
 

  



C. Perkembangan teknologi industri 4.0  

1. Industri 4.0  

Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan 

(artificial intelligence), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, 

mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan 

eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, 

pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang 

telah menjadi kampung global.  

Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di 

Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini 

merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang 

mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik 

yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Sebelum ini telah terjadi 

tiga revolusi industri yang ditandai dengan:  

a. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;  

b. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun  

1870-1900;  

c. Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-

sekarang.  

2. Isu Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim  

Sebagai pengembang perangkat lunak dan gim, penting bagi kita 

untuk mengetahui berbagai isu yang berkembang seperti dampak positif 

negatif pengembangan perangkat lunak, internet of  

thing, cloud computing, information security, personal branding dan hak 

kekayaan intelektual.  

a. Dampak Positif dan Negatif Perangkat Lunak dan Gim  

1) Pengaruh Positif dan Negatif pada perangkat lunak  

Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi 

sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi 

yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan 

cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat 

internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, 



khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Perangkat lunak 

sistem operasi dengan kehandalan tinggi dan kebutuhan sumber 

daya memori maupun prosesor yang minimal serta fleksibel 

terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru, 

merupakan prioritas yang harus dikembangkan. Program aplikasi 

juga perlu dikembangkan, terutama yang terkait dengan sektor 

perekonomian, industri, pendidikan, maupun pemerintahan.  

Dalam mempercepat pengembangan dan pendayagunaan 

perangkat lunak, perlu pula ditinjau implementasi konsep open 

source. Penerapan konsep open source ini diharapkan mampu 

menggalakkan industri perangkat lunak dengan partisipasi seluruh 

lapisan masyarakat tanpa melakukan pelanggaran hak cipta.  

2) Pengaruh Positif dan Negatif pada Gim  

Menurut Anhar (2010:27) Beberapa dampak positif bermain 

gim adalah sebagai berikut:  

- Membantu perkembangan koordinasi tangan, mata, motorik, 

dan kemampuan spasial  

- Meningkatkan kemampuan membuat analisa, keputusan yang 

cepat dan berpikir secara mendalam  

Sedangkan Menurut Anhar (2010: 33), dampak negatif dari 

gim timbul karena 89% dari gim mengandung beberapa konten 

kekerasan. Menurut pendapat Darma (2011:67) dampak negatif 

game online pada siswa atau anak - anak adalah sebagai berikut:  

- Anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain gim pada jam 

di luar sekolah  

- Konsentrasi belajar terganggu karena pikiran siswa cenderung 

mengarah pada permainan yang ada di dalam gim  

- Tertidur di sekolah  

- Sering melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa  

- Nilai di sekolah menurun  

  



b. Internet of Thing (IoT)  

IoT merupakan segala aktifitas yang pelakunya saling 

berinteraksi dan dilakukan dengan memanfaatkan internet. Dalam 

penggunaannya, Internet of Thing banyak ditemui dalam berbagai 

aktifitas, contohnya : banyaknya transportasi online, ecommerce, 

pemesanan tiket secara online, live streaming, elearning, dan lain-lain 

bahkan sampai alat-alat untuk membantu dibidang tertentu seperti 

remote temperature sensor, GPS tracking, dan sebagainya yang 

menggunakan internet atau jaringan sebagai media untuk 

melakukannya.   

c. Cloud Computing  

Cloud Computing merupakan teknologi yang memberikan 

pelayanan secara luas dengan akses internet dimanapun berada, media 

penyimpanan cloud computing berada di internet.  

Cloud computing menyimpan semua data di server yang tidak 

tau dimana letak server tersebut. Ada 3 layanan cloud  

computing yang dapat digunakan yaitu:  

1) Software as a Service (SaaS)  

Layanan cloud computing dimana pengguna dapat 

menggunakan aplikasi atau perangkat lunak (software) yang 

disediakan oleh cloud provider (penyedia jasa cloud  

computing). Contoh dari layanan SaaS adalah layanan produktivitas 

seperti Office365, GoogleDocs, dan Adobe Creative Cloud. 

Layanan email seperti Gmail, YahooMail, dan LiveMail.  

2) Platform as a Service (PaaS)  

Layanan yang difasilitasi oleh cloud provider untuk 

menyediakan platform bagi pengembangan aplikasi-aplikasi. 

