, dsb. Perangkat keras ini diperlukan 

untuk pelaksanaan (implementasi) program-program perangkat lunak tadi. 

TlK berkembang dengan pesat. la merupakan tcknologi tinggi padal-ilmu L~)gika, 

Matematika, F1sika (Zat Padat, Kristalografi, Saput Tipisllhin Film, dsb) dan Kimia 

(misalnya Polimer dan Epitaksi Berkas Molekui/AfHE) serta Biologi (misalnya sistem 

svaraf) merupakan ilmu-ilmu dasar yang menopang litbang TlK PenerapannyJ dalam 

TIK antara lain melalui Mikroelektronika, termasuk pula teknologi p1as renik 

(micrustrip) serta sumur dan bintik kuantum (lJIW/1111111 ltells am/ dots.) 

3. Etika 

Secara u nH 1111 etika dapat d itakrifLm seba!Jai u pa va untuk menghad irk an '>umnltlll! 

hmmm cnmnllfl/(' tanpc' mengnrh;:mkan pihak lain sebauai tum hal Takrif ( definisi) ini 
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utilitarian, tetapi kualitikasi "tanpa tumbal" membetenginya dari eksesnya yang 

melanggar peri-keadilan. sehingga juga mengingkari pengertian etika itu sendiri 

Etika juga dapat ditakrifkan secara deontologis sebagai penunaian 1111ssion mcn;c 

terhadap liya11 (the other), dengan catatan ballwa kewajiban (d11~\'. [~flichl) itu baik dan 

!llulia. sehingga tak nkan ada keberatan sa111:1 sekali hila keYvajiban tersebut dilakukan 

u1 ,,n_~ Will tellldllap llHJ I\ Ita 1 "'~ JJctl U!u, _u,H, 

Pada dasarnya kedua takrif di atas selaras dengan Hukum Kasih, khususn:ya penggal 

yang kedua: "J.:a,·lhilah se.\UIIIlH/111, 1/WIIIIsiu. seperti dirinm sendiri." 

4. F:tilm Pen~kayasaan 

Di bidang perekayasaan, ada Etika Perekayasaan (Engineering Ethtcs), yakni telaah 

ll!lltang masalah moral da11 keputusan yang dihadapi orang dan organisasi yang terlihat 

dalam perf.!k(~WISWIII. dan telaah fl!flfang l'ersoaluu ya11g fl!rkoit dengau penlakn. 11 uwk. 

ideal. dan huhuugan moral a/lfar oraug dan orJianisasi yang terlihat dalam /itbangtek 

'>erla pe11empan hasi11~1·a (Mcutin, 1989) 

Etika Perekayasaan meliputi tiga telaah yang berbeda, yakni telaah-telaah normatif, 

konseptual, dan deskriptif Ketiganya saling terkait 

"Normal[/" bera1ti merujuk ke norma-norma atau standar teitentu, yang dianggap baik 

dan didambakan bagi tindakan, sikap. kebijakan, struktur organisasi, dan galur watak 

(traits ol charucler) perseorangan Tujuan utama Etika Perekayasaan ialah menemukan 

dan membenarkan kewajiban moraL hak, dan ideal perseorangan dan organisasi yang 

tedibat dalam perekayasaaJL Etika perekayasaan berusaha menetapkan. rumusan 

kewajiban dasar dan ideal-ideal luhur yang manakah yang harus didukung berdasarkan 

pertimbangan moraL dan bagaimana menerapkannya dalam situasi khusus yang dihadapi 

dalam proses litbangtek dan penerapan hasilnya. 
J 

lJntuk mei1angani persoalan normatif set:ara efektif diperlukan dua telaah lain. Teloah 

konseptnal diperlukan untuk menjelaskan konsep dasar dan gagasan. asas. masalah .. dan 

jenis-jenis argumentasi yang dipakai dalam membicarakan persoalan moral dalam 

perekayasaan. l'v1isalnya, di bidang TTK, perlu ada kejelasan tentang apa yang 
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dimaksudkan dengan "penggorokan" (hockiug) dan kejahatan ruang-maya (tyber-spuce 

crime) 

Telaah yang ketiga ialah telauh desknprt/ Tutuannya i1:1lah mengungkapkau inJormasi 

t~tktual van!!: bersangkutan dcngan persoalan normatif dan konseptual .ladi. melalui telaah 

C\. i i. 
1./t-1 i ..._li 1 i ; ;: i 

"pembobolan" (cmck111g). misalnva. harus diperiksa apakah kemataanma 11u 

ll1t'nimbulkan kerugian di pihak yang pangkala11 data (datu ha.w)nya dibobol. dan apakah 

pembobolnya ternyata "ABG" yang belum sepenuhnya mencapai tahap konvensional 

dalam ieniAil!.! KDhlherv ( Portele I qx:-,) 

