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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada abad ke-21, teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang 

pesat dan menjadi pilar penting dalam dunia internasional. Perkembangan TI 

terutama internet menjadi kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi perubahan 

aktifitas dalam masyarakat internasional. Transformasi tersebut, di dorong oleh 

gobalisasi teknologi yang menyebar luas dan mempengaruhi sendi kehidupan nation-

state. Adanya perkembangan TI secara global, negara-negara mulai memanfaatkan 

teknologi digital agar memberi kemudahan dan efisiensi untuk menjalankan berbagai 

aktifitas dalam hubungan internasional. 

 Pengaruh dari teknologi informasi tersebut telah mendorong negara untuk 

membangun dan mengembangkan TI lebih maju, agar dapat digunakan memenuhi 

kebutuhan negara dan membantu aktifitas di masyarakat. Hal ini, disebabkan adanya 

keinginan masyarakat yang menuntut TI agar memberikan kemudahan (accessibility) 

pada penggunanya, masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli (affordability), 

memiliki kualitas layanan yang baik (quality), memiliki keamanan (security), serta 

memberikan produktivitas dalam mendukung kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.1 

                                                           
1 Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik-Kementerian Kominfo, 2013, Manfaat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Tepat Guna, Monumen Pers Nasional. 
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TI juga memiliki peranan penting untuk menjalankan aktifitas diberbagai sektor baik 

dalam pemerintahan ataupun layanan masyarakat.  

Perkembangan TI dan internet yang pesat, bukan hanya dapat merubah 

kegiatan dalam masyarakat internasional, tetapi juga merubah tindakan kejahatan 

tradisional menjadi kejahatan digital (cyber crime)2. Transformasi dari tindakan 

kejahatan tersebut berdasarkan pada tingginya tingkat ketergantungan dalam dunia 

digital (acute technological dependency)3 di setiap negara. Kejahatan digital atau 

kejahatan dalam cyberspace tersebut seperti: hacking4, cracking5, carding6, 

cybertalking7, dan lainnya, dapat menjadi ancaman serta mempengaruhi stabilitas 

pada jaringan ICT global. 

TI memberikan manfaat, sekaligus dapat menjadi ancaman bagi negara. 

Ancaman TI bagi negara yaitu dapat digunakan untuk melakukan tindakan cyber 

attack, contohnya sebagai mata-mata, eksploitasi jaringan, pencurian informasi 

rahasia dari perusahaan ataupun negara, serta aktifitas lainnya. Kegiatan cyber attack 

                                                                                                                                                                      
http://mpn.kominfo.go.id/index.php/2013/07/01/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tepat-
guna/ diakses tanggal 04-12-2013. 
2 Cyber crime adalah upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau  jaringan 
komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau 
kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. 
3 Ibid.  
4 Hacking dalam arti yang luas yaitu menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. 
Pelakunya disebut sebagai hacker. Istilah hacker sendiri masih belum baku karena sebagian orang ada 
yang mengkonotasikan negatif dan positif. Istilah hacker dan cracker memiliki batas yang tipis. 
Batasan ini ditentukan oleh etika, moral, dan integritas dari para pelakunya. Tetapi, istilah cracker 
lebih mengarah pada konotasi yang negatif, karena bersifat merusak. 
5 Cracking yaitu kegiatan menyusup dalam komputer orang lain yang sifatnya secara sengaja merusak 
keamanan komputer tersebut. 
6 Carder yaitu penipuan dalam perbelanjaan yang menggunakan kartu kredit orang lain.  
7 Cybertalking yaitu kegiatan untuk mengganggu atau menteror atau bahkan melecehkan seseorang 
melalui internet. 

http://mpn.kominfo.go.id/index.php/2013/07/01/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tepat-guna/
http://mpn.kominfo.go.id/index.php/2013/07/01/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tepat-guna/
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bisa dilaksanakan melalui serangan lintas batas (transborder) yang dapat dilakukan 

oleh masyarakat internasional ataupun negara. Cyber attack pada jaringan cyberspace 

menjadi ancaman bagi keamanan jaringan global. Ancaman cyber attack tersebut 

bukan hanya menyerang pada negara berkembang atau negara yang lemah akan 

teknologi, tetapi juga bisa menyerang negara-negara maju yang memiliki jaringan TI 

lebih modern. 

Sejak menyebarnya TI secara global, banyak negara-negara berkembang yang 

mulai membangun ICT untuk digunakan sebagai modernisasi negara. Negara-negara 

berkembang di Asia, khususnya China, mulai tertarik untuk mengembangkan sains 

dan teknologi, berdasarkan pada kepentingan untuk meningkatkan kemajuan negara. 

Ketertarikan China untuk membangun TI terlihat pada tahun 1990, melalui 

peningkatan anggaran yang besar pada saat pembangunan sains dan teknologi 

nasional.8  

Selama satu dekade, China telah mengalami kemajuan pesat dalam 

perkembangan sains dan teknologi, terlihat dengan kemampuan China yang bisa 

memproduksi 60 persen teknologi secara mandiri seperti: energi atom, ruang angkasa, 

teknologi informasi, komputer dan robot.9 Produksi teknologi China memiliki 

kemampuan yang hampir sama dengan teknologi dari negara-negara maju. Kemajuan 

sains dan teknologi nasional, memberi dorongan penting bagi China dalam 

percepatan pembangunan teknologi cyber. 

                                                           
8 Sue Duncan and Wang Mingjie, 2006, China 2006, China: Foreign languages press, hal. 197. 
9 Ibid. 
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Sejak sains dan teknologi menjadi salah satu kebijakan modernisasi, 

perkembangan teknologi cyber di China mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Kemajuan di bidang TI tersebut, memberikan China kemampuan untuk menggunakan 

ICT dalam mendorong peningkatan di sektor ekonomi, pemerintah dan modernisasi 

militer. Selain itu, adanya peningkatan kemampuan teknologi cyber China juga 

digunakan untuk melaksanakan cyber attack pada jaringan informasi global. Kegiatan 

cyber attack China tersebut sebagai pelaksanaan cyber operation pada jaringan 

cyberspace global, salah satu sasarannya yaitu jaringan informasi AS. 

Kondisi rivalitas yang terjadi antara China dan AS untuk mendapatkan 

dominasi power dalam dunia internasional, membuat kedua negara tersebut 

berkompetisi dalam berbagai hal, seperti ekonomi dan modernisasi militer. AS dalam 

hal ini memiliki dominasi lebih tinggi di berbagai sektor dan memiliki teknologi 

cyber yang lebih maju dibandingkan China. Kapabilitas jaringan cyberspace yang 

maju, AS menggunakan dan bergantung pada teknologi digital dalam berbagai sektor, 

seperti pemerintah, ekonomi dan perdagangan, militer, dan infrastruktur nasional. 

Sehingga, AS memiliki keuntungan yang lebih besar dalam hubungan internasional. 

Kemajuan AS dalam jaringan cyberspace telah mempengaruhi China untuk 

melakukan peningkatan dalam teknologi cyber. Ketergantungan AS pada jaringan 

cyberspace, dimanfaatkan oleh China untuk menyerang sistem informasi AS.   

Salah satu cyber attack China pada jaringan informasi AS yaitu serangan 

berkode nama Titan Rain. Titan Rain merupakan kegiatan cyber intrusion China pada 

jaringan informasi AS. Serangan Titan Rain terjadi pada tahun 2003 dan berlanjut 
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sampai tahun 2006 yang targetnya yaitu sistem jaringan militer AS, NASA dan 

World Bank10 serta adanya indikasi campur tangan dari Pemerintah China. Kegiatan 

cyber attack tersebut untuk mengumpulkan informasi sensitif militer dan targetnya 

adalah pertahanan dan instansi aerospace Amerika Serikat, Sandia National 

Laboratories11, Lockheed Martin12, Redstone Arsenal13, Department of Defense, dan 

NASA.14 Serangan Titan Rain bukan satu-satunya cyber intrusion China pada 

jaringan cyberspace AS, tetapi, China juga telah menyerang jaringan pemerintah dan 

perusahaan-perusahaan AS.  

