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18.1  Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi  

I Made Wiryana, pakar teknologi informasi Indonesia, memberikan pendapat bahwa 

potensi-potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang 

tepat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut : 

1. Rasa ketakutan  takut merusakkan, kehilangan kendali, atau secara umum takut 

menghadapi sesuatu yang baru. 

2. Keterasingan  pengguna komputer cenderung mengisolasi dirinya, dengan kata 

lain menaiknya jumlah waktu pemakaian komputer, akan juga membuat mereka 

makin terisolasi.  

3. Golongan miskin informasi dan minoritas  masih dipertanyakan apakah 

teknologi informasi ini akan menghilangkan jurang yang kaya dan miskin atau 

justru makin memperlebarnya, apalagi ditambah makin mahalnya software yang 

digunakan untuk mengakses informasi tersebut. 

4. Pentingnya individu  bila pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan 

dengan tepat, maka individu dapat makin terasa dilayani secara personal, dengan 

kata lain pelayanan kasus perkasus, hal ini tampak misalnya pada personalisasi 

layanan e-commerce. Harga dan jenis layanan akan berbeda untuk tiap 

pelanggan.  

5. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani  sistem 

yang dikembangkan dengan birokrasi komputer begitu kompleks dan cepat 

berubah sehingga sangat sulit bagi individu untuk mengikuti dan membuat 

pilihan. 



6. Makin rentannya organisasi  organisasi yang bergantung pada teknologi yang 

kompleks cenderung akan menjadi lebih rentan. 

7. Dilanggarnya privasi  ketersediaan sistem pengambilan data yang sangat 

canggih memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat. 

8. Pegangguran dan pemindahan kerja  biasanya ketika suatu sistem otomasi 

diterapkan, produktivitas dan jumlah tempat pekerjaan sacara keseluruhan 

meningkat, akan tetapi beberapa jenis pekerjaan menjadi makin kurang nilainya, 

atau bahkan dihilangkan. 

9. Kurangnya tanggung jawab profesi  kompleksitas teknolog informasi juga 

memberikan kesempatan bagi seseorang melemparkan tanggung jawab pada 

bagian lain, atau pada komputer, bahkan yang kebih buruk lagi produsen pun 

dapat melepaskan tanggung jawab ini. 

10. Kaburnya citra manusia  banyak orang menganggap bahwa mesin telah 

mengambil-alih kemampuan manusia. 

 

Etika Penggunaan Teknologi Informasi  

 Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang 

mengisi suatu individu, yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap 

masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai 

perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara iniversal. Contoh misalnya kita 

melihat data orang lain atau perusahaan lain yang menjadi rahasianya, berarti kita bertindak 

kurang etis. 

Menurut James H. Moore professor di Darmouth, berpendapat bahwa etika komputer terdiri 

dari dua aktivitas utama yaitu, waspada dan sadar bahwa bagaimana komputer 

mempengaruhi masyarakat, karena itu harus berbuat sesuatu dengan merumuskan yang 

memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat.  

 



Pentingnya Etika Komputer 

Menurut James Moore, terdapat tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika 

komputer, yaitu kelenturan logis (logical malleability), faktor transformasi dan faktor tak 

kasat mata (invisibility factors). 

• Kelenturan Logis, yaitu kemampuan komputer untuk melakukan apa  pun yang kita 

inginkan. 

• Faktor transformasi, yaitu komputer bisa mengubah secara drastis cara kita 

melakukan sesuatu. Contohnya fasilitas e-mail. 

• Faktor tak kasat mata, yaitu semua operasi internal komputer tersembunyi dari 

penglihatan, yang membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak 

terlihat, perhitungan yang rumit terlihat dan penyalahgunaan yang tidak tampak.  

 

Hak Sosial dan Komputer 

Menurut Deborah Johnson, profesor dari Rensselaer Polytechnic Institute, mengemukakan 

bahwa masyarakat memiliki hak atas akses komputer, keahlian komputer, spesialis komputer 

dan pengambilan keputusan komputer. 

• Hak atas akses komputer, yaitu setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer 

dengan tidak harus memilikinya. Sebagai contoh belajar tentang komputer dengan 

memanfaatkan software yang ada. 

• Hak atas keahlian komputer, pada awal komputer dibuat, terdapat kekhawatiran yang 

luas terhadap masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran telah 

digantikan oleh komputer. 

• Hak atas spesialis komputer, pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu 

yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. 

• Hak atas pengambilan keputusan komputer, meskipun masyarakat tidak berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun 

masyarakat memiliki hak tersebut. 



 

Hak Atas Informasi  

Richard O. Masson, seorang profesor di Southern Methodist University, telah 

mengklasifikasikan hak atas informasi berupa privasi (privacy), akurasi (accuracy), 

kepemilikan (property), dan aksesbilitas (accessibility) 

• Hak atas privasi. Sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun 

dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang 

kerahasiannya. 

