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BAB III 

ANCAMAN CYBER EXPLOITATION CHINA TERHADAP CYBER 

SECURITY AMERIKA SERIKAT 

 

 

Pada BAB III akan menjelaskan tentang perkembangan dari teknologi 

asimetri China sebagai peningkatan kemampuan cyber war. Era digital sekarang ini, 

memberikan kesempatan pada China untuk melaksanakan serangan digital dengan 

membangun teknologi cyber. Kemampuan cyber war China yang dilihat melalui 

pembangunan cyber teknologi nasional, seperti ASAT, PLA UNIT 61398, Online 

Blue Army dan CNO. Teknologi ASAT yang dimanfaatkan sebagai counterspace 

untuk mencegah kemampuan musuh dalam menggunakan satelit saat melakukan 

command and control dan melakukan komunikasi. Sehingga, dapat mengacaukan 

informasi yang akan diterima oleh pusat kontrol, terutama pada saat terjadinya 

perang. Pembangunan Online Blue Army, PLA UNIT 61398 dan CNO sebagai 

kegiatan China dalam melakukan cyber operation pada jaringan cyberspace dan 

memberikan ancaman pada keamanan cyber AS. Pembentukan cyber teknologi 

tersebut menjadi sumber kegiatan cyber attack China pada jaringan cyberspace 

Amerika Serikat dalam melaksanakan cyber exploitation pada informasi-informasi 

penting AS.  
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3.1 Pembangunan Cyber Teknologi Sebagai Persiapan Cyber War China 

3.1.1 Space And Counterspace Capabilities 

3.1.1.1 China Anti Satellite Technology (ASAT) 

 Semenjak diumumkan kebijakan “reform and opening”, yang pencapaiannya 

adalah modernisasi sains dan teknologi dengan salah satu realisasinya yaitu 

pembangunan space technology, khususnya teknologi satelit. Satelit memiliki posisi 

penting dalam menjalankan teknologi cyber yang berfungsi untuk melakukan 

command and control pada lalu lintas jaringan ICT. TI yang mengatur semua 

kegiatan dalam pemerintah, sektor sipil dan militer, melalui jaringan dan terhubung 

langsung dengan satelit. Pada sektor militer, satelit digunakan untuk komunikasi, 

pengintaian, peringatan dalam peluncuran senjata terutama rudal balistik, 

pengumpulan data cuaca, dan arm control verification.1 

Satelit sekarang ini telah memiliki peran yang lebih besar dalam “peningkatan 

kekuatan (force enhancement)” terutama selama masa perang untuk memberikan 

dukungan bagi militer seperti secure and high-volume unsecure communication, 

targeting dan layanan navigasi, prediksi cuaca, dan battle assessment.2 Teknologi 

antarikas dapat digunakan dalam persenjataan di masa depan, walaupun sekarang ini 

secara khusus belum digunakan sebagai senjata, tetapi teknologi antariksa sudah 

                                                           
1 Laura Grego, 2012, A History of Anti-Satellite Programs, UCS (Union for Concernet Scientists) 
Global Security Program, hal. 01. 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/a-history-of-ASAT-
programs_lo-res.pdf diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.53 
2 Ibid. 

http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/a-history-of-ASAT-programs_lo-res.pdf
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/a-history-of-ASAT-programs_lo-res.pdf
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digunakan dalam gabungan teknologi militer yang disebut dengan “revolution in 

military affairs” (RMA).3  

Selain pembangunan teknologi satelit, China juga mengembangkan teknologi 

anti satelit (Anti-Satellite). Teknologi Anti Satellite (ASAT) merupakan teknologi 

senjata antariksa yang digunakan dan memiliki kapabilitas untuk menghancurkan atau 

mengganggu satelit lain, serta dapat menghambat kemampuan sebuah negara untuk 

mendapatkan informasi rahasia atau dapat menyerang langsung satelit yang berada di 

orbit.4 Teknologi ASAT dapat dimanfaatkan sebagai persenjataan yang dapat 

menghancurkan satelit ataupun persenjataan musuh yang dapat menjadi ancaman bagi 

keamanan negara.  

China memiliki ketertarikan dalam pengembangan di bidang sains dan 

teknologi luar angkasa dan mulai melakukan investasi pada tahun 1956 dengan 

adanya bantuan dari Uni Soviet.5 Sejak tahun 1960-an, China mulai melakukan R&D 

teknologi Anti Balistik Misil dan ASAT6 dibawah proyek 6407 dan dipindahkan ke 

                                                           
3 Mardianis, 2012, Analisis Peristiwa Penembakan Satelit oleh China Dengan Menggunakan Teknologi 
Anti Satellite System (ASAT) Berdasarkan Hukum Intenasional, hal. 04. 
http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansis/article/download/1774/1609  diakses tanggal 07-05-
2016/pukul 07.53 
4 Carin Zissis, 2007, China’s Anti-Satellite Test. http://www.cfr.org/china/chinas-anti-satellite-
test/p12684 diakses tanggal 26-04-2015. 
5 Ashley J. Tellis and Sean Mirski, 2013, Curx Of Asia: China, India and The Emerging Global Order, 
Washington: Carnegie Endowment for International Peace, hal. 166. 
http://carnegieendowment.org/files/crux_of_asia.pdf diakses tanggal 18-02-2016/pukul 19.57 
6 Federation of American Scientists, June 23, 2000, “Chinese Anti-Satellite ASAT+Capabilities”. 
http://www.fas.org/spp/guide/china/military/asat/ dalam Amy Chang, USCC Research Fellow for 
Military & National Security Affairs, 2012, Indigenous Weapons Development in China’s Military 
Modernization, U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research Report, hal. 
15, dalam http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2012/china-indigenous-military-
developments_20120403.pdf diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.53 
7 Proyek 640 merupakan program yang dibangun oleh pemerintah China pada pertengahan tahun 1960-

http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansis/article/download/1774/1609
http://www.cfr.org/china/chinas-anti-satellite-test/p12684
http://www.cfr.org/china/chinas-anti-satellite-test/p12684
http://carnegieendowment.org/files/crux_of_asia.pdf
http://www.fas.org/spp/guide/china/military/asat/
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2012/china-indigenous-military-developments_20120403.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2012/china-indigenous-military-developments_20120403.pdf
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program 863 pada tahun 1980-an. Semenjak pembangunan ASAT dipindahkan pada 

program 863, ASAT China mengalami kemajuan yang pesat. Pada tahun 1990-an, 

PLA (People Liberation Army) mulai mengembangkan senjata ASAT sebagai 

prioritas nasional.8 Pemerintah China mengembangkan ASAT dalam tiga macam atau 

disebut dengan metode “hard kill” dan juga mengembangkan electronic attack “soft 

kill”. 

a. Direct-ascent ASAT (DA-ASAT) 