Menurut Washington Post mengutip dari Defense sience Board untuk Defense 

Department mengatakan bahwa hacker China telah melakukan akses pada sistem 

senjata, pesawat tempur dan kapal Amerika Serikat untuk pertahanan misil Eropa, 

Asia, dan the Gulf.15 Serangan dari hacker China tersebut, terdapat indikasi yang 

                                                           
10 Nathan Thornburgh, "The Invasion of Chinese Cyberspies," The Time, August 26, 2005, available at 
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/24/stuxnet-worm-national-agency (accessed on April 
05, 2012) dalam Rahul Prakash, 2013, China and Cyberspace, ORF (Observer Research Foundation) 
ISSUE BRIEF, hal. 03. http://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2013/04/IssueBrief_52b.pdf 
diakses tanggal 15-12 -2016/pukul 01.22 
11 Sandia National Laboratories dioperasikan dan dikelola oleh perusahaan Sandia, merupakan 
laboratorium nasional riset dan pengembangan program energi Amerika Serikat, terutama dalam 
pengembangan program komponen nuklir nasional. Sandia National Laboratories berdiri pada tahun 
1948 yang berada pada dua lokasi yaitu Albuquerque di New Mexico dan di Livermore, California. 
12 Lockheed Martin merupakan perusahaan yang bergerak dibidang aerospace, pertahanan, keamanan 
dan berbagai teknologi canggih. Salah satu produknya yaitu F-35 Lighting II. 
13 Redstone Arsenal pada tahun 1941 merupakan tempat untuk membuat amunisi konvensional dan 
bahan kimia beracun selama Perang Dunia II. Pada tahun 1948 digunakan sebagai tempat rudal 
Angkatan Darat dan dipilih sebagai tempat untuk mengkonsolidasikan roket yang baru terbentuk. 
Redstone Arsenal sekarang menjadi pusat Angkatan Darat untuk program rudal dan roket. 
14 Jason Fritz, 2008, How China Will Use Cyber Warfare to Leapfrog In Military Competitiveness, 
Culture Mandala, hal. 55. 
http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=cm diakses tanggal 14-12-
2016/pukul 03.45 
15 Terril Yue Jones, Bill Trott and Rob Taylor, 2013, Chinese hackers steal U.S. weapons systems 
designs, report says. http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/05/28/18556787-chinese-hackers-steal-

http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/24/stuxnet-worm-national-agency
http://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2013/04/IssueBrief_52b.pdf
http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=cm
http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/05/28/18556787-chinese-hackers-steal-us-weapons-systems-designs-report-says
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terhubung dengan pemerintah dan militer China. Hal ini melihatkan bahwa, China 

memiliki peningkatan kemampuannya  dalam penguasaan teknologi cyber dengan 

agresifitas yang dimiliki saat melaksanakan cyber attack pada jaringan informasi AS 

Ancaman cyber attack China ke jaringan cyberspace AS mengalami 

peningkatan, baik menyerang jaringan korporasi, pemerintah, ataupun jaringan 

militer. China memiliki urutan pertama, negara dengan asal cyber attack terbanyak di 

dunia pada tahun 2013 sekitar 43 persen, dan mengalami kenaikan 8 persen.16 

Serangan tersebut dapat dilaksanakan oleh hacker ataupun dari pihak pemerintah dan 

militer China. Pembangunan teknologi cyber digunakan oleh PLA dalam 

melaksanakan network warfare pada jaringan AS. Pelaksaaan cyber espionage pada 

sistem informasi AS, supaya mendapatkan informasi-informasi penting yang dapat 

digunakan untuk keuntungan China. Kegiatan cyber attack China tersebut menjadi 

ancaman bagi AS yang memiliki kepentingan besar dalam penggunaan cyberspace, 

yang akan mempengaruhi cyber security AS.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latarbelakang yang disampaikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian tersebut yaitu: “Bagaimana dampak dari serangan hacking China terhadap 

cyber security Amerika Serikat”? 

                                                                                                                                                                      
us-weapons-systems-designs-report-says diakses tanggal 29-05-2014. 
16 Aditya Panji, Serangan Cyber Indonesia Turun, “Juara” 4 di dunia, TEMPO, Edisi Maret 2014. 
http://tekno.kompas.com/read/2014/04/24/1055177/Serangan.Cyber.Indonesia.Turun.Juara.4.Sedunia 
diakses tanggal 23-05-2014. 

http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/05/28/18556787-chinese-hackers-steal-us-weapons-systems-designs-report-says
http://tekno.kompas.com/read/2014/04/24/1055177/Serangan.Cyber.Indonesia.Turun.Juara.4.Sedunia
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan serangan hacking yang 

dilakukan oleh China dalam TI Amerika Serikat dan dampak pada keamanan cyber 

(cyber security) AS. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih intelektual mengenai 

perluasan tentang konsep Cyber War dan Network Security dalam studi Hubungan 

Internasional. Diharapkan kedepannya semakin banyak penelitian tentang cyber 

attack dan cyber war untuk memperluas kajian Hubungan Internasional. 

2. Manfaat praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dari pembaca baik 

mahasiswa secara umum dan khususnya mahasiswa Hubungan Internasional. 

Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang perkembangan dari dunia digital 

dan pengaruhnya secara global, serta ketergantungan teknologi informasi yang 

bertransformasi menjadi kejahatan digital dan dapat membahayakan informasi 

penting negara, sehingga keamanan jaringan harus dilindungi dengan menciptakan 

cyber security. Serta, penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.4 Literatur Review 

 Literatur review atau disebut juga dengan penelitian terdahulu merupakan 

aspek penting dalam suatu penelitian. Fungsi dari literatur review yaitu untuk 

membedakan penelitian ini dengan tulisan dari penelitian lain. 

 Pertama, penelitian dari Nadya Vira Meisitha yang berjudul “Motivasi China 

Menguasai Cyber Teknologi”.17 Penelitian tersebut menjelaskan bahwa, China 

berkeinginan untuk menciptakan alat-alat perang yang berbasis pada teknologi cyber. 

Kegiatan cyber attack China pada jaringan informasi AS, untuk mendapatkan data-

data tentang pembuatan persenjataan perang AS. Informasi tersebut akan digunakan 

China untuk merakit senjata yang setara atau lebih canggih dari AS. China mulai 

menciptakan persenjataan yang berdasarkan pada cyber teknologi, karena adanya 

potensi perang dengan AS.  

 Potensi terjadinya peperangan terlihat ketika munculnya persoalan yang 

menjadi pemicu terjadinya perang, misalnya konflik Taiwan, masalah Semenanjung 

Korea, konflik Kepulauan Diayou. China berusaha untuk menjaga kemanan 

nasionalnya melalui pembentukan aliansi ataupun organisasi dengan negara-negara 

yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorialnya. Organisasi yang di bentuk 

China yaitu SCO di wilayah Utara dan Barat, GMS di wilayah Selatan, dan Timur 

dengan Korea Utara. Pembentukan organisasi tersebut merupakan strategi geopolitik 

                                                           
17 Jurnal Skripsi Nadya Vira Meisitha, 2014, Motivasi China Menguasai Cyber Teknologi, Hubungan 
Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ).  
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59035/Nadya%20Vira%20Meisitha.pdf?seque
nce=1 diakses tanggal 18-02-2016/pukul 20.40 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59035/Nadya%20Vira%20Meisitha.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59035/Nadya%20Vira%20Meisitha.pdf?sequence=1
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perbatasan yang dimanfaatkan sebagai early warning ketika musuh masuk batas 

teritorial China. 

