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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam studi Hubungan Internasional, kajian tentang keamanan 

internasional telah berlangsung lama sejak berakhirnya konflik Amerika Serikat 

dan Uni Soviet di era perang dingin. Hingga meredanya konflik ini 

mengakibatkan kurangnya perhatian sebuah ancaman militer sebagai sumber 

ancaman suatu negara dan melahirkan kajian keamanan non tradisional. Bentuk 

serangan ini merujuk pada konsep keamanan yang telah bertransformasi dari 

kejadian akhir masa Perang Dingin yang memunculkan era baru dalam kajian 

keamanan internasional.1  

Keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik 

atau kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk 

masyarakat. Kemudian definisi ancaman dalam kajian keamanan nontradisional 

menurut Terry Terriff, et al. memiliki empat karakteristik umum menurutnya 

yaitu, pertama, sebagian besar bagian dari masalah ini tidak bersifat state-centred, 

tetapi lebih berdasarkan pada faktor atau aktor non negara, kedua, ancaman 

keamanan tidak memiliki suatu wilayah geografis tertentu, ketiga, ancaman 

tersebut tidak mampu diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan 

keamanan tradisional, terakhir, sasaran ancaman adalah individu dan negara.2 

Dalam penelitian ini sumber ancaman keamanan baru yakni berupa 

serangan dunia maya yang dapat dilihat ditengah konflik Israel-Palestina di tahun 

                                                             
1 Dalby, S. ,(1992), “Security, Modernity, Ecology : The Dilemmas of Post Cold War Security 

Discourse”, Alternatives Vol.17: Hal. 102-104 
2 Terry Terriff, et,al. 1999. Security Studies Today. Cambridge : Polity Press. Hal. 115 



2 
 

2012. Serangan dunia maya ini muncul ketika Israel meluncurkan serangan 

berupa roket pada tahun 2008 ke Palestina dan menjadi medan perang roket yang 

kemudian Palestina melakukan serangan balasan terhadap Israel. Peluncuran roket 

yang dilakukan Palestina membuat keadaan semakin parah dan tidak kunjung 

menemui titik terang perdamaian oleh kedua negara ini. Sehingga Israel membuat 

penutupan total wilayah perbatasan terhadap Palestina dan mengancam akan 

memutuskan akses online Palestina di Gaza.3  

Hingga pada tahun 2014 terjadi pembunuhan dan penculikan tiga remaja 

Israel yang memicu perdana menteri Israel, Benyamin Nettanyahu, untuk 

melakukan agresi yang mematikan terhadap penduduk sipil di Gaza. Israel 

meluncurkan serangan yang dijuluki “perlindungan perbatasan” dan 

membombaridir penduduk sipil di Gaza yang mengakibatkan banyak korban jiwa 

dan melukai puluhan ribu lainnya. Selain itu, Israel juga mengancam memutuskan 

semua jaringan internet dan telekomunikasi dari Gaza. Serangan yang dilakukan 

oleh Israel ke Gaza menimbulkan pihak perlawanan, yakni perlawanan dari 

kelompok Anonymous. Anonymous merespon serangan Israel ke Gaza tersebut 

dengan perlawanan atas nama kemanusiaan.  

Anonymous adalah kelompok hacker yang sangat terkenal dan memiliki 

komunitas terbesar di dunia.4 Keahlian mereka dibidang hacking seolah tak 

terbatas dan tak tertandingi. Mereka dapat dengan mudahnya meretas beberapa 

                                                             
3 John D. Sutter, Anonymous declares 'cyberwar' on Israel, diakses dalam 
https://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html pada 
4 September 2016, pkl 21.32  
4What is ‘Anonymous’ and How Does it Operate? Diakses dalam 

http://www.rferl.org/a/explainer_what_is_anonymous_and_how_does_it_operate/24500381.html 

pada 4 September 2016 pkl 23.17 WIB. 

