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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aktifitas intelejen seperti penyadapan (wiretapping) dari masa Perang Dunia 

hingga Perang Dingin merupakan hal yang biasa terjadi mewarnai kehidupan 

politik Internasional pada masa itu. Misalnya penyadapan Presiden Amerika 

Serikat Pada waktu itu yaitu Franklin D. Rosevelt di Teheran yang dapat 

dikatakan sebagai penyadapan tersukses di masa Perang Dingin karena segala 

informasi tentang musuh menjadi sangat berharga bagi Moskow.1 Penyadapan 

                                                           
1 Sesaat sebelum para pemimpin Sekutu menggelar pertemuan di Teheran, intelejen Soviet berhasil 
menguak rencana Nazi Jerman untuk menyerang pemimpin Uni Soviet, Inggris, dan Amerika 
Serikat. Untuk alasan keamanan, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt berlindung di 
Kedutaan Uni Soviet, meski sebenarnya Kedutaan Inggris terletak tepat di seberang jalan. Kolonel 
KGB Oleg Gordievsky, yang memihak pada Barat, menggambarkan seolah Komisariat Rakyat 
untuk Urusan Dalam Negeri Uni Soviet (NKVD) yang ingin memikat Roosevelt untuk datang ke 
Kedutaan Soviet, agar Soviet bisa menyadap percakapan presiden AS tersebut. Namun, dokumen 
rahasia yang dibuka pada tahun 2000 mengindikasikan bahwa Roosevelt mungkin memilih 
Kedutaan Uni Soviet untuk mencegah Stalin berpikir bahwa Amerika Serikat dan Inggris akan 
melakukan konspirasi. Sebagai politikus yang berpengalaman, Roosevelt sadar bahwa baik Inggris 
maupun Soviet sama-sama ingin menyadap dirinya. Namun, Roosevelt tak mau berkomentar 
banyak mengenai peristiwa tersebut. Hubungan AS dan Soviet langsung memburuk setelah perang 
berakhir. Oleh karena itu, segala informasi mengenai pihak musuh menjadi sangat berharga bagi 
Moskow. Intelijen Rusia dengan sigap menyusun strategi untuk memantau Kedutaan AS di 
Moskow. Salah satu trik yang digunakan berhasil meraih kesuksesan besar. Uni Soviet 
menghadiahkan sebuah replika Segel Agung (Great Seal, lambang negara AS) untuk Kedutaan AS 
di Moskow. Pajangan tersebut sangat indah sehingga Duta Besar AS tak kuasa menolaknya. Sang 
duta besar yang menerima ‘hadiah dari para pionir Soviet’ itu kemudian menggantungkan Segel 
Agung tersebut di dinding kantornya. Tanpa ia sadari, ‘hadiah’ tersebut telah terpasang sebuah 
‘serangga’ elektrik, mikrofon yang diberi nama Chrysostom (atau Golden Mouth). Berkat 
Chrysostom, selama tujuh tahun pemerintah Soviet bisa mempelajari semua rencana duta besar, 
bahkan sebelum sampai ke meja presiden AS.Chrysostom bertahan selama masa bakti empat orang 
Duta Besar AS. Pihak AS akhirnya menyadari kehadiran ‘serangga’ tersebut pada 1952, saat sinyal 
radio Chrysostom termodulasi. Awalnya, AS tak tahu bahwa mikrofon tersebut tersembunyi di 
balik gambar elang pada emblem tersebut. Aleksander Korolkov, 2015.  
Aleksander Korolkov. Ketika Uni Soviet Pasang Telinga: Tiga Penyadapan terbaik Soviet 
Sepanjang Perang Dingin. Diakses dalam 
http://indonesia.rbth.com/technology/2015/01/31/ketika_uni_soviet_pasang_telinga_tiga_penyada
pan_terbaik_soviet_se_26723 pada 03 Februari 2017 Pukul 14.43 WIB 
 



2 
 

(Wiretapping) merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan di dunia maya 

yang dapat dialami oleh siapapun akibat perkembangan teknologi pada saat itu. 

Pada era globalisasi seperti saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi 

membuat semua aktifitas yang semula dari Offline menjadi Online. Misalnya E-

Commerce, E-Business, E-Government, E-diplomacy dan sebagainya. Hauben 

dalam tulisannya berjudul “The Net and Netizens: The Impact The Net has on 

People’s Lives” menyatakan bahwa, “…Secara fisik mungkin anda sedang hidup 

di satu negara, tapi anda sedang berhubungan dengan sebagian besar dunia 

melalui jaringan komputer global…“2 Hal tersebut juga diikuti dengan munculnya 

berbagai media sosial yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi tanpa 

batas. Selain memudahkan, media sosial tersebut juga dapat menjadi rentan 

kejahatan seperti di rusak, di rubah (defacing), hingga dilumpuhkan. Hal tersebut 

dapat menjadi ancaman bagi Negara, individu, institusi lokal maupun global. 

 Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

perkembangan Ilmu Hubungan Internasional pun juga ikut berkembang pesat. 

Misalnya dalam metode Diplomasi juga mengalami kemajuan dengan adanya e-

Diplomacy yaitu menggunakan jaringan internet sebagai penunjang Teknologi 

Komunikasi. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat merupakan Negara yang 

menerapkan sistem e-Diplomacy tersebut dengan melalui telegram untuk 

mengembalikan hubungannya dengan Uni Soviet agar lebih baik.3 Selain 

telegram, radio juga merupakan alat diplomasi Amerika Serikat pada masa itu 

                                                                                                                                                               
 
2 Michael Hauben, 1993. THE NET AND NETIZENS: The Impact the Net has on People’s Lives. 
Chapter 1, Netizens: An Anthology, Vol. 01 No.02 Hal. 1 
3 Ralph J. Bunche, 1987. U.S. department of State, Dictory of International Relation Terms, Dept. 
of State Library. Hal. 85 
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melalui VOA (Voice Of America) dan mulai mengudara di Uni Soviet pada tahun 

1947.4 

Beberapa contoh kasus kejahatan dunia maya antar Negara sebagai akibat 

dari pesatnya perkembangan Teknologi misalnya Ambalat Netwar antara 

Indonesia dengan Malaysia (2005),5 Cyber Technology antara China dan Amerika 

(2012),6 Wikileaks (2010),7 Panama Papers (2016),8 dan sebagainya. Hingga 

kasus penyadapan yang berujung perang internet antara Indonesia dengan 

Australia (2013). Kasus-kasus tersebut menyita perhatian publik karena kasus 

tersebut bukan hanya melibatkan pemerintah saja namun Netizen pun ikut terlibat. 

Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia terhadap Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono melalui telepon genggamnya terkuak ketika mantan 

pegawai NSA (National Security Agency) yaitu Edward Joseph Snowden secara 

sengaja membocorkan dokumen rahasia milik NSA yang berisikan daftar-daftar 

nama pejabat di Indonesia yang menjadi sasaran penyadapan.9 Hal tersebut 

membuat hubungan Indonesia dengan Australia menjadi buruk. Setelah ditelusuri, 

                                                           
4 Media Indonesia, 1947:Voice of America Mulai Mengudara di Uni Soviet. Diakses dalam 
http://www.mediaindonesia.com/news/read/593/1947-voice-of-america-mulai-mengudara-di-uni-
soviet/2015-02-17#sthash.eENea0fS.dpuf pada 17 Februari 2015 pukul 20.28 WIB 
5Ludiro Madu, 2008. Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia,2005: Refleksi Teoritis 
Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet, Global & Strategis, vol.01 No.02 Hal.1 
6 Teknologi Perang Cyber China yang Semakin Mengancam Amerika. Diakses dalam 
http://www.artileri.org/2012/03/teknologi-perang-cyber-cina-yang.html pada 04 Juni 2017 pukul 
22.20 WIB 
7 Tempo.co, 10 Kasus Wikileaks Sebelum Kawat Diplomatik Amerika. Diakses dalam 
https://m.tempo.co/read/news/2010/12/09/116297777/10-kasus-wikileaks-sebelum-kawat-
diplomatik-amerika pada 04 Juni 2017 pukul 22.20 WIB 
8 Muhaimin. Mengintip Mossa Fonseca Pemilik Panama Pappers yang Guncang Dunia. Diakses 
dalam https://international.sindonews.com/read/1098362/41/mengintip-mossack-fonseca-pemilik-
panama-papers-yang-guncang-dunia-1459824094  Pada 04 Juni 2017 pukul 22.54 WIB 
9 Michael Bissenden, Australia Spied On Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, 
Leaked Edward Joseph Snowden Documents Reveal. Diakses dalam 
http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president,-leaked-
documents-reveal/5098860 pada 12 Januari 2015 Pukul 02.33 WIB 
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bukan hanya telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja 

yang menjadi korban penyadapan. Istri dari Susilo Bambang Yudhoyono, Ani 

Yudhoyono pun menjadi sasaran penyadapan pihak Australia.10 Bahkan telepon 

genggam para menteri ikut di sadap pihak Australia. Ada pula yang menyebutkan 

jika Australia juga memasang alat penyadap yang diletakkan di Kedutaan Besar 

Australia yang berada di Jakarta.11 Hal ini sesuai dengan apa yang telah 

disampaikan oleh Fairfax Media yang mengungkapkan bahwa, 

“signals intelligent collection take place from embassies in 
Jakarta, Bangkok, Hanoi, Beijing and Dilli, and high 
commissions in Kuala Lumpur and Port Moresby, as well as 
other diplomatics posts.”12 
 

Pernyataan diatas cukup menjelaskan mengenai sinyal intelijen tersebut di 

dapatkan melalui Kantor Kedutaan di Jakarta, Hanoi, Beijing, Dili dan Kuala 

Lumpur. Mereka menaruh alat penyadap tersebut di kantor-kantor kedutaan tanpa 

sepengetahuan staff di kantor-kantor tersebut dan hanya orang-orang tertentu yang 

mengetahui operasi intelijen tersebut. 

Netizen pun memberikan respon keras mengenai kasus ini. Bahkan presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono pun mengirim surat kepada Perdana Menteri 

Australia yaitu Tony Abbott yang menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan 

                                                           
10 Tim BBC. BIN: Australia Menyadap Indonesia sejak 2007. Diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia pada 04 juni 
2017 pukul 22.25 WIB 
11 Ewen MacAskill dan Lenore Taylor. “NSA: Australia and US used climate change conference to 
spy on Indonesia” diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2013/nov/02/nsa-australia-
bali-conference-spy-indonesia pada 03 Mei 2017 pukul 20.33 WIB 
12 Philip Dorling. Exposed: Australia’s Asia Spy Network. Diakses dalam 
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/exposed-australias-asia-spy-network-
20131030-2whia.html pada 11 Maret 2017 WIB 
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spionase yang dilakukan oleh Australia tersebut.13 Namun pihak Australia tidak 

menanggapi dengan serius dengan hal itu. Pada saat itu menteri luar negeri yaitu 

Marty Natalegawa menyatakan bahwa, 

“… Pemerintah Indonesia Mendengar peryataan-peryataan dari 

kalangan tertentu Pemerintah Australia bahwa penyadapan ini adalah 

sesuatu yang dilakukan oleh Negara-negara. Jadi pernyataan yang 

dismissive, seolah-olah ini adalah sesuatu yang lazim dan lumrah 

dilakukan. Hal ini tidak ada nilai dan tidak ada artinya bagi 

Indonesia, dan kita menganggap pernyataan itu sangat 

meremehkan… “.14 

 

Mata-mata dari Australia menyadap telepon genggam milik para pejabat 

Indonesia melalui jaringan telepon terbesar yaitu Telkomsel15.  Dokumen rahasia 

yang dilansir dari Sydney Morning Herald tersebut menyatakan bahwa, 

 “…termasuk menyelidiki catatan panggilan telepon dan data yang 

dikirim melalui FTP (File Transfer Protocol) yang digunakan 

untuk mendukung transmisi lalu lintas telepon internasional dan 

domestic jarak jauh…”.16 

 

Selain dari pihak pemerintah, Netizen pun ikut terlibat dalam kasus tersebut. 

Non-state actor yang aktif dalam kasus ini terdiri dari para peretas atau yang 

lazim dikenal dengan sebutan Hacker yang tergabung dalam kelompok 

Anonymous Indonesia secara terang-terangan mengaku telah merusak lebih dari 

100 situs internet yang berbasis di Australia dan dikelola oleh swasta sebagai 

                                                           
13 Andreas Nughroho. Indonesia Hentikan Sementara Kerjasama Australia. Diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaustraliahalt pada 12 juni 
2017 pukul 01.44 WIB 
14 Tim VOA Indonesia, Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia, diakses 
dari http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-panggil-dubes-australia-soal-dugaan-mata-
mata/1792253.html tanggal 18 November 2013 pukul 21.48 WIB 
15Muhaimin, Snowden: Australia Sadap Indonesia melalui Telkomsel, diakses dari 
http://international.sindonews.com/read/972407/4Q/snowden-australia-sadap-indonesia- 
melalui-telkomsel-1425529799. pada tanggal 14 Juni 2015 pukul 12.55 WIB 
16 Ibid. 
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bentuk protes karena selama ini Australia telah memata-matai Indonesia.17 

Terdapat kelompok-kelompok kecil dari bagian Anonymous Indonesia tersebut, 

contohnya saja Black Sinchan, Indonesia Cyber Army, Borneo Cyber Team, 

Operation Gov Au, Operation Australia, Operation NSA, Operation TPP, 

Operation Last Resort yang berhasil melumpuhkan situs - situs milik Australia. 

