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Abstract
Security and privacy of bank customer is the most important thing when we talk about information technology
ethic in bank literature. Security and privacy of bank customer is related to security and privacy of officer such
us teller, customer service, sales manager and so on. The information can be found in email, database
transaction and other logs information. Trend of using outsourcing in bank makes top level management mast be
count its strong and weakness . In outsourcing, the security and privacy of bank customer and officer held by
third party institution. This paper is talk about Information Technology (IT) Ethics when bank institution
outsource its vital division to third party. Case study of this paper is outsourcing IT at Bank Danamon, Tbk.
Key Words: IT Ethics, Outsourcing, Banking.
Keamanan dan privasi nasabah bank merupakan hal penting ketika berbicara mengenai etika teknologi informasi
dalam dunia perbankan. Keamanan dan privasi nasabah bank bergantung dengan pelaksanaannya oleh pegawai
bank seperti teller, Customer Service, Sales Manager dan sebagainya. Informasi dapat dijumpai pada email,
transaksi database dan rekaman informasi lainnya. Trend penggunaan outsourcing dalam IT saat ini
mengakibatkan pimpinan level atas suatu institusi perbankan harus menghitung kelebihan dan kelemahan
penggunaan outsourcing. Dengan outsourcing, keamanan dan privasi nasabah bank ataupun pegawai bank ikut
juga dipegang institusi pihak ketiga. Paper ini membicarakan tentang etika IT ketika suatu institusi perbankan
mengalihdayakan divisi pentingnya kepada pihak ketiga. Studi kasus paper ini adalah pada pengalihdayaan IT
pada Bank Danamon, Tbk.
Kata Kunci: IT Ethics, Outsourcing, Perbankan.

I. PENDAHULUAN
Paper ini merupakan analisa pada PT Bank
Danamon, Tbk. yang merupakan perusahaan swasta
nasional perbankan yang tersebar dari Aceh hingga
Papua.
Beberapa
perusahaan
outsourcing
Information Technology (IT) tercatat antara lain
master system, altelindo, solusi dan sebagainya yang
menangani divisi yang berbeda. Untuk masalah
penanganan data nasabah harian ditunjuk PT
Altelindo Karya Mandiri (altelindo) antara lain
menangani instalasi prasarana dan sarana cabang
(networking, desktop, sistem transaksi cabang
beserta servernya). Dengan ruang lingkup cabang
yang ada di Bank Danamon, Tbk, akan diteliti
terlebih dahulu data apa saja yang terletak di cabang
yang melibatkan pihak ketiga (outsourcing).
Tujuan yang akan dicapai adalah apakah
melakukan tindakan outsourcing terhadap sarana IT
melanggar etika perbankan dari sisi kerahasiaan,
keamanan dan privasi para nasabah dan informasi
penting lainnya. Sebagai manfaatnya semoga dapat

menjadi
sumber
pertimbangan
saat
akan
mengalihdayaan divisi IT pada perusahaan dan juga
siap dengan merancang manajemen resiko tambahan
untuk kasus outsourcing ini. Sehingga dengan
mengetahui resiko yang mungkin terjadi pihak
pertama dapat melakukan langkah awal yang
meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bukunya, Applegate, (2004),
mengungkapkan metode IT Service Delivery dalam
rangka efisiensi fungsi bisnis suatu institusi, atau
dengan cara outsourcing. Dari sisi efisiensi, institusi
yang melakukan outsourcing memiliki keuntungan
dari sisi operasional harian, penanganan SDM dan
peralatan yang dibutuhkan yang sudah tersedia oleh
pihak penyelenggara outsourcing. Masalah-masalah
ketenagakerjaan seperti biaya kesehatan, pensiun,
cuti dan sebagainya tidak lagi menjadi masalah
karena sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara
outsourcing itu sendiri.