https://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html%20pada%204%20September%202016
https://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html%20pada%204%20September%202016
http://www.rferl.org/a/explainer_what_is_anonymous_and_how_does_it_operate/24500381.html
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situs raksasa yang ada di dunia ini hanya dalam waktu yang terbilang cukup 

singkat, baik itu situs pemerintahan, perusahaan dan situs-situs penyedia layanan 

internet lainnya. Mereka memiliki jaringan global yang keanggotaanya tersebar di 

berbagai belahan dunia. Para anggotanya dapat dibedakan di depan publik dengan 

tampilan khasnya mengenakan topeng Guy Fawkes atau yang biasa dikenal 

dengan V for Vendeta (film).5 

Pada awalnya, konsep yang digunakan oleh kelompok yang terdiri dari 

sejumlah komunitas online yang terpencar ini adalah bertindak secara anonymous 

atau “tidak dikenal”, namun terkoordinasi dan umumnya memiliki target yang 

telah disepakati serta fokus pada kesenangan semata. Anonymous merespon 

serangan Israel ke Gaza tersebut dengan perlawanan atas dasar kemanusiaan. 

Anonymous melakukan serangan pertama kali pada bulan November tahun 2012 

dengan menyerang situs-situs penting di Israel.6 Situs seperti Israel Defense 

Force, Bank pusat Israel dan situs kantor Perdana Menteri Israel telah diretas oleh 

anonymous. Aksi mereka terus berlanjut dengan serangan yang disebut 

OpsIsrael.7 

Kemudian Anonymous mengeluarkan ancaman terbesar yang mereka 

tujukan kepada pemerintah Israel. Ancaman itu berupa video berjudul ‘Message 

to Israel’ yang memiliki durasi kurang dari 3 menit. Dalam video itu anonymous 

mengancam Israel dengan menyiapkan serangan cyber untuk menghapus Israel 

                                                             
5 Ibid. 
6Anonymous declares 'cyberwar' on Israel, diakses dalam 

http://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html pada 8 

September 2017 pkl 21.40 WIB 
7Anonymous Hacker Group Attacks Israeli Websites, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/technology-20356757 pada tanggal 25 September 2016 pkl 2.04 WIB, 

http://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html
http://www.bbc.com/news/technology-20356757
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dari dunia maya.8 Hal ini dilatar belakangi pada saat Israel mengeluarkan 

ancaman serupa pada masyarakat Palestina yang membuat anonymous tergerak 

untuk menyerang Israel dengan hal serupa. Serangan dunia maya ini mereka sebut 

operasi ‘Electronic Holocaust’9 yang dimulai pada tanggal 7 April 2013. 

Menanggapi serangan anonymous tersebut, Israel siap mengahadapi segala 

bentuk serangan untuk mempertahankan keamanan negaranya. Pemerintah Israel 

telah bersiaga penuh dan mengantisipasi setiap serangan yang dilancarkan oleh 

anonymous setelah ratusan situs penting pemerintahan negara diretas termasuk 

situs Bank of Jerusalem dan kementerian pertahanan Israel. Bentuk antisipasi atas 

serangan ini yakni Israel menyiapkan unit-unit khusus untuk mengatasi para 

anonymous melakukan serangan. 

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena kemajuan teknologi melahirkan 

sumber ancaman dan bentuk serangan baru di era modern ini. Penelitian ini akan 

memberikan gambaran Israel sebagai negara yang memiliki kapabilitas di sektor 

keamanan dunia maya yang diidentifikasi dunia maya merupakan sebagai sumber 

ancaman baru keamanan dunia. Penyerangan yang dilakukan oleh anonymous 

dengan meretas berbagai situs pemerintah Israel dan ancaman yang dilayangkan 

anonymous, membuat negara Israel memperkuat pertahanan sektor dunia maya 

nya dan menjadi salah satu negara yang memiliki unit pertahanan dunia maya 

terkuat di dunia. 

