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BAB II 

SERANGAN HACKING CHINA PADA JARINGAN CYBERSPACE 

AMERIKA SERIKAT 

 

 

Pada BAB II ini, peneliti akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi 

cyber China yang dilihat dari sejarah awal pendiriannya dan terbentuknya internet di 

China. Awal pendirian cyber teknologi China, dimulai pada masa kepemimpinan 

Deng Xiaoping melalui kebijakan Reform and Opening sebagai bentuk modernisasi 

nasional. Pada masa kepemimpinan Deng, perkembangan teknologi cyber nasional 

mengalami pasang surut yang disebabkan adanya permasalahan dalam negeri, 

terutama masalah krisis ekonomi yang melanda China. Walaupun, China menghadapi 

krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi perkembangan teknology cyber dapat 

bertahan. Pada masa Jiang Zemin dan Zhu Rongji teknologi cyber China mengalami 

kebangkitan dan untuk pertama kalinya China mulai terhubung dengan internet. 

Selain peningkatan dalam teknologi informasi, Pemerintah China juga telah 

membangun industri-industri dalam negeri yang bergerak dalam bidang teknologi 

komunikasi, agar dapat menguasai pasar domestik dengan upaya menarik FDI ke 

China. Perkembangan dan pembangunan industri telekomunikasi domestik telah 

mempengaruhi peningkatan kapabilitas teknologi cyber China. 

Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan cyber attack China. 

Peningkatan dalam teknologi cyber, menjadi dasar untuk melaksanakan cyber attack 
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pada jaringan informasi AS. Aktifitas cyber attack tersebut sebagai tujuan dalam 

mendapatkan informasi-informasi penting tentang industri dan persenjataan AS. 

Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dalam pertumbuhan 

industri domestik dan teknologi dalam militer sebagai perkembangan perekonomian 

nasional serta modernisasi PLA. Pada sub bab terakhir, akan dijelaskan jenis-jenis 

cyber threat China. Kegiatan cyber attack China melatarbelakangi terbentuknya 

cyber threat pada jaringan informasi global. Cyber threat tersebut memiliki tipe 

dalam melaksanakan cyber attack jaringan cyberspace yang berdasarkan pada 

kepentingannya dari politik, espionage dan militer. 

 

2.1 Sejarah Pendirian Teknologi Cyber China 

Kemampuan teknologi cyber China telah banyak mengalami pertumbuhan 

dan kemajuan yang pesat. Perkembangan teknologi cyber tersebut, merupakan salah 

satu rencana dari upaya dalam modernisasi di China melalui sains dan teknologi. 

Pemerintah China telah lama merencanakan untuk membangun sains dan teknologi 

yang maju di China pasca pemerintahan Mao1, yang terlaksanakan pada masa 

kepemimpinan Deng Xiaoping. 

Usaha dalam membawa kemajuan di China, pada masa jabatan Deng 

Xiaoping mengeluarkan kebijakan “Reform and Opening”2 yang terjadi tahun 1978 

                                                           
1 Tun-Jen Cheng, Jacques deLisle & Deborah Brown, 2006, CHINA UNDER HU JINTAO: 

Opportunities, Danger and Dilemmas, Singapore: World Scientific, hal. 136-137. 
2 Reform and Opening merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan modernisasi di China, 

yang dicetuskan oleh 4 orang yang didalamnya ada Dieng Xiaoping. 
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untuk mengenalkan China pada dunia internasional. Masa isolasi yang terjadi di 

dalam negeri, menyebabkan adanya ketertinggalan China atas kemajuan di bidang 

ekonomi serta sains dan teknologi yang sedang mengalir di dunia internasional. 