Dampak langsung yang terlihat dari
pengalihan wewenang IT ke pihak ketiga dari sisi IT
antara lain dapat diketahuinya data nasabah oleh IT
baik saat seting backup database, setting email dan
portal, data user teller, data history ATM dan
sebagainya yang mungkin saat maintaining maupun
setting. Walaupun dari sisi etika, itu semua
tergantung dari etika IT dari pihak outsourcing,
pihak Bank juga memiliki etika untuk menjaga
kerahasiaan, keamanan dan privasi para nasabahnya
dengan cara membuat aturan-aturan yang
meminimalkan sebanyak mungkin kemungkinan
penyalahgunaan oleh oknum outsourcing yang
melanggar etika.
Loudon, (1995), menyatakan bahwa dalam
menganalisa etika, kita harus membagi dua antara
etika individu dengan etika kolektif maupun antara
aturan (rules) dengan konsekuensi (consequences),
seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Topologi Teori Etika (Sumber: Loudon,
(1995)).
Dalam bukunya, Northcutt, (2004), mirip
dengan gambar di atas, hanya saja Phenomenologists
identik
dengan
konservatif,
sedangkan
Consequences identik dengan liberal. Liberal dan
Consequences lebih longgar, karena ukuran etika
tidak hanya sekedar dari aturan “wrong” dan “right”
saja.
III. METODE PENELITIAN
Seperti diungkapkan oleh Najmulmunir,
(2009),
diantara
metode
sejarah,
metode
deskriptif/survey, metode eksperimen, metode
grounded research dan metode penelitian tindakan,
metode yang cocok digunakan untuk tulisan ini
adalah metode deskriptif/survey yaitu penyelidikan
yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan
gejala-gejala yang ada dan mencari keteranganketerangan secara faktual, terutama menyangkut

kegiatan outsourcing di PT Bank Danamon, Tbk
Indonesia, Tbk.
Studi pustaka dilakukan dengan membaca
buku teks tentang IT Ethics dan jurnal-jurnal yang
tersedia luas di internet. Kebanyakan penelitian
dengan cara pemantauan langsung pada PT Bank
Danamon Indonesia, Tbk selama kurang lebih tiga
tahun.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa dilakukan dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan polemik etika dasar yang
terjadi selama pelaksanaan kegiatan outsourcing,
kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan
utama yaitu apakah secara etika, pemanfaatan
outsourcing tidak melanggar etika. Beberapa
polemik etika yang kerap dijumpai antara lain:
a) Bolehkah melihat isi email client kita?
b) Bolehkah melihat isi database yang akan
dibackup atau disetup?
c) Bolehkah
meminjam
password
untuk
kemudahan setting dan instalasi?
d) Bolehkah melihat history transaksi cabang
miliki client kita?
Sebenarnya masih banyak pertanyaanpertanyaan lain yang menjadi polemik saat
dilakukannya sistem outsourcing IT pada institusi
perbankan. Namun keempat pertanyaan di atas
dirasa penting dijawab karena kebanyakan
outsourcing dilakukan pada institusi yang
menangani pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan
masih jarang outsourcing melibatkan data center
nasabah (mainframe) karena resiko yang besar yang
harus ditanggung oleh pihak bank jika terjadi
penyalahgunaan (fraud). Untuk menganalisanya
akan kita coba dengan dua pendekatan seperti yang
dilakukan oleh Northcutt, (2004), yaitu dengan
melihat dari sudut pandang konservatif maupun
liberal. Konservatif adalah paham yang memisahkan
yang benar dan salah secara tegas sesuai protokol,
perjanjian dan sebagainya tanpa adanya sedikitpun
toleransi. Terkadang paham konservatif hanya
memandang tugas pokok saja dan melupakan
kemaslahatan/kebaikan
lingkungan
sekitarnya.
Berbeda dengan paham liberal yang cenderung
toleran, dengan melihat efek negatif yang terjadi
seandainya rule benar-benar dilaksanakan apa
adanya tanpa sedikitpun sikap kritis.
Terakhir akan kita analisa dengan metode
yang dilakukan oleh Loudon, (1995), dalam
menganalisa apakah etika yang dilakukan oleh pihak
Bank Danamon, Tbk sudah baik dilihat dari sisi
rules dan consequences. Konsekuensi yang harus
diambil sudah pasti harus diperhitungkan oleh pihak
pengguna jasa outsourcing dan memasukkannya

dalam risk management yang harus diawasi setiap
saat.
a)

Bolehkah melihat isi email client kita?