Pengguna dapat berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu 

mengkhawatirkan platform aplikasi tersebut. Contoh dari layanan 

PaaS adalah Amazon Web Service, Windows Azure, dan 

GoogleApp Engine. 

  



3) Infrastructure as a Service (IaaS)  

Pada layanan ini pengguna dapat menyewa infrastruktur yang 

di sediakan oleh cloud provider (unit komputasi, storage, memory, 

network, dan sebagainya). Pada layanan ini seluruhnya pengguna 

yang menentukan perangkat perangkat untuk cloud computing 

yang akan digunakan, jika sistem virtual di cloud tersebut 

menggunakan source yang besar, pengguna dapat menambahkan 

RAM sesuai kebutuhan. Contoh dari layanan IAAS adalah Amazon 

EC2, Rackspace Cloud, dan Windows Azure.  

d. Information Security  

Saat ini Indonesia tengah dalam keadaan mendesak cyber-

security atau keamanan dunia maya karena melihat kenyataan bahwa 

tingkat kejahatan di dunia maya atau cyber  

crime di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Namun 

berbeda dengan penangganan kejahatan lainnya, cybersecurity 

membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menangganinya.   

Cyber-security adalah kumpulan alat, kebijakan, konsep 

keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen 

risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang 

dapat digunakan untuk melindungi lingkungan cyber dan organisasi dan 

aset pengguna. Organisasi dan aset pengguna dalam cyber-security 

termasuk perangkat yang terhubung komputasi, personil, infrastruktur, 

aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi dan totalitas informasi yang 

dikirimkan dan/atau disimpan dalam lingkungan maya.  

  

  

  

  

  



Berikut adalah diagram ruang lingkup cyber security:  

  
Gambar 1.104 Cyber Security  

  

e. Personal Branding  

Branding atau pelabelan lebih akrab dilakukan di dunia 

pemasaran. Pelabelan dilakukan karena begitu banyak produk sejenis 

yang beredar, sehingga diperlukan pembeda bagi produk yang satu 

dengan produk yang lain. Hal itu bertujuan untuk membuatnya lebih 

menonjol dibanding produk sejenis lainnya. Prinsip dasar itulah yang 

kemudian diterapkan dalam konteks personal branding.  

Personal branding dapat mengatur presepsi seseorang terhadap 

orang lain, dengan menceritakan pengalaman kepada orang lain secara 

natural sehingga orang lain berpikir bahwa persepsi tersebut dibangun 

dengan sendirinya (Montoya, 2002). Personal branding juga dapat 

dikatakan sebagai proses di mana seseorang dipandang sebagai sebuah 

brand (merek) oleh target  

market (Lair, Sullivan, dan Cheney, 2005:35). Dapat disimpulkan bahwa 

personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi 

masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, diantaranya 

kepribadian, kemampuan, atau nilainilai, dan bagaimana stimulus-

stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada 

akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran (McNally & Speak, 

2002).  

  



f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kekayaan yang timbul 

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya 

intelektual bisa dari berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, 

sastra, atau teknologi. Karya-karya tersebut biasanya dilahirkan dengan 

pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, sehingga menghasilkan nilai-

nilai tertentu.  

Ada beberapa macam HKI, namun yang penting bagi para 

pengusaha pembuat gim adalah:  

  

1) Hak Cipta  

Hak Cipta diperlukan untuk menghindari sengketa pemilik 

hak cipta. Sengketa bisa saja terjadi apabila suatu aplikasi dinilai 

telah sukses, yaitu telah menghasilkan aliran keuntungan. Mungkin 

ada karyawan perusahaan yang keluar dan membuat perusahaan 

sendiri, dengan menjiplak sebuah karya aplikasi. Hal semacam 

inilah yang bisa dihindari dengan pendaftaran dan pencatatan Hak 

Cipta.  

Pencatatan hak cipta dilakukan di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 

sesuai ketentuan UU No. 28/2014 Tentang Hak  

Cipta. Yang diakui sebagai pemilik hak cipta adalah pendeklarator pertama 

dari sebuah karya, termasuk karya aplikasi.  

Pengurusan pencatatan hak cipta ini bisa dilakukan secara 

Online dan bisa diakses melalui : https://ehakcipta.dgip.go.id. 