 Pembangunan teknologi ASAT China pertama kali dengan menggunakan 

sistem direct-ascent. Direct-ascent system menggunakan misil balistik untuk 

memakai interceptor pada lintasan ballistic yang bisa menghambat target tanpa 

interceptor tersebut harus masuk dalam orbit.9 Direct-ascent juga dapat 

menggunakan kinetic energy (KE-ASAT)10 yang dapat menghancurkan target, 

memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, serta waktu menyerangnya lebih cepat dari 

                                                                                                                                                                      
an, untuk mengembangkan anti-ballistic missile and ASAT programme dengan tujuan untuk 
mengembangkan sistem pertahanan udara dan space. Tetapi, program 640 dibubarkan dan 
pembangunan ASAT sementara tertunda. Teknologi ASAT mulai dibangun ulang dengan dipindahkan 
ke program 863 tahun 1980. 
8 Ian Easton, The Great Game In Space: China’s Involving ASAT Weapons Programs and Their 
Implications for Future U.S. Strategy, Project 2049 Institute, hal. 02. 
http://project2049.net/documents/china_asat_weapons_the_great_game_in_space.pdf diakses tanggal 
18-02-2016/pukul 20.00 
9 Brian Weeden, 2013, Anti-Satellite Test in Space: The Case of China, swfound (Secure World 
Foundation), hal. 01. http://swfound.org/media/115643/china_asat_testing_fact_sheet_aug_2013.pdf 
diakses tanggal 18-02-2016/pukul 20.01 
10 KE-ASAT yaitu kemampuan untuk menghadang satelit musuh yang ingin melakukan serangan 
terhadap satelit di orbit. Program KE-ASAT terdiri dari misil dan kontrol senjata sub sistem. 
Komponen utama dari misil sub sistem tersebut terdiri dari daya pendorong, kill vehicle, shroud, 
sistem pendukung peluncuran (launch support system). Sedangkan, sub sistem kontrol senjata terdiri 
dari pusat kontrol tenaga (baterai), mission control element sebagai bentuk kesiapan dan perencanaan, 
serta adanya komando dan kontrol dari pusat. ASM-135 Kinetic Energy Anti-Satellite (KE-ASAT). 
http://www.globalsecurity.org/space/systems/ke_asat.htm diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.53 

http://project2049.net/documents/china_asat_weapons_the_great_game_in_space.pdf
http://swfound.org/media/115643/china_asat_testing_fact_sheet_aug_2013.pdf
http://www.globalsecurity.org/space/systems/ke_asat.htm
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sasaran untuk bisa mempertahanksan diri. Penggunaan sistem direct-ascent harus 

memiliki ketepatan waktu yang pasti untuk menyerang satelit tersebut. 

 Penggunaan sistem direct-ascent ASAT China terlihat dalam uji coba pada 

tahun 2007, dengan menembak jatuh satelit cuaca yang tidak berfungsi FY IC berada 

di orbit rendah (LEO)11. ASAT direct-ascent memiliki batasan dalam jangkauannya, 

yang tidak bisa menyerang satelit di orbit yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, 

Pemerintah China secara berkelanjutan mengembangkan ASAT yang memiliki 

kemampuan untuk dapat mengenai sasaran di orbit yang lebih tinggi. 

b. Direct energy ASAT 

 Penggunaan ASAT dengan sistem direct-ascent kill kinetic12 memiliki resiko 

yang besar. Penghancuran satelit dengan direct-ascent menghasilkan banyak sisa 

puing-puing yang tersebar luas di antariksa dan bisa membahayakan satelit yang 

masih aktif, termasuk satelit milik China. Alasan tersebut membuat Pemerintah China 

mengejar pengembangan senjata non-kinetik yang digunakan untuk menyerang satelit 

tanpa menghasilkan puing-puing, sebagai ASAT terbaru yaitu teknologi yang 

menggunakan energy. 

 Direct-energy bukan hanya dapat menghancurkan satelit yang ada di orbit, 

tetapi juga digunakan sebagai counterspace dengan menghadang serangan dari 

                                                           
11 LEO merupakan ketinggian ±300-1000 km dari bumi. Satelit yang berada pada orbit rendah harus 
memiliki kecepatan yang tinggi untuk digunakan sebagai penyeimbang dari medan gravitasi bumi. Hal 
ini disebabkan karena satelit pada LEO memiliki jarak yang sangat dekat dengan bumi dan dapat 
tertarik oleh gravitasi sehingga satelit bisa kembali lagi ke bumi.  
12 Kinetic kill atau disebut juga hit-to-kill merupakan cara untuk menghancurkan atau melumpuhkan 
satelit yang berada di LEO dengan menggunakan misil melalui tabrakan langsung yang berkecepatan 
tinggi. 
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senjata ASAT lain sebelum mengenai sasaran. Pada direct-energy yang berada di 

daratan (ground) dapat melakukan intercept pada direct-ascent, kinetic energy/misil 

dan bisa membuat senjata tersebut tidak efektif untuk menyerang targetnya.13 

Program teknologi ASAT yang menggunakan sistem direct energy meliputi high-

power laser, high-power microwave, electromagnetic railgun, dan particle beam 

system.14 

 Teknologi laser dapat memberikan berbagai tingkat kerusakan pada satelit, 

bergantung pada tinggi atau rendahnya dari pemanfaatan kekuatan laser. Laser yang 

memiliki low-power laser bisa membuat satelit berhenti beroperasi sementara waktu 

dan dapat membuat negara kehilangan keseimbangan dalam command dan control. 

Sedangkan, high-power laser dapat merusak fisik spacecraft. 

 Senjata ASAT yang menggunakan directed-energy (laser atau microwave) 

memiliki jangkauan yang sangat terbatas atau lemah jika menghadapi cuaca buruk, 

tetapi memperkecil resiko adanya puing-puing dari satelit dan juga dapat melakukan 

serangan rahasia (atau tanpa diketahui identitasnya).15 Satelit yang berada dalam orbit 

rendah ataupun tinggi bisa diserang oleh direct-energy yang ada di darat, tergantung 

pada kekuatan yang digunakan. 