Dalam keseharian, ternyata banyak juga
user yang belum dapat menangani email karena
setting email membutuhkan alamat pop3 dan smtp
yang mungkin berbeda antara satu divisi dengan
divisi lainnya sehingga membutuhkan bantuan dari
pihak IT untuk bantuan. Saat menanganinya, paham
konservatif, seperti diutarakan oleh Northcutt,
(2004), isi email tidak boleh dilihat oleh staf IT,
karena akan mengintervensi privasi client (email
percintaan, data nasabah penting, surat edaran dan
sebagainya).
Sedangkan
paham
liberal
membolehkan karena saat import inbox (biasanya
user yang kebanyakan manajer, pindah dari cabang
yang lain), tentu saja agar diperoleh hasil yang
akurat (integritas data) mau tidak mau harus melihat
dan membandingkan isi inbox.
Masalah muncul jika seseorang pegawai
outsource memang ditugaskan juga untuk
menyelidiki aktivitas karyawannya. Apakah boleh
melihat isi email? Menurut Barger, (2008): 179,
masih dikatakan etis jika perusahaan melihat isi
komputer seorang pegawai dengan alasan, komputer
tersebut merupakan aset perusahaan. Tentu saja
pihak perusahaan berkewajiban memberitahukan di
awal bahwa pada saat tertentu pihak perusahaan
akan mengecek hardware dan software serta data
dari perangkat yang dipinjamkan kantor.
Data sederhana walaupun sekedar informasi
nama, alamat dan sejenisnya, bagi pesaing
merupakan sumber informasi berharga. Apalagi
datanya lengkap hingga ke jumlah tabungannya.
Nasabah bisa saja pindah ke bank lain walaupun
hanya selisih bunga sedikit saja. Perlu diketahui
bahwa dalam perbankan dikenal adanya special rate,
yaitu bunga khusus yang berbeda dari bunga yang
diumumkan bank. Dengan mempermainkan special
rate, bank dapat menggoda nasabah bank lain, tentu
saja ditambah bonus dan hadiah tertentu. Bahkan
sering terjadi bukan hanya saja nasabahnya yang
pindah, marketingnya pun ikut pindah beserta
nasabah yang dikelolanya. Pernah terjadi satu
cabang seluruh pegawainya pindah bank.
Sebenarnya masalah email dapat dicegah
kebocoran informasinya seandainya orang yang
menggunakan email, secara mandiri, mengamankan
datanya. Alangkah baiknya memperbaiki kerusakan
yang terjadi pada emailnya tanpa perlu bantuan
divisi IT. Dan yang terpenting jangan melakukan
sharing password walaupun kepada pihak IT.
Namun tetap saja akan bocor jika pihak-pihak yang
menangani mail server memang berniat ingin
mencuri data email penting. Akan tetapi belakang

muncul perangkat lunak yang membantu user
melakukan proses enkripsi file yang di-attach pada
emailnya.

Gambar 2 Microsoft Outlook untuk Aplikasi Email
Bagi orang yang kesehariannya bergelut
dengan IT, jika ingin mengetahui isi email orang
lain, tidak harus membuka email yang dimiliki.
Cukup dengan mengambil database emailnya
(berekstensi dbx atau pst) data dapat dibuka di
komputer lain dengan jalan mengimpor dari file dbx
atau pst tersebut. Sehingga walaupun email
dipassword tetapi jika database tidak dipassword isi
database yang biasanya email penting dapat dibaca.
File yang akan diambil tidak harus seorang hacker
membuka komputer sasaran. Dia dapat mengambil
file lewat komunikasi jaringan di cabang tersebut.
Apalagi jika diberi wewenang memegang password,
sangat berbahaya dan memiliki resiko tinggi.

Gambar 3 Database Email di Klien
Sejak awal tahun 1990 tiap administrator
mail server dapat melihat isi email seluruh klien
tanpa melawan hukum karena memang hukum yang
ada belum jelas tentang hal tersebut. Hal ini
diakibatkan kesenjangan antara hukum biasa dengan

hukum yang menyangkut dengan teknologi
informasi (Barger, 2008:194). Memang terjadi
dilema antara keamanan dengan kemudahan
operasional.
Untuk
sistem
yang
sangat
mengandalkan teknologi informasi memang peran
administrator sangat vital dalam kelancaran
operasional. Sulit disalahkan apakah administrator
atau user tersebut apabila seorang user tidak dapat
login sehingga tidak dapat melakukan transaksi
penting.
b)

Bolehkah melihat isi database yang akan dibackup atau di-setup?

