
Netiquette 
 
1. Netiquette 

Terdapat beberapa definisi tentang netiquette, yaitu : 
a. Etika dalam menggunakan Internet 
b. Aturan‐aturan/kebiasaan/etika/etiket  umum  yg  berlaku  di 

seluruh dunia, sehingga para pelaku  internet dapat dengan nyaman 
dalam 
berinteraksi di dunia maya ini 

Aslinya  dua  kata  yang  dijadikan  satu,  yakni  networks  dan  etiquette.  Sebelum 
internet  lahir,  kata  netiquette  tentu  belum  ada.  Orang  mengartikan  sebagai 
berperilaku  sesuai etiket   saat  tersambung ke  jaringan  internet,  entah  itu  saat 
berinteraksi di  forum, mailing  list, maupun blog. Di dalam  internet  tidak ada 
aturan  tertulis  yang  baku  dan memiliki  kekuatan  legal  yang  dapat  dipakai 
sebagai acuan untuk memperlakukan dan mensikapi arus  informasi dan data 
di dalamnya.  
Sebagai mahluk  sosial  pelaku  internet memiliki  kode  etik  universal  sebagai 
acuan dalam menjaga perilaku dan  kehormatan dalam pergaulan  komunitas 
dunia maya. Setiap lingkungan punya nilai etika tersendiri dan tidak ada nilai 
baku  yang  berlaku  identik,  tiap  orang  dapat  memiliki  interprestasi  yang 
berbeda  terhadap prinsip  yang  disepakati. Karena  itu  siapapun  bebas untuk 
mematuhi peraturan yang  sesuai dengan dirinya dan yang  tidak menyetujui 
bebas memilih untuk  tetap berada di  sana  sebagai minoritas atau keluar dari 
lingkungan tersebut.  
Dalam kasus tertentu pelanggaran etika dapat diajukan ke pengadilan melalui 
mekanisme  hukum  positif  yang  berlaku  pada  diri  seseorang  (warga  negara) 
maupun  lembaga/organisasi.  Yang  paling  sering  terjadi  tuntutan  hukum 
adalah menyangkut  soal  pelanggaran Hak Cipta, Hak  Privacy  dan  serangan 
illegal  (Spamming,  Pirating,  Cracking  dan  sejenisnya)  terhadap  suatu  produk, 
perseorangan  maupun  institusi  yang  dilindungi  hukum  positif  secara 
internasional.  
Secara umum siapapun yang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas di 
internet wajib untuk mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan tersebut. 
Sebenarnya netiquette adalah hal yang umum dan biasa, sama halnya dengan 
aturan‐aturan biasa ketika kita memasuki komunitas umum dimana informasi 
sangat banyak dan terbuka. 
Beberapa aturan yang ada pada Netiquete ini adalah: 
1. Amankan  dulu  diri  anda,  maksudnya  adalah  amankan  semua  properti, 

mungkin dapat dimulai dari mengamankan komputer, dengan memasang 
anti virus atau personal firewall 

2. Jangan  terlalu mudah  percaya  dengan  Internet,  sehingga  dengan mudah 
mengupload data pribadi  

3. Menghargai pengguna lain di internet, caranya sederhana, yaitu : 
a. jangan  membiasakan  menggunakan  informasi  secara  sembarangan, 

misalnya plagiat. 
b. jangan  berusaha  untuk  mengambil  keuntungan  secara  ilegal  dari 

Internet, misalnya melakukan kejahatan pencurian no kartu kredit 
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c. jangan  berusaha  mengganggu  privasi  orang  lain,  dengan  mencoba 
mencuri informasi yang sebenarnya terbatas. 

d. jangan menggunakan huruf kapital  terlalu banyak, karena menyerupai 
kegiatan teriak‐teriak pada komunitas sesungguhnya. 

Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku 
sesuai  dengan  kaidah  normatif  di  lingkungan  Internet.  Dengan  mematuhi 
peraturan  ini,  maka  akan  sangat  bermanfaat  dan  membantu  dalam 
berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain  tanpa  harus  mengalami 
masalah atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. 
Aturan Inti Netiquette :  
1. Kita semua manusia, bahkan saat berada di Internet sekalipun. 