5. Etika TIK 

Telah dikatakan di muka. bahwa hampir semua aspek TJK digarap dengan bantuan 

komputer. Karena itu. etika dalam masyarakat TIK pada dasarnya ialah telaah dan saran

saran mengena1 haluan tindakan untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul sebagai 

akibat perkembangan yang cepat dan revolusioner dari teknologi komputer serta 

perelutan (pameation)nya ke dalam kegiatan manusia sehari-hari dan ke dalam lembaga

lembaga kemasyarakatan. Menurut Moor ( 1985) teknologi komputer bersif~tt 

revolusioner sejati, sebab teknologi ini !ogical~r malleahle. Sepe1ti besi tempa yang di 

tangan pandai besi hentuknya dapat diubah-ubah sesuai dengan kemginannya. fimgsi 

komputer beserta programnya dapat disesll<llkan untuk mengerjakan st;barang kegiaran 

yang dapat dikarakterisasi dengau masukaJt keluaran. dan kandaran-kandaran logi 

(logical operuiions) yang menghubungkannya. Karena logika --- seperti digemhar

gemborkan dalam iklan Coca-( 'o/a --- herlaku kapan saja dan di mana saja. maka 

penerapan teknologi komputer hanya dibatasi oleh kreativitas manusia sencliri 

Takrif etika dapat diberikan secara utilitanan (Bantham. Mill), deontologis (Kant) 

herd<isarkan hak (Ra\vls). atau kebaill'-an.·,.ir/tre ( AristoteleR .. Confucius)" dsh. Demikian 

pula. untuk etika TIK alias etika komputeL ada takrif yang berbeda-beda 



Dalam dasawarsa I cno-an Walter Manner (Bynum, 200 I) menakrifkannya sebagai 

telauh l'ang memeriksu masaloh-mawllah ctiko n111g difh'l'l~oruh, dwlihragomkun. otu11 

dJCifJ/okall oleh lJ K. Deborah Johnson (I 985) menakritkannya sebagai telaah tcnta11g 

cara IlK IIII!IIU!111JIIkan rers1-rersi haru dan masa/ah-musa/a/1 dan Ll!lt>!lw-dilenm moral 

standar. FWig mewpern111skJ/ persoalan-pcrsoulan lama it11 da11 me11wk,;·u kiw 1111111k 

.)ekarang d1auggap paling bwk Jalali ) ang d1benkau okh i\loo1 (I W\) J .l:.ttka I II:\. 

menurut l\1oor 1alah hidong-hJda11g yu11g llh'!Wiauh t.ekosongun t.chJfuko!l (J!OIIt:l 

I'W .. 'IIIIIIIS) da11 kera!lcl!U/1 ko!lseptual (co/1,\l!jJflf(..li 1/ll!ddles) le!lfliiiJ; pe11ggunmm JJA 

secara etis di 1/IUSI'arakat. 

tetapi dua pemikir di bidang inL yakni Krystyna Gorniak-Kocikowiska ( 1996) dan 

Deborah Johnson ( 1999) meramalkan balnva Etika TIK akan kehilangan statusnya 

sebagai suatu cabang tersendiri dari etika Semua cabang et!ka menurut Gorniak

Kocikowiska akan digantikan oleh etika global yang berkembang dari Etika TIK, sedang 

menurut Johnson, TIK akan terserap dan terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. 

sehingga menjacli hal biasa dan tidak istimewa lagi Maka istilah Etika TIK tidak 

diperlukan Iagi untuk mengkhususkan cabang etika llll ke masalah-masalah yang timbul 

dari penerapan TIK 

6. PAPAPA 

Dalam masvarabt riK. sumber masalah etika menurut James H. :t-.·loor terletak pad;l 

polt(l' roctiiiii!S dan co!lceptual muddles Keduanya ada dalam kawasan-kawasan yang 

secara keseluruhan membentuk dunia TIK (!he realm ol /( 'n Enam yang terpenting ell 

antara kawasan-kawasan ini. yang diiclentifikasi oleh Richard 0 Mason ( 1986), Terrell 

Bynum (200 I). dan Chris Lang <bJtp; 11phjJ().!i.QP.llL\VL'l.~~e_d.Y/l;:!ng;'i~Jl~Jhi~s·> ialah 
i 

"PAPA PA" 'Prh·ocv. An.·l!ru(:i. Proper~r. Acce.\·sthtlity. Prt!fesswtlu/ l<i!.\f'OIIsihllit1·. 

Artificial !ntel!igem·l! 

Dalam masyarnkat dan di er::~ TIK yang sedang berkembang dengan ~,;epat sekaran,c: 

1111. banvak tantangan amung (llnicftJe) yang dihadapi manusia Tantangan-tantangan itu 
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muncul dari hakikat mt<mnosi itu sendiri, yakni sarww dan walwna yang mela/uinya 

p1kirt11l kitu herkembang da11 llli!lltllgkatlwu kewampmmnyu 1111111k llli!IICafhli tujJwn-

11{/llallll_Va. Seringkali perkembangan pikiran itu terjadi berkat masukan dari pikiran lain. 