Situs-situs tersebut berhasil dilumpuhkan dan setiap diakses akan muncul 

pemberitahuan “Stop Spying Indonesia”. Situs yang dilumpuhkan oleh para 

hacker kebanyakan yaitu situs-situs kecil yang tidak berhubungan langsung 

dengan pemerintah. Namun, dampak yang dirasa sangatlah besar bagi berbagai 

kalangan. Hal tersebut menimbulkan reaksi para hacker dari Australia membalas 

serangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan cara sama yaitu meng-hack 

beberapa situs milik Indonesia. Mereka mengunggah beberapa video di situs 

Youtube yang isinya ancaman para peretas Australia untuk Indonesia agar segera 

menghentikan kegiatan hacking tersebut. Dalam video tersebut para peretas 

mengungkapkan jika Indonesia terus melakukan kegiatan peretasan tersebut maka 

para peretas Australia akan membalas dan menyerang situs-situs yang terkenal di 

Indonesia. Beberapa situs yang menjadi sasaran hack yaitu, www.indonesia.go.id, 

www.kpk.go.id, www.garuda-indonesia.com, dan www.polri.go.id, serta beberapa 

situs-situs media online seperti www.detik.com, www.viva.co.id, 

www.kaskus.co.id, dan beberapa situs lainnya.18 Situs-situs resmi maupun tidak 

                                                           
17 Anonymous Indonesia Retas Australia, diakses dari http://www.dw.de/anonvmus-indonesia- 

retas-australia/a-17202213. pada tanggal 14 Juni 2015 pukul 12.59 WIB 
18 Adhi Maulana, 4 Fakta Perang Cyber Hacker Indonesia Vs. Australia, diakses dari 

http://tekno.liputan6.com/read/75160Q/4-fakta-perang-cvber-hacker-indonesia-vs- 
australia?p=4. pada tanggal 14 juni 2014 pukul 16.55 WIB 



7 
 

resmi tersebut menjadi sasaran sebab jika situs-situs tersebut dilumpuhkan maka 

banyak dampak buruk yang akan diterima oleh Indonesia. 

Dilansir dari berbagai situs, perang hacker yang dilakukan oleh Netizen 

Indonesia dan Netizen Australia tersebut menimbulkan dampak buruk bagi 

hubungan antar kedua Negara. Hubungan kerjasama bilateral maupun keadaan 

politik antar kedua Negara juga memburuk. Perang tersebut memang tidak 

dilakukan oleh badan resmi milik pemerintahan namun solidaritas dari Netizen 

Indonesia yang cukup membuat jera para badan Intelejen dari Australia tersebut 

dan segera menghentikan kegiatan memata-matainya. 

Dapat dilihat jika perang konvensional memiliki bentuk baru yaitu 

mempunyai dimensi yang berbeda. Jika dulu yang dimaksud dengan perang yaitu 

menggunakan senjata real seperti nuklir, bom, geranat, senjata api dan sebagainya 

namun pada era globalisasi seperti ini perang dari dimensi aktual menjadi visual 

seperti perang Internet antara Indonesia dengan Australia tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang Pertama, 

menggunakan konsep Netwar dari Arquilla dan Ronfeldt yaitu merupakan perang 

di dunia maya yang melibatkan konflik berintensitas rendah dengan perjuangan 

non-state actor.19 Kedua, menggunakan konsep Hacktivism yaitu secara definisi 

dimaknai sebagai aksi yang tidak menggunakan kekerasan fisik juga tidak 

menimbulkan kekerasan fisik secara langsung dengan menggunakan teknik 

                                                           
19 Arquilla & Rondfelt, 1993. Cyberwar is Coming!. In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in 
the Information Age , Vol.12 No.02 Washington DC: National Defense University Press. Hal. 28 
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hacking komputer untuk tujuan-tujuan politis.20 Disini Hacktivism digunakan 

untuk meningkatkan dan memperjuangkan kebebasan juga hak asasi manusia 

(HAM) melalui bantuan teknologi. Ketiga, menggunakan konsep Netizen. 

Dapat disimpulkan dari uraian diatas, menariknya dari kasus ini dan 

kemudian diangkat oleh penulis dikarenakan Netizen pun dapat ikut 

mempengaruhi jalannya kegiatan suatu Negara. Oleh karena itu penulis memberi 

judul ‘Perang Internet (Netwar) Antara Indonesia dengan Australia Pasca 

Penyadapan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono’. Anonymous Indonesia 

dan Anonymous Australia merupakan Netizen Indonesia yang dibentuk oleh para 

hacker yang memiliki solidaritas tinggi yang peduli akan nasib negaranya karena 

kegiatan Spionase tersebut. Kelompok Anonymous Indonesia tanpa kendali dari 

pemerintahan berani untuk menyerang situs-situs milik Australia tujuannya agar 

pihak Australia segera menghentikan kegiatan spying-nya. Disisi lain Anonymous 

Australia tidak terima dengan kegiatan Hack yang dilakukan oleh peretas 

Indonesia dikarenakan situs yang diretas bukan merupakan situs milik 

pemerintahan melainkan situs milik badan swasta. Akhirnya para Netizen 

Australia pun balik melakukan balasan dengan cara membuat video ancaman yang 

ditujukan untuk Anonymous Indonesia hingga melakukan peretasan juga terhadap 

situs-situs milik Indonesia. 

 

 

 

                                                           
20 Nofia Fitri, Cybercrime Cyberterrorism Cyberwarefare. diakses dalam 
http://www.binushacker.net/hakctivism-cybercrime-cyberterrorism-cyberwarfare.html pada 22 
Januari 2017 pada 19.32 WIB 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Perang Internet (netwar) antara Indonesia dengan Australia pasca 

Penyadapan di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan yaitu 

Pertama, mengetahui respon Netizen Indonesia (Anonymous Indonesia) serta 

Netizen Australia (Anonymous Australia) terhadap perang Internet antara 

Indonesia dan Australia tersebut. Kedua, mengetahui siapa saja aktor-aktor yang 

terlibat dalam Perang Internet antara Indonesia dengan Australia. Ketiga, 

Mengetahui jika penyalagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

mempengaruhi hubungan antar Negara. Keempat, Mengetahui bentuk-bentuk 

konflik antar Non-state actor antara Indonesia dengan Australia. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi kepada seluruh pembaca dan bermanfaat untuk pengetahuan 

seputar Netwar antara Indonesia dan Australia. 