 
                                                           
13 James Mackey, 2009, Recent US and Anti Satellite Activities, USAF.  
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj09/fal09/mackey.html. Diakses  tanggal 26-
05-2015. 
14 Office of the Secretary of Defense, Military Power of the People’s Republic of China 2008: A 
Report to Congress pursuant to the National Defense Authorization Act, Fiscal Year 2000 
(Washington, DC: Department of Defense, 2008), http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/China_ 
Military_Report_08.pdf (accessed 2 November 2008) dalam James Mackey, Ibid., hal. 21.  
15 Laura Grego, Op. Cit., hal. 06. 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj09/fal09/mackey.html
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/China_%20Military_Report_08.pdf
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/China_%20Military_Report_08.pdf
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c. ASAT Spacecraft 

Publikasi penelitian dari China, ASAT spacecraft merupakan satelit yang 

dilengkapi dengan radar ataupun optic-seeker dan orbit manuver roket. ASAT 

spacecraft menyerang melalui perintah dari pusat kontrol dengan mendekati sasaran 

pada jarak tertentu dan membentuk formasi terbang yang sama tanpa diketahui satelit 

lain. Sehingga, ASAT spacecraft bisa mematikan sementara targetnya dengan 

menghentikan komunikasi, menangkap dengan robotic arm ataupun menghancurkan 

badan satelit. 

Teknologi ASAT spacecraft memiliki beberapa kelebihan.16 Pertama, 

teknologi yang digunakan tidak perlu canggih atau berjarak jauh, memiliki massa 

yang besar dan tidak menghasilkan puing-puing pada saat merusak satelit. Kedua, 

spacecraft dapat diluncurkan bersamaan dengan satelit legal tanpa diketahui oleh 

dunia internasional, tidak bergantung pada kecepatan tinggi untuk merusak satelit, 

dan dapat mendekati satelit tanpa menimbulkan kecurigaan dari target. Ketiga, satelit 

spacecraft dapat diluncurkan ke orbit tanpa batasan waktu, menghindari adanya 

penurunan kemampuan satelit pada saat tertentu, seperti faktor cuaca buruk atau 

tekanan dari dunia internasional. Tetapi, apabila satelit spacecraft tersebut 

teridentifikasi sebagai ASAT weapon, satelit tersebut akan mendapatkan serangan 

dari lawan, karena satelit musuh mengalami penurunan kemampuannya di orbit. 

                                                           
16 Laura Grego, Op. Cit., hal. 15. 
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China memiliki tiga satelit ASAT spacecraft yang berada diantariksa yaitu 

Chuang Xin-3, Shi Yan-7, dan Shi Jian-15.17 Salah satu satelit tersebut dilengkapi 

dengan extension arm yang kemampuannya bisa menyerang satelit yang sedang 

mengorbit, saat ini yang rentan terhadap serangan kinetik dan elektronik.18 Teknologi 

space robotic arm memiliki teknologi dual-use yang dapat digunakan untuk militer 

dan non-militer, dan sebagai space weapon yang bergantung pada pemanfaatannya. 

Pada teknologi non-militer, robotic arm dapat digunakan untuk melakukan 

pemeliharaan pada satelit yang mengalami kerusakan pada komponen fisiknya dan 

juga dapat membersihkan puing-puing sampah yang tersebar di antariksa. Sedangkan 

pada teknologi militer, robotic arm dapat digunakan untuk menangkap dan 

melumpuhkan satelit. Selain itu, China juga mengembangkan microsatellite untuk 

digunakan offensive, seperti melakukan menuver dalam satelit musuh disebut dengan 

“paracitic microsat” untuk mengganggu fungsi satelit ataupun menghancurkan 

satelit lain.19  

d. Electronic attack 

 Teknologi ASAT memiliki keuntungan untuk digunakan pada masa konflik. 

Tetapi, ASAT “hard kill” juga memiliki kelemahan dalam melakukan attack ataupun 

                                                           
17 Kevin Pollpeter, China’s Space Robotic Arm Programs, UC Institute on Global Conflict and 
Cooperation, hal. 01, dalam http://escholarship.org/uc/item/2js0c5r8#page-2 diakses tanggal 07-05-
2016/pukul 07.52 
18 Bill Gertz, China Launches Three ASAT Satellites. http://freebeacon.com/national-security/china-
launches-three-asat-satellites/ diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.52 
19 A New Policy Typology to Better Understand The Goals of China’s Space Programme.    
http://www.thespacereview.com/article/1958/2 diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.50 

http://escholarship.org/uc/item/2js0c5r8#page-2
http://freebeacon.com/national-security/china-launches-three-asat-satellites/
http://freebeacon.com/national-security/china-launches-three-asat-satellites/
http://www.thespacereview.com/article/1958/2
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counterspace. Sehingga selain ketiga teknologi ASAT diatas, Pemerintah China 

mulai mengembangkan electronic attack atau disebut dengan metode “soft kill”. 

 Electronic attack disebut metode “soft kill” karena dapat menyerang tanpa 

harus merusak ataupun menghancurkan satelit, tetapi dapat menghalangi command 

and control atau penyampaian informasi. Electronic attack dapat menyerang satelit 

yang berada di berbagai orbit bumi, tanpa adanya batasan jangkauan. Pada jarak 

satelit yang lebih jauh, Pemerintah China menggunakan electronic attack daripada 

serangan fisik.20  

 Electronic attack seperti penggunaan teknologi cyber (berupa malware, worm 

atau virus), jamming satellite, dan radio frekuensi. Teknologi jamming satellite21 

digunakan untuk mengganggu ataupun menghentikan arus informasi yang diperoleh 

oleh lawan dari satelitnya pada saat terjadi konflik/perang. Jamming satellite 

memiliki kemampuan untuk mengganggu dengan satelit komunikasi dan Global 

Positioning Satellite (GPS). 

 Selain itu, China juga mengembangkan cyber warfare unit untuk 

melaksanakan hacking kedalam sistem kontrol space, co-orbital ASAT system yang 

bisa melumpuhkan satelit musuh, frekuensi radio untuk mengganggu sinyal satelit 

                                                           
20 Ashley J. Tellis, Punching the U.S. Military’s “Soft Ribs”: China’s Antisatellite Weapon Test in 
Strategic Perspective, No.51, June 2007, Carnegie Endowment for International Peace, hal. 05.  
http://carnegieendowment.org/files/pb_51_tellis_final.pdf diakses tanggal 18-02-2016/pukul 20.04 
21 Jamming satellite yaitu adanya gangguan komunikasi antara satelit dan pengguna di bumi (ground), 
yang dapat menyerang  dari uplink (transfer data dari ground ke satelit yang akan disiarkan), atau dari 
downlink (trasfer data dari satelit ke ground), yang dapat memberikan kelemahan pada command and 
control link antara ground station dan satelit.  

http://carnegieendowment.org/files/pb_51_tellis_final.pdf
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dan senjata high-power microwave untuk menghancurkan satelit.22 Electronic attack 

merupakan cyber attack, tetapi electronik attack memiliki potensi untuk 

melumpuhkan satelit musuh. Electronic attack digunakan sebagai taktik untuk 

melakukan “mission kill”, ketika teknologi ASAT “hard kill” memiliki batasan 

dalam menyerang. Electronic attack memberikan gangguan (jamming) pada satelit 

yang sedang beroperasi di orbit.  