Backup
yang
merupakan
proses
menggandakan data agar jika data utama rusak, data
backup dapat menggantikannya, adalah tugas
penting dari seorang database administrator.
Northcutt, (2004), menulis bahwa bagi paham
konservatif, melihat isi database yang di-backup
merupakan pelanggaran karena di luar prosedur
seorang database administrator. Sedangkan bagi
paham liberal, tidak mungkin menghasilkan backup
yang valid jika tanpa melihat isi data yang dibackup,
apakah benar yang dibackup data terakhir.
Sekarang masalahnya adalah bagaimana
jika yang melakukan backup tersebut adalah pihak
ketiga (perusahaan outsourcing)? Bagi pihak
perbankan mungkin menyerahkan etika tersebut
kepada pihak perusahaan outsourcing apakah
sanggup menjaga etika para karyawannya.
Masalahnya adalah bagaimana dengan keamanan,
kerahasiaan dan privasi para nasabahnya. Apakah
pihak bank akan bertanggung jawab atau
menyerahkan tanggung jawab kepada perusahaan
outsourcing. Atau apakah pihak outsourcing
bertanggung jawab apabila data nasabah diketahui
oleh bank pesaing sehingga banyak nasabahnya
yang beralih ke bank pesaing itu.

Gambar 4 Mengakses Database Transaksi guna
Backup Database

Secara profesional, tentu saja pihak
outsourcing memiliki etika untuk menjaga
kerahasiaan database klien-nya. Tetapi apakah dapat
menjamin, pegawainya tetap menjaga kerahasiaan
database klien? Kian maraknya penyedia layanan
outsourcing berdampak pada perputaran ke luar
masuknya karyawan antara satu perusahaan
outsourcing dengan perusahaan outsourcing lainnya
dengan alasan keuangan. Belum tentu karyawan
yang keluar masuk tersebut memiliki niat baik untuk
bekerja bagi perusahaannya. Perlu difikirkan adanya
kemungkinan spionasi oleh satu perusahaan terhadap
perusahaan lainnya. Padahal Bank merupakan
institusi yang penuh persaingan. Kepindahan satu
nasabah “Gold” dengan milyaran rupiah dananya
tidak hanya atas keinginan nasabah, dapat saja
dengan tarikan oleh marketing bank pesaing yang
mengetahui database nasabah itu yang mungkin saja
diperoleh dari backup database yang bocor.
c)

Bolehkah
meminjam
kemudahan instalasi?

password

demi

Saat instalasi email, kerap dijumpai user
yang tidak berada di tempat. Biasanya, user
memberikan password kepada pihak outsourcing IT
tersebut agar dapat menguji hasil instalasinya.
Walaupun baik paham liberal maupun konservatif
melarang sharring password, begitu pula aturan
perusahaan, di lapangan hal itu sering terjadi. Lebih
berbahaya lagi, jika email-email penting yang
biasanya dimiliki oleh karyawan level menengah ke
atas tersebar ke luar yang berakibat bocornya
planning dan strategi bisnis perusahaan. Sehingga
jika dilihat dari dampaknya (consequences), seperti
yang disarankan oleh Loudon, (1995), perlu
diusahakan efek sekecil mungkin, misalnya
menganjurkan user agar mengganti password secara
berkala atau segera mengganti semua password
setelah pihak outsourcing IT membenahi perangkat
IT yang dimilikinya.
Dikenal tiga prinsip dasar keamanan sistem
informasi antara lain: Autentikasi, Privasi dan
Nonrepudiation. Prinsip nonrepudiation berarti
seseorang tidak dapat menyangkal bahwa suatu
berkas digital (email, blog, dan sejenisnya) bukan
dibuat oleh user yang bersangkutan tetapi terbukti
bahwa si pengirim adalah user tersebut. Dengan
demikian peran login dan password sangat krusial.
Seseorang dapat dituduh walaupun tidak melakukan
suatu tindak kriminal (pencemaran nama baik,
penyebaran hal berbau porno dan membuat
kericuhan berbau SARA) karena login dan password
account email/blog dicuri orang.