 Potensi perang antara China dan AS kemungkinan akan terjadi di Laut China. 

Pada perang tersebut, AS akan menggunakan semua kemampuan militer, serta 

kapabilitas teknologi cyber pada peralatan perangnya. Sehingga, China dalam 

menghadapi ancaman cyber teknologi AS telah meningkatkan kemampuan teknologi 

cyber nasional. Pengunaan cyber teknologi dalam perang, memicu China untuk 

memaksimalkan cyber teknologi sebagai antisipasi perang dengan AS di Laut China. 

 Kedua, penelitian yang berjudul “Tantangan China Kepada AS Lewat 

Penguasaan Teknologi Militer”.18 China termotivasi menguasai teknologi cyber 

sebagai kepentingan militer dalam strategi untuk melidungi keamanan dan kepentigan 

nasionalnya. Teknologi cyber salah satu sarana yang digunakan sebagai instrumen 

dalam persiapan perang dengan mengumpulkan data dan informasi dari musuh.  

Usaha China untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya, 

berdasarkan potensi ancaman konflik dengan AS dan sekutunya dalam menjaga 

pengaruhnya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik. China 

memanfaatkan penguasaan teknologi cyber untuk tujuan cyber defense dan cyber 

attack. China Cyber Army telah melakukan cyber attack secara masif terhadap 

sejumlah perusahaan-perusahaan strategis AS dan sekutu-sekutunya.  

                                                           
18 Tantangan China Kepada AS Lewat Penguasaan Teknologi Militer. 
http://jakartagreater.com/tantangan-china-kepada-lewat-penguasaan-teknologi-militer-3/ diakses 
tanggal 11-01-2016/pukul 14.30 

http://jakartagreater.com/tantangan-china-kepada-lewat-penguasaan-teknologi-militer-3/


10 
 

Menurut laporan Mandiant, Pemerintah China terlibat dalam kegiatan cyber 

attack dan espionage dengan ditemukan indikasi PLA Unit 61398 sebagai pelaku 

operasi. PLA Unit 61398 beroperasi di bawah perintah langsung dari otoritas tertinggi 

yaitu CPC dan sumber daya yang ada di Unit 61398 bisa diberdayagunakan oleh 

BUMN untuk mendukung bisnis China. Sifat operasi PLA Unit 61396 

diklasifikasikan sebagai rahasia negara dan banyak terlibat dalam CNO. 

Penguasaan dalam teknologi cyber untuk industri pertahanan dapat 

memberikan dampak bagi perkembangan dan kemajuan pada industri pertahanan 

China. Cyber attack dan espionage China dapat memberikan referensi teknologi 

Timur dan Barat yang dapat memberikan keuntungan bagi China dalam 

mengkombinasikan teknologi tersebut untuk dijadikan identitas produk nasionalnya. 

Ketiga, penelitian dari Moehammad Yuliansyah Saputera yang berjudul 

Pengaruh Cyber Security Strategy Amerika Serikat Menghadapi Ancaman Cyber 

Warfare.19 Penelitian tersebut menjelaskan tentang penguasan dan pemanfaatan TI 

yang destruktif merupakan ancaman bagi keamanan dan ketahanan nasional suatu 

negara. Penggunaan TI sebagai ekploitasi dapat menciptakan ancaman perang 

informasi atau cyber warfare. Ketergantungan pada jaringan cyber dapat memiliki 

celah kerentanan dalam kemanan cyber. Amerika Serikat merupakan salah satu 

                                                           
19 Moehammad Yuliansyah Saputera, 2015, Pengaruh Cyber Security Strategy Amerika Serikat 
Menghadapi Ancaman Cyber Warfare, Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau. 
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7446/7121 diakses tanggal 23-01-
2016/pukul 08.30  

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/7446/7121


11 
 

negara yang memiliki kapabilitas dalam menguasai dan memanfaatkan TI untuk 

kehidupan masyarakat dan negara dari sektor kecil sampai infrastruktur vital.  

Kerentanan jaringan dapat memberikan celah masuknya cyber attack dan 

menjadi ancaman bagi keamanan cyber Amerika Serikat, sebab, informasi-informasi 

rahasia yang di simpan secara digital dapat di curi, dimata-matai, di ubah ataupun 

dihancurkan. Menghadapi ancaman cyber warfare global, Amerika Serikat telah 

menggunakan ICT underground atau deep web sebagai bentuk cyber security strategy 

dalam menjaga keamanan cyber. Cyber security strategy tersebut untuk 

mengamankan dan mempertahankan data-data digital penting serta menjaga 

infrastruktur vital Amerika Serikat.  

Pembentukan cyber security strategy tersebut diimplementasikan dengan 

menciptakan organisasi-organisasi sebagai strategi dan aplikasi dari pertahanan cyber 

dalam menghadapi cyber attack yang dapat merusak dan melumpuhkan sistem 

jaringan AS. Organisasi tersebut disebut dengan the big five yang berada dibawah 

USCYBERCOM yaitu NSA, DIA (Defense Intelligence agency), NGA (National 

Geospatial-Intelligence Agency), NRO (The National Reconnaissance Office), dan 

CIA. Penerapan Cyber security strategy pada organisasi-organiasi tersebut telah 

berpengaruh pada keberhasilan dalam menghadapi cyber warfare dan mengamankan 

informasi-informasi penting dan infrastruktur vital serta dapat digunakan sebagai 

tools untuk melakukan serangan balasan. 
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Keempat, penelitian dari Rahma Eliya Faida yang berjudul Sensor Internet 

dan Securitization di Era Cyberwarfare: Studi Kasus Tiongkok.20 Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Tiongkok membuat kebijakan baru sebagai 

pengetatan dalam penggunaan teknologi informasi. Era teknologi informasi yang 

mengglobal telah merubah battlefield menjadi battlespace yang menciptakan perang 

baru dinamakan dengan cyber warfare. Penggunaan internet di Tiongkok mengalami 

peningkatan dan media internet menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang 

lebih demokratis. Pemerintah China berusaha memblokir sejumlah web internasional, 

namun perkembangan demokrasi pada media internet mulai terlihat.  

Keadaan tersebut ditakutkan oleh Tiongkok, sehingga, pemerintah melakukan 

sensor internet di dalam masyarakatnya. Kebijakan Pemerintah Tiongkok yang 

berkaitan dengan keamanan informasi, prioritas utamanya yaitu menjaga stabilitas 

sosial dan politik dari pengaruh informasi luar, terutama dari ideologi Barat. 

Kebijakan sensor internet Tiongkok awalnya, sebagai upaya untuk melakukan 

securitization ideologinya. Sedangkan, perkembangan sensor internet Tiongkok pada 

tahun 2000-an, terdapat alasan lain yaitu sebagai securitization bidang politik, 

pertahanan dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Kebijakan sensor internet 

tersebut juga untuk menghalau misi penyadapan Amerika Serikat. 

                                                           
20 Rahma Eliya Faida, Sensor Internet dan Securitization di Era Cyberwarfare: Studi Kasus Tiongkok, 
Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JHI8932-
82a233266bfullabstract.pdf diakses tanggal 18-02-2016/pukul 20.44 

http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JHI8932-82a233266bfullabstract.pdf
http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JHI8932-82a233266bfullabstract.pdf
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Kelima, dalam buku China and the Internet: Politics of the Digital Leap 

Forward.21 Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa China membangun TI 

digunakan untuk mengembangkan ekonomi nasional dan kemajuan sosial. 

Pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan informasi melalui terbentuknya kompetisi 

dalam sektor ICT. Pembangunan infrastruktur komunikasi nasional sangat penting 

dan menjadi pondasi dasar bagi China untuk meningkatkan sektor ICT, yang 

berdampak pada ekonomi dan masyarakat serta dapat mendorong gelombang inovasi 

baru. Pembangunan infrastruktur komunikasi tersebut merupakan leapfrogging 

strategy sebagai perkembangan kemampuan dari high-speed national grids.  

Penggunaan kapasitas infrastruktur jaringan komunikasi yang berkecepatan 

tinggi di China, bertujuan untuk menjadi negara yang memiliki internet terbesar di 

dunia. Selain itu, China juga ingin membangun teknologi domestik yang peralatan 

dan sistemnya dapat diciptakan oleh perusahaan dalam negeri, sehingga China 

kedepannya tidak bergantung pada teknologi asing. Perkembangan pesat pada sektor 

telekomunikasi, khususnya internet mempengaruhi peningkatan pada e-commerce 

dan mendorong perusahaan menggunakan jaringan teknologi informasi yang modern 

dalam membangun kerjasama internasional. 

                                                           
21 Christopher R. Hughes and Gudrun Wacker, 2003, China and the Internet: Politics of the Digital 
Leap forward, New York: RoutledgeCurzon, hal. 08-25. 
http://dl.lux.bookfi.net/genesis/497000/bae93d8a669aa143db538630989b3e56/_as/%5BC._Hughes%5
D_China_and_the_Internet_Politics_of_th(BookFi).pdf diakses tanggal 17-06-2016/pukul 09.20 

http://dl.lux.bookfi.net/genesis/497000/bae93d8a669aa143db538630989b3e56/_as/%5BC._Hughes%5D_China_and_the_Internet_Politics_of_th(BookFi).pdf
http://dl.lux.bookfi.net/genesis/497000/bae93d8a669aa143db538630989b3e56/_as/%5BC._Hughes%5D_China_and_the_Internet_Politics_of_th(BookFi).pdf
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Keenam, penelitian Protecting Cyberspace and The US national Interest.22 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang ketergantungan Amerika Serikat pada 

jaringan cyberspace dalam menjalankan berbagai kegiatan dan infrastruktur penting, 

menyebabkan sistem informasi menjadi bagian vital. Ketergantungan pada 

cyberspace merupakan bagian dari national interest AS, sehingga perlindungan pada 

infrastruktur sistem informasi mendapatkan perhatian nasional. Pertumbuhan dalam 

penggunan internet secara global dan adanya cyber-criminality serta espionage yang 

mengalami peningkatan pesat bisa merugikan ekonomi dan struktur pertahanan AS 

sebagai bagian dari cyber war tersembunyi. Pertahanan pada jaringan informasi 

sangat penting dalam menjaga cyber security nasional AS. Perlindungan pada digital 

infrastructure membutuhkan dukungan ekonomi, politik dan sosial dan bergantung 

pada cybergate, cyberguard dan cyberbureaucracy.  

 

1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No 
Nama/Judul 

Penelitian 

Metodologi/ 

Pendekatan 
Hasil 

1 

Nadya Vira 

Meisitha. 

 

Jurnal skripsi: 

Motivasi China 

Deskriptif 

kualitatif 

 

Konsep: 

keamanan 

Konflik Taiwan, Kepulauan 
Diayou, dan Semenanjung Korea 
menjadi isu yang dapat memicu 
terjadinya potensi perang antara 
China dan AS. Adanya potensi 
perang, China membentuk 
organisasi dengan negara yang 

                                                           
22 Aki J. Peritz and Michael Sechrist, 2010, Protecting Cyberspace and The US national Interest, 
Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs. 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-vital-national-interest.pdf diakses tanggal 19-06-
2016/pukul 21.07 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-vital-national-interest.pdf
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Menguasai Cyber 

Teknologi 

nasional dan 

smart power 

berbatasan langsung dengan 
wilayah teritorialnya yaitu wilayah 
Utara, Barat dan Selatan sebagai 
strategi geopolitik. Pada saat 
perang, AS akan menggunakan 
kemampuan cyber teknologi, untuk 
menandinginya, China mulai 
membangun dan menguasai 
persenjataan yang berbasis pada 
teknologi cyber sebagai antisipasi 
dalam menghadapi perang dengan 
AS di Laut China. 

2 

Tantangan China 

Kepada  

AS Lewat 

Penguasaan 

Teknologi Militer 

 Motivasi China menguasai cyber 
teknologi sebagai strategi dalam 
melindungi keamanan dan 
kepentingan  nasionalnya. Tujuan 
dari penguasaan teknologi cyber 
untuk cyber defense dan cyber 
attack. Menurut Mandiant, kegiatan 
cyber attack dan espionage 
melibatkan  Pemerintah melalui 
PLA Unit 61398 sebagai pelaku 
operasi. Pemerintah China dapat 
mengkombinasikan teknologi Barat 
dan Timur sebagai  hasil 
pembuatan produk China yang 
independen. 

3 

Moehammad 

Yuliansyah 

Saputera. 

 

Jurnal skripsi: 

Pengaruh Cyber 

Security Strategy 

AS Menghadapi 

Ancaman Cyber 

Warfare 

Deskriptif 

kualitatif. 

 

Perspektif: 

konstruktivisme, 

teori sekuritisasi, 

teori strategi. 

AS memiliki kapabilitas menguasai 
TI yang digunakan pada 
masyarakat maupun negara. 
Ketergantungan pada ICT dapat 
menciptakan kerentanan dan 
ancaman adanya cyber warfare, 
sehingga membutuhkan 
peningkatan cyber security. AS 
membentuk cyber security strategy 
dengan memanfaatkan ICT 
underground atau deep web yang 
diimplementasikan pada lembaga 
yang berada dibawah 
CYBERCOM. Strategi tersebut 
berhasil menghalau ancaman cyber 
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warfare dan dapat menyerang 
kembali. 

4 

Rahma Eliya  

Faida 

 

Jurnal: Sensor  

Internet dan  

Securitization di 

Era 

Cyberwarfare: 

Studi Kasus  

Tiongkok. 

Teori 

Securitization 

Kebijakan baru dalam pengetatan 
TI di Tiongkok dengan melakukan 
sensor internet sebagai 
securitization. Hal ini juga 
digunakan untuk melindungi TI 
dari ancaman perang baru yang 
dinamakan dengan cyber warfare. 
Kebijakan sensor internet tersebut 
awalnya, sebagai upaya untuk 
securitization ideologinya dan 
menjaga stabilitas sosial dan politik 
dari pengaruh informasi luar, 
terutama dari ideologi Barat. 
Sedangkan, sensor internet 
Tiongkok pada tahun 2000-an, 
sebagai securitization bidang 
politik, pertahanan dan keamanan, 
ekonomi dan sosial budaya. 
Kebijakan sensor internet tersebut 
juga untuk menghalau misi 
penyadapan Amerika Serikat. 

5 

Christopher R.  

Hughes and  

Gudrun Wacker 

 

Buku: China and 

the Internet: 

Politics of the 

Digital Leap 

forward 

 

 

Pembangunan infrastruktur 

komunikasi nasional sebagai 

leapfrogging strategy yang dapat 

berdampak pada peningkatan 

perekonomian dan perkembangan 

sosial di China. Selain itu, China 

berusaha membangun teknologi 

domestik agar tidak bergantung 

pada teknologi asing. 

