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BAB 3 

MEMAHAMI KETENTUAN  

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

Standard Kompetensi 

Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

 

Komponen Dasar Kompetensi 
1.1 Menerapkan Aturan Yang Berkaitan Dengan Etika Dan Moral Terhadap Perangkat 

Keras Dan Perangkat Lunak Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

1.2 Menerapkan Prinsip-Prinsip Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dalam 

Menggunakan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi 

1.3 Menghargai Pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan tentang aturan-aturan hak cipta, dampak pelanggaran hak cipta dan jenis 

pelanggaran hak cipta serta dapat Menerapkan aturan-aturan hak cipta yang berkaitan 

dengan teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Mengetahui prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan UU Hak 

Cipta 

 

Etika berasal dari bahasa Yunani ethikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup 

analisis dan perenerapan nilai-nilai seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggungjawab. 

Etika dan moral harus diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

hanyalah media yang dikendalikan oleh manusia. 

 

Salah satu contoh penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah netiket 

atau etika dan sopan santun berkomunikasi melalui internet. Meski komunikasi melalui 

internet  banyak sekali terjadi melalui tulisan dan simbol, namun pengguna internet harus 

menjaga tutur katanya dan menerapkan etika yang baik. Jika seseorang memiliki etika yang 

baik, maka orang tersebut juga memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. 

 

Dalam hal penggunaan perangkat lunak, etika serta moral berkaitan erat dengan hak dan 

seseorang yakni pembuat perangkat lunak tersebut. Pembuat perangkat lunak telah bekerja 

keras untuk berkarya sehingga hasil karyanya itu patut dihargai dan dilindungi dengan 

undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur 

hak atas kekayaan intelektual. 

 

A. PRINSIP-PRINSIP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

 Keselamatan kerja menjadi tujuan setiap perusahaan atau perorangan yang 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan perangkat teknologi 
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informasi dan komunikasi harus mengikuti prosedur dan petunjuk penggunaan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pembuatnya.  Berikut contoh bagaimana menjaga kesehatan 

pengguna komputer dan menjaga keselamatan kerja saat menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

1. Posisi duduk 

Posisi duduk di saat menggunakan perangkat komputer mempunyai peranan 

penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Posisi duduk yang salah 

akan mengakibatkan cepat lelah pada tubuh kita, sehingga berakibat pada 

menurunnya kinerja. 

 Posisi duduk yang disarankan adalah posisi kepala dan monitor sejajar. Tidak 

miring, tidak tengadah atau menunduk, sehingga kesehatan mata, leher dan punggung 

terjaga serta tingkat kelelahan dapat dikurangi. Selain itu posisi kedua kaki juga 

mengarah ke depan dan tidak menggantung. Posisi badan tegak dan rileks. 

2. Memperkirakan jarak pandang 

Jarak pandang terhadap monitor jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat. 

Jarak pandang yang salah dapat mengakibatkan mata cepat lelah dan sakit. Jarak 

pandang normal adalah 40 cm dari posisi monitor. Akan lebih aman jika monitor 

dilengkapi dengan screen filter, agar radiasi monitor tidak langsung mengenai mata. 

Pengaturan warna terang gelap juga harus tepat. Usahakan untuk tidak terlalu terang 

atau terlalu gelap. 

3. Memilih jenis monitor 

Beberapa monitor dengan merek tertentu mempunyai radiasi yang sangat 

tinggi sehingga dapat menyebabkan gatal-gatal pada mata. Jenis monitor yang rendah 

radiasi adalah jenis LCD seperti yang sekarang ini banyak beredar, namun harganya 

masih mahal. 

 

B. MENGHARGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 

Untuk melindungi hasil karya seseorang, maka diperlukan undang-undang yang 

mengaturnya, karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, 

kelompok, atau perusahaan. Jika kreativitas yang merupakan kekayaan intelektual seseorang 

tidak dilindungi, maka dapat menyebabkan manusia malas berkarya karena merasa bahwa 

hasil karyanya tidak dihargai. Selain itu dapat juga menyebabkan kerugian secara materiil. 

Undang-undang yang mengatur hak cipta adalah Undang-undang Republik Indonesia 

No 19 tahun 2002. Dengan adanya undang-undang ini seseorang yang memiliki hasil karya 

dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang akan mendapat perlindungan hukum. 
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Hak cipta adalah hak eksklusif yang dipatenkan dan diakui sebagai kekayaan 

intelektual seseorang, kelompok atau perusahaan. Sejak tahun 2003, kekayaan ini dilindungi 

sebagai hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Khusus mengenai teknologi informasi dan 

komputer, pasal yang mengatur adalah pasal 1 ayat 8 yang berbunyi :  

“Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk 

bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang 

dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan 

fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam 

merancang instruksi-instruksi tersebut.” 

Jadi, dalam dunia komputer yang mendapat perlindungan secara hukum adalah 

perangkat lunak atau software dan semua unsur yang ada di dalamnya, termasuk rancangan 

sebuah program. Yang termasuk dalam rancangan program adalah desain program, alur data, 

dan analisa system. 

 

 Dalam pemakaian teknologi informasi dan komunikasi erat hubungannya dengan 

penggunaan software atau perangkat lunak. Karena seringnya terjadi pelanggaran hak cipta 

atas perangkat lunak, maka setiap komputer yang menggunakan setiap program, harus 

mendapatkan ijin pemakaian atau lisensi dari perusahaan yang mengeluarkan software 

tersebut. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan komputer menjual komputer, maka 

perusahaan tersebut juga harus menyertakan software asli dari program yang terpasang atau 

terinstall pada komputer yang dijual, sebagai bukti bahwa program yang terdapat pada 

komputer tersebut adalah legal. 

 Perangkat lunak atau software yang diluncurkan perusahaan komputer memberikan 

rambu-rambu tentang pelanggaran hak ciptanya. Yang termasuk jenis pelanggaran ini adalah 

mengkopi software, pemakaian/pengkopian melebihi batas yang ditentukan, 

pembajakan/penjualan CD, penyewaan dan download illegal. Hal ini sesuai dengan pasal 2 

ayat (2) pada Undang-undang No.19 tahun 2002 yang berbunyi :  

“Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer 

memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentiangan yang bersifat komersial.”  

Atau pasal 72 ayat (3) yang berbunyi :”Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 

memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
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Hak cipta juga mempunyai masa berlaku. Menurut pasal 30 Undang-undang No.19 

tahun 2002, hak cipta atas ciptaan program komputer dan database adalah 50 (lima puluh) 

tahun sejak pertama kali diumumkan. 

 