Perkembangan teknologi ASAT China mendapat perhatian dari pihak 

internasional, khususnya Amerika Serikat. keberhasilan China melakukan uji coba 

kemampuan ASAT pada tahun 2007, dengan menembak jatuh satelit cuaca Feng Yui 

IC (FY IC) yang tidak aktif pada ketinggian ± 850 km di LEO.23 Penembakan satelit 

tersebut menggunakan direct ascend kinetic-kill ASAT dari misil balistik yang 

diluncurkan melalui Xichang Satellite Launch Center (XSLC) di provinsi Sichuan, 

China Barat.24 Pembangunan teknologi ASAT tersebut, dianggap sebagai pendirian 

persenjataan diluar angkasa. 

Keberadaan dari ASAT China dianggap sebagai ancaman bagi AS, yang bisa 

membahayakan satelit AS yang berada di antariksa. Keberhasilan dari uji coba China 

                                                           
22 Ashley J. Tellis, “China’s Military Space Strategy”, Survival (Autumn 2007), p. 43.)( Tellis, pp. 54-
55.) dalam Ian Easton, Op. Cit., hal. 05. 
23 T.S Kelso, 2007, Analysis of the 2007 Chinese ASAT Test and the Impact of its Debris on the Space 
Environment, Center of Space Standards & Innovation, hal. 01. 
https://celestrak.com/publications/AMOS/2007/AMOS-2007.pdf diakses tanggal 18-02-2016/pukul 
20.06 
24 Craigh Murray, 2013, China Missile Launch May Have Tested Part of a New Anti-Satellite 
Capability, hal. 02. 
http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%20Missile%20Launch%20May%20Have%20
Tested%20Part%20of%20a%20New%20Anti-Satellite%20Capability_05.22.13.pdf diakses tanggal 
18-02-2016/pukul 20.08 

https://celestrak.com/publications/AMOS/2007/AMOS-2007.pdf
http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%20Missile%20Launch%20May%20Have%20Tested%20Part%20of%20a%20New%20Anti-Satellite%20Capability_05.22.13.pdf
http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%20Missile%20Launch%20May%20Have%20Tested%20Part%20of%20a%20New%20Anti-Satellite%20Capability_05.22.13.pdf
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tersebut, dianggap berpotensi melakukan penyerangan terhadap satelit AS yang 

berada di orbit rendah. Satelit AS yang sedang beroperasi di LEO, terdiri dari satelit 

pengindraan jarak jauh, meteorologi, pencitraan (electro-optical, infrared, and 

radar), intelligency satellite, dan lainnya, yang saat ini masih beroperasi.25 

AS memiliki lebih banyak satelit di orbit sekitar 43% daripada negara lain, 

terdiri dari milik perusahaan-perusahaan dan militer AS dengan satelit mata-mata 

sekitar 30 satelit yang mengorbit.26 Sehingga, AS yang paling rentan terhadap 

serangan tersebut. Militer AS sangat bergantung pada teknologi space dan satelit, 

untuk dapat menggunakan kemampuan dari persenjataannya, seperti command and 

control, precision weapons guidance, melakukan komunikasi dan pengumpulan 

informasi.27 

Selain ASAT hard kill, China juga memiliki soft kill. Kemampuan “soft kill” 

China dapat menyerang satelit yang berada dalam orbit lebih jauh melalui electronic 

attack. Kemampuan soft kill China menjadi ancaman bagi satelit AS. Satelit AS 

membutuhkan keamanan dalam teknologi cyber, agar tidak mudah diserang melalui 

serangan “soft kill” China. William Shelton, Commander of Air Force Space 

Command mengatakan bahwa, militer akan memastikan agar musuh tidak menyerang 

satelit melalui cyber intrusion, dengan melasanakan pemeriksaan pada teknologi 

                                                           
25 Ashley J. Tellis, Op. Cit., hal. 04. 
26 Brian Bremner, As China Stalks Satellites, U.S. and Japan Prepare to Defend Them, 
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-07-17/u-dot-s-dot-japan-prepare-to-defend-satellites-
from-chinese-attack diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.49 
27 Bill Gertz, Loc. Cit. 

http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-07-17/u-dot-s-dot-japan-prepare-to-defend-satellites-from-chinese-attack
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-07-17/u-dot-s-dot-japan-prepare-to-defend-satellites-from-chinese-attack
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cyber, agar tidak mengalami kerentanan dan mencegah musuh untuk melakukan 

akses teknologi cyber AS.28 

 
3.1.2 Development In China Asymmetric Capabilities 

       3.1.2.1 Online Blue Army China 

Online Blue Army merupakan realisasi dari peningkatan cyber teknologi 

China. Pada era digital saat ini, China sangat bergantung pada cyberspace dalam 

menjalankan kegiatan di sektor ekonomi, politik, militer dan juga hubungan antar 

negara yang dijalin. Peningkatan terhadap penggunaan teknologi cyber, menjadi 

bagian penting dari sendi kehidupan di China.  

Pemerintah China melalui PLA telah mengembangkan unit tentara cyber 

untuk mengatasi permasalahan cyber security, yang dinamakan dengan online blue 

army dan berpusat di wilayah militer Guangzhou, China Selatan29. Cyber blue team 

merupakan kelompok hacker elit dari PLA sebagai defensive dan offensive. Online 

blue army dikembangkan sebagai keamanan infrastruktur internet nasional, terutama 

dalam melindungi jaringan militer. Pendirian Online Blue Army disiapkan dalam 

menghadapi ancaman cyber attack, khususnya saat terjadinya cyber war. Saat ini, 

negara-negara mulai mengembangkan TI untuk meningkatkan kemajuan negara 

tersebut. Negara-negara yang menguasai cyber teknologi yang tinggi akan 

                                                           
28 Yasmin Tadjdeh, 2014, New Chinese Threats to U.S. Space Systems Worry Officials.  
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/July/Pages/NewChineseThreatstoUSSpaceSyst
emsWorryOfficials.aspx diakses tanggal 07-05-2016/pukul 07.48 
29 Hannah Beech, 2011, Meet China’s Newest Soldiers: An Online Blue Army.  
http://world.time.com/2011/05/27/meet-chinas-newest-soldiers-an-online-blue-army/ diakses tanggal 
31/12/2014. 

http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/July/Pages/NewChineseThreatstoUSSpaceSystemsWorryOfficials.aspx
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/July/Pages/NewChineseThreatstoUSSpaceSystemsWorryOfficials.aspx
http://world.time.com/2011/05/27/meet-chinas-newest-soldiers-an-online-blue-army/
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menggunakan kemampuan dari efektifitas TI untuk melancarkan cyber threat melalui 

jaringan cyberspace ketika terjadi perang.  