Perkembangan ICT, juga dapat 
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meningkatkan e-commence agar 

menggunakan jaringan informasi 

teknologi modern dalam 

melaksanakan kerjasama 

internasional. 

6 

Aki J. Peritz and 

Michael Sechrist 

 

Penelitian: 

Protecting 

Cyberspace and 

The US national 

Interest. 

 Peningkatan pengguna internet 

secara global dan adanya cyber-

criminality serta espionage bisa 

menjadi ancamaan bagi ekonomi, 

struktur pertahanan, ancaman cyber 

terrorism dan sabotase infrastruktur 

digital sebagai bagian cyberwar 

tersembunyi yang bisa mengancam 

keamanan nasional AS. 

Perlindungan pada digital 

infrastructure membutuhkan 

dukungan ekonomi, politik dan 

sosial dan bergantung pada 

cybergate, cyberguard dan 

cyberbureaucracy. 

 

1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Cyber War 

Sejak menyebarnya globalisasi teknologi, terutama berkembangnya ICT telah 

merubah semua bentuk kegiatan dengan berbagai inovasi yang memanfaatkan 

teknologi digital. Perkembangan pada ICT juga telah merubah “peperangan” yang 
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terjadi di belahan dunia. Awalnya peperangan dilakukan secara konvensional, dengan 

menggunakan angkatan bersenjata dan juga peralatan perang dan area battlefield 

adalah wilayah geografi, menjadi syarat utama dalam perang tersebut.  

 Tetapi, sekarang ini, perang telah berubah menuju ke arah yang lebih modern 

yaitu dalam bentuk digital. Perang digital atau perang dalam cyberspace tersebut 

dinamakan dengan perang cyber (cyber war). Cyber war merupakan konsep dari 

pendekatan keamanan non tradisional. Pendekatan keamanan non tradisional yang 

mengangkat masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial sebagai masalah keamanan 

nasional. 

 Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang konsep cyber war. Perang 

cyber (cyber war) adalah perang yang menggunakan jaringan komputer dan internet 

atau dunia maya (cyberspace) dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan 

dalam sistem informasi lawan/musuh.23 A 2001 Congressional Research Service 

Report mencatat bahwa, cyber warfare dapat digunakan untuk menggambarkan 

berbagai aspek untuk pertahanan dan menyerang informasi dan jaringan komputer di 

cyberspace, serta mampu menangkal musuh untuk melakukan hal yang sama.24 

Menurut United Nation (UN) Security Council Resolution, cyber warfare merupakan 

penggunaan komputer atau sarana digital oleh pemerintah atau dengan pengetahuan 

                                                           
23 Kurdinanto Sarah dan Rudy. AG. Gultom, Cyber Warfare (Sudah Siapkah Kita Menghadapinya?). 
http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1556-cyber-warfare.html diakses tanggal 27-12-
2013/pukul 15.30 
24 Fred Schreier, on Cyberwarfare, DCAF, Geneva, hal. 17 dalam Stephen A. Hildreth, Cyberwarfare, 
Congressional Research Service Report for Congress, No. RL30735,19 June 2001) 
http://www.dcaf.ch/content/download/67316/1025687/file/OnCyberwarfare-Schreier.pdf diakses 
tanggal 18-02-2016/pukul 20.54 

http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1556-cyber-warfare.html
http://www.dcaf.ch/content/download/67316/1025687/file/OnCyberwarfare-Schreier.pdf
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yang eksplisit atau persetujuan dari pemerintah pada negara lain, atau properti pribadi 

di negara lain termasuk: melakukan akses yang disengaja, penangkapan data atau 

merusak teknologi digital dan kontrol infrastruktur digital.25 Cyber warfare mengacu 

pada penggunaan fasilitas www (world wide web) dan jaringan komputer untuk 

melakukan perang di cyberspace. 

 Menurut John Arquilla dan David Ronfeldt, cyber war mengarahkan pada 

pengumpulan, melaksanakan persiapan, serta melakukan operasi militer menurut 

prinsip-prinsip informasi yang terkait.26 Hal ini berarti, cyber war dapat digunakan 

untuk mengganggu ataupun merusak sistem informasi dan komunikasi, agar bisa 

mengetahui berbagai informasi tentang aktifitas lawan, sehingga informasi tersebut 

dapat menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan ketika terjadinya konflik.  

Bentuk dari perang cyber tersebut telah melibatkan beragam teknologi 

terutama untuk C3I (command, control, communications, and intelligence); untuk 

intelligence collection, processing and distribution; untuk tactical communications, 

positioning, and iddentification friend or foe (IFF); dan untuk “smart” weapons 

systems.27 Perang tersebut juga melibatkan electronically blinding, jamming, 

deceiving, overloading, dan masuk pada jaringan komunikasi dan informasi musuh. 

                                                           
25 Fred Schreier, Ibid., hal. 17 dalam UN Security Council, Resolution 1113 (2011), 5 March 2011.  
26 John Arquilla and David Ronfeld, Cyberwar Is Coming, RAND, hal 30. 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2007/RAND_RP223.pdf diakses tanggal 18-02-
2016/pukul 20.56 
27 Ibid. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2007/RAND_RP223.pdf
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 Cyber war dapat berhasil, apabila bergantung pada cyber “means” dan 

“methods”.28 Means dalam hal ini, dimaksudkan pada orang-orang, alat, dan senjata 

cyber yang tersedia untuk melakukan penyerangan. Means termasuk juga hardware 

dan software pada infrastruktur komunikasi dan informasi. Sedangkan, Methods 

ataupun strategi adalah penggunaan cara-cara dan sarana tertentu untuk mencapai 

tujuan tersebut. Methods biasanya digunakan untuk mencari vulnerability dari 

jaringan lawan. Strategi tersebut juga dapat mencegah aktifitas ataupun memberi 

ancaman dalam menghalangi musuh untuk mencapai tujuan utamanya. Means and 

methods tersebut merupakan kapabilitas yang harus di miliki oleh negara dalam 

melaksanakan cyber war. Means and methods sebagai komposisi yang memiliki 

kendali dari tercapainya pelaksanaan cyber war.  

Kehadiran cyber war menandakan adanya transformasi dari sifat perang 

dalam bentuk teknologi cyber yang mengandalkan cyberspace. Cyberspace memiliki 

keterlibatan yang sangat penting dalam perang modern di tingkat operasional, dan 

tentara sangat bergantung pada cyberspace, serta pada level strategis, terdapat 

kekuatan dan kelemahan negara di dalam cyberspace yang bisa dimanfaatkan untuk 

mencegah dan mempengaruhi strategi keseimbangan kekuasaan (balance of power) 

negara.  

Perang cyber memang berbeda dengan perang tradisional, yang tidak selalu 

membawa kekerasan dan bersifat menghancurkan, serta adanya korban jiwa. Tetapi, 

                                                           
28 Nils Melzer, 2011, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR RESOURCES, hal 05. 
http://unidir.org/files/publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf diakses tanggal 
18-02-2016/pukul 20.58 

http://unidir.org/files/publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf
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cyber war dapat menjadi ancaman bagi keamanan jaringan nasional suatu negara. 

Ancaman tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai informasi yang di peroleh 

untuk digunakan dalam melakukan serangan pada titik kelemahan negara atau 

sebagai strategi counterforce pada musuh. Perang cyber dapat melumpuhkan jaringan 

dan akses pada  kontrol jaringan suatu negara, dengan menggunakan malware seperti 

virus dan worm sebagai cyber weapons untuk menyerang dan merusak pada sistem 

jaringan digital. 

