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termasuk administrator Sistem Informasi, termasuk administrator Sistem Informasi, 
Administrator Internet /jaringan,  serta pengawas Administrator Internet /jaringan,  serta pengawas 
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Menurut Anda/Kelompok:

1 Kenapa Hal tersebut terjadi?1. Kenapa Hal tersebut terjadi?

2. Apa hak dan kewajiban yang dilanggar oleh Joe terhadap 
organisasi/pegawai lainnya.

3. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi terhadap Joe?

4. Bagaimana untuk mencegah hal terebut?



1.1. Kemampuan organisasi untuk memonitor pemakaian akses Kemampuan organisasi untuk memonitor pemakaian akses 
Internet di tempat kerja.Internet di tempat kerja.

--Administrator Internet/jaringan memonitor komputer Administrator Internet/jaringan memonitor komputer 
pegawaipegawai ---- Investigasi bagian administrator, Caranya:Investigasi bagian administrator, Caranya:pegawai pegawai Investigasi bagian administrator, Caranya: Investigasi bagian administrator, Caranya: 
membuka komputer yang dipakai karayawan pada saat membuka komputer yang dipakai karayawan pada saat 
tidak ada atau menggunakan software monitor Penggunaan tidak ada atau menggunakan software monitor Penggunaan 
Internet.Internet.

2. Hak Perusahaan Memonitor Kegiatan karyawan. 2. Hak Perusahaan Memonitor Kegiatan karyawan. 

Komputer kantor adalah milik perusahaan bukan milik Komputer kantor adalah milik perusahaan bukan milik 
ib diib di i ????i ????pribadi pribadi -- Privacy????Privacy????

3.3. Kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menindak Kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menindak 
penyalahgunaan Komputer/internet kantor.penyalahgunaan Komputer/internet kantor.p y g p /p y g p /

-- harus ada aturan jelas tentang apa yang boleh dan tidakharus ada aturan jelas tentang apa yang boleh dan tidak

-- Apa hukuman atas pelanggaranya.Apa hukuman atas pelanggaranya.


