
 

 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi manusia, karena pendidikan 

merupakan pengembangan pemberdaya manusia (SDM). Pada saat ini pendidikan 

dituntut peranannya untuk dapat menghasilkan manusia Indonesia yang 

berkualitas, yang dapat mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan dalam 

usaha menyesuaikan dan mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang dari waktu kewaktu semakin pesat.  

 
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan 

ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang demikian pesat 

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang 

yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan 

hukum baru. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi 

kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru 

dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat 

sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah 

dihasilkan dalam dekade terakhir. 

 



Roy suryo (2005), telah memberikan gambaran kepada tentang bagaimana 

teknologi informasi telah memainkan peranan yang penting dalam suatu 

komunikasi informasi. Dari beberapa universitas sudah banyak yang membuka 

website untuk memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses informasi 

tentang universitas yang bersangkutan. Peranan teknologi informasi terkhususnya 

internet tidak dapat disangkal dan telah memberikan kontribusi yang besar.  

 
Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik 

perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi 

tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya 

secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini telah 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban 

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.  

 
Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya 

mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup 

jaringan telekomunikasi dan sistem komunikasi elektronik. Perkembangan 

teknologi informasi yang sangat pesat serta banyaknya perusahaan yang bergerak 

dalam dunia tersebut memungkinkan adanya pelanggaran oleh pihak-pihak 

tertentu. Untuk mengantisipasi pelanggaran di bidang teknologi informasi maka 

diperlukan sebuah undang-undang yang mampu melindungi para pelaku bisnis di 

dunia teknologi informasi. 



Menurut Patricia Aburdene & John Naisbitt dalam (www.dampak-positif-

teknologi-informasi.com), Dampak positif penggunaan teknologi informasi antara 

lain : 

1. Internet sebagai media informasi, merupakan alat yang paling banyak 
digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan 
pengguna lainnya dari seluruh dunia. 

2. Media pertukaran data yang dapat saling bertukar informasi dengan cepat 
dan murah. 

3. Media untuk mencari informasi atau data, seperti perkembangan internet 
yang pesat, menjadikan sebagai salah satu sumber informasi yang penting 
dan akurat. 

4. Kemudahan memperoleh informasi sehingga manusia tahu apa saja yang 
terjadi. 

5. Digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, 
kebudayaan, dan lain-lain 

 

 
Sedangkan dampak negatif penggunaan teknologi informasi antara lain : 

1. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka 
berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung (face to 

face). 
2. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola 

masyarakat dalam berinteraksi. 
3. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet 

(kejahatan juga ikut berkembang). 

4. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut 
pornografi dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani 

kecanduan tersebut. 
 

 

Sebagai negara berkembang seperti yang juga telah terpengaruh oleh bidang 

teknologi informasi, indonesia kini telah memiliki sebuah undang-undang yang 

mengatur tentang etika berinternet. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang Teknologi informasi 

dan transaksi elektronik. 

 

http://www.dampak-positif-teknologi-informasi.com/
http://www.dampak-positif-teknologi-informasi.com/


Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur 

berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai 

medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini 

juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE 

mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada 

umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti 

elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. 

 
Pemahaman mahasiswa tentang UU ITE diharapkan agar dapat  memanfaatkan 

teknologi informasi khususnya internet yaitu agar mahasiswa mengetahui dan 

diharapkan memahami kode etik dan sopan saat berinteraksi dan bertransaksi  

melalui internet yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh UU ITE agar 

tidak melakukan pelanggaran dan kesalahan-kesalahan dalam memanfaatkan 

teknologi yaitu internet yang ada dilingkungan kampus seperti dipuskom atau 

internet milik pribadi dengan mencari sumber-sumber atau bahan-bahan atau data. 

Dengan demikian mahasiswa dapat mengekplorer lebih jauh sesuai dengan 

kemauan dan kemampuan mahasiswa masing-masing. 

 

UU ITE mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi 

dan Informasi dengan nama Rancangan Undang Undang Informasi Elektronik 

dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE). Semula RUU ini dinamakan Rancangan 

Undang Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (RUU IKTE) 

yang disusun oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi - Departemen Perhubungan 

serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan tim dari 



Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Tim Asistensi dari ITB, 

serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (UI). 

 
Adapun hal-hal  penting yang dimiliki RUU ITE adalah : 

1. Tanda Tangan Elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

tandatangan konvesional. 

2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam 

KUHAP. 

3. Undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan 

hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar indonesia, yang 

memiliki akibat hukum di indonesia. 

 
Kehadiran UU ITE ini sudah sangat dinantikan publik. Beberapa alasan yang 

dikemukakan publik bahwa UU ITE akan memberikan manfaat, sebagai berikut:  

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan mahasiswa yang melakukan 

transaksi secara elektronik  

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 

3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis 

teknologi informasi 

4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. 

Maka perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan 

teknologi informasi, internet, media, dan komunikasi agar dapat berkembang 

secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga 



keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek 

sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam 

penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak 

karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi 

menjadi tidak optimal. 

 

Sejak ditetapkannya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik pada 21 April 2008, telah menimbulkan banyak korban. Para tersangka 

atau korban UU ITE tersebut merupakan pengguna internet aktif yang dituduh 

telah melakukan penghinaan atau terkait dengan muatan penghinaan di internet. 

 
Penggunaan internet  aktif  yang dituduh telah melakukan penghinaan atau 

melakukan pelanggaran penggunaan internet dan melanggar undang-undang 

informasi dan transaksi elektronik, dibawah ini dapat  dilihat beberapa 

pelanggaran atau penyimpangan dalam memanfaatkan teknologi internet. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tabel 1. Contoh kasus pelanggaran atau penyimpangan dalam  

memanfaatkan teknologi seperti intenet. 