Selain itu, keadaan domestik China mengalami keterpurukan ketika terjadi kegagalan 

dalam pelaksanaan kebijakan “Lompatan Besar ke Depan”3 dan “Revolusi 

Kebudayaan”4 sebagai reformasi yang di bentuk oleh Mao, berakibat dalam 

memperlambat kemajuan China. Kebijakan reform and opening tersebut dipilih Deng 

Xiaoping sebagai bentuk pembaharuan di China, agar bisa keluar dari masa 

keterpurukan yang melanda RRC. 

                                                           
3 Lompatan Besar ke Depan merupakan program kebijakan yang dicetuskan Mao, agar China dapat 

menjadi negara yang mandiri dalam kemajuan China. Menurut Mao, China terlalu ketergantungan 

pada Uni Soviet dan Uni Soviet juga tidak dapat lagi dijadikan dalam model pembangunan di China. 

Kebijakan ini dilaksanakan pada tahun 1958, yang mengubah China dari negara agraris menjadi negara 

industri. Rakyat disatukan untuk bekerja dalam pabrik-pabrik pemerintah. Dalam hal ini, kaum laki-

laki bekerja dalam pabrik, sedangkan kaum perempuan yang bekerja di sawah-sawah. Awalnya 

program ini mendapatkan berbagai hasil yang nyata, seperti: pembangunan jembatan, jalan kereta api, 

berbagai terusan, bendungan, pembangkit listrik, sarana pengairan dan lain sebagainya. Pertanian juga 

mengalami peningkatan yang pesat. Tetapi, kebijakan “Lompatan Besar ke Depan” ini juga menjadi 

bencana di China. Setelah China mengalami bencana kelaparan, sebab tidak adanya yang mengelola 

hasil pertanian yang seharusnya dilakukan oleh kaum laki-laki karena mereka semua bekerja dipabrik. 

Akibatnya 30 juta orang meninggal karena kelaparan yang melanda China antara tahun 1959-1962. 

Kegagalan dari kebijakan “Lompatan Besar ke Depan” ini juga menyebabkan pengunduran diri Mao 

sebagai ketua umum RRC pada tahun 1959.  

Ivan Taniputera, 2011, History of China, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 584-585. 
4 Selepas Mao mengundurkan diri sebagai pemimpin RRC, China berubah lebih moderat yang 

dipimpin oleh Liu Shaoqi. Tetapi, Mao tidak setuju dengan kepemimpinan kaum moderat dan ingin 

membersihkan orang-orang yang tidak sejalan dengan Mao. Untuk itu, Mao mempengaruhi pada 

mahasiswa dan kaum muda yang masih mendukungnya untuk sejalan dengan pemahaman Mao. Kaum 

muda tersebut membentuk kelompok Garda Merah dan melakukan penghinaan dan penganiayaan 

terhadap orang yang tidak pro Mao. Kelompok Garda Merah ini berubah menjadi anarki yang 

membawa kekacauan pada negara dan tidak dapat dikendalikan, bahkan oleh Mao sekalipun. Buku-

buku tradisional bangsa Tionghoa dan benda-benda warisan leluhur dihancurkan oleh kelompok Garda 

Merah. Sehingga mencetuslah Revolusi Kebudayaan. Untuk mengatasi Garda Merah, pemerintah 

membentuk Komite Revolusi yang merupakan aliansi pemerintahan sipil dengan militer. Era Revolusi 

Kebudayaan berakhir seiring dengan meninggalnya Mao pada tahun 1976.  

Ibid., hal. 585 et Seqq. 
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Deng Xiaoping telah mencanangkan 4 agenda perubahan atau disebut juga 

dengan “empat modernisasi” (four key modernization), yang harus dilakukan untuk 

membangun kemajuan di China dan juga mendorong keberhasilan dalam 

menjalankan kebijakan“Reform and Opening”. Keempat agenda yang diterapkan 

sebagai modernisasi di China tersebut yaitu kemajuan di bidang ekonomi, pertanian, 