Pemerintah China memberikan perhatian lebih pada cyber security, karena 

adanya hubungan langsung dengan sektor ekonomi, politik dan perkembangan 

teknologi militer yang menjadi kebijakan domestik bagi keamanan nasional. Pada 

pidato Presiden Xi Jinping menjelaskan bahwa, pemerintah pusat memandang 

keamanan jaringan dan informasi sebagai dua komponen utama dari keamanan dan 

pembangunan nasional30, sehingga menjadi prioritas tinggi dalam agenda politik 

China. 

Pada tahun 2011, pengguna internet diserang oleh malware (termasuk virus 

dan trojan horse) yang menyebabkan kerugian negara puluhan miliar yuan.31 Akibat 

dari peristiwa tersebut, Pemerintah China berusaha untuk memperketat kontrol 

terhadap internet dengan mendirikan lembaga baru yang dapat mengatur konten 

online dan memiliki kekuasaan untuk menyelidiki dan memberikan hukuman 

terhadap pendirian web site yang melakukan pelanggaran hukum.32 

Pembangunan cyber security nasional, Pemerintah China telah mengeluarkan 

anggaran negara puluhan juta yuan untuk membangun the specialized internet squad 

                                                           
30 “Xi Jinping: Ba woguo cong wangluo daguo jianshe chengwei wangluo qiangguo [Xi Jinping: 
Efforts should be made to build our country into a network powerhouse]”,  Xinhua, February 27, 2014, 
http://news.xinhuanetcom/politics/2014-02/27/c_119538788.htm, dalam Amy Chang, Op. Cit., hal.12. 
31 Serangan malware tersebut sekitar 44,7 persen atau 217 juta dan 121 juta account di hack dan 
password-nya dicuri dari 505 juta pengguna internet di China (menurut CNNIC/Pusat informasi 
Internet China). Su Jie, 2012, PLA “Online Blue Army” Get Ready for CySberwarfare. 
www.ecns.cn/2012/01-16/6254.shtml 
32 Eileen Yu, 2011, China Dispatches Online Army, http://www.zdnet.com/article/china-dispatches-
online-army/.  

http://news.xinhuanetcom/politics/2014-02/27/c_119538788.htm
http://www.ecns.cn/2012/01-16/6254.shtml
http://www.zdnet.com/article/china-dispatches-online-army/
http://www.zdnet.com/article/china-dispatches-online-army/
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dengan memperkerjakan lebih dari 30 team,33 sebagai persiapan dalam menghadapi 

cyber attack dan cyber war. Pembentukan spesialis internet, akan memberikan 

berbagai pelatihan kepada tentara dalam menjaga perlindungan pada jaringan 

teknologi digital China, terutama jaringan militer. Pakar militer China menyatakan 

bahwa, banyak tentara China yang telah menerima pelatihan hacking dan anti 

hacking,34 sebagai bentuk simulasi dalam menghadapi serangan cyber. Pada saat ini, 

peningkatan level informasi dan memperkuat perlindungan keamanan jaringan 

merupakan komponen penting bagi pelatihan tentara.35  

Online Blue Army untuk meningkatkan kemampuannya, melaksanakan 

simulasi penyerangan dalam menghadapi berbagai serangan malware. Pada laporan 

harian PLA, online blue army didorong untuk melakukan berbagai simulasi 

cyberbattle, agar dapat mempertahankan jaringan militer China dari ancaman cyber 

attack, seperti virus, junk mail dan cyber intrusion, dan lain-lain, dengan kekuatan 

menyerang yang lebih besar.36 Simulasi tersebut dilakukan sebagai langkah awal 

untuk membentuk kesiapan dan pertahanan PLA, dalam melindungi cyber technology 

China dari serangan cyber internasional. 

                                                           
33 China Confirms Existence of Elite Cyber-Warfare Outfit The “Blue Army”, 2011.  
http://www.foxnews.com/tech/2011/05/26/china-confirms-existence-blue-army-elite-cyber-warfare-
outfit/ 
34 Huanqiu Online, 2011, “Hong Kong Media: China’s Cyberwar Army Applies Mao Zedong’s War 
Tactics”, August 4. http://china.huanqiu.com/eyes_on_china/military/2011-08/1875446.html dalam 
China’s Cyberwarfare, Op. Cit., hal. 13. 
35 China Military Admits Cyberwarfare Unit Exists.  
http://www.nbcnews.com/id/43189050/ns/technology_and_science-security/t/china-military-admits-
cyberwarfare-unit-exists/  
36 Francis Tan, 2011, China Admits Existence of A cyber-Warfare Team a Called “Blue Army”.  
http://thenextweb.com/asia/2011/05/30/china-admits-existence-of-a-cyber-warfare-team-called-blue-
army/. 

http://www.foxnews.com/tech/2011/05/26/china-confirms-existence-blue-army-elite-cyber-warfare-outfit/
http://www.foxnews.com/tech/2011/05/26/china-confirms-existence-blue-army-elite-cyber-warfare-outfit/
http://china.huanqiu.com/eyes_on_china/military/2011-08/1875446.html
http://www.nbcnews.com/id/43189050/ns/technology_and_science-security/t/china-military-admits-cyberwarfare-unit-exists/
http://www.nbcnews.com/id/43189050/ns/technology_and_science-security/t/china-military-admits-cyberwarfare-unit-exists/
http://thenextweb.com/asia/2011/05/30/china-admits-existence-of-a-cyber-warfare-team-called-blue-army/
http://thenextweb.com/asia/2011/05/30/china-admits-existence-of-a-cyber-warfare-team-called-blue-army/
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Pemerintah telah mengambil digital squad dari berbagai kalangan yang 

memiliki bakat terbaik dalam bidang cyber untuk memperkuat cyber security 

nasional. Anggota digital squad bukan hanya dari tentara PLA, tetapi juga dari 

kalangan officers, mahasiswa, dan anggota masyarakat.37 Selain itu, pemerintah juga 

tertarik dengan hacker sebagai komponen penting dari inti perang dan ingin 

melibatkan para hacker untuk memperkuat keamanan jaringan internet nasional. 

Menurut Zhang Zhaozhong, Director of the Military Science and Technology 

Education and Research Office at the National Defense University, menyarankan 

untuk memanfaatkan kemampuan hacker sebagai kekuatan rahasia untuk menjaga 

keamanan digital technology agar dapat meningkatkan pertahanan informasi 

nasional.38 

Pendirian online blue army, dianggap sebagai bentuk kepentingan China 

dalam melaksanakan cyber attack dan bisa menjadi ancaman bagi dunia internasional. 

