
Netiquette 

Apa itu netiquette ? 

Netiquette = Network + Etiquette 

Jadi, netiquette dapat diartikan sebagai tata cara yang mengatur sikap dan prilaku dalam jaringan 

komputer atau internet 

Mengapa harus ada  netiquette  ?  

Bayangkan apabila dunia tidak  memiliki aturan seperti yang terjadi dalam film-film laga, antara lain 

Terminator dan Underworld. Manusia saling berkelahi dan merampok; yang kuat berkuasa, 

sedangkan yang lemah diinjak-injak. Demikianlah  kira-kira akan terjadi bila didalam komunitas 

tidak di berlakukan etiket yang mengatur perilaku anggota komunitasnya 

Prinsip-prinsip  netiquette 

a. Empati dan Solidaritas 

Dalam ber-internet, para pengguna memang tidak bertatap muka dengan pengguna lain. Namun 

bukan berarti pengguna dapat berbuat seenak sendiri tidak memperdulikan pengguna lain. Oleh 

karena itu para pengguna sudah selayaknya tetap berempati terhadap pengguna lain. Kemudian 

merekapun harus menjaga solidaritas komunitas seperti layaknya di dunia nyata. 

b. Teliti sebelum menceburkan diri 

Internet terdiri dari atas berbagai  kelompok dan tiap kelompok memiliki budaya berbeda-beda. Oleh 

karena itu, sebelum masuk ke dalam  suatu kelompok selidikilah budayanya. Jadi, kita tidak salah 

masuk kelompok atau menyalahi budaya kelompok setempat 

c. Berpenampilan baik ala internet 

Sebagian besar komunikasi di internet di lakukan secara tekstual. Oleh karena itu manusia di nilai 

dari hasil tulisannya. Seperti layaknya berdandan secara pantas dan sesuai acara yang akan di 

hadiri, hendaknya pengguna internet menulis hal-hal yang pantas dan sesuai dengan dengan 

konteks di mana ia mengeposkan tulisannya. 

d. Menghormati privasi 

Manusia di dunia maya pun memiliki privasi yang tidak ingin di langgar. Oleh karena itu, sebaiknya 

pengguna internet saling menghormati privasi dengan tidak menerobos masuk kedalam wilayah 

pribadi orang lain 

e. Tidak menyalahgunakan kekuasaan 

Beberapa anggota komunitas internet memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada yang lain. Lebih 

lanjut, mereka hendaknya tidak menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Misalnya, 



administrator forum tidak di perkenankan dengan seenaknya menghentikan keanggotaan seorang 

anggota forum tanpa alasan jelas. 

f. Memaafkan kesalahan 

Bila orang lain melakukan kesalahan kecil, misalnya salah tata bahasa, maafkanlah . Jangan 

berusaha membesarkan masalah, tetapi lebih baik berusaha memperbaiki masalah   

g. Berbagi pengetahuan 

Komunitas internet pada awalnya tercipta karena keinginan untuk berbagi pengetahuan. Oleh 

karena itu, kita tidak perlu takut atau minder untuk membagikan opini, pengetahuan, atau 

pengalaman di dalam internet. 

 

Contoh Netiquette 

1. Jagalah kehormatan diri Anda 

Seperti sebagaimana Anda menjaganya dalam kehidupan nyata. Jangan hanya karena Anda 

merasa tidak dikenali lalu berlaku kasar atau tidak pantas. 

 

2. Ingatlah bahwa Anda berhubungan dengan manusia 

Perlakukanlah mereka sebaik perlakuan yang anda inginkan dari mereka.  

 

3. Jangan memboroskan bandwidth dan waktu akses 

Misalkan dengan mengirim grafik, gambar dsb. Kecuali memang tak terhindarkan. 

 

4. Jangan terdorong untuk selalu kontroversial 

Hargailah pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat. Jangan memulai atau 

memprovokasi pertengkaran yang dapat dihindarkan atau dihentikan. 

