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Pendahuluan

Masalah etika, sosial, dan politik yang diangkat dalam e-commerce, menyediakan kerangka

kerja untuk mengatur masalah, dan membuat rekomendasi untuk manajer yang diberi

tanggung jawab mengoperasikan perusahaan e-commerce dalam standar kelayakan yang

diterima secara umum.
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Pembahasan

 Privasi di internet

 Isu-isu Hukum

 Defamation

 Sexual abuse

 Online auctions

 Isu Sosial

 Komunitas online
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Privasi di Internet

Privasi informasi adalah bagian dari privasi. Hak privasi informasi
mencakup klaim bahwa informasi tertentu tidak boleh dikumpulkan
sama sekali oleh pemerintah atau perusahaan bisnis, dan klaim individu
untuk mengendalikan informasi pribadi apa pun yang dikumpulkan
tentang mereka. Kontrol individu atas informasi pribadi merupakan inti
dari konsep privasi. Karena proses juga memainkan peran penting dalam
mendefinisikan privasi. Pernyataan terbaik tentang proses hukum dalam
penyimpanan catatan diberikan oleh doktrin Praktek Informasi yang Adil
yang dikembangkan pada awal 1970-an dan diperluas ke debat privasi
online pada akhir 1990-an.

Masalah sosial utama yang terkait dengan e-commerce dan privasi
menyangkut pengembangan "pengecualian privasi" atau norma
privasi, serta sikap publik. Dalam bidang apa kita seharusnya sebagai
masyarakat mendorong orang untuk berpikir bahwa mereka berada di
“wilayah pribadi” yang bertentangan dengan pandangan publik? Isu-
isu politik utama yang terkait dengan e-commerce dan privasi
menyangkut pengembangan undang-undang yang mengatur
hubungan antara para pemegang catatan dan individu.
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Lanjutan Privasi Di Internet
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Isu-isu Hukum

 Defamation

 Sexual abuse

 Children and Internet

 Methods of regulation

 Intellectual property right

 Trademark and domain name

 Unsolicied commercial e-mail (SPAM)

 Online auctions

 disabilities
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Defamation (Pencemaran Nama Baik)

 Pencemaran nama baik adalah komunikasi pernyataan palsu yang merusak reputasi

individu, bisnis, produk, kelompok, pemerintah, agama atau bangsa.

 Pencemaran nama baik internet adalah kejahatan dunia maya yang dapat

menyebabkan lebih banyak kerusakan pada reputasi individu atau perusahaan daripada

yang dapat dibayangkan

 Secara statistik, serangan online terhadap perusahaan, produk dan petugas mereka

menyebabkan kerusakan dalam miliaran dolar setiap tahun.
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Defamation (contoh kasus)
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Sexual Abuse

Eksploitasi dan pelecehan seksual

online adalah ketika satu orang

memanipulasi orang lain untuk

membuat mereka melakukan

sesuatu yang seksual - itu adalah

siklus pelecehan emosional dan

psikologis yang berkelanjutan. Ini

dapat mencakup hal-hal seperti

memaksa atau memeras seseorang
agar mengirim foto / video seksual

sendiri secara online atau

melakukan tindakan seksual melalui

webcam.
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Sexual Abuse

Ketika eksploitasi seksual terjadi secara online, kaum muda dapat dibujuk, atau dipaksa,

untuk:

 mengirim atau memposting gambar yang eksplisit secara seksual dari diri mereka sendiri

 ambil bagian dalam aktivitas seksual melalui webcam atau smartphone

 melakukan percakapan seksual melalui teks atau online.

Pelaku kekerasan dapat mengancam untuk mengirim gambar, video atau salinan

percakapan kepada teman-teman dan keluarga anak muda itu kecuali mereka mengambil

bagian dalam aktivitas seksual lainnya.

Gambar atau video dapat terus dibagikan lama setelah pelecehan seksual berhenti.
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Jenis eksploitasi dan pelecehan seksual online

 Grooming

 Grooming adalah nama yang diberikan untuk taktik yang digunakan oleh eksploitasi untuk

mendapatkan kepercayaan Anda.

 Blackmail

 Pemerasan adalah ketika seseorang mencoba membuat Anda melakukan sesuatu untuk

mereka yang tidak ingin Anda lakukan dengan mengancam akan melukai Anda.

 Boyfriending/Girlfriending

 adalah ketika seorang pengeksploitasi memanipulasi Anda untuk berpikir Anda sedang menjalin

hubungan dengan mereka untuk mendapatkan kepercayaan Anda.
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Jenis eksploitasi dan pelecehan seksual online

 Love bombing

 Bom cinta adalah ketika seorang pemeras memberi Anda banyak pujian dan kasih sayang untuk

mendapatkan cinta dan kepercayaan Anda.

 Luring

 Luring adalah ketika seseorang menggunakan komunikasi online untuk menghubungi seseorang

yang menurut mereka berusia di bawah 18 tahun, agar lebih mudah bagi mereka untuk

melakukan pelanggaran seksual terhadap orang itu.