• Hak atas akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa 

dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu 

tercapai. 

• Hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya 

dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan 

penggandaan atau disalin secara ilegal. 

• Hak atas akses. Informasi memiliki nilai, di mana setiap kali kita akan mengaksesnya 

harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. 

Sebagai contoh kita dapat membaca data-data penelitian atau buku-buku online di 

Internet yang harus bayar untuk dapat mengaksesnya. 

 

Kontrak Sosial Jasa Informasi  

Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke dalam 

kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. 

Kontrak tersebut tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa 

informasi. Kontrak tersebut menyatakan bahwa : 

• Komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi orang  

• Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan data. 

• Hak milik intelektual akan dilindungi  



 

Etika IT di Perusahaan 

Penerapan etika dalam penggunakan teknologi informasi di perusahaan sangat penting. Etika 

tersebut akan mengantarkan keberhasilan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan 

manajemen. Penerapan etika teknologi informasi dalam perusahaan harus dimulai dari 

dukungan pihak manajemen puncak terutama pada Chief Information Officer (CIO). 

Kekuatan yang dimiliki CIO dalam menerapkan etika IT pada perusahaannya sangat 

dipengaruhi akan kesadaran hukum, budaya etika, dan kode etik profesional oleh CIO itu 

sendiri. 

 

Tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis dalam sebuah perusahaan menurut 

Donn Parker SRI International, menyarankan agar CIO mengikuti rencana sepuluh langkah 

dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan standar etika berupa : 

• Formulasikan suatu kode perilaku. 

• Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti 

penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data 

komputer. 

• Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar, seperti teguran, penghentian, 

dan tuntutan. 

• Kenali perilaku etis. 

• Fokuskan perhatian pada etika secara terprogram seperti pelatihan dan bacaan yang 

disyaratkan. 

• Promosikan undang-undang kejahatan komputer pada karyawan. Simpan suatu 

catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk 

semua tindakan, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program 

seperti audit etika. 



• Mendorong penggunaan program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika 

dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik 

atau penyalahgunaan obat bius. 

• Dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional. 

• Berikan contoh. 

 

18.2  KRIMINALITAS DI INTERNET(CYBERCRIME) 

 

Kriminalitas dunia maya (cybercrime) atau kriminalitas di Internet adalah tindak pidana 

kriminal yang dilakukan pada teknologi Internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas 

umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknis tindak pidana 

tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime, dan cybercrime. 

 

Model Kejahatan  

Menurut motifnya kejahatan di Internet dibagi menjadi dua motif yaitu motif intelektual dan 

motif ekonomi, politik, dan kriminal. 

• Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan 

menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan 

mengimplementasikan bidang teknologi informasi. 

• Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk 

keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara 

ekonomi dan politik pada pihak lain. 

 

Kejahatan komputer juga dapat ditinjau dalam empat ruang lingkup sebagai berikut : 

a. Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan 

untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan melalui Internet, di samping 



kejahatan lainnya seperti pornografi terhadap anak-anak, prostitusi online, dan lain-

lain. 

b. Komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, di mana data-data di dalam 

komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, atau 

diduplikasi secara tidak sah. 

c. Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data, yang dimaksud dengan 

penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam 

komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah. 

d. Unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data, yang berkaitan 

dengan masalah penyalahgunakan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. 

 

Menurut Bainbridge (1993) dalam bukunya Komputer dan Hukum  membagi beberapa 

macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer : 

• Memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu seorang memasukkan instruksi secara tidak 

sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu 

rekening ke rekening lain. 

• Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer 

dengan sengaja diubah. 

• Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam 

bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak, atau hasilnya diubah. 

• Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan 

komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan 

penarikan dana dari rekening tersebut. 

• Akses tidak sah terhadap sistem komputer, atau yang dikenal dengan hacking. 

Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang 

memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui 



catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan 

menurut kelaziman dunia perbankan. 

 

Menurut Bernstein et. all. 1996, ancaman terhadap penggunaan Internet dapat datang dari 

jaringan Internet maupun dari lingkungan dalam (internal). Beberapa jenis ancaman yang 

dapat diproteksi ketika komputer terhubung ke jaringan, dapat dikelompokkan menjadi 

kategori sebagai berikut : 

• Menguping (eavesdropping). Memantau seseorang atau sekelompok individu yang 

melakukan komunikasi data dan mencatat identitasnya untuk disalahgunakan di 

kemudian hari.  

• Menyamar (masquerade). Seorang pengguna menggunakan identitas pengguna lainnya.  

• Pengulangan (reply). Urutan kejadian atau perintah direkam dan dijalankan lagi pada 

kesempatan lain untuk memberi efek adanya akses tidak berizin. 