1.3.2.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini berguna untuk memperluas kajian dari Ilmu 

Hubungan Internasional serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
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konsep Netwar, Netizens serta konsep Hacktivism yang digunakan untuk 

penelitian mengenai konflik non-state actor antara Indonesia dengan 

Australia sebagai akibat dari penyadapan yang dilakukan oleh Australia 

terhadap beberapa Pemerintah Indonesia. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Berkaitan mengenai kasus Netwar yang dialami Indonesia dengan 

Australia ini, terdapat beberapa penelitian lain yang hampir serupa dengan kasus 

tersebut. Pertama, skripsi dari Dima Adinsa dari Jurusan Hubungan Internasional  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar dengan 

judul Penyadapan Alat Telekomunikasi Presiden Republik Indonesia Oleh 

Pemerintah Australia Ditinjau Dari Hukum Internasional  pada tahun 2014.21 

Dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa Menurut pandangan Hukum 

Internasional, penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia 

bukan merupakan hal yang illegal. Namun, hal tersebut telah mencederai 

perjanjian Lombok. Tindakan Australia yang menyadap telepon genggam milik 

pejabat Negara Indonesia dinilai sebagian orang dengan hal yang memalukan dan 

sangat tidak etis di kancah internasional. Jalur penyelesaiannya bukan dengan 

jalur hukum namun dengan cara diplomasi. Bahkan hingga Dubes Indonesia yang 

berada di Australia pun terpaksa ditarik kembali oleh pihak Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu Deskriptif dan disajikan 

dengan cara menjabarkan kasus serta mengumpulkan referensi dan data-data dari 

                                                           
21 Dima Adinsa, 2014. Penyadapan Alat Telekomunikasi Presiden Republik Indonesia Oleh 
Pemerintah Australia Ditinjau Dari Hukum Internasional, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum, 
Universitas Hasanuddin 
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buku, jurnal, skripsi ditinjau dari hukum internasional. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini yang pertama, yaitu terletak pada teori yaitu 

menggunakan teori Hukum Internasional. Kedua, penelitian ini hanya membahas 

mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.  

Kedua, jurnal dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi 

Tindakan Penyadapan oleh Australia disusun oleh Dodi Saputra, Jurusan 

Hubungan Internasional Universitas Riau.22 Jurnal tersebut menjelaskan jika 

kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia membuat 

hubungan antar kedua Negara sempat mengalami ketegangan. Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan tiga poin kebijakan dalam menyikapi kebijakan yang 

pertama yaitu pemerintah Indonesia meminta penjelasan resmi dari pemerintah 

Australia mengenai penyadapan yang dilakukan. Kedua, pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi dan intelijen. Ketiga 

yaitu menghentikan sementara seluruh latihan–latihan bersama antara tentara 

Indonesia dengan Australia baik Angkatan Darat, laut maupun udara. Akhirnya 

pemerintah Australia menyetujui untuk meminta maaf pada Indonesia dan 

meneruskan hubungan kerjasama dengan Indonesia mengingat hubungan 

kerjasama bilateral yang dijalin sudah cukup lama dengan code of conduct. 

Penulis melihat jika hubungan antar Negara selama mengalami ketegangan 

tersebut tidak sampai memutuskan hubungan bilateral antar keduanya. Indonesia 

dan Australia mempunyai solusi untuk menghadapi masalah. Dalam analisa 

kebijakan luar negeri, pemerintah Indonesia merespon tindakan penyadapan 

                                                           
22 Dodi Saputra, 2014. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan 
Oleh Australia. Keamanan Indonesia, Vol. 1 No. 2, Riau: Universitas Riau 
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bertindak sebagai pemecah masalah dan sebagai aktor rasional guna menjaga 

kedaulatan antar Negara. 

Ketiga, jurnal dengan judul Penyadapan: Delik Politik yang Menciderai 

Negara Hukum Modern (Studi Kasus Penyadapan SBY oleh ASD/ Australian 

Signal Directorate)  disusun oleh Noor Fatimah Mediawati Dosen Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.23 Jurnal tersebut menyatakan 

bahwa hubungan antara Indonesia dengan Australia dicederai akibat tindakan 

penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Hubungan antar kedua Negara yang 

selama ini baik, menjadi tegang akibat penyadapan tersebut. Hal itu merupakan 

sebuah tindakan yang melampaui batas etika diplomatik Internasional. Supremasi 

hukum harus selalu ditegakkan agar semua permasalahan dapat diatasi dengan 

cara damai dan tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Penelitian 

ini menggunakan metode ekslpanatif dengan teknik library research yaitu 

mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, skripsi guna memperoleh informasi 

yang akurat. 

Keempat, skripsi dengan judul Analisa Kebijakan Penyadapan Australia 

terhadap Elit Politik Indonesia 2007-2009 disusun oleh Moh. Salehoddin, Jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.24 Skripsi 

tersebut menjelaskan mengenai penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia 

terhadap pemerintah Indonesia demi mendapatkan informasi tentang gerakan 

terorisme serta penyelundupan manusia yang akan berdampak buruk bagi 

                                                           
23 Noor Fatimah Mediawati, 2015. Penyadapan: Delik Politik yang Menciderai Negara Hukum 
Modern (Studi Kasus Penyadapan SBY oleh ASD/ Australian Signal Directorate), Rechtsidee,  
Vol.1 No.2, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
24Moh. Salehoddin, 2015. Analisa Kebijakan Penyadapan Australia terhadap Elit Politik 
Indonesia 2007-2009, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 
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keamanan Australia sendiri. Namun kasus penyadapan tersebut dapat diselesaikan 

dengan hubungan diplomatik antar kedua Negara. 

Kelima, jurnal yang berjudul Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 

2005: Refleksi Teoritis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet yang 

disusun oleh Ludiro Madu yaitu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 

“Veteran” Yogyakarta. Tulisan tersebut membahas mengenai perang Internet yang 

melibatkan antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 2005 yang berkaitan 

dengan konflik perebutan Ambalat. Aktor-aktor non-government melakukan aksi 

serang di dunia maya dengan cara merusak situs-situs serta merubah tampilan dari 

situs-situs tersebut. 

Aksi serang antar keduanya dilatar belakangi oleh konflik perebutan Ambalat. 

Disini hampir sama dengan kasus antara Indonesia-Australia yang sama-sama 

berujung pada peningkatan konflik dari konflik sebelumnya. Dalam Studi HI 

peran dan pengaruh internet dalam hubungan antar Negara mulai mendapat 

perhatian pada awal 1990-an yaitu dengan dibangunnya program ARPANET 1986 

oleh militer AS.  

Keenam, Skripsi dengan Judul Rivalry between United States of America and 

People Republic of China Over Cyber Technology oleh Rangga Setiawan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah 

Malang.25 Penelitian tersebut membahas mengenai teknologi Amerika dengan 

China yang berujung pada konflik antar kedua Negara tersebut. Dalam penelitian 

tersebut peneliti menjelaskan jika cyber power tidak hanya seputar tentang 

                                                           
25 Rangga Setiawan, 2015. Rivalry between United States of America and People Republic of 
China Over Cyber Technology. Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 
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aktivitas Hacking dan Cracking saja melainkan kegiatan yang bersifat Hack 

melalui satelit juga dipakai. Perangkat keras maupun perangkat lunak juga dipakai 

untuk memberikan pandangan yang jelas mengenai perlombaan senjata cyber oleh 

kedua Negara tersebut. Mendeskripsikan mengenai peningkatan dalam 

perlombaan cyber weapony antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. 