                                                             
8 Anonymous to inflict 'electronic holocaust' on Israel for 'crimes' against Palestine,diakses dalam  

http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/anonymous-inflict-electronic-

holocaust-israel-5439454 pada tanggal 11 September 2017 pkl.19.52 WIB 
9 Holocaust adalah peristiwa pembantaian warga yahudi oleh rezim Nazi yang diperingati setiap 

tanggal 7 April 

http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/anonymous-inflict-electronic-holocaust-israel-5439454
http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/anonymous-inflict-electronic-holocaust-israel-5439454
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Upaya Israel dalam melindungi keamanan dunia maya nya 

terhadap serangan Anonymous ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya perlindungan cyber yang 

dimiliki Israel dalam serangan yang dilakukan oleh anonymous sebagai bagian 

dari kajian keamanan non tradisional dalam studi hubungan internasional. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangan yang 

positif bagi perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional. Terutama pada 

studi tentang pentingnya keamanan dunia maya yang menjadi sumber ancaman 

baru berupa serangan dunia maya. 

b. Manfaat Praktis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi penelitian yang 

dapat meningkatkan wawasan mengenai bahaya dan pencegahan serangan dunia 

maya. Adanya penelitian ini juga dapat sebagai bahan rujukan bagi praktisi 

hubungan internasional dalam penelitian serupa, pengambil kebijakan, dan aktor-

aktor institusi negara atau institusi pertahanan keamanan terkait dunia maya. 
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1.4 Penelitian Terdahulu  

Peniliti memilih beberapa acuan tulisan yang dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana serangan dunia maya ini menjadi sorotan dunia sebagai 

sumber ancaman baru. Maka, beberapa tulisan dibawah ini akan disajikan sebagai 

gambaran mengenai isu keamanan baru. Penelitian pertama dari jurnal Ratih 

Faradina dengan Pembatasan Penggunaan Internet di Cina Melalui The Great 

Firewall.10 Penelitian ini menjelaskan tentang pemerintah Cina yang lebih 

memilih untuk memproteksi negaranya dalam berkomunikasi atau mengakses 

informasi melalui penggunaan internet. Cina menyadari bahwa media baru untuk 

berkomunikasi ini menyebabkan arus bebas informasi yang berpotensi untuk 

menjatuhkan pemerintah Cina.  

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, dimana peneliti 

memaparkan dan menganalisa alasan pemerintah Cina yang membatasi 

penggunaan internet di negaranya. Cyber Security digunakan peneliti sebagai teori 

dan konsep dalam mekanisme menjaga keamanan dunia maya di pembahasan ini. 

Dalam penelitian ini, membuktikan bahwa keamanan dunia maya sangatlah 

penting untuk dijaga, karena dunia maya tidak memiliki batasan ruang dan bisa 

diakses siapa saja. Persamaan dari penelitian ini terletak dengan adanya proteksi 

suatu negara terhadap kemajuan teknologi. Namun Israel tidak membatasi 

penggunaan Internet. Proteksi yang dilakukan Israel yakni berupa memperkuat 

tentara dunia maya nya. 

                                                             
10 Ratih Faradina, Pembatasan Penggunaan Internet di Cina Melalui The Great Firewall, 

ejournal.hi.fisip-unmul, Vol.4, No.(2) 401-412, Universitas Mulawarman 2016. 
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Kedua, penelitian Stefani Holim tentang Upaya Amerika Serikat Dalam 

Mengatasi Pembobolan Data Oleh Wikileaks.11 Penelitian ini menjelaskan 

Amerika Serikat masih belum dapat mengatasi secara maksimal kegiatan 

cybercrime yang dilakukan oleh Wikileaks, walaupun Amerika Serikat telah 

melakukan berbagai upaya counter cybercrime. Namun, upaya counter 

cybercrime yang dilakukan Amerika Serikat sudah mampu memperbaiki citra 

dirinya yang sempat digunjingkan oleh negara lain termasuk mitra-mitranya 

sendiri. Amerika Serikat juga sampai sekarang masih tetap dapat melakukan dan 

membina kerjasama dengan negara lain walaupun sebelumnya sempat terhambat 

karena penyingkapan dokumen rahasia Amerika Serikat kepada publik yang 

dilakukan oleh Wikileaks. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan 

secara sistematis bagaimana upaya Amerika Serikat dalam mengatasi pembobolan 

data yang dilakukan oleh Wikileaks. Konsep yang diusung penelitian ini ialah 

konsep Cybercrime. Tindakan cybercrime yang dilakukan Wikileaks terhadap 

Amerika Serikat merupakan kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem 

jaringan komputer secara ilegal dengan memanfaatkan kompuer dan jaringan 

internet sebagai media dalam melakukan kejahatan. Hal yang dilakukan Wikileaks 

menyerupai apa yang dilakukan oleh anonymous berkaitan dengan pembobolan 

situs-situs resmi pemerintahan Israel.  