Barangkali intormasi inilah yang oleh Richard Dawkins disebut "meme" semacam "gene 

"'-· ll :d · "'~' 

nwnusia untuk menempuh perjabnan hidupnva dan mendapatkan martabatnva 

Nanum pengembangan modal intdektual ini rentan --- Jan bahkan rn\van · -- terhadap 

banyak gangguan dan halangan. Misalnya, modal intelektual kita menjadi tak sebaik 

v(IJH' sehan1sm :1 hi I<~ k1ta kehilam.ran inf()flHilsi nrihadi kita tanpa memperoleh pampa san 

(kompensasi), bila kita tidak mendapat masupan (acces.,) ke intormasi yang berharga 

bagi kita, hila kita terpaksa atau dipaksa membeberkan informasi yang sangat pribadi, 

atau bila int(mnasi yang menentukan nasib atau karir kita ternyata keliru. 

7. Wadi (Privacy) 

Banyak pertanyaan --- berarti masalah --- di kawasan "wadi" atau "rahasia pribadi" 

(pr/m,y). lnformasi macam apa tentang diri kita, yang kita anggap bersifi:H pribadi, yang 

harus dibuka ke pihak lain (misalnya pemerintah, melalui aparat kepolisian atau 

kejaksaan). Apa syaratnya, dan adakah pengamanannya" Kalau ada penggorok (hacker) 

mencuri file pribacli kita .. apalagi kalau lalu memheberkannya tanpa seizin kita di media 

massa atau melalu1 internet. jelaslah balma itu merupakan tindak,ln y<mg melanggar 

etika. --- dan hukum Tdapi bagaimana kalau informasi itu sebenarnva kiw bt:rikan kl· 

pihak-pihak lain secara suka-rela, sebab potongan-potongan informasi itu di tangan 

masing-masing pihak lain itu tidak merugikan kita, namun karena dipadukan oleh orang 

tertentu lalu memberikan gambaran jelek tentang diri kita'~ Pengintegrasian cercah-cercah 

informasi menjadi suatu keseluruhan vang padu itu mudah sekali dilakukan melalui 

jaringan TIK Gambaran menyelumh bagaikan mo::mc. yang memalukan kita dan 

merendahkan rnartabat kita bahkan dapat disalahgunakan pihak lam untuk melakukan 

pembunuhan \Vatak (character as.w.lsllwtiull) terhadap kiral 
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Pengintipan rahasia pribadi (inmsio11 t!lpril·uL:l·) dengan menyalahgunakan TIK lebih 

mudah dilakukan penggorok (hacker) daripada oleh pencuri yang membuka-paksa 

jendela kantor kita, lalu mengambil disket data pribadi kita dari lemari penyimpanannya. 

Risikonya untuk te1tangkap tangan lebJ11 kecil. Keterusikan nuraninya juga relatif lebih 

kecil lni disebabkan oleh faktor ketakkasatmatan (im·isihililr j{f( lor), atau keano111man 

·..::.-· 

bahkan · ntnvap:il1 (lU< cles\ i 

Ada dua kekuatan yang mengancam rahasta pribadi kita. Kekuatan yang pertama 

datang dari perkembangan yang pesat dari TlK Kecanggihan TJK sangat tinggi untuk 

mengawast, berkomunikasi, melakukan perhitunga'n dan menarik kesimpulan, dan 

lllenvtmpan ,bt:l :>erta meugambilll\ J kembali Lq.Jan ;.a1:1 Jil'er!ukdil \ncam::!L 

kedua, yang mentpakan ancaman yang lebih berbahaya, berasal dari bertambah tingginya 

nilai informasi dalam pengambilan keputusan. Bagi pembuat kebijakan atau penyusun 

siasat. inf(mnasi sangat tinggi nilainya fnilah sebabnya, mengapa ada skandal Wafergme 

Kalau seorang atau sekelompok penggorok mengintip nomor rekening atau nomor 

kartu kredit orang lain, lalu menggunakan nomor rekening itu untuk menguras uang yang 

tersimpan dalam rekening tersebut, atau memakai nomor kartu kredit itu untuk 

memborong barang-barang mahal melalui internet, jelaslah bahwa penggorok itu 

melakukan pelanggaran moral dan legaL Tindakannya merupakan kejahatan yang 

bersanksi pidana. Tetapt bagaimana kalau seorang penggorok tidak menyalahgunakan 

informasi yang diintipnya itu, atau hanya meledek si pemilik data dengan secara sengaja 

meninggalkan jejaknya·J Penggorokan main-main semacam itulah yang dialami KPl 1 

dalam pemilu yang bant lalu Nama-11a111a parpol kontestan dalam pemilu dibaku

tukarkan, tanpa merusak datanya sama sekali. Etiskah tindakan menggorok untuk 

bercanda itu'1 

Penggoroknya sendiri tentulah merasa tidak bersalah, karena pemilik data tidak 

dimgikan. Pebggorok itu mungkin bahkan merasa berjasa. sebab dengan meninggalkan 

jejaknya, ia memberi tahu bahwa proteksi data itu rapuh dan mudah diterobos. 

