
Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas berkat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita 

dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh suka cita. 

Yang terhormat, 

1. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VI Jaw a Tengah, 

2. Bapak Ketua dan Anggota Pembina, Pengawas, dan Pengurus 

Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, 

3. Bapak Rektordan Wakil Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, 

4. Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota senat 

Universitas Kristen Satya Wacana, 

5. Bapak/lbu Dekan dan Wakil Dekan, serta Sekretaris dari berbagai 

Fakultas di UKSW, 

6. Bapak/lbu Ketua dan Sekretaris Unit/Lembaga di lingkungan 

UKSW, 

7. Bapak/lbu Ketua dan Sekretaris Pusat Studi, Rekan sejawat 

Dosen, dan non Dosen, 

8. Para tamu undangan 

Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya sekeluarga 

karena pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan pidato 

pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang Teknologi lnformasi. Untuk 

itu saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 

Senat Universitas Kristen Satya Wacana yang telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan 

sebagai Guru Besar, yang merupakan jenjang tertinggi dalam jabatan 

fungsional akademik bagi seorang dosen di Perguruan Tinggi. 
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Sungguh sua tu jabatan yang sangat tinggi, yang tidak saya bayangkan 

sebelumnya (Baca: Etika dan TIK, Kajian Empiris tentang Etika di 

dalam Teknologi lnformasi Komunikasi dan Etika Berteknologi). Oleh 

karena itu ijinkan saya mengucapkan terima kasih secara khusus 

kepada orang-orang yang menjadi "batu sandungan", yang menjadi 

penentu arah nasib saya. 

1. Orang tua saya Bapak Suwardi (almarhum) dan lbu Suntari, serta 

Bapak mertua Slamet Bunyamin yang saat ini hadir di tempat ini. 

Selain itu juga hadir adik-adik saya beserta keluarganya, dan 

saudara-saudara dari keluarga besar Kasaredja, 

2. lstri saya Sri Widiasih beserta anak-anak Theo Pradikta dan 

Andiline Thea Pranasari, 

3. Para mantan Rektor, terutama Bapak Willi Toisuta, Bapak John 

JOIIhalauw, dan Bapak John Titaley, dan wakil-wakilnya, 

4. Rektor UKSW, Bapak Kris H. Timotius, dan wakil-wakilnya, 

5. Para guru saya dari SO sampai dengan SMA, 

6. lbu Triningsih Ambar Supono, .Bapak Suparman I. A., Pimpinan dan 

Dosen Untar Jakarta, 

7. Para Promotor saya Bapak Heru Suhartanto, dan lbu Belawati 

Wijaya, 

8. Semua staf Dosen dan Non Dosen FTI UKSW, dan 

9. Semua staf Biro Teknologi dan Sistem lnformasi UKSW. 

Sungguh mereka semua yang dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan 

hidup saya hingga menjadi seperti saat ini. Produk lokal, dalam arti 

semua ijasah nya keluaran sekolah dalam negeri, dengan kualitas 
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global, dalam arti karya-karya ilmiahnya dapat diterima di forum 

Nasional maupun lnternasional. 

Pada kesempatan ini, saya mohon ijin untuk memberikan motifasi 

kepada rekan-rekan dosen produk dalam negeri, terlebih lagi yang 

produk luar negeri, Bapak/lbu semua pasti bisa mencapai karier 

tertinggi seperti saya. 

Bapak, lbu dan hadirin yang saya hormati; 

Pidato saya saat ini berjudul Etika dan T.I.K yang merupakan 

ringkasan dari buku saya yang berjudul "Etika dan TIK, Kajian Empiris 

tentang Etika di dalam Teknologi lnformasi Komunikasi dan Etika 

Berteknologi ••. 

Dalam keseharian kita sering merasa kesal dengan ulah anak-anak 

dan mahasiswa. Kita dengan serius mengajak bicara, tetapi mereka 

seenaknya menanggapi pembicaraan kita sambil memainkan HP, 

mungkin ber SMS atau main game. Saya sebagai pengelola Internet 

UKSW juga merasa heran mengapa bandwidth yang tersedia sudah 5 

Mbps tetapi kok masih kurang juga. Usut punya usut ternyata 

beberapa orang sedang streaming lagu-lagu kesukaannya atau 

streaming film dari Utube. Kalau internet dan jaringan komputer 

diperketat (dibatasi sana-sini) banyak orang yang ngomel, tetapi 

kalau dilonggarkan banyak yang tidak beretika. 

Apa yang dimaksud dengan Etika 1 

Kata "etika" atau "ethics" dalam bahasa inggris berasal dari bahasa 

Yunani "e-thos", yang berarti karakter. Etika selanjutnya 

didefinisikan sebagai suatu himpunan kepercayaan, standar atau 
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orang yang sedang dihadapi a tau orang yang menyela lewat telepon? 