Jangan  pernah  lupa  bahwa  orang  yang  sedang  membaca  e‐mail  atau 
posting  adalah  manusia  dengan  perasaan  yang  bisa  saja  terluka. 
Diharapkan untuk tidak mengirim komentar yang bernada menyerang tapi 
bersikaplah saling membangun. 
Jangan  pernah  mengetik  isi  pesan  dengan  menggunakan  huruf  besar 
semua,  meskipun  itu  hanya  pesan  singkat,  balasan  ke  suatu  posting  di 
forum, atau di dalam sebuah e‐mail. Dengan menulis pesan menggunakan 
huruf besar semua, sama artinya sedang berteriak  
Jangan pernah mengirim e‐mail atau mengirim posting apapun yang tidak 
layak untuk disampaikan ke orang lain.  
Ingatkan  orang  lain  jika  melakukan  flaming.  Flaming  adalah  ketika 
seseorang  atau  sekelompok  orang  mengekspresikan  hal‐hal  negatif 
mengenai  situasi  tertentu.  Alasan  untuk  mengingatkan  orang  yang 
melakukan hal  ini adalah karena beberapa orang mungkin  tidak  tahu  jika 
orang tersebut sedang melakukan flaming.  

2. Ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. 
Bersikap  dan  bertindak  dengan  selalu memperhatikan  etika,  dan  jangan 
buru‐buru menyimpulkan  sesuatu. Orang yang  sedang berada di  Internet 
datang  dari  berbagai  penjuru  dunia  dan memiliki  perbedaan  pandangan 
terhadap sesuatu.  

3. Ingatlah di mana berada ketika sedang online. 
Netiquette  bervariasi dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain. Tidak  semua 
orang mengikuti aturan yang sama. Jadi, diharapka selalu bersikap terbuka 
dan  jika  dibutuhkan,  bersikap  kritis  tapi  tetap  konstruktif  (membangun), 
dan bukan bersikap sebaliknya (negatif). Jika berada di suatu wilayah topik 
pembicaraan  pada  forum  atau  chating,  jangan  buru‐buru  langsung 
mengirim komentar,  tetapi mencoba untuk menangkap  ide dari apa yang 
sedang  terjadi  atau  sedang  dibahas.  Posting  yang  terlalu  dini  dapat 
berpotensi menyebabkan flaming. 

4. Hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. 
Posting dikirimkan group yang sesuai. Jika tidak dapat menemukan group 
yang  sesuai  dengan  itu  dan  merasa  bahwa  posting  itu  harus  dikirim, 
yakinkan  bahwa  Subject dari posting  sesuai dengan  isi posting,  sehingga 
orang lain tahu bahwa posting tidak mengganggu topik diskusi saat itu. 
 
 

2. Perlunya adanya aturan dalam organisasi untuk menggunakan email 
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Kesalahpaham  yang  terjadi  dalam  perbincangan  kerap  kali  terjadi  di  dalam 
kehidupan  namun  hal  tersebut  juga  bisa  terjadi  dalam  penulisan  di  email, 
forum  ataupun  chat.  Kesalahpahaman  yang  biasa  terjadi  karena  kesalahan 
pada penekanan kalimat. Dalam sebuah tulisan memang tidak bisa dibedakan 
apakah  seseorang  sedang  emosi  atau  tidak  seperti  pada  perbincangan  lisan 
yang  bisa  langsung  kita  ketahui  dengan  penekanan  pada  kata‐kata  yang 
diucapkan 
Didalam suatu komunitas di dunia maya seperti email, forum ataupun chat ada 
aturan  walaupun  tidak  tertulis  tentang  penulisan  agar  tidak  terjadi 
kesalahpahaman tersebut 
Jadi  aturan  ini  dalam  arti  pedoman  yang  dapat  membantu  menghindari 
kesalahan   dan kesalahpahaman  . Beberapa organisasi mengeluarkan   aturan 
dalam menggunakan email. Salah satunya adalah BATAN. 
Secara umum siapapun yang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas di 
internet wajib untuk mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan tersebut. 
Dalam  hal  ini  komunitas  yang  tergabung  dalam  situs  dan  mailing  list  di 
BATAN telah menetapkan etika sebagai berikut :  
a. Menghindari dan  tidak mempublikasikan  informasi yang  secara  langsung 

berkait dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuknya; 
b. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi 

menyinggung  secara  langsung  dan  negatif masalah  suku,  agama  dan  ras 
(SARA),  termasuk  di  dalamnya  usaha  penghinaan,  pelecehan, 
pendiskreditan,  penyiksaan  serta  segala  bentuk  pelanggaran  hak  atas 
perseorangan, kelompok / lembaga / institusi lain; 