sains dan teknologi dan pertahanan nasional.5 

Pemerintahan Deng Xiaoping menjadi awal dari pertumbuhan teknologi cyber 

di China. Perkembangan sains dan teknologi merupakan prioritas utama dan dapat 

membantu perkembangan ketiga modernisasi lainnya khususnya di bidang ekonomi, 

sebagai kunci dari kebangkitan China. Sama seperti pidato Deng Xiaoping dalam 

“...March 1978 National Science Conference yaitu: Without the high-speed 

development of science and technology, it is impossible to develop the national 

economy at a high speed...”.6 Perekonomian China bisa mengalami pertumbuhan 

yang pesat dengan adanya pengaruh dari perkembangan sains dan teknologi yang 

maju melalui pelaksanaan kebijakan reform and opening.  

Modernisasi di bidang sains dan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah 

China, salah satunya dengan mengembangkan teknologi informasi (TI) dan internet. 

Pembangunan TI domestik, pemerintah telah melakukan penelitian berbagai proyek 

sains dan teknologi. Hasilnya, terdapat empat proyek yang menjadi program sains 

                                                           
5 Ibid., hal. 596. 
6 James McGregor, China’s Drive for “ Indigenous Innovation” A Web of Industrial Policies, hal. 08.  

https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/reports/100728chinareport_0.pdf diakses 18-02-

2016/pukul 19.35 

https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/reports/100728chinareport_0.pdf
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dan teknologi nasional yaitu the 863 plan,7 Torch,8 Star Lit, and the Climb, dan 

semuanya ditangani oleh lembaga penelitian akademis dan pelaksanaannya mendapat 

anggaran dari Pemerintah China.9 

Terbentuknya empat program sains dan teknologi nasional, perkembangan TI 

terutama internet di China sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh kekurangan 

anggaran dan kemampuan R&D China masih belum memadai. Namun pada tahun 

1990-an, China telah mengalami pertumbuhan dalam perkembangan TI dengan 

sangat cepat yang terjadi masa kepemimpinan Jiang Zemin dan Zhu Rongji.10 Tahun 

1994, untuk pertama kalinya China mulai terhubung dengan internet.11 

Sejak awal, perkembangan internet di China berkaitan dengan pertumbuhan 

perekonomian nasional. Pemanfaatan TI dapat memudahkan untuk perluasan dalam 

membangun kerjasama antar perusahaan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. 

Adanya pemanfaatan transfer teknologi dan FDI (Foreign Direct Investment) dari 

                                                           
7 The 863 plan merupakan program pembangunan high tech R&D nasional. Program ini berasal dari 

empat ilmuwan China yaitu WANG Daheng, WANG Gancang, Yang Jiachi, dan CHENG Fengyun, 

secara bersama ingin melanjutkan program pengembangan high tech China yang mendapat dari 

persetujuan Deng Xiaoping. Program ini muncul tahun 1986 sebagai respon terhadap kesenjangan 

teknologi dan inovasi antara China dan Barat. The Plan 863 memiliki program kunci pengembangan di 

bidang teknologi informasi, biologi, aeronautics, automation, energi, material dan oseanografi. 

Program ini mendukung kunci R&D high tech, memelihara keahlian dan mendirikan industri high 

tech. Impact Investing A Framework For Policy Design and Analysis Case Study 13: National High-

Tech R&D (863) Program, 2011.  

http://globalpolicy.iipcollaborative.org/wp-content/uploads/sites/5/2014/10/Framework_China-Case-

study.pdf diakses 18-02-2016/pukul 19.45 
8 Torch programme yaitu rencana nasional untuk mengembangkan high-tech industri di China, untuk 

mempercepat pencapaian komersialisasi S&T (sciences&technology) dan memimpin perkembangan 

sains dan teknologi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi.  