Hal-hal seperti ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam 

bersikap sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Di satu sisi orang melanggar tata kehidupan sosial ekonomi karena 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi di sisi lain 

pencipta teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkan pola 

hubungan sosial yang sudah ada sebagai aturan dalam teknologinya. 

Adalah Bjarne Stroustrup (1991) orang Amerika yang bekerja di 

laboratorium telekomunikasi AT& T Bell, menciptakan bahasa 

pemrograman komputer C++ yang merupakan perbaikan dari bahasa 

pemrograman komputer yang ada, yaitu bahasa C. Dalam bahasa 

pemrograman komputer C++ dimasukkan konsep tatakrama dalam 

keluarga, yaitu hubungan orang tua-anak (parent-chUd). Dalam 

hubungan itu sifat-sifat orang tua dapat diturunkan (inhereted) 

kepada anaknya dan anaknya boleh memiliki sifat baru karena 

"pergaulannya" dengan temannya. Sebaliknya orang tua tidak boleh 

memiliki sifat anaknya, tetapi diperbolehkan mengambil sifat dari 

saudaranya (sibling), selama diijinkan oleh saudara tersebut. Konsep 

hubungan antar teman (friends) juga digunakan oleh Stroustrup. 

Say a mempunyai tern an A, j ika si A mendefinisikan dalam ingatannya 

bahwa saya adalah temannya, jika tidak demikian maka saya bukan 

teman A. Jika saya sudah menjadi teman A, maka saya boleh 

meminjam barang-barang milik A, baik yang umum (public) maupun 

barang-barang pribadinya (prifat). Konsep hak milik digunakan 

dalam menyusun relasi antar obyek didalam bahasa pemrograman 
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C++. Hak milik ada yang umum dan pribadi. Hak milik yang bersifat 

umum boleh digunakan oleh siapa saja tanpa dinyatakan (declare), 

asal pengguna memiliki suatu relasi dengan pemilik. Hak milik 

pribadi hanya boleh digunakan oleh relasi-relasi tertentu 

diantaranya anak dan teman. 

Tatanan-tatanan tersebut dipahami dan digunakan oleh Stroustrup, 

yang orang Amerika, yang "katanya" karena pengaruh budaya 

modernisasi sudah menjadi individualis dan tidak mengenal pranata 

sosial lagi. Sementara itu kita sendiri yang "katanya" masih 

memegang teguh pranata sosial yang komunal, sering kali melanggar 

pranata tersebut. Tidak ada batas yang jelas antara hak milik publik 

dan hak milik pribadi. Hak milik pribadi dirampas, yang "katanya" 

untuk kepentingan umum, padahal untuk kepentingan kelompok 

tertentu, dan macam-macam pelanggaran pranata sosiallainnya. 

Kontradiksi-kontradiksi dalam berteknologi ini menjadi perenungan 

saya selama mengerjakan penelitian untuk meraih gelar Doktor 

dalam llmu Komputer di Universitas Indonesia. 

Bapak, lbu dan Hadiri yang kami muliakan; 

Saya akan membagi paparan saya dalam tiga bagian, yaitu : Adopsi 

etika ke dalam teknologi informasi seperti bahasa pemrograman 

yang diciptakan oleh Stroustrup tadi, penggunaan tatanan dalam 

bahasa pemrograman berorientasi obyek ke dalam rekonstruksi 

obyek . digital, dan isu-isu etika dan beretika dalam teknologi 

informasi. 
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Adopsi Etika dalam Teknologi lnformasi 

Aturan-aturan yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++ yang 

diciptakan oleh Stroustrup merupakan adopsi dari hubungan sosial 

dalam masyarakat. 

Obyek merupakan perwujudan dari pribadi yang memiliki sifat-sifat. 

Sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang tidak perlu diketahui 

bagaimana "bentuk" nya, tetapi kita sebagai relasinya dapat 

mengetahui bahwa dia suka menolong, periang, pandai main sepak 

bola, dapat menghitung cepat, dan Lain-Lain. Sifat-sifat yang ada di 

dalam pribadi seseorang itulah yang diartikan sebagai abstraksi yang 

dikemas (encapsulated) dalam diri orang tersebut. Dengan akal dan 

sifat yang dimiliki, seseorang mempunyai kemauan bebas. Misalnya 

untuk pilihan makanan dia bisa makan nasi, makan roti, tidak makan 

daging, makan sayuran, a tau semuanya makan, dan sebagainya. Sifat 

makan dengan satu pilihan makanan, atau dua, atau tiga pilihan, 

a tau sifat apa saja dengan berbagai variasinya diadopsi sebagai si fat 

polymorphism dalam bahasa pemrograman OOP. Inheritance 

merupakan sifat-sifat yang diadopsi dari relasi keluarga. Orang dapat 

mempunyai keturunan, keturunan memiliki sifat-sifat warisan dari 

orang-tuanya dan sifat-sifatnya sendiri. 