Cyber war dapat terlibat dalam aksi spionase, kegiatan kriminal, dan perang 

ekonomi.29 Tindakan tersebut di rancang untuk mendukung operasi militer di tingkat 

taktis dan operasional perang, serta operasi independen yang digunakan untuk 

mencapai efek strategis. Fokus utama dari operasi cyber war independen bertujuan 

untuk mencapai efek strategis (yaitu menghasilkan kerusakan di negara yang menjadi 

terget dari cyber attack). Menurut John Arquilla dan David Ronfeldt terdapat indikasi 

dan aspek dalam cyber war.30 

1. Paradigm shift 

 Penggunaan ICT akan menggeser pandangan tentang perang konvensional 

menjadi cyber war. Pada tingkat strategi dan taktis, cyber war dapat digunakan 

sebagai ofensif dan defensif dalam perang. Pada cyber war, lebih menekankan dalam 

penggunaan jaringan cyberspace daripada alat-alat berat. Cyber war juga memiliki 

                                                           
29 Andrew F. Krepinevich, 2012, Cyber Warfare: A “Nuclear Option”?, CSBA, hal. 08. 
http://www.airforcemag.com/SiteCollectionDocuments/Reports/2012/August%202012/Day28/082412
_CSBA_cyber_warfare.pdf diakses tanggal 18-02-2016/pukul 20.59  
30 John Arquilla , Op. Cit., hal. 43-48. 

http://www.airforcemag.com/SiteCollectionDocuments/Reports/2012/August%202012/Day28/082412_CSBA_cyber_warfare.pdf
http://www.airforcemag.com/SiteCollectionDocuments/Reports/2012/August%202012/Day28/082412_CSBA_cyber_warfare.pdf
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pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan tentang area “battelfield”. Pada 

perang konvensional, area battlefield mengacu pada wilayah geografi. Sedangkan, 

area battlefield dalam kontek cyber war kurang bergantung pada wilayah geografis, 

tetapi, lebih dominan dalam sifat elektronik “cyberspace” melalui dominasi dari 

aplikasi kemajuan teknologi.  

 Adanya keterbukaan dalam teknologi digital global dan lalu lintas informasi 

dan komunikasi yang cepat, memberikan keuntungan untuk negara dalam mendorong 

terbentuknya cyber war. Cyber war dapat dijelaskan dengan pengembangan 

kemampuan untuk menggunakan kekuatan dalam cara-cara yang bisa meminimalkan 

biaya yang dikeluarkan dan dominasi pada keunggulan teknologi dan kontrol jaringan 

cyberspace, serta kemenangan dapat dicapai tanpa harus memaksimalkan 

penghancuran pada musuh.  

2. Organizational and related strategic considerations 

 Pelaksanaan cyber war memerlukan inovasi utama pada desain organisasi, 

terutama pergeseran dari hirarki ke jaringan. Pada struktur hirarki, terdapat kelebihan 

informasi dan kemacetan yang bisa menyebabkan adanya kerentanan terpusat saat 

pelaksanaan command and control. Perubahan pada struktur organisasi ke bentuk 

jaringan, masih membutuhkan bentuk hirarki sebagai kunci kekuatan dari command 

and control, hal ini, akan menjadi awal dari pembangunan pada desain jaringan. 

Penggunaan TI yang memiliki ketergantungan pada struktur hirarki, memungkinkan 

untuk disesuaikan dengan model yang berorientasi pada jaringan agar memberikan 

fleksibilitas yang besar, memiliki konektifitas menyeluruh, dan dapat melaksanakan 
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kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga tersebut diperlukan untuk 

menjalankan berbagai aktifitas dalam mencapai keberhasilan dari cyber war. 

3. Force size consideration 

 Perubahan pada organisasi dan operasional dalam cyber war, membuat 

penggunaan arm forces lebih kecil. Perang cyber dalam hal ini, menggunakan 

teknologi digital yang terdiri dari para tenaga terlatih dan kurang membutuhkan 

banyak arm forces, seperti yang sering digunakan dalam perang konvensional. 

Penggunaan tenaga terlatih akan memberikan keuntungan lebih dalam mencapai 

kemenangan, tetapi, arm forces yang besar masih dapat digunakan, terutama memiliki 

keseimbangan yang sama dengan cyberwarfighting. Inovasi memberi revolusi pada 

perang untuk mencapai kemenangan, namun, inovasi tersebut juga dengan mudah 

untuk di salin oleh negara lain, sehingga cepat ditinggalkan. 

4. Operational and Tactical Considerations 

 Cyber war memiliki implikasi pada tingkat taktis dan operasional dalam 

perang. Pengetahuan yang unggul dan kontrol informasi sebagai lompatan kemajuan 

di tingkat taktik dan operasional.  Secara strategis, superior knowledge dan kontrol 

informasi sebagai keunggulan di tingkat operasional, dan menciptakan kondisi yang 

optimal dalam menjalankan taktik pada saat warfighting.   

5. Nuclear Considerations 

 Pada peperangan di masa depan, negara-negara yang terlibat dalam perang 

tersebut akan menggunakan pilihan serangan konvensional dan nuklir untuk 

menghancurkan musuh dalam mencapai kemenangan. Menghadapi serangan 
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konvensional, cyber war diharapkan memiliki peran penting dalam melakukan 

counter atas serangan weapons of mass destruction (WMD). Strategi dalam 

counterforce nuklir dengan menghancurkan pusat-pusat komunikasi lawan, 

sehingga tidak dapat melakukan command and control senjata nuklir secara 

leluasa. 

 Peningkatan dalam cyber technology, China melaksanakan cyber attack pada 

jaringan informasi AS. Cyber attack yang dilakukan oleh China tersebut, 

memperlihatkan kapabilitas dari perkembangan cyber teknologinya. Cyber attack 

yang melalui Computer Network Operation (CNO), memberi China kemampuan 

untuk melaksanakan cyber war ke Amerika Serikat. Aktifitas dari cyber war China 

tersebut, untuk mendapatkan knowledge intelligence dan strategi untuk conterforce 

dengan AS. Aktifitas dari cyber war tersebut melalui perusakan pada pusat 

komunikasi utama milik lawan, dengan mengacaukan command and control jarak 

jauh pada senjata nuklir. Menurut Liu Jixian dari PLA Academy of Military Science, 

menulis PLA harus mengembangkan kemampuan asimetri termasuk space-based 

information, dan networked-focused “soft attack” dalam melawan musuh.31  

 Aktifitas dari cyber war China tersebut, untuk mendapatkan 

knowledge intelligence dan strategi untuk conterforce dengan AS. Menurut Xu 

Rongsheng, Kepala Ilmuan di Cyber Security Lab of the Institute for High Energy 

Physics of Chinese Academy of Sciences, mengatakan pada reporter bahwa:  

                                                           
31  Larry M. Wortzel, 2010, China’s Approach to Cyber Operation: Implication for United States, U.S-
China Economic and Security Review Commision. http://www.uscc.gov/china%E2%80%99s-
approach-cyber-operations-implications-united-states 

http://www.uscc.gov/china%E2%80%99s-approach-cyber-operations-implications-united-states
http://www.uscc.gov/china%E2%80%99s-approach-cyber-operations-implications-united-states
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“Cyber warfare may be carried out in two ways. In 
wartime, disrupt and damage the networks of infrastructure 
facilities, such as power systems, telecommunication systems, and 
education systems, or in military engagements the cyber 
technology of the military forcescan be turned into combat 
capability”.32  

 
1.5.2 Network Security 

 Pasca Perang Dingin, penggunaan teknologi informasi mengalami 

peningkatan dalam hubungan internasional. Penggunaan TI dapat dimanfaatkan, 

tetapi juga dapat memberikan kerugian bagi dunia internasional. Perluasan 

penggunaan TI telah menciptakan peluang bagi aktor-aktor internasional untuk 

melaksanakan kejahatan dalam cyberspace. Kejahatan digital mengalami peningkatan 

yang bisa memberikan ancaman bagi keamanan nasional melalui jaringan 

cyberspace. Keamanan jaringan (network security) bagi negara sangat dibutuhkan 

untuk melindungi jaringan cyber nasional. 