 Persistence

 Ketekunan adalah ketika seseorang terus meminta Anda untuk sesuatu, bahkan ketika Anda

berulang kali mengatakan "tidak." Penting untuk tidak menyerah dan mencoba memblokirnya

secara daring jika mereka tidak mendengarkan Anda.
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Jenis eksploitasi dan pelecehan seksual online

 Using pity/guilt

 Seorang pengeksploitasi mungkin mencoba membuat Anda merasa kasihan pada mereka, atau

bersalah atas sesuatu, untuk membuatnya lebih mungkin Anda akan melakukan apa yang

mereka inginkan.

 Sextortion

 Sextortion adalah ketika seseorang menggunakan foto / video seksual Anda untuk memeras

atau memaksa Anda melakukan apa yang mereka inginkan.
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Lelang Online

 Lelang online atau online auction adalah lelang yang diselenggarakan melalui internet.

 Lelang online muncul dalam berbagai format, yang paling populer antara lain lelang

inggris dengan sistem penawaran naik, lelang belanda dengan sistem turun, Harga-

pertama dengan tawaran tertutup, lelang vickrey, atau kadang-kadang kombinasi dari

beberapa lelang.

 Ruang lingkup dan jangkauan lelang kini telah terdorong oleh internet.

 Lelang online kini telah memecah dan menghapus keterbatasan fisik lelang tradisional,

seperti batasan geografi, waktu kehadiran, ruang, dan luasan sasaran.

 Lelang online diproyeksikan meliputi 30% dari semua online e-commerce karena

perkembangannya dan popularitas bentuk perdagangan elektronik kini.
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Jenis-jenis Lelang Online

 Lelang Inggris

 Lelang Inggris adalah lelang dimana tawaran yang diumumkan oleh salah satu juru lelang atau
oleh peserta tender dan pemenang akan membayar apa yang mereka ajukan untuk menerima
objek. Lelang Inggris yang diklaim sebagai bentuk paling umum dari semua on-line format lelang
yang digunakan dan dianggap sebagai yang paling sederhana dari semua bentuk.

 Lelang Belanda

 Lelang Belanda adalah kebalikan dari lelang Inggris dimana harganya mulai tinggi dan secara
sistematis diturunkan sampai pembeli menerima harga.

 Lelang harga-pertama dengan penawaran tertutup

 Lelang harga-pertama dengan penawaran tertutup adalah ketika tawaran tunggal dibuat oleh
semua pihak penawaran dan yang menang adalah penawar tunggal tertinggi, dan membayar
apa yang mereka ajukan.
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Jenis-jenis Lelang Online

 Lelang Vickrey

 Lelang hampir mirip dengan lelang harga-pertama dengan penawaran tertutup hanya saja
pemenang hanya hanya membayar sebesar jumlah yang ditawarkan penawar tertinggi kedua.

 Lelang Terbalik Lelang terbalik atau reverse adalah lelang dimana peran pembeli dan
penjual yang terbalik. Beberapa penjual bersaing untuk mendapatkan bisnis pembeli dan
harga biasanya menurun dari waktu ke waktu sebagai penawaran baru yang dibuat.
Mereka tidak mengikuti format lelang khas dimana pembeli dapat melihat semua
penawaran dan dapat memilih yang mereka inginkan. Lelang terbalik digunakan
terutama dalam konteks bisnis untuk pengadaan barang.

 Lelang Bidding-fee

 Adalah fee yang dikenakan pemilik web untuk setiap kenaikan harga penawaran barang yang
dilelang.
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Komunitas Online

Komunitas online adalah sebuah komunitas yang terbentuk secara virtual (maya) di

berbagai layanan internet, misalnya forum online, mailing list, atau grup-grup tertentu.

Komunitas yang dimaksud merujuk pada sekumpulan anggota/user yang mempunyai hobi

atau ketertarikan yang sama terhadap sesuatu hal. Tujuannya yaitu untuk saling berbagi

cerita, informasi, atau pengalaman lain antar anggotanya tanpa terikat oleh waktu dan

tempat.
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Manfaat Komunitas Online

 Menciptakan ruang publik baru

 Menjalin silaturahmi

 Saling bertukar informasi

 Memperluas jaringan

 Berbagi pengalaman

 Diskusi dengan para ahli

 Mengatasi segala masalah

 Membangun karakter dan kepribadian

 Menciptakan kebahagiaan

 Peluang kerja
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Memahami Masalah Etis dan Sosial Dalam Sistem
Hubungan Antara Masalah Etis, Sosial, Dan politik Dalam Masyarakat Informasi

hak dan 
kewajiban 
informasi, 

hak dan 
kewajiban 
properti, 

kualitas 
sistem, 

kualitas 
hidup, dan 

akuntabilitas 
dan 
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Pengenalan teknologi informasi baru

memiliki dampak, mengangkat

masalah etika, sosial, dan politik

baru yang harus ditangani pada

tingkat individu, sosial, dan politik.

Masalah-masalah ini memiliki lima

dimensi moral:
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Understanding Ethical and Social Issues Related to Systems

Teknologi NORA dapat mengambil informasi

tentang orang-orang dari sumber yang berbeda

dan menemukan hubungan yang tidak jelas dan

tidak jelas. Misalnya, mungkin ditemukan bahwa

seorang pelamar pekerjaan di sebuah toko emas

berbagi nomor telepon dengan penjahat yang 

dikenal dan mengeluarkan peringatan kepada

manajer perekrutan.

NONOBVIOUS RELATIONSHIP AWARENESS (NORA)
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TERIMA KASIH
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