Sience and Technology Programme in China, 2003.  

http://www.chinaconsulatesf.org/eng/kj/kjjh/t43943.htm  
9 Tun-Jen Cheng, Op. Cit. 
10 Tun-Jen Cheng, Op. Cit., hal. 137. 
11 Ke Yan, 2004, Sience & technology in China reform and development, China: China 

Intercontinental press, hal. 32. 

http://globalpolicy.iipcollaborative.org/wp-content/uploads/sites/5/2014/10/Framework_China-Case-study.pdf
http://globalpolicy.iipcollaborative.org/wp-content/uploads/sites/5/2014/10/Framework_China-Case-study.pdf
http://www.chinaconsulatesf.org/eng/kj/kjjh/t43943.htm
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asing12, memberi keuntungan pada China agar meningkatkan kemampuan R&D 

untuk bisa membangun dan memproduksi TI secara domestik. Pembangunan TI 

secara mandiri berdasarkan untuk pengurangan penguasaan perusahaan-perusahaan 

TI asing yang mendominasi pasar China. Pada tahun 2000, produk-produk TI China 

terutama komputer dan beberapa peralatan telekomunikasi telah menjadi produk 

unggulan, walaupun masih terbatas.13 Selain itu, China juga telah menjadi produsen 

TI terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Jepang.14 

Saat ini, China memang mengalami pertumbuhan yang besar dalam 

perkembangan industri teknologi cyber. Perkembangan dari teknologi cyber menjadi 

salah satu pertimbangan dalam konflik masa depan melalui cyberspace. Pada 

awalnya, China mengembangkan teknologi cyber agar membawa modernisasi di 

China, terutama sebagai support dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Tapi, 

teknologi cyber dalam dunia internasional telah mengalami perluasan yang 

dimanfaatkan oleh negara-bangsa sebagai kegiatan defense atau offensive pada saat 

terjadinya perang/konflik. Alasan tersebut berdasarkan pada peningkatan dalam 

penggunaan teknologi cyber yang dimanfaatkan untuk modernisasi militer melalui 

penggabungan teknologi informasi dan militer. 

Peningkatan dalam TI, China mulai mengembangkan kemampuan teknologi 

cyber sebagai bentuk kekuatan baru. China menguasai cyber technology untuk 

                                                           
12 China memaksa beberapa dari perusahaan-perusahaan Barat dan Taiwan untuk melakukan FDI 

dalam bidang industri elektronik.  
13 Tun-Jen Cheng, Op. Cit., hal. 138. 
14 Tun-Jen Cheng, Op. Cit., hal. 139. 
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membentuk cyber power15. Teknologi cyber digunakan untuk meningkatkan 

modernisasi PLA dengan menggabungkan kemampuan militer dengan teknologi 

cyber. Pembentukan teknologi cyber digunakan untuk mempersempit kesenjagan, 

mulai dari ekonomi sampai modernisasi militer antara China dengan negara-negara 

Barat, terutama AS. Kapabilitas TI nasional sebagai cyber power akan meningkatkan 

status China dalam hubungan internasional. Pernyataan dari Fu Ying yang merupakan 

ketua dari komite urusan luar negeri China, mengatakan bahwa teknologi informasi 

merupakan landasan dasar untuk mendukung modernisasi China dan sebagai penguat 

status great power China.16 

Perkembangan TI dan R&D nasional, dapat mempersempit kesenjangan 

antara kemampuan militer China dengan Amerika Serikat, melalui tiga jalur.17 

Pertama, pembangunan teknologi komersial secara mandiri sebagai modernisasi 

                                                           
15 Cyber power bergantung pada sumber daya yang menjadi ciri domain cyberspace. Cyber power 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan dalam sumber daya yang berhubungan dengan penciptaan, 

kontrol dan komunikasi informasi elektronik dan komputer yang berbasis pada infrastruktur, jaringan, 

software, human skill. Hal ini termasuk juga jaringan komputer, intranet, cellular technologies, dan 

space-based communication. Defined behaviorally, cyber power adalah kemampuan dalam 

mendapatkan hasil yang diinginkan melalui resources informasi elektronik yang terhubung pada cyber 