Persoalannya menjadi Jebih sulit lag1 kalau kemudian ternyata s1 penggorok masth d1 

bawah umur dan tidak tahu bahwa tmdakannva itu melanggar hukum. Anak dt bawah 
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umur memang belum dapat melakukan pertimbangan moral seperti orang dewasa, 

sehingga kenakalan remaja (flll'<'llilc deiiii<Jlh!IIL~I') ditangani secara kbusus. Pelakunya 

paling hu111cr hanya ''diluruskau" di panti anak nakaL dan tidak dijeblnskan ke penjara 

Penggorokan vang dilakukan semata-mata untuk membuktikan kebolehan, clan sama-

itu dijatulli hukuman) J;nvabuy<~ "ya" Tioak benar balm a pemilik data itu tidak 

dirugtkan. Pemilik data itu harus memeriksa ulang dan mengganti sistem pt>ngaman3n 

datanya lni me111erlukan tenaga, waktu dan biuya 

8. Accuracy 

Ketepatan sangat penting dalam lllasyarakat TTK Secanggih e~papun komputer dan 

bagian-bagian dari sistem TIK lainnya, kalau data masukannya tidak tepat, keluarannya 

juga akan salah. Misinformasi tentang Si A (yang secara tak sengaja sampai ke tangan Si 

B), apalagi disint(mnasi tentang Si A (yang dengan sengaja disampaikan kepada Si B) 

dapat menyengsarakan hidup Si A temtama kalau Si B mencluduki jabatan dengan 

wewenang yang besar 

Ketepatan informasi menanggung beban yang berat hila orang mengandalkan 

informasi itu dalam perkara yang menyangkut hidup atau matinya. Ketaktepatan 

mtormasi sandiyuda (militut:\ illtelligellce) berisiko sangal besar pada ribuan pasukau 

yang gt>rakannva di medan pe1iempuran didasarkan pada int(mnasi 1tu Ketaktepatan 

informasi tentang ~uaca dapat teqadi bila ada data telemetn dan salah satu atau bebei<:IJXI 

peranti pemantau cuaca yang tidak beres Bila hasil analisis berclasarkan data itu dipaka1 

untuk meramalkan cuaca dan nunalannya disiarkan oleh Badan Meteorologi dan 

Geofisika NasionaL akibatnya bisa fatal pada sebuah tongkang yang memasuki kawa.san 

laut yang dilanda badai karena menurut nunalan cuaca tersebut kawasan itu clinyatakan 

~lin an 

I\'1eskipun melalui jalur hukum dan sistem peradilan van).!. baik pihak vang dimgikan 

karena ketidaktepatan infbrmasi itu dapat memperoleh ganti rugi, ganti rugi itu tak akau 
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dapat menebus nyawa yang telah melayang. Rehabilitasi status orang yang reputasinya 

hancur c;ehilgai akih<lt mi<>informasi tentang dirinv<~ 111ga tnk dapat sepenuhnvn 

memulihkan martabat dan menghapus frustasinya 

Masyarakat TlK, terutama para pengelola sistem informasi, menangani informasi 

a ban\ ak c:ekali mengenai sedemikian h~myak •!rang dan kcgiat:=tn merck:1 \1as:JI(lh 

Ketakteparan llltilrmast llH'IlJ'Hll perkara va11g gav,at seoat1 11a~Jn <llln rna~a depan PallY<~" 

orang tergantung pada ketepatan informas1 itu 

Ketepatan informasi saja belum cukup. lnformasi yang tepat dan benar secara taktuaL 

kalau hanya mengungkapkan satu sisi dari suatu peristiwa. adalah informasi yang hia.<·:cd 

dan cenderung menyesatkan Jadi informasi harus lengkap dan berimbang: kalau tidak. 

maka kesengaj.l<w menyampaikau JHfunnasJ sema..:am Hu mc·rupaLw Jusa pengdabua:. 