Pada saat PLA mengumumkan pembentukan online army, pemberitaan tersebut telah 

menarik perhatian dari pengamat dan ahli militer dari seluruh dunia. Pembangunan 

online blue army tersebut dipercaya sebagai wacana Pemerintah China untuk 

digunakan dalam melaksanakan cyber warfare kepada AS. Sumber intelijen Barat 

                                                           
37 China’s Blue Army of 30 Computer Experts Could Deploy Cyber Warfare on Foreign Powers, 2011, 
The Times. http://www.theaustralian.com.au/business/technology/chinas-blue-army-could-conduct-
cyber-warfare-on-foreign-powers/story-e6frgakx-1226064132826 
38 People’s Daily Online, 2011, “Who Can Win the Cyberwar–Military Expert Comments on Sino-U.S. 
Cyberwar”, May 11. http://www.people.com.cn/GB/junshi/62/20010511/462008.html dalam China’s 
Cyberwarfare, Op. Cit., hal. 10. 

http://www.theaustralian.com.au/business/technology/chinas-blue-army-could-conduct-cyber-warfare-on-foreign-powers/story-e6frgakx-1226064132826
http://www.theaustralian.com.au/business/technology/chinas-blue-army-could-conduct-cyber-warfare-on-foreign-powers/story-e6frgakx-1226064132826
http://www.people.com.cn/GB/junshi/62/20010511/462008.html
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mempercayai bahwa, banyak serangan yang berasal dari para hacker China, memiliki 

hubungan langsung dengan PLA atau Pemerintah China.39 

Pada laporan yang ditunjukkan dari Pentagon dalam Military and Security 

Development Involving the People’s Republic of China 2011 bahwa, kemampuan 

cyber warfare dapat memberikan operasi militer RRC dalam tiga bidang utama.40 

Pertama dan terpenting, untuk mengumpulkan berbagai data penting melalui 

exfiltration. Kedua, melihat kegiatan musuh dan membatasi aktifitas atau 

memberikan respon lambat dengan sasaran pada jaringan logistik, komunikasi, dan 

kegiatan komersial. Ketiga, memberikan peningkatan kekuatan ketika adanya 

penggabungan dengan serangan kinetik selama masa konflik. 

Tuduhan Online Blue Army sebagai hacker dan digunakan untuk cyber 

warfare mendapat bantahan dari Pemerintah China. Menurut Geng Yangseng, Juru 

Bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa, keamanan jaringan 

merupakan masalah internasional yang dapat berdampak pada masyarakat dan juga 

sektor militer, selain itu, China adalah salah satu korban dari internet attacks, dan 

network protection nasional sangat lemah41, sehingga dibutuhkan keamanan dalam 

menjaga teknologi cyber China. 

 

 

                                                           
39 China’s Blue Army of 30 Computer Experts Could Deploy Cyber Warfare on Foreign Powers, Loc. 
Cit.  
40 Su Jie, Loc. Cit. 
41 Zhang Jiawei, 2011, China Confirms Deployment of Online Army.  
http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-05/26/content_12583698.htm  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-05/26/content_12583698.htm
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3.1.2.2 PLA UNIT 61398 

China telah membangun unit militer khusus yang memiliki kemampuan di 

bidang teknologi cyber dalam menjalankan kegiatan cyber operation. Unit militer 

cyber tersebut disebut dengan PLA “Unit 61398”. Unit 61398 merupakan bagian dari 

The GSD (General Staff Department)42 Third Department PLA (3/PLA) yang 

memiliki kewenangan secara langsung pada 12 biro operasional. 3/PLA memiliki 

misi tertentu seperti menangkap komunikasi radio atau satelit, cryptology43, 

translation, information assurance dan analisis informasi, selain itu, juga mengawasi 

arus lalu lintas pada komunikasi internal PLA apabila terjadi pelanggaran 

keamanan.44 

Third Department mengelola infrastruktur dalam kegiatan cyber 

reconnaissance yang dapat melaksanakan eksploitasi untuk mendapatkan kerentanan 

pada jaringan komputer di seluruh dunia. 3/PLA juga memiliki tanggungjawab 

khusus untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan atas pelaksanaan CNE China.45 

3/PLA dapat disebut dengan departemen pengintaian teknis (technical 

                                                           
42 GSD merupakan salah satu dari 4 departemen yang melaporkan pada CMC (central military 
commission). GSD mengembangkan kebijakan, rencana, dan program, menetapkan persyaratan, 
mengalokasikan sumber dana pada PLA dalam mendukung kepentingan Partai Komunis. GSD 
bertanggung jawab untuk misi operasi bersama, intelligence, perancanaan strategis dan persyaratan 
operasional, pelatihan, mobilisasi, diplomasi militer, menjaga keamanan Partai senior dan 
kepemimpinan negara. 
43 Cryptology adalah proses encoding (menulis dalam kata sandi) dan decoding (menguraikan isi kata 
sandi) teks pesan sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa menggunakan panduan atau kata 
sandi tertentu. What is Cryptology. http://www.wisegeek.com/what-is-cryptology.htm diakses tanggal 
13-02-2016/pukul 20.00 
44 Mark A. Stokes, Jenny Lin and L.C. Russell Hsiao, 2011, The Chinese People’s Liberation Army 
Signals Intelligence and Cyber Reconnaissance Infrastructure, Project 2049 Institute, hal. 07. 
https://project2049.net/documents/pla_third_department_sigint_cyber_stokes_lin_hsiao.pdf diakses 
tanggal 18-02-2016/pukul 20.25 
45 Ibid. 

http://www.wisegeek.com/what-is-cryptology.htm
https://project2049.net/documents/pla_third_department_sigint_cyber_stokes_lin_hsiao.pdf
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reconnaissance department) yang merupakan inti dari pemberian sinyal intelijen 

(SIGINT), yang berkemampuan komputasi tinggi dan memiliki ahli bahasa terlatih. 

Selain itu, 3/PLA memiliki Beijing North Computing Center (BNCC) atau 

dikenal sebagai Beijing North Commercial College yang bertanggungjawab pada 

perencanaan pembentukan cyber reconnaissance, pengembangan teknologi, system 

engineering dan acquisition.46 3/PLA BNCC memiliki 10 divisi dan bertanggung 

jawab untuk mendesain dan mengembangkan CNE, CNA dan sistem eksploitasi.47 

Petugas BNCC memiliki pengalaman dalam pelaksanaan CNA dan CND, melakukan 

pemantauan dan kontrol pada intrusi jaringan serta mengumpulkan informasi penting. 

Unit 61398 adalah nama biro kedua (The Second Bureau) dari 3/PLA. The 

Second Bereau (Unit 61398) sebagai kunci dari 3/PLA yang targetnya adalah 

Amerika Serikat dan Canada, berfokus dalam mengumpulkan informasi politik, 

ekonomi dan militer yang berpusat di kota Shanghai.48 Unit 61398 bertanggungjawab 

dalam melakukan operasi pada pengumpulan informasi komunikasi dan jaringan 

komputer AS. The Second Bureau melakukan cyber operation dengan melaksanakan 

SIGINT melalui cyber reconnaissance atau CNE. 