Beberapa contoh skripsi dan jurnal diatas merupakan penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang mengenai kasus yang serupa 

dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

lainnya yaitu sama-sama membahas mengenai cybercrime antara Australia dan 

Indonesia. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada perang 

hacker yang dilakukan oleh non-state actor yang terjadi sebagai akibat dari kasus 

penyadapan Australia terhadap Indonesia dan perbedaan lain dari beberapa 

penelitian sebelumnya yaitu penggunaan metodologi dan konsep.  

. Hasil dari Penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan 

dengan tabel sebgai berikut: 

 

TABEL PENELITIAN 

NO JUDUL DAN 
NAMA 

PENELITI 

JENIS 
PENELITIAN 

DAN ALAT 
ANALISA 

 
HASIL 

1.  Skripsi: 
Penyadapan Alat 
Telekomunikasi 
Presiden 
Republik 
Indonesia Oleh 
Pemerintah 

 Deskriptif/ 
Kualitatif 

 Hukum 
Internasional 

 

1. Menurut pandangan Hukum 
Internasional, penyadapan 
yang dilakukan oleh Australia 
terhadap Indonesia bukan 
merupakan hal yang illegal. 
Namun, hal tersebut telah 
mencederai perjanjian 
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Australia Ditinjau 
Dari Hukum 
Internasional 
Oleh: Dima 
Adinsa 
Tahun: 2014 

Lombok. 
2. Tindakan Australia yang 

menyadap telepon genggam 
milik pejabat Negara 
Indonesia dinilai sebagian 
orang dengan hal yang 
memalukan dan sangat tidak 
etis di kancah internasional. 
Jalur penyelesaiannya bukan 
dengan jalur hukum namun 
dengan cara diplomasi. 
Bahkan hingga Dubes 
Indonesia yang berada di 
Australia pun terpaksa ditarik 
kembali oleh pihak Indonesia. 

 
2.  Jurnal: 

Kebijakan 
Pemerintah 
Indonesia dalam 
Menyikapi 
Tindakan 
Penyadapan oleh 
Australia. Vol.01. 
No.02 
Oleh: Dodi 
Saputra 
Tahun:2014 

 Deskriptif/ 
Kualitatif 

 Analisa 
kebijakan luar 
negeri 

 

1. Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan tiga poin 
kebijakan dalam menyikapi 
kebijakan yang pertama yaitu 
pemerintah Indonesia 
meminta penjelasan resmi dari 
pemerintah Australia 
mengenai penyadapan yang 
dilakukan. Kedua, pemerintah 
Indonesia menghentikan 
sementara kerjasama 
pertukaran informasi dan 
intelijen. Ketiga yaitu 
menghentikan sementara 
seluruh latihan –latihan 
bersama antara tentara 
Indonesia dengan Australia 
baik Angkatan Darat, laut 
maupun udara.  

2. Pemerintah Australia 
menyetujui untuk meminta 
maaf pada Indonesia dan 
meneruskan hubungan 
kerjasama dengan Indonesia 
mengingat hubungan 
kerjasama bilateral yang 
dijalin sudah cukup lama 
dengan code of conduct.  

3.  Jurnal: 
Penyadapan: 

 Eksplanatif/ 
Kualitatif 

1. Penyadapan yang dilakukan 
oleh Australia terhadap 
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Delik Politik yang 
Menciderai 
Negara Hukum 
Modern (Studi 
Kasus 
Penyadapan SBY 
oleh ASD/ 
Australian Signal 
Directorate). Vol. 
01 No.02 
Oleh: Noor 
Fatimah 
Mediawati 
Tahun: 2014 

 Etika 
diplomatic 
internasional 

 Hukum 
Internasional 

Indonesia  merupakan sebuah 
tindakan yang melampaui 
batas etika diplomatic 
Internasional. 

2. Supremasi hukum harus selalu 
ditegakkan agar semua 
permasalahan dapat diatasi 
dengan cara damai dan tidak 
menimbulkan masalah baru 
yang lebih kompleks. 

4.  Skripsi:  
Analisa 
Kebijakan 
Penyadapan 
Australia 
terhadap Elit 
Politik Indonesia 
2007-2009 
Oleh: Moh. 
Salehoddin 
Tahun : 2015 

 Deskriptif/ 
Kualitatif 

 Analisa 
Kebijakan 
Luar Negeri 

1. Penyadapan yang dilakukan 
oleh pihak Australia terhadap 
pemerintah Indonesia demi 
mendapatkan informasi 
tentang gerakan terorisme 
serta penyelundupan manusia 
yang akan berdampak buruk 
bagi keamanan Australia 
sendiri.  

2. Kasus penyadapan tersebut 
dapat diselesaikan dengan 
hubungan diplomatik antar 
kedua Negara. 

 
5.  E-paper:  Ambalat 

Netwar antara 
Indonesia-
Malaysia, 2005: 
Refleksi Teoritis 
Mengenai 
Hubungan 
Internasional di 
Era Internet 
Oleh: Ludiro 
Madu 
Tahun: 2008 

 Eksplanatif/ 
Kualitatif 

 Konflik 
Ambalat 
antara 
Indonesia-
Malaysia 

 Cyberwar 
(Netwar) 

 

1. Perang Internet yang 
melibatkan antara Indonesia 
dengan Malaysia pada tahun 
2005 yang berkaitan dengan 
konflik perebutan Ambalat. 
Aktor-aktor non-government 
melakukan aksi serang di 
dunia maya dengan cara 
merusak situs-situs serta 
merubah tampilan dari situs-
situs tersebut. 

2. Dalam Studi HI peran dan 
pengaruh internet dalam 
hubungan antar Negara mulai 
mendapat perhatian pada awal 
1990-an yaitu dengan 
dibangunnya program 
ARPANET 1986 oleh militer 
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AS. 
6.  Skripsi:  Rivalry 

between United 
States of America 
and People 
Republic of China 
Over Cyber 
Technology 
Oleh: Rangga 
Setiawan 
Tahun: 2015 

 Deskriptif/ 
Kualitatif 

 Konsep Cyber 
Arms Race 
dan Cyber 
Power 

 Hacker dan 
Cyber Warrior 

1. teknologi Amerika dengan 
China yang berujung pada 
konflik antar kedua Negara 
tersebut. Dalam penelitian 
tersebut peneliti menjelaskan 
jika cyber power tidak hanya 
seputar tentang aktivitas 
Hacking dan Cracking saja 
melainkan kegiatan yang 
bersifat Hack melalui satleit 
juga dipakai. 