 

5. Berbagilah pengetahuan yang berharga 

Internet akan berkembang terus dan akan semakin mudah diakses. Saling berbagilah untuk 

meningkatkan kualitas diri. 

 

6. Hindarkan anak anak dari informasi yang belum sesuai bagi pertumbuhannya 

Internet adalah sumber informasi tanpa batas dan sangat mudah untuk meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan. Awasilah bagaimana anak Anda menggunakan internet. 

 

7. Jangan melanggar hukum 

Hukum yang berlaku didunia nyata, banyak yang juga berlaku di Internet, termasuk hak 

perorangan, kecurangan dan penyesatan, hak cipta dan merk, gangguan, hujatan dan 

masalah kerahasiaan. Berlaku wajarlah seperti didunia nyata. 

 

  



8. Hormatilah privasi pengguna lainnya 

Jangan menyebar e-mail address seseorang tanpa ijin, seperti halnya kita tidak meyebarkan 

nomor telepon seseorang semaunya. Juga jangan mendaftarkan email orang lain ke milis 

atau newsgroup tanpa seijinnya. 

 

9. Jangan memanfaatkan keberadaan anggota group untuk tujuan lain 

Keberadaan banyak orang di Internet memang dapat dimanfaatkan untuk bisnis, tetapi tidak 

semua milis atau news group pantas untuk itu. 

 

10. Memaafkan kesalahan seseorang 

Internet dihuni banyak orang, bukan komputer. Dan manusia dapat saja berbuat salah. 

Lakukan pembetulan seperlunya dan jangan segan untuk bertanya atau minta bantuan. 

 

11. Gunakan huruf capital dengan benar 

Kesepakatan di internet tulisan dalam huruf kapital itu berarti anda sedang marah/emosi. 

Jadi waspadalahhh dalam penggunaannya. Jangan menulis dengan huruf kapital semua. 

Kalau untuk penegasan sah-sah saja, tapi anda harus berhati-hati. 

12. Cantumkan Referensi 

Saat memposting tulisan, jika anda menterjemahkan/mengutip/mengambil dari situs lain 

jangan lupa untuk SELALU mencatumkan sumbernya. Sebagai penghargaan kepada penulis, 

agar kita tidak dianggap plagiat atau mencuri artikel orang lain. 

 

13. Sopan 

Pakailah bahasa yang sopan dalam berkomentar atau dalam mengajukan pertanyaan. 

 

14. Berhati-hatilah akan berita bohong 

Untuk artikel yang belum jelas kevalidannya jangan langsung sebarkan. Baca dengan teliti 

dan cari sumber yang jelas. 

 

15. Hal Pribadi, PM saja 

PM artinya private message. Jika kita saat diskusi kita ingin menanyakan kepada satu orang 

saja apalagi hal tersebut masalah privasi maka biasakan untuk PM alias tanya langsung 

jangan ditanyakan lewat forum atau milis. 

  



KEJAHATAN DI INTERNET (CYBER CRIME) 

 

1. CARDING 

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang 

diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya 

adalah “carder”. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfroud alias penipuan di 

dunia maya. Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan teknologi informasi yang 

berbasis di Texas – AS , Indonesia memiliki “carder” terbanyak kedua di dunia setelah 

Ukrania. Sebanyak 20 persen transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. 

Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protocol (alamat 

komputer internet) asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop 

tidak mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak 

diperbolehkan belanja di situs itu. 

 

Menurut pengamatan ICT Watch, lembaga yang mengamati dunia internet di Indonesia, para 

carder kini beroperasi semakin jauh, dengan melakukan penipuan melalui ruang-ruang 

chatting di mIRC. Caranya para carder menawarkan barang-barang seolah-olah hasil carding-

nya dengan harga murah di channel. Misalnya, laptop dijual seharga Rp 1.000.000. Setelah 

ada yang berminat, carder meminta pembeli mengirim uang ke rekeningnya. Uang didapat, 

tapi barang tak pernah dikirimkan. 