 

No Pelaku Waktu Permasalahan 

1 Mahasiswa ITB Senin, 3 Pencemaran nama baik distatus 



Mei 2010 facebook 

2 Prita Mulyasari Senin, 11 
Mei 2009 

Pencemaran nama baik oleh Rumah 
Sakit Omni Internasional. 

3 Siswa sekolah 

SMAN 2 
Probolinggo 

Jumat, 30 

Juli 2010 

Pencemaran nama baik oleh guru. 

4 Siswa SMA 

Bogor 

Rabo, 02 

Juni 2010 

Mencaci maki lewat disitus 

pertemanan difacebook 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kejadian tersebut sering terjadi, baik dari 

siswa, mahasiswa maupun masyarakat, oleh karena itu pemerintah membuat dan 

menetapkan suatu peraturan yang mengatur tata cara dan etika dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. 

 
Internet dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan yang 

jauh lebih luas dan terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas 

sejalan dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Ada sejumlah kejahatan 

internet yang cukup dikenal saat ini. Pertama, sabosate terhadap perangkat-

perangkat digital, data-data milik orang lain dan jaringan komunikasi data dan 

penyalahgunaan jaringan orang lain. Kedua, penetrasi terhadap sistem komputer 

dan jaringan sehingga menyebabkan privasi seseorang atau lembaga lain 

terganggu atau gangguan pada fungsi komputer yang digunakan. Ketiga 

melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak diizinkan 

oleh peraturan organisasi atau penyusupan ke web server sebuah situs kemudian 

mengganti halaman depan situs tersebut. Keempat, tindakan penyalahgunaan 

kartu kredit orang lain di internet. Kelima, penerapan aplikasi dalam usaha 

membuka proteksi dan software atau sistem secara ilegal. Keenam, pembuatan 



program ilegal dengan maksud menyebarkan dan menggandakan diri secara cepat 

dalam jaringan. Biasanya melalui email liar dengan tujuan membuat kerusakan 

dan kekacauan sistem. 

 
Contoh-contoh kejahatan internet di atas menggambarkan bahwa teknologi 

internet mengalami pergeseran fungsi utamanya sebagai alat penyebarluasan 

informasi dari segi positifnya, sebaliknya teknologi internet tidak dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa 

elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam 

berbagai aspek dari yang positif hingga menjadi negatif sehingga tidak sedikit 

orang yang memanfaatkan internet dengan melakukan pelanggaran, dan tidak 

sesuai etika yang ada dalam UU ITE.  

 

Kejahatan internet atau yang lebih populer dengan istilah cyber crime ini dapat 

dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung 

antara pelaku dan korban kejahatan. Dengan sifat seperti itu, semua negara 

termasuk indonesia yang melakukan aktivitas internet akan terkena imbas dari 

perkembangan kejahatan dunia maya karena para pelaku memanfaatkan internet 

tidak sesuai etika UU ITE .  

 
Penelitian ini menjadi penting, karena peneliti akan melihat sejauh mana 

Pemahaman Mahasiswa FKIP PPKn tentang Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Dampak dari pemanfaatan teknologi informasi. 

2. Pemahaman dan sikap mahasiswa FKIP Program Studi PPKn tentang 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. 

3. Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 

Tahun 2008. 

4. Efektifitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 

Tahun 2008. 

 
 
C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini membatasi pada 

Pemahaman mahasiswa dan sikap mahasiswa FKIP Program Studi PPKn tentang 

adanya undang-undang transaksi dan elektronik agar mahasiswa tidak melakukan 

perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,  dapat 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan seefisien mungkin, terampil 

dalam menggunakan teknologi informasi sebagai sarana sumber belajar untuk 

mendukung pelajaran baik itu berupa bahan referensi atau bahan pengayaan yang 

ditugaskan oleh dosen. 

 
 

D. Rumusan Masalah 



 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

“Bagaimana Pemahaman dan Sikap Mahasiswa FKIP Program Studi PPKn 

tentang Isi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 

11 Tahun 2008”? 

 
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemahaman dan Sikap 

Mahasiswa FKIP Program Studi PPKn tentang Isi Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. 

 

2. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Penelitian Tentang Pemahaman Mahasiswa FKIP Program Studi PPKn 

tentang Isi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

Nomor 11 Tahun 2008 secara teoritis untuk mengembangkan khasanah 

pendidikan kewarganegaraan mengenai etika dan sikap mahasiswa dalam 

memahami dan mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan 

kampus dan masyarakat.  

 



b. Kegunaan Praktis 

 

1. Diharapkan untuk menjadi masukan bagi universitas dan mahasiswa 

untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas internet. 

2. Menambah informasi dan pemahaman mahasiswa tentang isi Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 

Tahun 2008. 

3. Untuk menumbuhkan sikap terampil menggunakan teknologi 

informasi khususnya internet sebagai sumber informasi dan data. 

4. Untuk dapat memanfaatkan internet dengan baik dalam memanfaatkan 

teknologi. 

 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang Ilmu 

 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan khususnya 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan sikap mahasiswa tentang Undang-undang informasi dan 

transaksi elektronik. 

 
2. Ruang Lingkup Objek 

 



Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Pemahaman dan Sikap Mahasiswa 

FKIP Program Studi PPKn tentang Isi Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. 

 
3. Ruang Lingkup  Subjek 

 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2008, 

2009 dan 2010 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lampung. 

 
4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Unversitas 

Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Bandar 

Lampung. 

 
5. Ruang Lingkup Waktu 

 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin 

penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dari dekan FKIP Unila. 

 

 