Class menggambarkan macam-macam pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki seseorang. Beberapa orang mungkin memiliki 

pengetahuan dan kemampuan yang sama, oleh karena itu class dapat 

diberikan pada beberaa obyek, atau suatu obyek dapat memiliki 
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kombinasi dari beberapa class. Skema penurunannya diringkas dalam 
tabel di bawah ini. 

Class yang diturunkan dari induk secara public adalah sebagai 
berikut: 

class <derived> : public <base> { 
<member -declaration> 

}; 

Sifat induk (Base) Sifat turunan (Derived) 

public public 

private private 

protected protected 

Skema tersebut di atas mengandung pengertian bahwa segala 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki baik itu bersifat umum 
(public), pribadi (private) untuk anggota keluarga dan teman, dan 
terbatas (protected), yaitu untuk anggota keluarga, teman, dan 
semua keturunannya, kalau diberikan secara umum (tidak ada 
rahasia), maka sifat aslinya tetap terbawa. 

Class yang diturunkan dari induk secara privat adalah sebagai 
berikut: 

class <derived> : public <base> { 
<member-declaration> 

}; 

Sifat induk (Base) Sifat turunan (Derived) 

public public 

private private 

protected protected 
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Skema tersebut di atas mengandung pengertian bahwa segala 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki baik itu bersifat umum 

(public), pribadi (private), dan terbatas (protected), kalau diberikan 

secara pribadi, maka sifat aslinya akan berubah menjadi pribadi 

semua. Pengetahuan dan kemampuan diberikan kepada turunannya 

disertai pesan supaya dijaga dan tidak disebarkan kepada sembarang 

orang. 

Obyek adalah suatu pribadi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

fungsi konstruktor yang selalu menyiapkan diri dengan nilai-nilai 

awal agar dia dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya. Setelah mengerjakan pekerjaan pun tempat 

kerjanya (memori) dibersihkan dan nilai-nilai nya dikembalikan pada 

posisi awal. Hal ini ditunjukkan dengan fungsi destruktor. 

Penggunaan Tatanan Dalam Bahasa Pemrograman Berorientasi 

Obyek Ke Dalam Rekonstruksi Obyek Digital 

Konsep pemrograman berorientasi obyek tersebut memudahkan 

dalam membangun sebuah aplikasi. Konsep ini bersama dengan 

bahasa pemrograman C++ saya gunakan untuk menyusun struktur 

bidang poligon. Bidang poligon yang paling sederhana adalah segitiga 

(Dimensi 2) atau limas (Dimensi 3). Suatu bidang cembung yang 

kompleks dapat disederhanakan menjadi segitiga-segitiga (Dimensi 

2) atau limas-limas (Dimensi 3) (Berg et.al, 1997). Konsep tentang 

segitiga dari sisi pemrograman adalah sebagai berikut. 
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ea 

Contoh di atas menyatakan obyek segiempat yang dinyatakan dalam 

segitiga-segitiga (triangulasi). Suatu segitiga terdiri dari titik (point) 

dan garis (edge). Atribut-atribut dari titk dan garis digunakan untuk 

menunjuk pasangan masing-masing. Misalnya garis ab memiliki 

atribut-atribut : titik asal (org), dan titik tujuan (dest) tertentu. 

Kemudian masing-masing titik tersebut menjadi penghubung garis-
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garis tetangganya. Untuk titik asal, garis-garis tetangganya disimpan 

dalam onext dan oprev, sedangkan garis-garis tetangga untuk titik 

tujuan disimpan pada dnext dan dprev. Dalam bahasa C++ struktur 

tersebut dinyatakan dengan cara berikut ini. 

Untuk titik (point) dinyatakan dalam class berikut ini. 

class point { 

public: 

floatx;y; 

edge *entry_pt; 

} 

sedangkan untuk sisi (edge) dideskripsikan dengan class berikut ini. 

class edge{ 

public: 

point *org; 

point *dest; 

edge *onext; 

edge *oprev; 

edge *dnext; 

edge *dprev; 

} 

Model ini dapat digunakan untuk menyatakan poligon yang paling 

sederhana sampai pologon yang komplek. 

lsu-lsu Etika Dan Beretika Dalam Teknologi lnformasi 

Pernahkah kita dalam sebulan tidak mengcopy lagu-lagu terutama 

MP3, mengcopy film bajakan, mendownload naskah tanpa ijin, 
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Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan intelektual 

sekarang ini kurang berfungsi dalam era informasi. Laporan 

penelitian yang dilakukan di Amerika menyebutkan bahwa secara 

rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar, mulai dari pengutipan 

tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggandaan buku dan 

perangkat lunak. Kemudahan menggandakan perangkat lunak dan 

content digital semakin membuat kita sebagai bagian dari 

masyarakat pelanggar hukum. Pencurian rutin seperti ini secara 

signifikan mengancam penyebaran bentuk-bentuk teknologi baru 

dan juga mengancam kemajuan-kemajuan dalam produktivitas dan 

kehidupan sosial yang lebih baik. 