(the siu oj'omissiou) 

9. Kepemilikan (Property) 

Menjadi begitu pentingnya informasi dnn ketepatannya dalam masyarakat T1K 

memunculkan persoalan lain, yakni siapa yang menguasai informasi itu? Bagaimana 

HAKI harus dilindungi') Ada masalah etika dan ekonomi di seputar HAKI, :y'ang 

bersangkutan dengan sifat~sifat istimewa intormasi itu sendiri dan cara infonnasi itu 

disampaikan kt: pihak lain Sebutir informasi yang. penting bisa sangat mahal dan susah 

untuk memperolehnya, namun setelah informasi itu didapat, --- misalnya melalui 

penelitian beberapa tahun dengan biaya yang besar --- informasi itu mudah sekali disalin 

dan didistribusikau, bahkan tanpa merusak informas1 yang ash Jadi intbnnas1 sulit sekall 

diamankan, sebab dengan TIK, informasi gampang dikomunikasikan. Juga tidak selalu 

mudah untuk mendapatkan penggantian biaya bi Ia informasi milik kit a dipakai orang 

lain 

Dalam m~syarakat TIK, intbrmasi dan hak milik intelektual tidak hanya rawan dari 

pembajakan, tetapi juga rentan dari perusakan. Data dan program bisa kacau dan rusak 

btl a terserang viws, caCing (lrorms ), kuda I roy a (i nyan horses,, a tau kehnc1 (rahb!fs} 

lni merupakan kejahatan TIK yang sungguh-sungguh keterlaluan, sebab perusakan JmiJk 
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orang lam itu clilakukan tanpa motif memetik keuntungnn_ dan semata-mata hanya untuk 

mengejar kepuasan yang sinting 

Masalah etika di kawasan "properfl'" dari TIK juga menjorok masuk ke kawasan lam 

van!! akan dikemukakau nantL vakni "orti/lciul imell!:<ence" 

tentang hak kepemilikan mrelektuaL yakm yang bersangkutan dengan wahana untuk 

menyampaikan mtormasi. Lebar pita, yang merupakan ukuran kapasitas untuk 

meneruskan intbrmasi, adalah komoditas yang anta (finite) dan sekarang sudah menjacli 

makin langka Orang clan lembaga meningkatkan penggunaannya untuk berkomunikasi 
, I . " ; ' . "I 

' . 
diatur dengan haik dan dibatasi melalui kesadaran moral dan pranata sosial, derau (noise), 

cakap-silang (cross-talks) dan kesemrawutan (iwmuing) akan merusak terminal-terminal 

yang terhubung dengan "moiu/hfllli!\" melalui jejaring (nerworks) 

Kepemilikan kekayaan intelektual adalah hal yang tidak sederhana. Ada tiga jenis 

kepemilikan. yakni hak penggandaan1 11
, rahasia perdagangan, dan paten. Empat aspek 

dari program perangkat-lunak yang dapat dimiliki ialah ''sandi sumber" (.wmrce code), 

''sand i obj ek'' ( ohject mde ). algoritma, clan "lihat dan rasa" (I he look amlt~~e/) sebuah 

program "Sandi sumber" ditulis pemrogram dalam bahasa komputer aras-tinggL seperti 

Java. ''Sandi objek" ialah "sandi sumber" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

mesm. Algoritma ialah umt-umtan perintah untuk mesin yang direpresentasikan oleh 

"sandi sumber" dan "sandi objek". sedang "lihat dan rasa" sebuah program ialab 

bagaimana program itu tet1ampil pada tabir monitor dan berhubungan secara langsung 

dengan pengguna. 

Seharusnyakah algoritma dipatenkan'' Pemilik paten mempunyai monopoli eksklusif 

atas penggunaan apa yang dipatenkannya Maka pemilik algoritnm yang dipatenkan dapat 

melarang orang-orang lain untuk memakai rumus-rumus matematika yang merupakan 

bagian dari algoritma 1tu. leta pi ini berarti bahwa paten-paten algoritma secara efekti J' 

Istilah 'aug k;lpr:lh (tetrlpi. salah. mcmmll Dr. \mru N:11if LTPT) ialah "haf.; ..::ipta" (CIIJ'I nghn 



, ; 11. ; ll ' 
< ~ -~; ; j! .h ~i ' '•jll • ; 

menyingkirkan bagian-bagian dari Matematika dari ranah publik Efeknya jelek sekali, 

sehab rnonopoli rumus-n1mus Matematika itu akan melumpuhkan sains 

Melakukan "patent search" untuk memastikan bahwa sebuab program yang baru 

tidak melanggar paten perangkat-lunak orang lain, memakan biaya dan waktu yang 

hanynk Seb:1gai C~kibatnvil hilnva perusahaan-pemsahJan ht:•sar saia vang mamrw 

perangkat-lunak vang kecii. Persamgan terhuka tidak teJ]adL dan mi mengurang1 

keanekaraganuw program-program yang tersedia bagi masyarakat. 

10. \'fasupan (Access) 

Masupan (access) ke informasi ditentukan ofeh tingkat pengetahuan dan aras 

ekonomi si pencari informasi. Di satu pihak kemajuan TIK tefah menurunkan biava 

komputasi. sehingga TIK lebih tennasupkan (acce.\Sibll.') dan secara ekonomi lebih 

tergapai oleh lebih banyak orang. Tetapi yang memetik keuntungan terbesar adalah 

perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi pemerintah dan swasta. TIK juga 

menciptakan golongan besar orang-orang yang miskin informasi, sebab mereka tidak 

memiliki masupan langsung ke TIK yang efisien, dan tidak terlatih untuk 

memanfaatkannya. 