Unit 61398 merupakan bentuk perwujudan pertumbuhan cyber teknologi 

China. Unit 61398 adalah sumber kekuatan baru China di bidang teknologi cyber dan 

digunakan pada saat terjadinya perang di masa depan yang bergantung pada TI. 
                                                           
46 Jon R. Lindsay, Op. Cit., hal. 168.  
47 Mark A. Stoke and L.C. Russell Hsiao, 2012, Countering Chinese Cyber Operations: Opportunities 
and Challenges for U.S. Interests, Project 2049 Institute, hal. 06. 
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-079.pdf diakses tanggal 18-02-2016/ 
pukul 20.34 
48Jon R. Lindsay, Op. Cit., hal. 170.  

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-079.pdf
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Pembentukan Unit 61398 untuk melaksanakan cyber operation dan cyber attack 

melalui cyberspace dalam melumpuhkan jaringan teknologi informasi targetnya pada 

saat terjadinya cyber war. Saat ini, TI sudah digunakan dalam gabungan dengan 

teknologi militer untuk dapat menyerang melalui jaringan command and control 

militer. China akan memanfaatkan kemampuan dari Unit 61398 untuk menghadapi 

musuh-musuhnya yang memiliki kemampuan cyber teknologi yang tinggi, salah 

satunya adalah AS. 

PLA Unit 61398 telah merekrut ahli komputer setidaknya selama satu dekade. 

Laporan dari Mandiant yang dikumpulkan oleh The Associated Press 

menggambarkan tentang Unit 61398 merupakan salah satu dari operasi hacking yang 

dijalankan oleh militer dan direkrut langsung dari universitas.49 Perekrutan anggota 

tersebut harus memiliki keahlian yang tinggi dalam menggunakan komputer dan 

kemampuan berbahasa Inggris. Unit 61398 dapat melakukan akses secara langsung 

pada sistem Great Firewall50.  

Selain Third Department terdapat departemen lain yang terkait dalam 

pelaksanaan cyber operation yaitu fourth department. Fourth department (4/PLA) 

yang bertanggungjawab dalam Electronic warfare (EW) termasuk dalam ELINT 

(electronic intelligence) dan tactical electronic support measures (ESM).51 Fourth 

                                                           
49 Christopher Bodeen, 2013, Inside “Unit 61398”: Portrait Of Accused Chinese Cyberspying Group 
Emerges, HuffPost Tech. http://www.huffingtonpost.com/2013/02/20/inside-unit-
61398_n_2722356.html  
50 The Great Firewall merupakan sistem pengawasan pada jaringan internet China. Sistem tersebut 
akan melakukan sensor dan menyaring konten-konten online tertentu yang dilarang. Web site tersebut 
dilarang terutama yang mengandung ideologi-ideologi Barat dan social network Amerika Serikat.   
51 Mark A. Stokes and L.C. Russell Hsiao, Op. Cit., hal. 15. 

http://www.huffingtonpost.com/2013/02/20/inside-unit-61398_n_2722356.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/20/inside-unit-61398_n_2722356.html
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Department memiliki 4 divisi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan computer 

network attack (CNA). Third dan Fourth department melakukan kerjasama dalam 

menjalankan CNO pada saat menyerang jaringan cyber Amerika Serikat. 

Unit 61398 sering dituding melaksanakan kegiatan cyber espionage pada 

jaringan di negara-negara internasional. AS menjadi target utama dalam kegiatan 

cyber attack Unit 61398 yang menyerang jaringan cyberspace AS. Menurut 

Mandiant52, Unit 61398 juga dikenal dengan nama “comment crew” dan telah 

mencuri data ratusan terabyte dari 141 organisasi pada 20 industri diseluruh dunia 

sejak tahun 2006.53 Perusahaan keamanan komputer menyebut Unit 61398 dengan 

“APT1” atau“comment crew” disebabkan karena telah memasukkan backdoor 

rahasia pada sistem jaringan dengan menggunakan kode yang ditanam pada komentar 

di web site. 

 

3.1.2.3 Computer Network Operation (CNO) Infrastructure 

 Penguasaan TI membawa fase baru pada China dengan memanfaatkan 

cyberspace sebagai keuntungan nasional. Peningkatan kemampuan dalam teknologi 

cyber, China mulai melaksanakan serangan cyber keberbagai Negara, termasuk AS. 

Pasca pembentukan Unit 61398 dan Online Blue Army, China mulai mengembangkan 

cyber operation sebagai langkah awal untuk melaksankan cyber warfare. 

                                                           
52 Mandiant merupakan perusahaan keamanan komputer Amerika Serikat. 
53 Zeo Lin, 2014, What we know about the Chinese army’s alleged cyber spying unit, CNN. 
http://edition.cnn.com/2014/05/20/world/asia/china-unit-61398/  diakses tanggal 15-01-2016/pukul 
19.30 

http://edition.cnn.com/2014/05/20/world/asia/china-unit-61398/
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 Pelaksanaan cyber operation dapat berhasil dan tercapai melalui pembentukan 

CNO infrastructure sebagai perkembangan kemampuan teknologi cyber yang lama 

dibangun oleh China. PLA melakukan investasi dalam electronic countermeasure, 

pertahanan dalam serangan elektonik (seperti: perangkap elektronik dan inframerah, 

angle reflector dan false target generator) dan computer network operation (CNO).54 

CNO merupakan bagian paling utama dalam melaksanakan aktifitas cyber operation 

dan PLA bertanggungjawab dalam pelaksaaan CNO tersebut. 3/PLA dari first bureau 

(Unit 61786) yang memiliki kewenangan pada CNO dan keamanan informasi.55 

China mengklasifikasikan CNO menjadi tiga bagian yaitu:56 

a. Computer Network Attack (CNA) 

CNA bersifat destruktif, tindakan yang diambil melalui penggunan jaringan 

komputer untuk mengganggu, menyangkal, menurunkan, atau merusak informasi 

yang ada di dalam komputer dan jaringan atau dari komputer dan jaringan tersebut. 

Tujuan dari CNA yaitu untuk menyangkal kemampuan musuh untuk menggunakan 

sistem komputer, mendapatkan informasi penting dan jaringan yang dirancang. 