domain. Difinisi secara luas, cyber power merupakan kemampuan dalam menggunakan cyberspace 

untuk menciptakan keuntungan dan pengaruh di lingkungan operasional lain dan semua instrumen dari 

power tersebut. Daniel T. Kuehl, “From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem”, cited, 38, 

dalam 

dalam Joseph S. Nye, 2010, Cyber Power, 

Cambridge: Belfer Center for science amd international affairs, Harvard Kennedy School, hal. 03-04. 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf  Cyber power dapat digunakan untuk 

mendapatkan hasil di dalam cyberspace atau menggunakan instrumen cyber untuk mendapatkan hasil 

dalam domain lain di luar cyberspace. Joseph S. Nye, Ibid., hal. 04. 
16 Fu Ying, 2013, The US and China: a new kind of great power relationship?, The Brookings 

Institution, dalam www.brookings.edu/~/media/events/2013/6/12%20us%20 

china%20fu%20ying/20130612_us_china_transcript.pdf dalam James A. Lewis and Simon Hansen, 

2014. China’s Cyberpower: International and Domestic Priorities, hal. 11. 

https://www.aspi.org.au/publications/chinas-cyberpower-international-and-domestic-

priorities/SR74_China_cyberpower.pdf 
17 Jonathan Kirshiner, 2006, Globalization and National Security, New York: Routledge, hal. 295. 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf
https://www.aspi.org.au/publications/chinas-cyberpower-international-and-domestic-priorities/SR74_China_cyberpower.pdf
https://www.aspi.org.au/publications/chinas-cyberpower-international-and-domestic-priorities/SR74_China_cyberpower.pdf
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militer untuk meningkatkan kemampuan militer dan efektifitas dari PLA. Kedua, 

perkembangan TI dapat meningkatkan produktifitas industri pertahanan China. 

Industri pertahanan China saat ini memang sukses dalam memproduksi pesawat 

tempur, rudal dan perangkat misil. Namun, China belum mampu memberikan 

persenjataan modern yang dibutuhkan oleh PLA. Hal ini terbukti dengan 

ketergantungan China yang melakukan impor persenjataan dari luar negeri. 

Perkembangan TI dapat memberikan kesempatan China untuk melaksanakan 

pengembangan R&D dan bisa memproduksi teknologi informasi secara mandiri. 

Ketiga, China tertarik dengan mengembangkan information warfare atau 

“cyberwar” capabilities. Kemampuan dari information warfare memungkinkan 

China untuk menurunkan kekuatan pasukan militer AS, melalui TI. Ketertarikan 

China dengan information warfare, disebabkan cyber war dapat meningkatkan 

kemampuan dari kekuatan soft kill PLA yang di luar jangkauan senjata konvensional, 

serta PLA juga dapat menyerang pasukan AS secara anonymous. 

 

2.2 Tujuan Cyber Attack China  

Perkembangan dari TI telah meningkatkan kepentingan China dalam 

cyberspace. Peningkatan kemampuan China dalam teknologi cyber memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan cyber attack pada jaringan informasi global. 

Serangan hacking China, terutama pada jaringan informasi Amerika Serikat bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi khususnya di bidang ekonomi dan militer. Hal ini di 

picu atas dorongan dalam meningkatkan industri domestik dan modernisasi militer.  
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Serangan hacking China untuk mendapatkan informasi-informasi penting 

melalui kegiatan cyber operation18. Informasi tersebut digunakan untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi, memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dalam 

perekonomian dunia dan mendapatkan akses ke pasar internasional, mengembangkan 

sistem persenjataan, dan efisien dalam melakukan penelitian dan pengembangan 

teknologi.19 Cyber operation China untuk mendapatkan data-data penting dari 

jaringan cyber AS melalui kegiatan cyber espionage agar memudahkan dalam 

melaksanakan cyber exploitation20 pada informasi tertentu. Cyber espionage tersebut 

sebagai kepentingan China untuk mendukung keamanan nasional, menjaga kekuasaan 

Partai Komunis dan peningkatan ekonomi.21 

Upaya China dalam menggunakan cyber espionage untuk memperoleh dan 

menyerap keahlian asing dengan melakukan akses pada pengetahuan R&D. Hal ini, 

di dorong adanya keinginan untuk mengejar ketertinggalan dalam peningkatan 

teknologi dengan negara-negara maju, terutama AS. Upaya tersebut melalui kegiatan 