Setelah semua persyaratan dikirimkan, pengirim akan 

mendapatkan email balasan resmi yang mencantumkan username 

dan password yang bisa digunakan untuk mengakses e-hak cipta.  

2) Hak Merek  

Pengertian merek menurut UU No. 20 tahun 2016 adalah 

tanda yang dapat ditampilkan secara garis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 



kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa.  Oleh karena itu merek perlu didaftarkan agar tidak terjadi 

sengketa antar merek dan melindungi pemiliknya.  

Merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum 

untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu yang sama 10 tahun. Perlindungan merek terdaftar 

selama 10 tahun tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan 

permohonan merek yang bersangkutan.  

Pengurusan pendaftaran merek bisa diawali dengan 

pengecekan kemiripan merek yang didaftarkan dengan merek-

merek yang sudah terdaftar dengan cara penelusuran merek di 

fasilitas online data merek Indonesia yang disediakan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual pada http://penelusuran-

merek.dgip.go.id/.  

Diharapkan dengan sudah didaftarkannya merek produk, 

maka dikemudian hari tidak ada masalah sengketa terkait dengan 

merek.  

3) Rahasia Dagang  

Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang - Undang 

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Beberapa hal 

pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Rahasia Dagang yang 

perlu diketahui adalah sebagai berikut:  

a) Hak Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui 

oleh umum di bidang teknologi dan/atau usaha, mempunyai 

nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan 

dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.  

b) Objek pengaturan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di 

bidang teknologi dan/atau usaha yang memiliki nilai ekonomi 



dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, 

lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi:  

(1) Metode produksi  

(2) Metode pengolahan  

(3) Metode penjualan  

(4) Informasi lain di bidang teknologi dan/atau usaha yang 

memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat 

secara umum  

c) Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi 

yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain 

adalah:  

(1) Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh kalangan di 

luar perusahaannya;  

(2) Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para 

karyawan di dalam perusahaannya;  

(3) Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk 

melindungi kerahasiaan informasinya;  

(4) Nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi 

pesaingnya;  

(5) Derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan 

atau menduplikasikan informasi yang sama oleh pihak lain.  

d) Perlindungan rahasia dagang timbul berdasarkan Undang-

Undang Rahasia Dagang.  

e) Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:  

(1) Pewarisan;  

(2) Hibah;  

(3) Wasiat;  

(4) Perjanjian tertulis; atau  

(5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan.  

f) Jangka Waktu Perlindungan  

Dalam perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang 

membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan 



rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan 

dan melakukan usahausaha untuk melindungi kerahasiaannya 

maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.  

g) Pelanggaran dan Sanksi  

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain 

apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang 

tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:  

- Pencurian;  

- Penyadapan;  

- Spionase industri;  

- Membujuk  untuk  mengungkapkan  atau membocorkan 

rahasia dagang melalui penyuapan, paksaan dll;  

- Dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari 

kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga 

rahasia dagang yang bersangkutan.  

Selanjutnya ketentuan pidananya ialah “Barangsiapa dengan 

sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak 

lain, atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana dimaksud 

termasuk delik aduan.  

  

Setelah mempelajari materi ini, banyak manfaat yang akan kamu rasakan 

dalam meningkatkan pengetahuan terhadap isu yang bekembang pada industry 

4.0. Isu pengembangan perangkat lunak dan gim bidang IoT, Cloud Computing, 

Information Security, Personal Branding dan Hak kekayaan intelektual dapat 

membekali pengetahuan kalian dalam mempersiapkan produk yang berkualitas 

yang sesuai dengan perkembangan jaman.  

  

  



QUIZ  

I. Tugas Mandiri  

Buatlah sebuah perencanaan produk bidang pengembangan perangkat 

lunak atau gim yang memperhatikan berbagai isu seperti IoT, Cloud 

Computing, Information Security, Personal Branding dan Hak Kekayaan 

Intelektual!  

  

II. Latihan Soal  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan industry 4.0!  

2. Sebut dan jelaskan dampak positif dan negative pada pengembangan 

perangkat lunak dan gim!  

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan internet of thing, cloud 

computing dan cyber security!  

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Personal branding! Dan berikan 

contoh personal branding bidang perangkat lunak dan gim!  

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan HKI!  

 