c. Menghindari  dan  tidak mempublikasikan  informasi  yang  berisi  instruksi 
untuk melakukan perbuatan melawan hukum  (illegal) positif di  Indonesia 
dan ketentuan internasional umumnya; 

d. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak‐anak dibawah 
umur; 

e. Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi 
dan  informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan spamming, pirating 
dan cracking; 

f. Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar / foto, animasi, suara 
atau bentuk materi dan  informasi  lainnya yang bukan hasil karya  sendiri 
harus mencantumkan  identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan 
bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan 
serta  bertanggung  jawab  atas  segala  konsekuensi  yang  mungkin  timbul 
karenanya; 

g. Tidak berusaha atau melakukan serangan  teknis terhadap produk, sumber 
daya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain di dalam lingkungan 
situs dan mailing list BATAN maupun penyedia layanan yang terkait, sanksi 
langsung  terhadap  pelanggaran  ini  adalah  pencabutan  keanggotaan  dan 
dimasukkan ke dalam daftar hitam (black List). Serangan yang dimaksud di 
dalamnya  antara  lain  adalah  junk  mail,  chain  mail,  flooding,  spam,  mail 
bombing maupun pirating,  cracking dan usaha maupun  tindakan gangguan 
dan perusakan illegal sejenis lainnya; 

h. Menghormati  etika  dan  segala  macam  peraturan  yang  berlaku  di 
masyarakat  internet  umumnya  dan  bertanggung  jawab  sepenuhnya 
terhadap segala muatan / isi situs maupun postingnya; 

 3



i. Tidak  memperjualbelikan  hak  keanggotaan,  fasilitas  maupun  space  yang 
diperoleh dari mailing list BATAN; 

j. PPIN‐BATAN  selaku  pemilik  dan  pengelola  berhak  sepenuhnya  untuk 
mengatur  dan merubah  konfigurasi  teknis  tanpa  pemberitahuan  kepada 
anggota  dan  tanpa  menyebutkan  alasan.  Pengelola  tidak  bertanggung 
jawab terhadap segala konsekuensi teknis yang timbul karenanya (misalnya 
kehilangan  data).  Seluruh  anggota  dianggap menyetujui  segala  kebijakan 
teknis yang diberlakukan; 

k. Termasuk  di  dalam  ketentuan  point  10  adalah  kemungkinan  terjadinya 
penutupan  sementara,  pemberlakuan metode  filtering  khusus,  penolakan 
keanggotaan, pemberlakuan editing maupun penyensoran terhadap materi 
yang  tidak  sesuai  serta  pemindahan  alamat  dan  perubahan  penyedia 
layanan web dan mailing list ini; 

l. Isi  dari  situs  dan  mailing  list  BATAN  tidak  mencerminkan  pandangan 
politik dan ideologi pengelola serta penyedia fasilitasnya; 

m. Setiap pelanggaran etika dalam  lingkungan  situs dan mailing  list BATAN 
akan  mendapatkan  sanksi  dari  pengelola  berlaku  secara  berurutan  dan 
bertahap sebagai berikut :  

1. Peringatan 1, 2 dan 3 dari pengelola; 
2. Pengaduan kepada institusi dimana pelaku bernaung diikuti dengan 

pencabutan sementara; 
3. Pencabutan keanggotaan dan dimasukkan dalam daftar hitam serta 

diadukan ke pengadilan; 
n. Untuk  situasi  yang  dipandang  khusus  oleh  pengelola,  dapat  dilakukan 

pencabutan  keanggotaan  dan  dimasukkan  dalam  daftar  hitam  secara 
langsung tanpa peringatan; 

o. Untuk  kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengelola,  anggota  dapat 
melakukan teguran secara langsung melalui e‐mail ke Kepala PPIN‐BATAN 
(http://www.batan.go.id/ppin/); 

p. Etika  ini  adalah  prinsip  pokok  yang  belum  tentu  dapat mengakomodasi 
setiap  kepentingan  dan  kasus  yang  terjadi.  Tidak  tertutup  kemungkinan 
dilakukan  perubahan  dan  penambahan  maupun  pengurangan  sesuai 
usulan dan kesepakatan anggota serta saran pengunjung. 
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