                                                           
18 Cyber operations yaitu penggunaan kemampuan cyber untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

cyberspace.  
19 Larry M Wortzel, 2010, China’s approach to cyber operations: implications for the United States, 

testimony before the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, diakses dari  

http://origin.www.uscc.gov/ sites/default/files/Congressional_Testimonies/ LarryWortzeltestimony-

March2010.pdf dalam Tobias Feakin, 2013, Enter The Cyber Dragon: Understanding Chinese 

intelligence agencies cyber capabilities, Special Report, ASPI (Australian Strategic Policy Institute), 

hal. 05. https://www.aspi.org.au/publications/special-report-enter-the-cyber-dragon-understanding-

chinese-intelligence-agencies-cyber-capabilities/10_42_31_AM_SR50_chinese_cyber.pdf  
20 Cyber Exploitation merupakan operasi dan kegiatan  dalam mengumpulkan informasi untuk 

mendapatkan data tentang aset, sistem kritis, informasi atau kegiatan musuh dengan menggunakan 

komputer, informasi elektronik dan jaringan digital. 
21 Jon R. Lindsay, Tai Ming Cheung and Derek S. Reveron, 2015, China and Cybersecurity: 

Espionage, Strategy, and Politics in the Digital Domain, New York: Oxford University Press, hal. 56. 

http://longfiles.com/b72fx8qg1wru/China_and_Cybersecurity_Espionage-_Strategy-

_and_Politics_in_the_Digital_Domain_ebook3000.pdf.html 

https://www.aspi.org.au/publications/special-report-enter-the-cyber-dragon-understanding-chinese-intelligence-agencies-cyber-capabilities/10_42_31_AM_SR50_chinese_cyber.pdf
https://www.aspi.org.au/publications/special-report-enter-the-cyber-dragon-understanding-chinese-intelligence-agencies-cyber-capabilities/10_42_31_AM_SR50_chinese_cyber.pdf
http://longfiles.com/b72fx8qg1wru/China_and_Cybersecurity_Espionage-_Strategy-_and_Politics_in_the_Digital_Domain_ebook3000.pdf.html
http://longfiles.com/b72fx8qg1wru/China_and_Cybersecurity_Espionage-_Strategy-_and_Politics_in_the_Digital_Domain_ebook3000.pdf.html
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cyber exploitation yang berkontribusi dalam perkembangan sains dan teknologi 

(S&T) dengan mengakses pada jaringan informasi AS dan akan mengirim data-data 

tersebut kembali ke China untuk dikembangkan. 

Pemerintah China berkeinginan agar transfer teknologi asing dapat dianalisa 

dan dikembangkan sebagai inovasi dalam sektor industri dan menjadi produk lokal. 

Inovasi sebagai perkembangan teknologi negara untuk memajukan industri China. 

Sektor industri yang akan mendapat manfaat dari cyber espionage tersebut yaitu 

teknologi komunikasi dan informasi, bioteknologi, civilian aviation and aerospace, 

advanced material dan manufaktur mesin.22 Peningkatan dalam industri China yang 

akan digunakan sebagai kompetisi pada persaingan internasional. 