Masupan ke pangkalan-pangkalan data (databases) hanya bisa diperoleh dengan 

terminal atau komputer pribadi (PC) dan jalur komunikasi, serta dengan membayar biaya 

penyambungan dan biaya masupan. Jadi bekal pendidikan dan ekonomi yang diperlukan 

untuk dapat ikut bermain dalam pennainan iniurmasi cukup ttnggi Banyak orang tidak 

mampu atau tidak mau membayar mahaluntuk bisa berperan-serta secara penuh di arena 

TIK Mereka terkepinggirkan dan masyarakat TIK, dan lama-lama akan menjadi sumber 

berbagai masalah sosial 

11. Tanggung Jawab Profesional (Profesiollal Responsibility) 

Para profesional eli bidang TIK bukan saia menguasai pengetahuan ilmiah dan 

teknoJogi set1a kiat-kiat di bidang ini .. tetapi juga menduduki posisi yang terhormat dan 
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berwewenang dalam masyarakat Karena itu, pant protesional itu dapat memberikan 

dampak :yang penting, termasuk pada banyak hal yang sangat dihargai masyarakat. 

Sewajarnyalah kalau sejalan dengan kekuasaan u11tuk mengubah clunia itu ada ke\vajihan 

untuk menggunakan kekuasaan itu secara benanggung jawab. 

antar sesama protesional, melipuli heragam kepentingan yang kadang-kadang :.<dine: 

bertentangan. J'vlaka profesional TIK yang bertanggung jav. ab harus sa dar akan ad any" 

kemungkinan benturan kepentingan, dan harus berusaha menghiudarkannya. Organisasi

nr':-'aniq.-::i nroft'<:i di hidatH! Til-: harus menuntut para am.!,gotmr~a untuk mematuhi kode 

etik profesi TIK yang menetapkan staudar tanggung jawab profesional mereka. 

12. Kecerdasan Asing 

"Kecerdasan Asing" (alien inlelligem.:e) atau "kecerdasan buatan" (ar!ljidal 

iutelllgeuce) ialah kecerdasan yang dimiliki mesin (komputer), yang kinerjanya melebihi 

manusia dan cara kerjanya tak dapat dipahami manusia. .Menunn Chris Lang 

mesin-mesin semacam itu mempunyat 

kreativitas procluktif artinya mampu melakukan tugs-tugas tertentu dengan sangat efektif 

dan dengan ketakteramalan (1111predic1abili~r) yang cukup besar bahkan bagi 

pemogramnya. Jika earn sebuah mesin melakukan suatu tugas nvaris tak teramalkan oleh 

pemrog.amnva. maka pujian atau hujatan untuk keputusan yang tersirat clari tindakan 

mesm iiU tak dapat (htujukan kepuda siapa pulL kecuali kepnda mesin itu sendi1! 

Ketakteramalan baru mempakan syarat perlu bagi kecerdasan asing, tetapi belum 

merupakan syarat cukup Yang menggenapinya sehingga keduanya menjadi syarat perlu 

dan cukup ialah keetektifan. Mesin itu juga harus sedemikian efektifnya. sehingga kita 

cendemng membiarkannya melakukan sesuatu yang bisa membantu atau mentgikan kita. 

Lazi mnya posts! semacam itu kita berikan kepada seseorang, dan ia harus 

mempertanggung-iawabkan tindakannya Kalau mesin cerdas semacam ttu ternyata 

meni!l1bulkan mala-petaka, misalnva, maka kitu perlu mt'ny<:dahkan ~esuatLJ pacla mesm 
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tersebut, dalam arti bahwa sesuatu itulah yang harus menjadi pumpun (locus) upaya kita 

untuk memperbai k i situasi itu 

Semacam itulah mesin yang disebut "kecerdasan asing" oleh James Martin (2000. 

p 10). Kecerdasan asing itu kinerjanya melebihi kita clalam melakukan tugas-tugas yang 

penting. clan caranva meiC~kukan tugas itu tidak dapat kit:1 ramalkan Kit:1 mengelilh11i 

langkah dalam program itu untuk menjelaskan penlakunya rni selaras clengan paradigmCI 

baru di dunia ilmu menun.1t Fritjof Capra (I 99 I). eli mana struktur tidak --- atau ticlak 

sepenuhnya --- dapat menentukan proses: apalagi hasil dari keselumhan rangkaian 

langkah dalam proses tersebut 

negara-negara maJu kecerdasan asing itu telah diakui kepiawaiannya, sehingga diberi 

kedudukan yang bet1anggung jawab eli masyarakat Ada tugas-tugas yang diserahkan 

kepada kecerdasan asing dengan penyeliaan oleh manusia. dan ada pula tugas-tugas yang 

