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Learning Objectives

Setelah selesai kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu:

• Menjelaskan pengaruh perkembangan TIK dengan isu etika.

• Memahami kode etik, hak kekayaan intelektual (HKI), 
perlindungan HKI, paten dan merk.

• Menjelaskan tantangan perkembangan TIK bagi privasi pribadi.

Additional:

• Email tutorial

• E-learning



Review: ICT Development Problems

#1. Problem: Billion of Information #2. Problem: Anyone Can Upload Anything 



Tren 

TIK dan 

Isu 

Etika

Tren Dampak
Kemampuan komputasi yang

berlipat setiap 18 bulan

Banyak perusahaan yg

menggantungkan diri pada sistem

komputer untuk operasi penting

Penurunan biaya penyimpanan

data dengan cepat.

Organisasi dapat dengan mudah

memelihara databases yang rinci

pada individu.

Perkembangan analisis data Perusahaan dapat menganalisis data

yang dikumpulkan dalam jumlah

besar pada individu untuk

mendapatkan profil yang rinci dari

perilaku individu.

Perkembangan jaringan dan 

internet

Menyalin data dari satu lokasi ke 

lokasi lainnya dan akses data personal 

dari lokasi yang jauh menjadi lebih 

mudah

Pertumbuhan perangkat 

smartphone

Ponsel seseorang mungkin disadap

tanpa sepengetahuan pemiliknya
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Isu : Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual

Dipertimbangkan sebagai
kekayaan tak berwujud

yang diciptakan oleh
individu atau perusahaan.

Isu lainnya terkait dengan teknologi informasi adalah isu kekayaan
intelektual (property right). 

Teknologi informasi membuat hak ini sulit dilindungi karena informasi yang 
terkomputerisasi dapat dikopi dengan mudah atau didistribusikan melalui jaringan.  
Kekayaan intelektual terdiri dari rahasia dagang, hak cipta dan hak paten.

Pict by google.com





Turnitin Log In
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Dimensi MORAL dalam Masyarakat Informasi

Perkembangan teknologi
informasi mempunyai efek

beragam, meliputi pengaruh
terhadap aspek etika, sosial

dan politik baik terhadap
individu, masyarakat maupun

negara. Isu-isu dalam
permasalahan etika, sosial dan

politik ini juga memiliki
dimensi moral 

Pict by familysecuritymatters.org
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Dimensi MORAL dalam Masyarakat Informasi
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1. Hak dan kewajiban informasi: Hak dan
Kewajiban apa yang dimiliki oleh individu
dan organisasi berkaitan dengan informasi
ini?

2. Hak Kepemilikan:  Bagaimana hak
kekayaan intelektual dilindungi dalam
masyarakat digital? 

3. Akuntabilitas dan kontrol:  Siapa yang 
dapat melakukan dan akan bertanggung
jawab terhadap kejahatan?

4. Kualitas sistem:  Standar data dan kualitas
sistem seperti apa yang dibutuhkan?

5. Kualitas kehidupan:  Nilai-nilai apa yang 
harus dipertahankan dalam masyarakat
yang berbasis ilmu pengetahuan dan
informasi?



e-Mail

1. UMY Email Special Feature 

2. Attitude

3. Team Work



UMY Email Features : Recipients



UMY Email Features : Edit File



Email Attitudes : 

Subject, Introduction and Name



Email Attitudes : No Intro and Name



Email Example



Email Example



Professor Answer: Formal



Professor Answer: Close Relation



Warning...!!!

- On Academic assignment, it’s not accepted to send 

file using any email instead of umy email

- Call BSI officer if you face a problem