Dalam kondisi seperti ini, maka etika berperan sangat penting. 

Apabila semua pengguna mentaati etika yang berlaku di dunia 

teknologi informasi maka semua pengguna akan nyaman 

menggunakan teknologi informasi tersebut. 

Beberapa macam etika berteknologi informasi disajikan dalam buku 

"Etika dan TIK, Kajian Empiris tentang Etika di dalam Teknologi 

lnformasi Komunikasi dan Etika Berteknologi". Berikut ini dijelaskan 

ten tang Sepuluh Etika dalam Berkomputer. 

1. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. 

Dalam menggunakan komputer kita tidak boleh merugikan orang 

lain, misalnya menggunakan komputer untuk membobol sebuah 

bank, menggunakan komputer untuk membuat virus, 

menggunakan komputer untuk merusak sistem keamanan 
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seseorang, dan lain-lain. 

2. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer 
orang lain. 

Bagi pengguna komputer, diharapkan jangan mengganggu dan 
menggunakan komputer untuk mengganggu hak-hak orang lain, 
seperti melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, 
meginstal sebuah program yang tidak legal. 

3. Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. 
Memata-matai, mengintai dan mengambil data milik orang lain 
yang bukan haknya, sebaiknya tidak dilakukan. Tindakan 
tersebut sangat merugikan orang lain dan kegiatan ini biasa 
dilakukan oleh para Cracker dan Hacker yang tidak bertanggung 
jawab. 

4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 
lni biasa digunakan oleh perampok-perampok dan pencuri yang 
biasa menggunakan komputer untuk membobol sistem keamanan 
sebuah bank, dan digunakan oleh para teroris untuk mencari 
dana dengan membobol identitas pribadi targetnya. 

5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian 
palsu. 

Menggunakan komputer untuk menyebarkan berita-berita palsu 
dan berkebalikan dengan fakta, serta mengumbar informasi 
tentang seseorang yang semuanya berupa kebohongan, dan 
cenderung melanggar hukum yaitu merusak nama baik 
seseorang. 

6. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa 

\...14 
• 



membayar. lni yang biasa dilakukan masyarakat awam yang 

biasanya dengan tampang tidak berdosa menduplikasi software 

a tau data seseorang tanpa mencantumkan sumber yang dia ambit 

7. Jangan menggunakan sumberdaya komputer orang Lain tanpa 

sepengetahuan yang bersangkutan. 

Apabila kita ingin membuka komputer orang lain, kita diharapkan 

meminta izin dari pemiliknya terlebih dahulu. 

8. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. 

lni seperti menduplikatkan sebuah software Lalu 

memperbanyaknya dan kemudian menjualnya secara komersial. 

9. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat a tau sistem 

komputer yang dirancang. 

Dalam membuat sebuah program hendaknya kita menilai sisi 

positif dan negatifnya, apabila program yang kita buat lebih 

banyak dampak buruknya lebih baik kita menghentikan membuat 

program itu. 

10. Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama 

saat menggunakan komputer. 

Dalam menggunakan komputer kita harus mempertimbangkan 

setiap sisi baik buruknya,jangan sampai kita merugikan pihak 

lain. 

Bapak, lbu dan hadirin yang saya hormati; 

Masih banyak hat mengenai etika dan teknologi informasi komunikasi 

yang ·dapat dikaji, karena bidang ini terus berkembang seiring 

dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Kata·kata klasik 
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yang mengatakan nggak sarapan nggak apa-apa asal sudah merokok, 
sudah diganti nggak merokok nggak apa-apa asal punya pulsa sms. 
Nanti pada suatu saat akan terdengar kata-kata nggak punya pulsa 
sms nggak apa-apa asal punya pulsa internet, karena di sana terdapat 
komunitas yang sangat mengasikkan seperti facebook, yahoo 
messanger, dan game-game yang sangat menantang. 
Saya berharap para mahasiswa tidak merokok, tidak narkoba, tidak 
menebar kesia-siaan melalui sms, hp dan internet, tetapi mengisi 
hari-harinya dengan membuat sarana komunitas seperti facebook 
dan lain-lain. 

Sekian dan terima kasih. 
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