• Manipulasi data (data manipulation). Integritas data dirusak selagi masih dalam media 

penyimpanan, atau selama ditransmisikan. 

• Kesalahan penyampaian (misrouting). Komunikasi untuk seorang pengguna dialihkan 

ke pengguna lain, yang dapat pula disusupi informasinya. 

• Pintu jebakan atau kuda Trojan (trapdoor). Rutin program dimasukkan secara legal ke 

dalam suatu sistem namun apabila dijalankan akan merusak sistem tersebut secara 

keseluruhan. 

• Virus (viruses). Virus komputer adalah suatu rutin program yang menempel dan 

menjadi bagian dari rutin program lainnya serta dapat memperbanyak dirinya sendiri. 

• Pengingkaran (repudiation). Seseorang atau lebih masuk ke dalam jaringan dan 

melakukan transaksi namun menolak bahwa mereka telah masuk ke dalam sistem 

jaringan. 



• Penolakan pelayanan (denial of service). Pemasukan rutin program yang dapat 

menyebabkan semua akses ke dalam sistem atau aplikasi komputer terinterupsi atau 

ditolak. 

Bernstein menambahkan ada beberapa keadaan di Internet yang dapat terjadi sehubungan 

dengan lemahnya sistem keamanan antara lain : 

• Kata sandi seseorang dicuri ketika terhubung ke sistem jaringan dan ditiru atau 

digunakan oleh pencuri. 

• Jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan pun dicuri melalui jaringan komputer. 

• Sistem Informasi dimasuki (penetrated) oleh pengacau (intruder). 

• Server jaringan dikirim data dalam ukuran sangat besar (e-mail bomb) sehingga sistem 

macet. 

 

Selain itu tindakan menyangkut masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum 

: 

• Kekayaan intelektual (intellectual property) dibajak. 

• Hak cipta dan paten dilanggar dengan melakukan peniruan dan atau tidak membayar 

royalti. 

• Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu. 

• Dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards. 

• Pegawai menggunakan Internet untuk tindakan asusila seperti pornografi. 

 

Sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce antara lain : 

• Data keuangan dapat dicuri atau dirubah oleh intruder atau hacker.  

• Dana atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya. 

• Pemalsuan uang. 

• Seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan 

atas nama orang lain tersebut. 



 

Sedangkan menurut Philip Renata ditinjau dari tipenya cybercrime dapat dibedakan menjadi 

: 

a. Joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. 

b. Hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. 

c. The trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau 

instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau, 

dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

d. Data leakage, yaitu menyangkut bocornya data ke luar terutama mengenai data yang 

harus dirahasiakan. 

e. Data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara 

tidak sah, mengubah input data, atau output data. 

f. To frustate data communication, atau penyia-nyiaan data komputer. 

g. Software piracy, yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi Hak 

Atas Kekayaan dan Intelektual (HAKI). 

 

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi 

yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan 

praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain : 

• Unathorized Access to Computer System and Service. Kejahatan yang dilakukan 

dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, 

tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang 

dimasukinya. 

• Illegal Contents. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke 

internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar 

hukum atau mengganggu ketertiban umum. 



• Data Forgery. Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen 

penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui Internet. 

• Cyber Espionage. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan 

komputer (computer network system) pihak sasaran. 

• Cyber Sabotage and Extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, 

perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem 

jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. 

• Offense Against Intellectual Property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas 

kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. 

• Infringements of Privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang 

merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. 

 

Fakta Cybercrime Dunia  

Fakta-fakta di bawah ini adalah sebagian kejadian yang telah tercatat : 

• Tahun 1996, US Federal Computer Incident Response Capability (FedCIRC) 

melaporkan bahwa ada lebih dari 2500 insiden di sistem komputer atau jaringan 

komputer yang disebabkan oleh gagalnya sistem keamanan atau adanya usaha untuk 

membobol sistem keamanan. 

• Dari penelitian yang dilakukan oleh American Bar Association menunjukkan bahwa 

dari 1000 perusahaan, 48 % telah mengalami “computer fraud” dalam kurun 1996-2001. 

• Di Inggris, 1996 NCC Information Security Breaches Survey menunjukkan bahwa 

komputer naik 200 % dari tahun 1995 ke 1996. 

• Tahun 1997, sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Deloitte Touch 

Tohmatsu menunjukkan bahwa dari 300 perusahaan di Australia, 37 % (dua di antara 

lima) pernah mengalami masalah keamanan sistem komputernya. 



• 10 Maret 1997, seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem 

telekomunikasi di sebuah bandara lokal (Worcester, Massachusetts) sehingga 

mematikan komunikasi di menara kendali dan menghalau pesawat yang hendak 

mendarat. Dia juga mengacaukan sistem telepon di Rutland, Massachusetts. 