Tujuan yang lebih luas lagi yaitu CNA digunakan untuk mempengaruhi semua 

pengguna, sistem, organisasi yang bergantung pada TI, mengganggu ataupun 

mencegah dalam menggunakan kemampuan cyber teknologi. 
                                                           
54 Military Power of the People’s Republic of China 2009, 2009, Annual Report to Congress. 
Department of Defense, hal. 27. 
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/China_Military_Power_Report_2009.pdf diakses 
tanggal 18-02-2016/pukul 20.10 
55 Jon R. Lindsay, Op. Cit., hal. 170. 
56 Jayson M. Spade, Information as Power: China’s Cyber Power and America’s National Security, 
hal. 07-09. http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-072.pdf diakses tanggal 18-
02-2016/pukul 20.14 

http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/China_Military_Power_Report_2009.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-072.pdf
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b. Computer Network Exploitation (CNE) 

CNE digunakan untuk mengganggu ataupun spying, seperti masuk kedalam 

jaringan secara ilegal dan tidak selalu menyebabkan kerusakan. CNE dapat 

melakukan operasi dan intelijen dalam mengumpulkan data dari sistem atau jaringan 

informasi secara otomatis. CNE tidak hanya mengumpulkan informasi saja, tetapi 

juga pemetaan jaringan untuk serangan berkelanjutan dan meninggalkan celah atau 

malware yang dirancang untuk melaksanakan atau memudahkan dalam serangan 

cyber yang berulang. 

c. Computer Network Defense (CND) 

CND difokuskan sebagai pertahanan jaringan informasi nasional untuk 

mencegah adanya infiltrasi atau serangan yang berasal dari luar. Singkatnya CND 

sebagai pertahanan diri untuk mencegah ancaman dari CNA dan CNE oleh musuh 

dalam mencari berbagai data melalui jaringan informasi.57 Jaringan informasi juga 

dapat diserang dengan memanfaatkan hardware dan software yang diinstal dalam 

sistem jaringan yang dilengkapi dengan kode berbahaya seperti: membuat celah 

kerentanan sistem dalam melaksanakan serangan yang berkelanjutan, logic bombs to 

create on demand malfuctions, mengirim virus untuk menginfeksi jaringan, atau kill 

switches to bring down parts of the network. 

                                                           
57 US Department of Defense, 2006, The National Military Strategy for Cyberspace Operations, (GL-
1.) dalam Nils Melzer, 2011, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR (United Nation Institute 
for Disarmament Research) RESOURCES, hal. 06 
http://unidir.org/files/publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf diakses tanggal 
18-02-2016/pukul 20.15  

http://unidir.org/files/publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf
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Kegiatan CNO China tidak terlepas dari peran utama BNCC. BNCC termasuk 

dalam bagian 3/PLA yang bertanggungjawab dalam pengembangan CNA, CND dan 

CNE. BNCC memainkan peran penting dalam pengelolaan jaringan command and 

control, code breaking, pengembangan malware, menyimpan data dan vulnerability 

assessment dalam pelaksanaan CNO.58 Kegiatan cyber operation pada jaringan AS 

merupakan bagian dari strategi Integrate Network Electronic Warfare (INEW) China. 

INEW memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan cyber operation melalui CNO. INEW 

merupakan gabungan antara CNO dan electronic warfare yang digunakan dalam 

melaksanakan serangan yang terkoordinasi pada jaringan C4ISR musuh dan sistem 

informasi penting lainnya, bertujuan untuk menyangkal adanya akses masuk jaringan 

informasi pada saat operasi tempur.59 

Strategi INEW sebagai bentuk kemampuan dari offensive cyberspace China 

dalam membangun persiapan information warfare (IW). Strategi tersebut 

memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan CNO dan information warfare tool.60 

Sehingga memberi peningkatan kemampuan CNO dalam melaksanakan kegiatan 

cyber operation pada jaringan AS. Pembentukan unit IW oleh PLA untuk 

mengembangkan virus yang akan digunakan menyerang dalam sistem komputer dan 

jaringan nasional dari serangan musuh.61 

                                                           
58 John R. Lindsay, Op. Cit., hal. 106. 
59 Capability of the People’s Republic of China to Conduct Cyber Warfare and Computer Network 
Exploitation: Prepare for The US-China Economic and Security Review Commission, 2009, hal. 13. 
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-030.pdf diakses tanggal 18-02-
2016/pukul 20.16 
60 Ibid., hal. 10. 
61 Military Power of the People’s Republic of China 2009, Op. Cit., hal. 28.  
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Kegiatan CNO termasuk dengan kemampuan dalam menyerang dan 

mengganggu jaringan komputer, pertahanan sistem komunikasi dan informasi dan 

melakukan eksploitasi informasi dengan menggunakan computer code dan computer 

application.62 Pelaksanaan CNO China berpusat pada kegiatan CNA dan CNE, dalam 

mencari kerentanan jaringan informasi AS. Aktifitas CNA dan CNE akan 

memberikan celah pada keamanan cyber AS dengan adanya jalan “back door” yang 

dapat memberikan keuntungan bagi China dalam melakukan eksploitasi pada jaringan 

informasi AS secara berkelanjutan. 

Kerentanan pada sistem jaringan akan memberikan kemudahan bagi China 

dalam melaksanakan serangan dan eksploitasi pada informasi-informasi penting 

Amerika Serikat. CNA dan CNE China memiliki kemampuan offensive dalam 

melaksanakan penyerangan pada jaringan informasi. CNE digunakan untuk 

mendapatkan informasi ekonomi, spionase industri, serta intelligence preparation of 

the battlefield (IPB). Namun, IPB juga memiliki keterkaitan dengan CNA, seperti 

pengawasan dan pengintaian untuk dapat menyerang pada sasarannya. CNE juga 

memiliki kemampuan untuk mendukung pengumpulan informasi rahasia terhadap 

diplomatik, ekonomi, dan industri pertahanan yang mendukung program pertahanan 

AS. 

                                                           
62 Fred Schreier, 2015, On Cyberwarfare, Geneva: DCAF (Democratic Control of Armed Forces), hal. 
20. http://www.dcaf.ch/content/download/67316/1025687/file/OnCyberwarfare-Schreier.pdf  

http://www.dcaf.ch/content/download/67316/1025687/file/OnCyberwarfare-Schreier.pdf
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Menurut Timothy Thomas63, CNE China melakukan misi pengintaian dengan 

melakukan pemetaan jaringan, mengumpulkan informasi, mencari kerentanan sistem 

dan menanam program tertentu pada jaringan AS.64 Upaya pengumpulan informasi 

China melalui CNE dan CNA pada jaringan komputer AS agar dapat dimanfaatkan 

oleh China ketika menghadapi konflik dengan AS. Pada tahun 2005, PLA telah 

memasukkan offensive CNO dalam latihan militer, terutama pada serangan awal 

terhadap jaringan musuh.65 Pelatihan tersebut dapat memberikan persiapan cyber war 

melalui cyber operation baik untuk offensive ataupun sebagai defensive. 

63 Timothy Thomas merupakan seorang pensiunan perwira intelijen Angkatan Darat dan pakar cyber 
warfare China. 
64 Jayson M. Spade, Op. Cit., hal. 08. 
65 Military Power of the People’s Republic of China 2009, Op. Cit., hal. 28.  