Gambar 5 Login Aplikasi Transaksi yang
Memerlukan Password
Tiap karyawan memiliki password lebih
dari satu dan kian banyak saat jabatan strukturalnya
meningkat. Password-password yang ada antara
lain: login active directory, login Branch Teller
untuk transaksi, login AS400 untuk akses ke
mainframe, email dan portal, BI Checking, khasanah
dan sebagainya yang jika dihitung bisa lebih dari
lima yang semuanya tidak boleh ditulis apalagi
disharing.
Yang krusial adalah saat migrasi dari satu
core banking system ke core banking system yang
lain. Di akhir tahun 2008 dilakukan migrasi dari
core banking system berbasis desktop (dengan
vendor fiserv alliant) ke core banking system
berbasiskan web dengan vendor i-flex. Saat instalasi
tentu saja pihak IT yang dialihdayakan oleh pihak
ketiga memperoleh hak akses yang hampir
mendekati top level administrator. Dari login pc,
login server hingga isi dari database oracle 10g
yang dipasang pada tiap server cabang.

Dalam hal instalasi dikenal langkahlangkah test integrasi (SIT), User Acceptance Tes
(UAT) dan Product Assurance Test (PAT) yang
harus berjalan normal di ketiga tahap tersebut.
Kesalahan di satu tahap akan menimbulkan resiko
saat software resmi diberlakukan. Software yang
dibuat kebanyakan dari vendor luar, sedangkan
instalasi dan testingnya dilakukan oleh orang dalam
yang saat ini kebanyakan dialihkan ke pihak
outsourcing. Memang sangat riskan jika testing
diserahkan tanggung jawab seluruhnya ke pihak
outsourcing, apalagi ikatan kerja hanya berupa
project dengan jangka waktu beberapa bulan saja.
Terlepas apakah seseorang bekerja sebagai
pihak outsourcing atau tidak, terdapat etika umum
untuk seseorang yang melakukan aktivitas rekayasa
perangkat lunak (software engineering). Berikut ini
merupakan beberapa etika seorang perancang
perangkat lunak versi 5.2 rekomendasi dari
ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software
Engineering Ethics and Profesional Practise
(Barger, 2008: 98):
a) Dalam ranah publik, seorang perancang
software harus berperilaku konsisten mengikuti
harapan-harapan publik.
b) Seorang perancang perangkat lunak harus
berperilaku konsisten dan sesuai dengan
harapan stakeholder.
c) Seorang perancang perangkat lunak harus
mengusahakan produk sedapat mungkin
mengikuti standar yang baik.
d) Pimpinan proyek pembuatan software harus
selalu mengedepankan pendekatan yang
beretika dalam melakukan fungsi manajemennya.
e) Seorang perancang software harus memiliki
integritas dan mengutamakan kepentingan
publik.
f) Terhadap rekan kerja seorang perancang
software harus berperilaku sportif dan adil.
g) Seorang perancang software harus terus belajar
guna meningkatkan kompetensinya dan disertai
dengan etika.
d)

Gambar 6 Core system baru yang diinstal oleh pihak
outsourcing

Bolehkah melihat history transaksi cabang
milik client kita?

History/riwayat transaksi kerap dijumpai
pada mesin ATM atau server cabang. Pihak
outsourcing IT kerap diminta bantuan untuk
menangani proses backup tersebut. History ATM
dibackup setiap hari, begitu pula history transaksi di
teller. Berbeda dengan paham konservatif yang
melarang IT melihat isi backup, Northcutt, (2004),
menyatakan bahwa paham liberal membolehkan
dengan alasan integrasi data. Selain backup, IT