dipercayakan kepada kecerdasan asing tanpa penyeliaan manusia sama sekali. Tugas

tugas dengan penyeliaan manu sia itu 1ala h melaku ka n perhitunga n, berbelanja dan 

mengumpulkan informasi, membuat animasi film, melacak pe111puan, memantau 

k I I k lk . d k ill eamanan, merancang perang <at- una ·, merama ·an serangan Jantung an stru e 

mendiagnosis penyakit yang diderita pasien5 dan menentukan apakah seseorang ticlak 

dalam keadaau ':fit'' untuk mengemudi 5 Tugas-tugas yang diserahkan kepada kecerdasan 

asing tanpa penyeliaan manusia meli puti bet~jud i dan bermain val as serta surat-surat 

berharga, memiloti pesa\vat jet. memutuskan berapa banvaknya uang yang dijaclikan 

cadangan. meujadwalkan produksi, mengatur lalu-lintas udara. merancang untai (cii'CIIIf) 

menyajikan hiburan dengan multimedia, dan menentukan siapa saja eli antara mereka 

yang melakukan tugas yang berbahaya yang diharuskan menjalani bimbingan psikologis 

Dalam melakukan tugas-tugas ini kecerdasan asing tidak perlu diselia, sebab "mesin 

pintar" itu dapat mengetjakannva lebih baik --- jauh lebih cepat dan jauh lebih tepat --

daripada manusta. lVfesin judi yang merupakan implementasi perangkat lunak 

\'1 J!:-1 = .s'fofl' of the uri 

(_
1 

· "lldah adtl tetapi be hun diJXlk:li 

I 
J 
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Hrml!llwker oleh Derek Anderson mencapai ketepatan 94°o di sirkuit balap anjing. Di 

pacuan kuda Detroit, implementasi program yang memtlih tiga ekor kuda untuk setiap 

balapan, meramalkan pemenangnya dengan ketepatan 77°o Perangkat-lunak yang sama 

dipakai kepolisian kota Chicago untuk menveleksi polisi yang bennasalaii karena 

' ' 1 \I. 1ll i.> LdH~ .. •.if··' ,, i 

Karena san gat tepat dan san gat cepat, perusahaan-perusa haa n besu1 d i LH dan~ 

sekuntas memanfaatkan kecerdasan asing Jalam perdagangan surat-smat berharga di 

bursa. Aset yang dipercayakan kepada "kotak hitam" (perangkat-lunak tanpa supervisi) 

dolar Amerika. 

E-diag11osis belum dipakai secara meluas, sebab masih ada persoalan teknis dan 

legalnya Penggunaan isyarat citra (dan wicara) yang dikirim dari tempat pasien berada 

ke dokter di tempat/negara lain menuntut pemampatan- pengawamampatan nirugi 

(loss/ess codec). Tetapi ini memerlukan jumlah l~vre yang sangat besar dengan laju 

transmisi yang sangat tinggi dan lebar-pita yang longgar, sehingga --- kalau pun secara 

teknis dapat dilakukan --- biayanya mahal Penggunaan kecerdasan asing dengan 

penyeliaan dan intervensi dokter, menempatkan sang dokter dalam posisi yang rawan 

tuduhan malpraktek Soalnya, semua saran "mesin pintar" itu terekam dengan baik 

sehingga keputusan dokter yang tidak sesuai dengan rekomendasi itu, kalau ternyata 

akibatnya pada pasien tidak seperti yang diharapkan, dapat menuai tuduhan malpraktek 

Sekarang para pakar TIK hukum, etib dan tilsafat dihadapmukakan dengan 

pe11anyaan "A;wkuh kecerdosun asi11g menteukull UIICU/11{1/1, dun dapatkah mes11t yan;.; 

deterministik hersikap dan herti11dak etis')" Ada beberapa pakar Tlh yang 

mengkhawatirkan dominasi mesin pintar itu atas manusia Sedini Musim Panas 1979 di 

sebuah konperensi eli A ill~ Joseph \Veizenbaum (I 980) telah mengungkapkan 

kekhawatirannya balm,-a kita --- manusia --- kian teracuni (elltnxicoti!d) oleh teknologi 

termasuk Jan lerulama TIK_ sehingga maktn terperosok ke clalam perangkclp kontr:ll~ 

Faust. James !Vlartin (2000) mdontarkan kekhawatirannya secara retoris "Sere/\ u mes111 
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(pintar) heJJ)UCII ke dalum kawasan yang tok dikenal, pertw~\'U£11/J~WI ialah: Dapatku/J 

kitu mengenduliktflllllYl1 Apakoh me,.;,·in-nJL·sill flilllor itu akhirnw1 niscmYI a/((J/1 h'fJtT\' 

kewla!r>" Pertanyaan James Martin itu telah dijawab sebelumnya oleh Hans Moravec 

( 1999), direktur Laboratorium Robot Bergerak di Universitas Carnegia Mellon Ia 

meramalkan bahwa pada tahun 2030 kecerdasan asing akan melampaui kemampuan 

aka11 ke1111111gkiuu!l (itu), selwh JJJeS/11-!JJeMIIIIIUVI def'UII 111i s£~\'£1 anggop keii/1'111/UJJ lulu