 

2. HACKING 

Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. Hacker 

adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca 

program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (security)-nya. “Hacker” memiliki 

wajah ganda; ada yang budiman ada yang pencoleng. “Hacker” budiman memberi tahu 

kepada programer yang komputernya diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada 

program yang dibuat, sehingga bisa “bocor”, agar segera diperbaiki. Sedangkan, hacker 

pencoleng, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. 

 

3. CRACKING 

Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk “cracker” adalah “hacker” 

bertopi hitam (black hat hacker). Berbeda dengan “carder” yang hanya mengintip kartu 

kredit, “cracker” mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data 

sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan 

komputer orang lain, “hacker” lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan “cracker” lebih fokus 

untuk menikmati hasilnya.  

 

4. DEFACING 

Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi 

pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan 

deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat 

program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. 

 

  



5. PHISING 

Phising adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau 

memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada 

suatu website yang sudah di-deface. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online 

banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan 

menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang 

rekening milik korbannya. 

 

6. SPAMMING 

Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak 

dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk e-mail alias “sampah”. 

Meski demikian, banyak yang terkena dan menjadi korbannya. Yang paling banyak adalah 

pengiriman e-mail dapat hadiah, lotere, atau orang yang mengaku punya rekening di bank di 

Afrika atau Timur Tengah, minta bantuan “netters” untuk mencairkan, dengan janji bagi 

hasil. Kemudian korban diminta nomor rekeningnya, dan mengirim uang/dana sebagai 

pemancing, tentunya dalam mata uang dolar AS, dan belakangan tak ada kabarnya lagi. 

 

7. MALWARE 

Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya 

malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. 

Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu: virus, worm, trojan horse, adware, browser 

hijacker, dll. Di pasaran alat-alat komputer dan toko perangkat lunak (software) memang 

telah tersedia antispam dan anti virus, dan anti malware. Meski demikian, bagi yang tak 

waspadai selalu ada yang kena. Karena pembuat virus dan malware umumnya terus kreatif 

dan produktif dalam membuat program untuk mengerjai korban-korbannya. 

 

8. UNAUTHORIZED ACCESS 

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam 

suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari 

pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh 

kejahatan ini. 

9. ILLEGAL CONTENTS 

Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet 

tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau 

menggangu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi. 

 

10. DATA FORGERY 

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen 

penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau 

lembaga yang memiliki situs berbasis web database. 

 

  



11. CYBERQUATTING AND TYPOSQUATTING 

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama 

perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut 

dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat 

domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut 

merupakan nama domain saingan perusahaan. 

 

12. HIJACKING 

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling 

sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak). 

 

13. CYBER TERORISM 

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau 

warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus 

Cyber Terorism sebagai berikut : 

 

 Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail 

serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya. 

 Osama Bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya. 

 Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk 

melakukan hacking ke Pentagon. 

 Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoktorNuker diketahui telah kurang lebih 

lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-

American, anti-Israel dan pro-Bin Laden. 

 

 

 

  



Penanggulangan Cybercrime 

Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer system dan 

communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime 

memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada 

umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan 

interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya : 

a. Mengamankan system 

Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan 

bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan 

sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan 

perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-

langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat 

mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized actions yang 

merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem 

sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman 

akan adanya penyerangan sistem melaui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan 

pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server. 

 

b. Penanggulangan Global 

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat 

guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, 

dimana pada tahun 1986 OECD telah memublikasikan laporannya yang berjudul Computer-

Related Crime : Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang 

harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah : 

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 

2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 

3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya 

pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan 

cybercrime. 

4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya 

mencegah kejahatan tersebut terjadi. 

5. Meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam 

upaya penanganan cybercrime. 

 

Perlunya Cyberlaw 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan 

dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki 

perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun 

perdatanya.  

 