terkadang tidak hanya bertanggung jawab terhadap
suksesnya proses backup melainkan terhadap hasil
backup-nya, valid atau tidak. Jadi terkadang IT mau
tidak mau harus melihat isi data untuk memastikan
data yang dibackup benar-benar data yang
dimaksud.
Kembali melihat kasus penggunaan
outsourcing IT, mau tidak mau informasi transaksi
jatuh ke pihak ketiga (outsourcing). Seandainya
petugas IT tersebut menjaga kerahasiaan, tetap saja
dapat dikatakan data sudah tersebar ke luar. Padahal
informasi merupakan salah satu aset berharga suatu
institusi.
Etika yang terlibat dalam outsourcing IT
antara lain etika profesi IT (IT Ethics/Computer
Ethic), etika Perbankan dan etika bisnis. Selain
dianalisa menurut konsep Nortcutt, (2004), yang
membagi menjadi dua paham yaitu konservatif dan
liberal, ada baiknya konsep Loudon, (1995), yang
membagi juga menjadi individu dan kolektif.
Jika dilihat dari sudut individu, kelima
polemik etika yang dibahas di atas akan mengerucut
menjadi konservatif dan liberal. Paham konservatif
melarang melihat email, melihat isi backup, sharring
password dan melihat history transaksi cabang.
Sehingga bagi paham konservatif, secara tidak
langsung dapat dikatakan bahwa tidak akan ada
perpindahan informasi dari sisi bank ke pihak ketiga
(perusahaan outsourcing). Sedangkan paham liberal
membolehkan petugas IT melihat isi email, isi
backup database dan melihat history transaksi
cabang, secara tidak langsung mengakui adanya
perpindahan informasi dari bank ke pihak ketiga
(perusahaan outsourcing).
Jika dilihat dari sudut kolektif, terkadang
“right” dan “wrong” bergeser, dimana walaupun
“wrong”, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang
akan dipandang sebagai “right”, yang oleh
Summers, (1992), diberi istilah Collective Violance.
Jadi karena trend penggunaan outsourcing sedang
meningkat
dan
kebanyakan
perusahaan
memanfaatkan jasa outsourcing maka mereka
mengganggap
“right”
tindakan
melakukan
outsourcing itu. Sayangnya beberapa agama sangat
tidak
menganjurkan
faham kolektif
yang
mendewakan demokrasi, bahkan pandangan pendeta
Vatikan mengatakan bisa saja demokrasi berjalan
dalam lingkungan yang berisi sekumpulan penjahat.
Perlu diperhatikan bahwa bencana yang
terjadi pada tahun 1998 yang dikenal dengan istilah
krisis moneter disebabkan pertama kali oleh
penyalahgunaan dana oleh bank-bank yang
jumlahnya waktu itu banyak sekali dan menjamur di
mana-mana. Kredit macet yang terjadi terkadang
akibat informasi yang salah baik dari bagian risk

management, bagian pinjaman (loan) dan dapat saja
disengaja oleh pihak-pihak tertentu, yang memang
Namun jangan dilupakan consequences
harus diperhitungkan, apakah consequences-nya
baik atau buruk baik dari sisi perbankan maupun
nasabahnya. Untuk melihat konsekuensi, diandaikan
apabila pihak perusahaan outsourcing, petugas ITnya melanggar etika, maka dampaknya adalah
kerugian di sisi perbankan, dimana data nasabah
dapat diketahui oleh bank lain (kebanyakan
perusahaan outsourcing IT menangani lebih dari satu
bank), selain juga kekurangnyamanan yang dialami
nasabah karena bocornya data pribadinya
(penghasilan, alamat rumah dan sejenisnya).
Gambar 1 bila digambarkan kembali untuk
kasus outsourcing IT di perbankan dapat dilihat pada
gambar di bawah ini. Terdiri dari empat kuadran
dengan koordinat mendatarnya adalah rule dan
konsekuensi serta koordinat vertikalnya adalah
kolektif (makro) dan individu (mikro).
R u le

C o le ctivity
(M a cro )

In d ivid u a l
(M icro )

O u tso u rce la ya k
d ite ra p ka n ka re n a
se b a g ia n b e sa r
p e ru sa h a a n su d a h
m e n e ra p ka n n ya &
tid a k a d a la ra n g a n
d a ri p e m e rin ta h

O u tso u rch in g d a p a t
d ite ra p ka n b ila
in d ivid u p e ru sa h a a n
o u tso u rce b e re tika

C o n se q u e n ce s

O u tso u rce tid a k la ya k
w a la u p u n tid a k a d a
la ra n g a n jika
m e ru g ika n b a n k,
n a sa b a h , p e ke rja IT ,
w a la u p u n b a n ya k yg
m e n e ra p ka n

O u tso u rce m e m iliki
ko n se ku e n si
b o co rn ya ra h a sia
b a n k ke p e ke rja
o u tso u rce yg te rlib a t