 Network security atau disebut juga cyber security yaitu perlindungan 

komputer, informasi elektronik dan/atau jaringan digital terhadap pemberitahuan 

yang tidak sah, pemindahan, penolakan, adanya modifikasi atau perusakan yang 

disengaja atau tidak disengaja.33 Kemudahan yang dibawa oleh TI memberikan 

                                                           
32 Ibid. 
33 Kristin M. Lord and Travis Sharp, 2011, America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 
Information Age (volume 1), CNAS (Center for a New American Security), hal. 10. 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwiRwcjbuMHJAhXGVI4KHYg4BQcQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cnas.org%2Ffi
les%2Fdocuments%2Fpublications%2FCNAS_Cyber_Volume%2520I_0.pdf&usg=AFQjCNH0Mjv_
E8ceT_PLJ2St3NgKv2QOxA&bvm=bv.108538919,d.c2E  
https://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Cyber_Volume%20I_0.pdf  
 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRwcjbuMHJAhXGVI4KHYg4BQcQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cnas.org%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublications%2FCNAS_Cyber_Volume%2520I_0.pdf&usg=AFQjCNH0Mjv_E8ceT_PLJ2St3NgKv2QOxA&bvm=bv.108538919,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRwcjbuMHJAhXGVI4KHYg4BQcQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cnas.org%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublications%2FCNAS_Cyber_Volume%2520I_0.pdf&usg=AFQjCNH0Mjv_E8ceT_PLJ2St3NgKv2QOxA&bvm=bv.108538919,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRwcjbuMHJAhXGVI4KHYg4BQcQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cnas.org%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublications%2FCNAS_Cyber_Volume%2520I_0.pdf&usg=AFQjCNH0Mjv_E8ceT_PLJ2St3NgKv2QOxA&bvm=bv.108538919,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRwcjbuMHJAhXGVI4KHYg4BQcQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cnas.org%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublications%2FCNAS_Cyber_Volume%2520I_0.pdf&usg=AFQjCNH0Mjv_E8ceT_PLJ2St3NgKv2QOxA&bvm=bv.108538919,d.c2E
https://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Cyber_Volume%20I_0.pdf
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keuntungan bagi masyarakat dalam melakukan akses pada jaringan informasi global. 

TI mengalami perkembangan yang cepat, tanpa disadari serta membawa perubahan 

dalam masyarakat internasional. 

 Cyber security merupakan konsep yang muncul pasca Perang Dingin dalam 

menanggapi revolusi dari adanya pencampuran inovasi teknologi dan perubahan 

kondisi geopolitik.34 Cyber security pertama kali digunakan oleh ilmuan komputer 

terkait ketidakamanan pada jaringan komputer, tetapi konsep tersebut bergerak lebih 

luas yang mulanya untuk digunakan secara teknis dan sekarang menjelaskan ancaman 

dari teknologi digital yang memiliki efek sosial.35 

 Pada jaringan informasi global dapat membawa berbagai jenis cyber threat. 

Ancaman dari cyber attack yang dibawa oleh arus lalu lintas jaringan internet bisa 

menjadi ancaman bagi keamanan cyber suatu negara. Terlebih lagi, sekarang ini 

nation-states memiliki keterikatan dan ketergantungan pada jaringan TI global dalam 

menjalankan berbagai aktifitas. Menjaga keamanan jaringan informasi merupakan 

bentuk perlindungan kepada keamanan nasional dibidang teknologi informasi. 

Perlindungan dalam jaringan informasi membutuhkan network security dari ancaman 

cyber attack. Network security menjadi pilar yang penting dalam pembangunan TI 

                                                                                                                                                                      
  
34 Lene Hansen and Helen Nissenbaum, 2009, Digital Disaster, Cyber Security and The Copenhagen 
School, hal. 01.   
 
https://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/digital%20disaster.pdf  
 
35 Lene Hansen and Helen Nissenbaum, 2009, Digital Disaster, Cyber Security and The Copenhagen 
School, hal. 01. 

https://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/digital%20disaster.pdf
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suatu negara. Ada aspek-aspek dalam keamanan jaringan dengan tiga aspek utama 

yaitu: confidentiality/privacy, integrity, availability, dan tiga aspek tambahan yaitu: 

non-repudiation, authentication, access control.36 

 Confidentiality/privacy merupakan usaha untuk menjaga kerahasiaan pada 

data pribadi dan hanya boleh diakses oleh pemilik aslinya atau orang yang 

berwenang. Sebenarnya privacy dan confidentiality memiliki perbedaan, privasi 

merujuk pada data-data yang bersifat privasi, sedangkan confidentiality berkaitan 

dengan data yang diberikan kepada orang lain untuk keperluan tertentu dan hanya 

digunakan untuk keperluan tersebut.37 

 Integrity, maksud dari aspek ini adalah tidak boleh terjadi pengubahan 

informasi oleh orang yang tidak berwenang. Serangan pada jaringan informasi 

tersebut muncul dengan mengubah data oleh orang yang tidak berhak, sehingga 

informasi yang diperoleh sudah tidak asli lagi. 

                                                           
36 Network Security, Politeknik Telkom, hal. 05-06. 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjT0uaD5f_JAhWNC44KHSvNDhoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Ftass.telkomuniversity.
ac.id%2FcourseMaterial%2FgetFile%2Ftitle%2FCourseware%2BNetwork%2BSecurity%2Fmateri%2
FM00813&usg=AFQjCNF7vWEQmgK1nKjOmSi3HtxAn_41zA&bvm=bv.110151844,d.c2E  
37 Budi Raharjo, 1999, Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet, Infonesia, Bandung, hal. 10. 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjI7e-
D6__JAhUXkY4KHVUZCfgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmirror.unej.ac.id%2Fiso%2Fdokum
en%2Fikc%2Fbudirahardjo-keamanan.pdf&usg=AFQjCNGX-W-axaHkEuXoMSxB9zrXNIqDRg  
 