• Tahun 1988, keamanan sistem mail sendmail dieksploitasi oleh Robert Tapan Morris 

sehingga melumpuhkan sistem Internet. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai 

“denial of service attack” 

• Tahun 1999, CVE mempublikasikan lebih dari 1000 kelemahan sistem. CVE terdiri dari 

20 organisasi keamanan (termasuk di dalamnya perusahaan sekuritas dan institusi 

pendidikan). 

• Tanggal 7 Februari 2000 (Senin) sampai dengan Rabu pagi, 9 Februari 2000, beberapa 

Web terkemuka di dunia diserang oleh “distributed denial of service attck” (DDoS 

attack) sehingga tidak dapat memberikan layanan (down) selama beberapa jam. Tempat 

yang diserang antara lain : Yahoo!, Buy.com, eBay, CNN, Amazon.com, ZDNet, E-

Trade. 

• 4 Mei 2001, situs Gibson Research Corp. (grc.com) diserang Denial of Service attack 

oleh anak berusia 13 tahun sehingga bandwith dari grc.com yang terdiri dari dua (2) 

koneksi T1 menjadi habis.  Informasi lengkapnya ada di situs www.grc.com . 

• Juli 2001 muncul virus SirCam dan worm Code Red (dan kemudian Nimda) yang 

berdampak pada habisnya bandwith. Virus SirCam mengirimkan file-file dari disk 

korban (beserta virus juga) ke orang-orang yang pernah mengirim e-mail ke korban. 

Worm Code Red menyerang server Microsoft IIS yang mengaktifkan servis tertentu 

(indexing).  

• Tahun 2003/2004 dunia bisnis dan teknologi informasi dikejutkan oleh mewabahnya 

worm baru bernama Sassser. Paling tidak, tercatat 250.000 komputer di seluruh dunia 

telah terinfeksi worm tersebut. 

 



Fakta Cybercrime Indonesia 

Menurut pakar Telekomunikasi Media dan Informatika (TELEMATIKA) Indonesia, RM Roy 

Suryo dalam Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001, kasus-kasus cybercrime yang banyak 

terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu : 

a. Pencurian nomor kredit. Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika 

KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di Internet merupakan kasus 

cybercrime terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis Internet di Indonesia. 

b. Memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage (hacking). Menurut John S. Tumiwa 

pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku 

hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata 

rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di 

luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak database bank. 

c. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming. Modus yang paling sering 

terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Di luar negeri kejahatan seperti ini sudah 

diberi hukuman yang cukup berat, berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi 

karena peraturan yang ada masih sulit menjangkaunya. 

 

Sementara itu As’ad Yusuf memerinci kasus-kasus cybercrime yang sering terjadi di 

Indonesia menjadi lima, yatu : 

• Pencurian nomor kartu kredit. 

• Pengambilalihan situs Web milik orang lain. 

• Pencurian akses Internet yang sering dialami oleh ISP. 

• Kejahatan nama domain. 

• Persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya. 

 



Di Indonesia pada Januari 2000, beberapa situs di Indonesia diacak-acak oleh cracker yang 

menamakan dirinya “Fabian Clone” dan “naisenodni” (“indonesian” dibaca dari belakang). 

Situs yang diserang termasuk Bursa Efek Jakarta, BCA, Indosatnet.  

• Selain situs yang besar tersebut masih banyak situs lainnya yang tidak dilaporkan pada 

tahun yang sama seorang cracker Indonesia tertangkap di Singapura ketika mencoba 

menjebol sebuah perusahaan di Singapura. September dan Oktober 2000, setelah 

berhasil membobol bank Lippo, kembali Fabian Clone beraksi dengan menjebol Web 

milik Bank Bali.  

• 24 Oktober 2000, dua warung Internet (warnet) di Bandung digerebek oleh Polisi 

dikarenakan mereka menggunakan account dialup curian dari ISP Centrin.  

• Juni 2001 seorang pengguna Internet Indonesia membuat beberapa situs yang mirip 

dengan situs klikbca.com, yang digunakan oleh BCA untuk memberikan layanan 

perbankan Internet. 

• Dampak kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online, oleh carder 

orang Indonesia, membuat beberapa merchant online di AS dan Australia sudah 

memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam mereka. 

• Tahun 2004, menurut catatan Vaksincom, tren serangan virus didominasi virus yang 

bernama MyDoom, Netsky dan Beagle. 

• Tahun 2004 di Indonesia juga dihebohkan jebolnya komputer server Komisi Pemilihan 

Umum yang dibobol oleh spyware berasal dari Indonesia bernama Dani Firmansyah, 

yang akhirnya, mengacaukan sistem yang ada di KPU.  

 
 