-- diri kita seudiri dalaw hemuA· yuug lebih Wllf'IIIJ ... (Justru)Alenguntungkuu kJia, kuh111 

kita memhalllu mereka sedapat-dupat1~WJ dan mmulur hila tak ada lagi yang dapat kita 

''11111hungkun" Keti!!il pakar TIK itu --- Weizenbaurn Martin. dan Moravec --- khawatir 

melihat kemajuan kecerdasan asing, tetapi Moravec mengatasi kekhawatirannya dengan 

sikap berserah. 

Yang lebih positif dan optimistik. bahkan kalau dibandingkan dengan Morave~:_ ialah 

Chris Lang. Ia tidak menolak asumsi bahwa keluaran mesin ditentukan sepenuhnya oleh 

keadaannya sebelumnya dan oleh masukan yang telah diterimanya. Dengan kata lain_ ia 

tidak menolak asumsi bahwa mesin ialah ciptaan yang sepenuhnya deterministik. Ia juga 

tidak menyamakan mesin dengan manusia, yang oleh Penciptanya disimm;;:i (e11dmred 

with) kemampuan istimewa untuk melakukan pertimbangan moral. Titik-tolaknya ialah 

keyakinan bahwa pertimbangan etis ditentukan oleh banyak keterampilan, dan bahwa 

kecerdasan asing memiliki sebagian --- dan tidak semua --- keterampilan itu. 

Kemampuan kecerdasan asing untuk memastikan tindakan-tindakan yang akan 

dilakukannya, menmut Chris Lang. akan membuat tindakan-ti11dakan itu memenuh1 

standar moralitas. 

Argumentasi Chris Lang terdiri atas dua premis dan dua kesimpulan, sebagai berikut: 

( I ) Standar moralitas yang bermakna pastilah yang dapat dicapai. 

J 
(2) Mustahil bagi mesin detenninistik untuk membuat keputusan yang berbeda deng::m 

yang dilaknkannya 

(3) Karena itu_ keputusan mesm deterministik niscava nkan memenuhi standar 

moralitas 
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(4) Karena itu, mesin deterministik tidak memerlukan pemograman khusus untuk 

memastikan bahwa keputusannya akan memenuhi standar moralitas. 

Langkah dari (I) dan (2J ke (3) mengandung potensi nwJ-.wtplintr (penyunpulan yang 

tidak logis), vang dihindari dengan asumsi bahwa membuat keputusan yang benar cukup 

semua tmdakan ke asas, Jan hanya dengau nterujuk ke asas sajalah tujuan akhit dapat 

dicapai. ivlesin yang diprogram dengan senarai panjang bilangan acak dan diperintahkan 

untuk mendasarkan setiap keputusannya pada bilangan berikutnya dalam senarai itu, 

tidak memenuhi standar moralitas Kantian Keputusan mesin itu bisa saia secara 

kebetulan merupakan keputusan yang benar. tetapi keputusan tersebut tidak dicapat 

dengan merujuk ke asas yang ditetapkan. 

Langkah ke kesi mpulan ( 4) bukan llo/I-.W'£fllitllr, a sal dimengerti bahwa \val<mpun 

sebuah mesin tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan hal yang benar, mesin itu 

tokh masih perlu menerapkan prosedur pengambilan keputusan untuk menentukan apa 

yang hendak dilakukannya. Prosedur tersebut --- apapun itu --- atau setidak-tidaknya 

sebagian dari prosedur itu, harus diberikan oleb manusia. Determinisme mekanis sama 

sekali tidak menatikan kewajiban kita untuk memberinya prosedur pengambilan 

keputusan yang bermora I 

Agar tidak dapat dikendal ikan oleh penggorok mesm pintar harus dibekali dengan 

pembatasan perilaku yang tidak didasarkan pada kaidah-kaidah Kemungkinan ke arab itu 

mcnurut Chris Lmg ada pada algontma genettk vang mengejar optrmasi. Banclingkan tnt 

dengan paradigma pengembangan ilmu (khususnya Fisika) yang berpegang pada tiga 

imperatit~ yakni kesetangkupan; simetri. penyepal inga nlopt ima( I i sa )st dan 

pl'11ydtuantmifika<::J (!Vtuslim, 2004) Sepe11i ditunjukkan oleh asas Fermat dalam Optika dan 

asas Hamilton dalam Dinamika, dan juga oleh asas-asas keratahan (simplici~t') dan 

kehematan (fhtnitlJOII\) dalam Fi!safat Jlmu. yang optim11l itulah vang tet~i11di secant 

alarm 
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