2. Perangkat keras maupun 
perangkat lunak juga dipakai 
untuk memberikan pandangan 
yang jelas mengenai 
perlombaan senjata cyber oleh 
kedua Negara tersebut. 
Mendeskripsikan mengenai 
peningkatan dalam 
perlombaan cyber weapony 
antara Amerika Serikat 
dengan Tiongkok. 

7.  Skripsi: 
Perang Internet 
(netwar) antara 
Indonesia dengan 
Australia Pasca 
Penyadapan di 
Era Presiden 
Susilo Bambang 
Yudhoyono Oleh: 
Rizky Pratama 
Muliana 
Tahun : 2017 

 Deskriptif/ 
Kualitatif 

 Konsep 
Netwar 

 Konsep 
Hacktivism 

 Konsep 
Netizen 

1. Anonymous Indonesia 
merupakan sekelompok 
masyarakat yang terdiri dari 
para peretas yang peduli akan 
penyadapan yang dilakukan 
oleh Australia memberikan 
serangan dengan cara 
melumpuhkan situs-situs yang 
berbasis di Australia guna 
memberikan efek jera akibat 
aksi penyadapan tersebut.  

2. Hubungan Indonesia dan 
Australia menjadi tegang 
ketika muncul peretas 
Indonesia (Anonymous 
Indonesia) yang menyerang 
situs yang berbasis di 
Australia dan para Peretas 
Australia (Anonymous 
Australia) juga tidak tinggal 
diam menanggapi kasus 
tersebut dan membalas 
dengan menyerang balik 
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1.5 Landasan Teori dan konsep 

1.5.1 Konsep Netwar 

Menurut Ludiro Madu, Netwar, Cyberwar, maupun Online war 

merupakan suatu kesamaan yaitu sama-sama dapat diartikan sebagai 

perang dunia maya.26 Namun Arquilla dan Ronfeldt memiliki pendapat 

yang berbeda yaitu Cyberwar merupakan perang dunia maya yang 

merujuk pada Knowledge-related conflict at the military level yang artinya 

konflik tersebut berdasarkan state-actor sedangkan Netwar merupakan 

perang di dunia maya yang melibatkan konflik berintensitas rendah dengan 

perjuangan non-state actor.27 

Cyberwar merupakan perang yang sangatlah berbeda dengan 

perang konvensional. Cyberwar adalah perang melalui dunia maya yang 

secara tidak langsung sangat sulit diketahui siapa pelakunya. Keohane dan 

Nye, menjelaskan jika cyberspace merupakan kejahatan yang sulit 

diidentifikasi. “Cyberspace is itself a ‘Place’: everywhere and 

nowhere.”28 

                                                           
26Ludiro Madu, 2008. Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia,2005: Refleksi Teoritis 
Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet, Global & Strategis, Vol.2 No.1, Yogyakarta: 
Universitas Pembangunan Nasional 
27 Arquilla & Rondfelt, Loc. Cit. 
28 Robert Keohane & Joseph S. Nye, 2001. Power, Interdependence and the Information Age. 
Dalam Richard K. Betts, ed. Conflict after the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace. 
New, York 

Indonesia sehingga Netwar 
antara kedua belah pihak tidak 
dapat dihindari. 
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Penulis mengambil konsep dari Arquilla dan Ronfeldt dikarenakan 

aktor-aktor dalam kasus yang dialami oleh Indonesia-Australia merupakan 

contoh dari kekuatan non-state actor yang mempunyai pengaruh besar 

terhadap hubungan antar Negara. Kemampuan non-state actor yang dapat 

melakukan aktivitas online bisa melampaui batas kekuasan Negara bahkan 

dapat menyebabkan potensi ketegangan antar Negara.29  

Munculnya jaringan yang luas melalui internet membuat para 

netizen tersebut mampu berorganisasi secara mudah dengan netizen yang 

lain. Konflik yang awalnya hanya melibatkan pemerintahan saja menjadi 

semakin menigkat dengan adanya ikut campur tangan dari netizen. 

Komunikasi dan informasi dari musuh menjadi hal yang sangat penting 

bagi kedua kelompok netizen yang berkonflik. Netwar juga merupakan 

perang yang tidak memakan banyak biaya seperti perang konvensional. 

Namun dampak yang ditimbulkan dari netwar tersebut dapat melebihi 

dampak dari perang konvensional. 

Istilah cyberwar maupun netwar merupakan langkah yang 

memperlihatkan jika non-state actor memiliki kapabilitas yang meningkat 

dalam mengimbangi otoritas dan kemampuan sistem pertahanan milik 

Negara, baik ditingkat nasional maupun internasional. Beberapa kasus 

tentang netwar di beberapa Negara memperlihatkan jika perang yang 

menggunakan jaringan internet yaitu guna menyerang representasi online 

dari Negara lain. Di era internet batas-batas antar Negara tidak lagi 

                                                           
29 Ludiro Madu, Op. Cit., Hal.3 
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ditandai oleh wilayah territorial seperti yang disebutkan dalam perjanjian 

Westphalia. Dalam konteks ini cyberwar maupun online war menawarkan 

dimensi berbeda dari kecenderungan keamanan atau perang konvensional. 

 

1.5.2 Konsep Netizen dan Konsep Hacktivism 

Hauben dalam bukunya ‘The Net and Netizens: The Impact the Net has on 

peoples’s Lives’ mengatakan bahwa, 

“…you are a Netizen (a Net Citizen) and you exist as a citizen of the world 
and thanks to the global connectivity that the Net makes possible. You 
consider everyone as your compatriot. You physically live in one country but 
you are network. Virtually you live next door to everyone other single Netizen 
in the world. Geographical separation is replaced by existence in the same 
virtual space…”30 

 

Sebuah dunia baru menghubungkan antar individu, antar kelompok 

maupun individu dengan kelompok secara online. Hampir setiap hari lebih dari 20 

juta komputer saling berhubungan di dunia ini bukan hanya dalam satu Negara 

melainkan antar Negara pun dapat berhubungan langsung tanpa batas. Internet 

tampaknya membuka kesempatan untuk para netizen berinteraksi dengan sangat 

mudah.31  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan antara manusia dengan 

komputer serta jaringan internet tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi tentu saja, 

setiap sistem buatan manusia dimaksudkan untuk membantu manusia. Namun, 

kita melihat bahwa, di beberapa bidang teknologi, perubahan yang fantastis telah 

                                                           
30 Michael Hauben, Op. Cit., Hal.4 
31 Ibid. 
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terjadi selama beberapa tahun terakhir. 32 Dalam beberapa kasus, khususnya di 

informasi komputer yang berada di pusat kontrol sistem yang besar, operator 

sangat bertanggung jawab penuh terutama untuk fungsi komputer yang terbukti 

tidak layak untuk dijalankan.33 

Para netizen yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet dan 

memiliki keahlian khusus dibidang komputer dapat dengan mudah untuk masuk 

dalam jaringan komputer lain. Namun kegiatan tersebut dapat disalagunakan 

contohnya saja merusak sistem jaringan komputer lain. 