http://mirror.unej.ac.id/iso/dokumen/ikc/budirahardjo-keamanan.pdf  

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0uaD5f_JAhWNC44KHSvNDhoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Ftass.telkomuniversity.ac.id%2FcourseMaterial%2FgetFile%2Ftitle%2FCourseware%2BNetwork%2BSecurity%2Fmateri%2FM00813&usg=AFQjCNF7vWEQmgK1nKjOmSi3HtxAn_41zA&bvm=bv.110151844,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0uaD5f_JAhWNC44KHSvNDhoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Ftass.telkomuniversity.ac.id%2FcourseMaterial%2FgetFile%2Ftitle%2FCourseware%2BNetwork%2BSecurity%2Fmateri%2FM00813&usg=AFQjCNF7vWEQmgK1nKjOmSi3HtxAn_41zA&bvm=bv.110151844,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0uaD5f_JAhWNC44KHSvNDhoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Ftass.telkomuniversity.ac.id%2FcourseMaterial%2FgetFile%2Ftitle%2FCourseware%2BNetwork%2BSecurity%2Fmateri%2FM00813&usg=AFQjCNF7vWEQmgK1nKjOmSi3HtxAn_41zA&bvm=bv.110151844,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0uaD5f_JAhWNC44KHSvNDhoQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Ftass.telkomuniversity.ac.id%2FcourseMaterial%2FgetFile%2Ftitle%2FCourseware%2BNetwork%2BSecurity%2Fmateri%2FM00813&usg=AFQjCNF7vWEQmgK1nKjOmSi3HtxAn_41zA&bvm=bv.110151844,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7e-D6__JAhUXkY4KHVUZCfgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmirror.unej.ac.id%2Fiso%2Fdokumen%2Fikc%2Fbudirahardjo-keamanan.pdf&usg=AFQjCNGX-W-axaHkEuXoMSxB9zrXNIqDRg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7e-D6__JAhUXkY4KHVUZCfgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmirror.unej.ac.id%2Fiso%2Fdokumen%2Fikc%2Fbudirahardjo-keamanan.pdf&usg=AFQjCNGX-W-axaHkEuXoMSxB9zrXNIqDRg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7e-D6__JAhUXkY4KHVUZCfgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmirror.unej.ac.id%2Fiso%2Fdokumen%2Fikc%2Fbudirahardjo-keamanan.pdf&usg=AFQjCNGX-W-axaHkEuXoMSxB9zrXNIqDRg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7e-D6__JAhUXkY4KHVUZCfgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmirror.unej.ac.id%2Fiso%2Fdokumen%2Fikc%2Fbudirahardjo-keamanan.pdf&usg=AFQjCNGX-W-axaHkEuXoMSxB9zrXNIqDRg
http://mirror.unej.ac.id/iso/dokumen/ikc/budirahardjo-keamanan.pdf
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 Availability, informasi yang diperlukan tersedia dan dapat diakses apabila 

diperlukan. Penyerangan pada sistem informasi dapat menghilangkan ataupun 

menghambat dalam jalannya akses informasi.  

 Non-repudiation, aspek ini untuk menjaga agar perjanjian tidak dapat 

menyangkal ketika sedang melakukan transaksi. Aspek ini sangat penting dalam 

kegiatan electronic commerce (e-commerce). 

 Authentication, aspek ini berhubungan dengan keaslian informasi, orang yang 

mengakses informasi ataupun sumber data. Serangan pada jaringan informasi dapat 

berupa pemalsuan identitas, situs dan sumber palsu.  

 Access Control, aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan dalam akses 

informasi.38 Penerapannya akan membutuhkan adanya klasifikasi data dan 

berbasiskan pada role (kelompok atau group hak akses). Access control biasanya 

dilakukan dengan menggunakan password atau dengan mekanisme lainnya. 

 Selain perlindungan pada jaringan informasi, keamanan komputer juga 

menjadi pertimbangan dalam melindungi teknologi cyber. Serangan hacking yang 

tertuju pada jaringan informasi, juga akan secara langsung menyerang pada 

komputer. Serangan tersebut akan menyusup pada jaringan komputer untuk 

mendapatkan informasi dan bisa merusak data ataupun sistem komputer. Keamanan 

                                                           
38 Budi Harjo, hal. 12. 
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komputer juga diperlukan untuk melindungi dari ancaman software-software yang 

tertanam malware. Tujuan dari adanya keamanan komputer yaitu:39 

a. Adanya kontrol dari akses fisik dari komputer dan atau kejaringan informasi. 

b. Pencegahan dalam penghapusan yang disengaja, pengubahan atau adanya 

kompromi dalam data. 

c. Mendeteksi dan mencegah terhadap pelanggaran dalam keamanan internal 

komputer yang disengaja. 

d. Mendeteksi dan mencegah adanya intrusi eksternal secara ilegal pada jaringan 

informasi (hacking). 

 

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini 

berusaha untuk menjelaskan tentang ancaman serangan hacking China pada jaringan 

informasi Amerika Serikat. Serta melihat dampak dari ancaman cyber attack tersebut 

pada keamanan cyber Amerika Serikat.  

1.6.2 Metode Analisa Data 

 Penelitian ini dalam melakukan analisa data yang digunakan adalah data 

kualitatif, merupakan data berbentuk non angka yang dikumpulkan melalui sumber-

                                                           
39 Network Security Basics (Chapter 1), hal. 02.  
 
http://scitechconnect.elsevier.com/wp-content/uploads/2013/09/Network-Security-Basics.pdf  

http://scitechconnect.elsevier.com/wp-content/uploads/2013/09/Network-Security-Basics.pdf
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sumber terkait. Data yang diperoleh dihubungkan dengan konsep-konsep yang 

berhubungan dengan penelitian yang di bahas. 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.3.1 Batasan Materi 

 Batasan materi dalam penelitian ini akan membahas masalah cyber attack 

China dengan menyinggung dari sejarah cyber technology China. Penelitian akan 

dilanjutkan pada dampak yang ditimbulkan dari cyber attack China pada keamanan 

cyber Amerika Serikat. 

1.6.3.2 Batasan Waktu 

 Batasan waktu dari penelitian ini yaitu dari tahun 2007 yang pada saat itu 

terjadi serangan hacking China pada informasi persenjataan Amerika Serikat dan 

akan dibatasi pada tahun 2011, dengan membangun cyber security melalui 

pembentukan National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC) oleh 

White House. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi 

pustaka (library research), dengan pengumpulan data-data yang bersifat sekunder 

yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, e-book, surat kabar, majalah, dan data-

data internet yang memberikan informasi yang sesuai dan relevan dengan penelitian 

yang dibahas. 

 

1.7 Asumsi dasar  
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 Perkembangan teknologi informasi global telah memberikan kesempatan bagi 

negara-negara internasional untuk membangun teknologi cyber, salah satunya yaitu 

China. Peningkatan dalam teknologi cyber, China mulai melaksanakan kegiatan cyber 

attack pada jaringan informasi global, salah satunya yaitu AS. Cyber attack China 

tersebut merupakan ancaman bagi AS dengan pembentukan CNO, PLA, dan Online 

Blue Army. Cyber attack China memberikan kerugian-kerugian pada AS. Sehingga, 

AS meningkatkan cyber security nasional dengan pembentukan USCYBERCOM, 

US-CERT, NSTIC dan pembentukan sistem deteksi intrusi (EINSTEIN program). 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun menjadi lima bab: 

BAB I: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Literatur Review 

1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Cyber War 

1.5.2 Network Security 

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Metode Analisisa Data 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.3.1 Batasan Materi 

1.6.3.2 Batasan Waktu 

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 



32 
 

1.7 Asumsi Dasar 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II: SERANGAN HACKING CHINA PADA JARINGAN CYBERSPACE 

AMERIKA SERIKAT 

2.1 Sejarah Pendirian Teknologi Cyber China 

2.2 Tujuan Cyber Attack China  

2.3 Tipe Cyber Threat China  

BAB III: ANCAMAN CYBER EXPLOITATION CHINA TERHADAP CYBER 

SECURITY AMERIKA SERIKAT 

3.1 Development In China Asymmetric Capabilities 

3.1.1 Online Blue Army China 

3.1.2 PLA Unit 61398 

3.1.3 Computer Network Operation (CNO) Infrastructure 

BAB IV: PENINGKATAN CYBER SECURITY AMERIKA SERIKAT  

4.1 Kerugian-Kerugian Amerika Serikat dari Cyber Attack China 

4.2 Respon Amerika Serikat Untuk Meningkatkan Cyber Sercurity  

4.2.1 Pembentukan USCYBERCOM (United States Cyber Command) 

4.2.2 Peningkatan Anggaran Cyber Security Amerika Serikat 

4.2.3 Pembentukan United States Computer Emergency Readiness Team 

(US-CERT) oleh DHS 

4.2.4 Pembentukan National Strategy for Trusted Identities in 

Cyberspace (NSTIC) 

4.2.5 Pembentukan Sistem Deteksi Intrusi 
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4.2.5.1 EINSTEIN Program 

BAB V: PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 