Bidang ekonomi, China menggunakan informasi tersebut sebagai keuntungan 

ekonomi untuk mengembangkan dan membangun kemajuan perekonomian nasional. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diseimbangkan dengan 

perekonomian dan pasar internasional. Cyber espionage dalam ekonomi dilakukan 

untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi domestik dan mempertahankan daya 

saing dari dalam negeri terhadap persaingan internasional.23 Kegiatan spionase 

ekonomi tersebut tidak hanya untuk mengumpulkan berbagai informasi, tetapi juga 

untuk melakukan peningkatan inovasi, industri domestik dan R&D tanpa harus 

                                                           
22 Ibid., hal. 66 et Seq. 
23 Office of the National Counterintelligence Executive, 2009-2011, October 2011,  Foreign Spies 

Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace: Report to Congress on Foreign Balance Economic 

Collection and Industrial Espionage, 7–8, diakses 

http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf dalam 

Amy Chang, 2014, Warring State China’s Cybersecurity Strategy, CNAS (Center for a New American 

Security), hal. 21. http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-

pdf/CNAS_WarringState_Chang_report_010615.pdf  

http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf
http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_WarringState_Chang_report_010615.pdf
http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_WarringState_Chang_report_010615.pdf
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menciptakan dulu. Cyber espionage dalam ekonomi dan industri yang dilaksanakan 

oleh aktor ketiga disponsori oleh negara dan dimanfaatkan sebagai keuntungan 

ekonomi domestik dari transfer data-data penting, teknologi informasi yang diterima 

dari sumber-sumber tersebut.24 

Bidang militer, kegiatan cyber operation untuk mendapatkan informasi 

tentang kemajuan teknologi militer Amerika Serikat, terutama sistem persenjataan 

yang menggunakan kecanggihan teknologi cyber. Komputer dan high-tech 

menyediakan intelligence yang baru dan bisa mengaktifkan smart weaponry. 

Modernisasi melalui penggabungan teknologi militer dengan teknologi informasi dan 

komunikasi telah lama ada dan hal tersebut yang ingin dicapai oleh China. 

Jaringan dan teknologi informasi dalam militer telah lama digunakan oleh 

China. Namun, China mulai berkeinginan untuk menggunakan teknologi informasi 

dan information warfare dalam modernisasi militer ketika terjadinya Perang Teluk. 

Perang Teluk yang terjadi antara Irak dengan Amerika Serikat yang memperlihatkan 

kemajuan dari teknologi militer Amerika dengan menggabungkan penggunaan 

teknologi cyber. Peristiwa Perang Teluk menjadi pondasi awal bagi China untuk 

menggunakan ICT sebagai persiapan modernisasi militer untuk digunakan dalam  

peperangan di masa depan. 

Penggunaan teknologi informasi dalam militer termasuk bagian dari strategi 

modernisasi militer dengan mengembangkan kemampuan defensive dan offensive 

pada cyberspace ketika terjadi information warfare. Strategi pembangunan S&T 

                                                           
24 Amy Chang, Ibid., hal. 22.  
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China sebagai “indigenous innovation” dapat digolongkan sebagai four-part prosses 

yang dikenal dengan “introduce, digest, assimilate and re-innovate (IDAR).25 

Kegiatan ini untuk mengubah teknologi asing menjadi teknologi domestik dengan 

melakukan inovasi pada teknologi tersebut. Pada industri militer, China berupaya 

untuk memperoleh teknologi informasi ekonomi AS untuk melakukan modernisasi 

PLA.  

Modernisasi PLA tersebut bertujuan untuk memenuhi “winning local wars 

under conditions of informatization” dengan usaha membangun sistem inovasi dan 

memanfaatkan teknologi dan keahlian asing.26 China menekankan pentingnya ICT 

untuk perang masa depan dengan memenangkan perang yang berada pada kondisi 

penggunaan teknologi informasi. China mulai mengembangkan militer baru dengan 

menggunakan sistem C4ISR untuk melakukan operasi militer melalui kecepatan dan 

efisiensi27 yang memiliki kemampuan berdasarkan pada sistem informasi. 