Pada tahun 1983 FBI (Federal Bureau of Investigation) menangkap 

kelompok peretas yaitu The 414s yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat.34 

Kelompok tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 komputer yaitu 

komputer milik pusat Kanker Memorial Sloan-Ketering hingga komputer milik 

Laboratorium Nasional Los Alamos.35  

Menurut Richardus Eko Indrajit dalam artikelnya yang berjudul ‘Hacktivism 

dan Permasalahannya’ istilah hacktivism mengacu pada sebuah inisiatif dan 

kegiatan yang berfokus pada tindakan melakukan “hacking” karena atau untuk 

alasan tertentu.36 Ada 4 (empat) alasan mengapa para hacker melakukan aksi 

“hacktivism” yaitu:37 

                                                           
32 Licklider And Taylor, 1990. The Computer as a Communication Device, California: Palo Alto, 
hal.02 
33 Ibid. 
34 Organisasi Kelompok Mahasiswa Tech Model RailroadClub di Laboratorium Kecerdasan 
Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat 
35 Ibid. 
36 Richardus Eko Indajit, 2012 Op. Cit., Hal.  02 
37 Ibid. 
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1. Thrill Seeker: merupakan kegiatan untuk mencari sensasi diri. Contohnya 

saja ketika seorang hacker tertantang untuk masuk ke sebuah sistem yang 

dianggap sulit dan berhasil masuk ke sistem tersebut, maka kegiatan 

hacking tersebut telah berhasil menstimulus hormon-hormon dalam tubuh 

manusia secara alami hingga timbul rasa senang/ bangga terhadap diri 

sendiri. 

2. Organized Crime: kegiatan disini ditujukan untuk melakukan kejahatan. 

Kejahatan yang terorganisir pada sat ini banyak terjadi di negara-negara 

maju dan negara-negara berkembang. Kegiatan tersebut juga dilakukan 

oleh hacker professional yang tugasnya adalah melakukan kejahatan di 

dunia maya yang terorganisasi. Kegiatan tersebut juga bermacam-macam 

misalnya perampokan bank, penipuan transaksi, pencucian uang, 

pencurian surat berharga dan lain sebagainya hingga kegiatan yang bersifat 

kejahatan sosial contohnya pencemaran nama baik, pembohongan public 

dan sebagainya. Hacker yang professional tersebut biasanya dibayar mahal 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. 

3. Terrorist Groups: Hacktivism untuk melakukan kegiatan Terrorisme. Pada 

saat ini para teroris melihat bahwa jaringan internet merupakan alat yang 

sangat mudah untuk melancarkan aksi terorisme. Sasaran “terrorist 

hacker” biasanya adalah critical infrastructure atau objek-objek vital 

negara contohnya saja perusahaan listrik, jaringan keuangan perbankan, 

pusat transportasi public, sentra-sentra keamanan negara, instansi 

kesehatan dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut menjadi tujuan aksi 
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terorisme sebab kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut telah 

melibatkan jaringan internet dan teknologi informasi komunikasi sebagai 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasionalnya, maka 

dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Dengan melakukan aksi 

terror terhadap perusahaan-perusahaan tersebut maka pesan dibalik aksi 

terorisme yang dilakukan diharapkan dapat sampai ke pihak-pihak 

pemangku kepentingan yang menjadi sasaran. 

4. Nation-States: digunakan untuk alasan Intelijen. Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa setiap negara memiliki jaringan Intelijen untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan nasional sebab saat ini seluruh percakapan, 

interaksi, komunikasi, diskusi, kooperasi, transaksi dan negoisasi 

dilakukan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet. 

Dibutuhkan hacker yang professional agar dapat membantu melakukan 

kegiatan intelijen demi keamanan nasional. Contohnya negara Amerika 

Serikat yang merekrut dan mendidik banyak hacker melalui lembaga NSA 

(National Security Agency) dengan keahlian tinggi untuk membantu 

melaksanakan tugas negaranya. 

Dari keempat alasan kegiatan Hacktivism yang telah disebutkan diatas 

maka kegiatan Spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia 

merupakan kegiatan Nation-state yaitu alasan intelijen demi kepentingan nasional. 

Akibat dibocorkannya dokumen rahasia milik NSA oleh Snowden pada tahun 
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201338 maka diketahuilah bahwa Australia pernah melakukan Spionase terhadap 

Indonesia pada tahun 2007 ketika KTT di Bali39 dan tahun 2009 ketika Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi Konferensi G-20 di London.40 

Hacktivism yaitu secara definisi dimaknai sebagai aksi yang tidak 

menggunakan kekerasan fisik secara langsung dengan menggunakan teknik 

hacking komputer untuk tujuan-tujuan politis.41 Disini Hacktivism digunakan  

untuk meningkatkan dan memperjuangkan kebebasan juga hak asasi manusia 

(HAM) melalui bantuan teknologi. Akhirnya istilah Hacktivism ini mengacu pada 

Pasal 19 Deklarasi HAM PBB yang berbunyi, 

“…Setiap orang memiliki hak dalam kebebasan beropini dan 
mengutarakan pendapat; hak itu termasuk memiliki opini tanpa 
campur tangan dan untuk mencari, menerima informasi utuh dan 
gagasan lewat media apa pun, tanpa dihalangi…”42 

 

Menurut Tim Jordan dan Paul A. Taylor dalam bukunya yang berjudul 

‘Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause’, Hacktivism adalah munculnya 

aksi politik populer, dari diri yang kegiatan kelompok orang, di dunia maya.43 

Hacktivists beroperasi dalam jalinan dunia maya, menjangkau dunia maya dengan 

                                                           
38 Ardyan Mohamad, Perjuangan Snowden Berhasil, NSA Hentikan Penyadapan Massal. Diakses 
dalam https://www.merdeka.com/dunia/perjuangan-snowden-berhasil-nsa-hentikan-penyadapan-
massal.html pada 03 Oktober 2013 Pukul 12.37 WIB 
39 Tim BBC. BIN: Australia Menyadap Indonesia sejak 2007. Diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia pada 12 juni 
2017 pukul 02.25 WIB 
40 Tim Detik. Australia Sadap Telepon Presiden SBY https://inet.detik.com/telecommunication/d-
2415532/australia-sadap-telepon-presiden-sby Diakses pada 03 Oktober 2017 Pukul 12.29 WIB 
41 Nofia Fitri, “ Cybercrime Cyberterrorism Cyberwarefare” diakses dalam 
http://www.binushacker.net/hakctivism-cybercrime-cyberterrorism-cyberwarfare.html pada 22 
Januari 2017 pada 19.32 WIB 
42 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 19 
43 Tim Jordan dan Paul A. Taylor, 2004. “Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause” hal. 
01 
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memanfaatkan kekuatan virtual untuk membentuk kehidupan offline.44 Karena 

hactivism ini merupakan kegiatan yang menggunakan teknik komputer dan 

jaringan internet , maka akan sulit mengidentifikasi pelakunya. 