Gambar 7 Hubungan Etika antara kolektif – individu
dan
Rule (konservatif) – Consequences (liberal)
Tampak pada gambar di atas bahwa ada
empat kuadrant yang menghubungkan rule dan
konsekuensi dengan kolektif dan individu. Untuk
rule yang kolektif, outsourcing layak diterapkan
karena
sebagian
besar
perusahaan
telah
menerapkannya dan tidak ada larangan dari
pemerintah. Sedangkan kolom konsekensi dan
kolektif beranggapan bahwa outsourcing tidak layak
walaupun tidak ada larangan jika merugikan bank,
nasabah, pekerja IT walaupun banyak yang
menerapkannya. Kolom rule dengan baris individu
menyatakan bahwa outsourcing dapat diterapkan

bila individu perusahaan alih daya beretika baik.
Terakhir kolom konsekuensi dengan baris individu
menyatakan bahwa outsource memiliki konsekuensi
bocornya rahasia bank ke pekerja oursource yang
terlibah.
Usaha telah banyak dilakukan oleh pihak
bank untuk mencegah adanya tindakan fraud baik
oleh karyawan internal bank maupun pihak
perusahaan alih daya dengan memasang poster,
mengikutkan seluruh karyawan termasuk karyawan
outsourcing untuk pelatihan, penyuluhan dan
sejenisnya. Tindakan fraud tidak memandang
apakah dilakukan oleh karyawan sendiri atau pihak
ketiga, bahkan resiko lebih besar jika fraud
dilakukan oleh orang dalam.

Gambar 8 Poster Sosialisasi Anti Fraud
Mengingat panduan etika dari ACM/IEEECS Joint Task Force on Software Engineering Ethics
and Profesional Practise yang kebanyakan
mensyaratkan dengan ketat etika untuk seseorang
yang bekerja dalam dunia teknologi informasi serta
keharusan untuk memperhatikan kepentingan publik
maka beberapa tahun terakhir banyak instutusi yang
mengkhususkan diri menangani sekuritas sistem
informasi yang banyak dijumpai pada situs
perbankan. Munculnya pihak ketiga yang menangani
sekuritas ternyata justru berdampak positif dari
sudut konsumen karena merasa aman lantaran
dilindungi oleh perusahaan tertentu (walaupun pihak
ketiga) yang mengkhususkan diri menangani
keamanan.

Gambar 9 Penyedia Layanan Keamanan Sistem

V. KESIMPULAN
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa
paham konservatif membolehkan outsourcing IT
dengan syarat etika profesi dari petugas IT pihak
outsourcing tidak menyalahi aturan (tidak melihat
email, database, sharring password dan melihat
history transaksi cabang). Sehingga dapat dikatakan
outsourcing adalah “right” dengan syarat etika
profesi IT tidak dilanggar oleh petugas IT di
perusahaan outsourcing tersebut.
Paham liberal yang sedikit realistis dan
melihat dari kenyataan yang ada dan tidak sekedar
melihat prosedur belaka menyadari adanya
perpindahan informasi bank ke tangan pihak ketiga
(outsourcing) yang tidak bisa dielakkan. Oleh karena
itu bila dilihat dari sisi keamanan, kerahasiaan dan
privasi nasabah mau tidak mau, melarang
outsourcing, kecuali jika ada jaminan dari pihak
outsourcing untuk tidak membocorkannya ke pihak
lain.
Setelah melakukan pembahasan di atas, ada
baiknya bank pengguna jasa outsourcing sebaiknya
tidak melupakan paham liberal yang meyakini akan
bocornya data bank ke pihak lain. Oleh karena itu
jasa outsourcing harus dibatasi hanya untuk bidang
kerja yang tidak vital. Atau bila tidak
memungkinkan, akses yang membuat pihak
outsourcing mengakses data ditutup (pihak
outsource tidak boleh mengerjakan data transaksi,
sharring password dan akses ke core sistem
lainnya).
Beberapa literatur membagi etika dalam
dua kubu yaitu kubu konservatif dan kubu liberal.
Untuk negara kita masih dipertanyakan apakah
pembagian dua kubu tersebut telah tepat atau belum.
Apalagi etika menyangkut tingkah laku dan sudut
pandang seseorang, sehingga sangat dipengaruhi
oleh adat istiadat, tingkat pendidikan, agama dan
faktor lain yang berbeda antara satu bangsa dengan
bangsa yang lain.
Penelitian lebih lanjut harus diperluas
bukan hanya IT Ethics, melainkan juga Business
Ethic dan Etika Profesi. Karena Etika seorang bankir
adalah melindungi nasabah sebaik mungkin baik
dari sisi keamanan, kerahasiaan dan privasi

keuangannya. Terlebih pengalaman krisis moneter
beberapa tahun yang lalu diakibatkan oleh
penyelewengan-penyelewengan dari sisi etika
profesi dan bukan dari IT Ethics.
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