 

2.3 Tipe-Tipe Cyber Threat China 

Pembangunan teknologi cyber digunakan sebagai modernisasi nasional di 

bidang ekonomi dan militer. Pertumbuhan dalam teknologi cyber domestik telah 

meningkatkan penggunaan teknologi informasi. TI yang digunakan untuk berbagai 

kegiatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Selain itu, teknologi cyber juga 

                                                           
25 Jon R. Lindsay, Op. Cit., hal. 66. 
26 Jon R. Lindsay, Op. Cit., hal. 56. 
27 Rahul Prakash, 2013, China and Cyberspace, ORF, hal. 02. 

http://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2013/04/IssueBrief_52b.pdf  

http://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2013/04/IssueBrief_52b.pdf
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digunakan untuk melakukan kegiatan cyber attack pada jaringan informasi negara 

lain. Cyber attack China pada jaringan informasi global memiliki beberapa jenis 

serangan. Tipe-Tipe cyber threat China yaitu:28 

a. Politik 

Kemampuan dari teknologi cyber China, telah meningkatkan aktifitas dalam 

kegiatan cyber attack China pada jaringan informasi global. China melakukan cyber 

espionage pada media asing dan infrastruktur digital sebagai target dari kepentingan 

politik di China. Kegiatan cyber attack China tersebut dipicu adanya kepentingan dari 

eksistensi kekuasaan Partai Komunis China. Media asing ataupun web site dari luar 

negeri sering melaporkan situasi dari Partai Komunis. Pemberitaan tersebut dapat 

mempengaruhi masyarakat China yang bisa dikhawatirkan akan menggoyahkan 

kekuasaan dari PKC. Adanya alasan untuk menghindari pengaruh asing melalui 

Media berita, Pemerintah China membangun sensor nasional yang dinamakan The 

great Firewall. The Great Firewall tersebut akan memblokir berbagai situs asing 

yang berkonten adanya unsur-unsur untuk menjatuhkan kekuasaan PKC. The Great 

Firewall tersebut sebagai politik kontrol dalam masyrakat.  

b. Espionage 

Pengambilan kebijakan pada kontrol informasi dalam politik, mendorong 

terbentuknya pelanggaran dalam jaringan digital China yang menyebabkan terjadinya 

perusakan dalam keamanan cyber nasional. Adanya kontrol dalam sensor internet 

                                                           
28 Jon R. Lindsay, 2015, Exaggerating The Chinese Cyber Threat, Quarterly Journal: International 

Security, Cambridge: Belfer Center for Science and International Affair. 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/linsday-china-cyber-pb-final.pdf  

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/linsday-china-cyber-pb-final.pdf
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membuat kurangnya penegakan hukum dan pertahanan cyber yang kurang memadai, 

sehingga akan meninggalkan kerentanan pada sistem yang dapat membentuk 

cybercriminal dan foreign spies. Cyber espionage China sering melaksanakan 

aktifitas cyber attack pada jaringan informasi AS, terutama pada perusahaan dan 

industri untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Hal ini, dimanfaatkan 

sebagai perkembangan industri dan memberi keuntungan dalam melaksanakan 

kompetisi ekonomi.    

c. Militer

Pembangunan dalam infrastruktur CNO China telah meningkatkan

kemampuan dalam teknologi cyber yang dimiliki oleh militer. Adanya pembentukan 

CNO akan digunakan dalam melaksanakan cyber operation pada jaringan AS. 

Kegiatan cyber operation tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi tentang 

desain persenjataan dan alat-alat militer AS. Informasi tersebut akan digunakan untuk 

peningkatan inovasi dalam PLA sebagai modernisasi militer. Selain itu, kegiatan 

cyber operation tersebut untuk memberikan peningkatan kemampuan dalam PLA 

dalam menggunakan teknologi cyber dalam mencapai network warfare. 