1.6 Metodologi penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode secara deskriptif untuk menyajikan suatu 

gambaran yang terperinci tentang satu stuasi khusus, setting sosial, atau hubungan 

antar fenomena yang diamati, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan 

“bagaimana”.45 Menurut Sukmadinata menjelaskan penelitian deskriptif adalah 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.46 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepusatakaan 

yang merupakan data sekunder.47 Data dikumpulkan bukan melalui sumber-

sumber asli namun dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah internasional, artikel, laporan dan 

berita. Selain itu sumber pencarian data yang relevan lainnya juga 

dipertimbangkan seperti situs-situs kenegaraan yang resmi baik lingkup lokal 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal.28 
46 Sukmadinata. , 2006. “Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya”, Bandung Hal.72 
47 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: 
Ghalia Indonesia, Hal.58. 
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maupun internasional. Jenis data yang digunakan dalam riset adalah kualitatif dan 

diolah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, kemudian menyeleksi dan 

mengelompokannya ke dalam masing-masing bab pembahasan yang sesuai 

dengan sistematikanya. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis yaitu metode Induktif. 

Metode Induktif yang dimaksud yakni data yang dikaji berdasarkan fakta yang 

ada kemudian diuraikan terlebih dahulu secara rinci dan dirumuskan menjadi 

suatu kesimpulan. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibagi dua yaitu ruang lingkup batasan waktu 

dan batasan materi. Hal ini berguna untuk membatasi pembahasan agar tidak 

berkembang kearah yang keluar dari kerangka dasar penelitian. 

A. Batasan Waktu

Merujuk pada sifat tulisan yang deskriptif serta tujuannya untuk rnengkaji

respon dari sebuah kejahatan di masa lalu yaitu kegiatan spionase yang dilakukan 

oleh badan intelejen milik Australia, maka sumber data yang reliabel untuk riset 

ini adalah data-data beberapa tahun sebelum tahun 2013, sepanjang lahun 2013 

dan beberapa data terbaru yang mendukung rasionalitas tulisan. Namun dalam 

tulisan ini menggunakan batasan waktu tahun 2013. Sebab puncak dari perang 

Internet tersebut terjadi pada tahun 2013 ketika Snowden membocorkan dokumen 

rahasia milik NSA yang menyatakan jika Australia telah melakukan kegiatan 

spionase terhadap pemerintah Indonesia.  
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B. Batasan Materi 

Adapun ruang lingkup batasan materi pada penelitian ini adalah berkisar 

pada pembahasan seputar Perang Internet yang dilakukan oleh Anonymous 

Indonesia dengan Anonymous Australia pasca penyadapan yang dilakukan oleh 

Badan Intelejen Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Hal tersebut menjadi 

sangat menarik untuk dikaji karena dibalik penyadapan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Australia dapat mempengaruhi aksi dari non-state actor antar kedua 

Negara sebagai aksi protes akibat kegiatan spionase, sehingga menimbulkan 

Perang Internet antara Indonesia dengan Australia. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Argumen Dasar yang dapat diajukan oleh peneliti yaitu penyadapan tersebut 

membuat Netizen Indonesia memberikan respon terhadap kegiatan Australia 

tersebut dengan cara meng-hack beberapa situs swasta milik Australia. Kegiatan 

yang dilakukan Netizen Indonesia tersebut membuat geram para pemilik situs 

situs tersebut hingga netizen Australia pun juga ikut membalas kegiatan Hack 

yang dilakukan Indonesia. Kegiatan saling hack antar situs tersebut menjadi 

perang internet yang terjadi antara Indonesia dengan Australia. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab, dimana 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

 BAB I (PENDAHULUAN) 

Berisi Pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pnelitian, penelitian 

terdahulu, landasan teori dan konsep, metode penelitian, ruang lingkup 

penelitian, argumentasi dasar dan sistematika penulisan. 

 BAB II (TINDAKAN PENYADAPAN AUSTRALIA TERHADAP 

INDONESIA DAN PERKEMBANGAN ISU PADA TINGKAT 

PUBLIK) 

Bab ini menjelaskan mengenai kronologi penyadapan yang dilakukan 

oleh Badan intelijen Australia terhadap beberapa pemerintah Indonesia 

termasuk Presiden Susilo Bambang yudhoyono yang menjabat ketika 

itu. Aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia tersebut akibat dari 

mantan pegawai NSA (National Security Agency) milik Amerika 

Serikat membocorkan dokumen-dokumen rahasia milik NSA tersebut. 

Dokumen-dokumen itu berupa 6 slide presentasi yang salah satu dari 

slide tersebut berisi daftar nama-nama pejabat Indonesia yang menjadi 

target penyadapan. Pada bab ini juga menjelaskan pandangan dari 

Hukum Internasional mengenai kasus penyadapan serta menjelaskan 

akibat dari tindakan spionase Australia tersebut. 
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 BAB III (NETWAR : AKSI-REAKSI NETIZEN-HACKTIVIST 

INDONESIA-AUSTRALIA) 

Bab ini menggambarkan tentang bagaimana kronologi terjadinya 

perang internet yang melibatkan non-state actor antara indonesia 

dengan australia akibat dari tindakan spionase sebelumnya yang 

dilakukan oleh Australia. Non-state actor Indonesia terdiri atas 

sekelompok orang yang melakukan aksi protes dengan cara melakukan 

tindakan Hacking terhadap lebih dari 100 website milik Australia baik 

website milik pemerintah maupun website milik personal. Hal tersebut 

dilakukan akibat dari kegiatan spionase yang dilakukan oleh Badan 

Intelijen Australia terhadap beberapa Pejabat di Indonesia. Namun hal 

ini menimbulkan rekasi masyarakat Australia yang sangat terganggu 

dan dirugikan akibat tindakan Hacking website yang dilakukan 

Indonesia karena Indonesia menyerang website secara acak dan 

menyerang website milik personal yang sangat merugikan bagi pemilik 

website tersebut. Hingga reaksi para non-state actor tersebut membalas 

aksi hacking yang dilakukan Indonesia dengan cara sama yaitu meretas 

website milik Indonesia hingga perang Internet antara kedua non-state 

actor tersebut tidak dapat dihindari. 

 BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab-bab sebelumnya, sementara saran berupa rekomendasi 

penelitian untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar meneliti dengan topik 
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yang mirip mengenai netwar antara Indonesia dengan Australia serta 

aktor-aktor yang terlibat didalamnya. 

 