                                                             
11 Stefanie Holim, Upaya Amerika Serikat Dalam Mengatasi Pembobolan Data Oleh Wikileaks, 

ejournal.hi.fisip-unmul, Vol.3, No.(1) 77-86, Universitas Mulawarman 2015. 
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Ketiga, Penelitian AP Edi Atmaja dengan judul Kedaulatan Negara Di 

Ruang Maya : Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo.12 Penelitian ini 

menjelaskan untuk menegakkan kedaulatan di ruang maya melalui suatu 

konstruksi hukum, negara perlu memahami arsitektur internet. Negara harus 

mengetahui siapa yang diatur, dimana dia atau mereka, dan apa yang dia atau 

mereka lakukan. Pemahaman semacam itu merupakan pemahaman yang 

berorientasi kepada masyarakat pengguna internet itu sendiri. Menegakkan hukum 

di masyarakat, berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo, bukan berarti harus 

dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat 

skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat.  

Penelitian ini membuktikan bahwa Indonesia juga mengalami era 

keamanan dunia baru yang membuat pemerintah Indonesia menegakan undang-

undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Penelitian ini 

mengusung konsep Globalisasi yang timbul dengan ada nya perkembangan 

teknologi informasi dan menghasilkan suatu rezim hukum dengan elemen baru 

(dunia maya). Hal ini menimbulkan persamaan yang dihadapi Israel dalam 

menangani keamanan dunia maya yang timbul karena perkembangan teknologi. 

Keempat, penelitian Alexander Rompas dengan judul Kerjasama Polri dan 

Australian Federal Police Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia Tahun 

2002-2012.13 Penelitian ini menghasilkan bahwa perkembangan teknologi tidak 

                                                             
12 AP Edi Atmaja, Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto 

Rahardjo, Jurnal Opinio Juris, Vol.16, Universitas Diponegoro 2014. 
13 Alexander Rompas Sondakh, Kerjasama Polri dan Australian Federal Police Dalam 

Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia Tahun 2002-2012, ejournal.hi.fisip-unmul, Vol.3, 

No.(1) 181-192, Universitas Mulawarman 2015. 
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hanya membawa hal positif dan kemajuan, tapi juga hal negatif yang berpotensi 

merusak. Untuk menanggulangi potensi cyber crime, Indonesia dan Australia 

bekerjasama melalui kepolisian masing-masing untuk menanggulangi cyber crime 

sebagai sebuah masalah keamanan regional. Selain itu, interaksi antar warga 

negara dan antar pemerintah Indonesia dan Australia sangat intens, sehingga 

risiko terjadinya cyber crime antara masyarakat kedua negara itu pun semakin 

tinggi. 

Penelitian ini mengusung teori kepentian nasional dan konsep keamanan 

nasional. Konsep kepentingan nasional akan tercapai bila terjadi interaksi atau 

hubungan luar negeri antara Indonesia-Australia untuk menanggulangi kasus 

cyber crime. Konsep keamanan nasional digunakan oleh peneliti untuk membantu 

dalam menempatkan kebijakan keamanan nasional sebagai payung bersama dalam 

merumuskan berbagai strategi ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar, 

sehingga tercipta sinergi nasional dalam menyelesaikan berbagai masalah tentang 

kejahatan dunia maya baru.  

Kelima, penelitian Shinta Septiana Dewi yang berjudul Upaya Pemerintah 

Indonesia Dalam Menangani Kasus Cybercrime (Studi Kasus Cyberporn di 

Indonesia).14 Penelitian ini membahas tentang upaya penanggulangan kejahatan 

cyberporn saat ini dapat dilakukan dengan penerapan UU ITE (Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP lainnya. Upaya cyberporn juga 

dapat dilakukan dengan pendekatan pemerintah Indonesia seperti pendekatan 

                                                             
14 Shinta Septiana Dewi, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Cybercrime 

(Studi Kasus Cyberporn di Indonesia), ejournal.hi.fisip-unmul, Vol.1 , No.(2) 387-406, 

Universitas Mulawarman 2013. 
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teknologi, pendekatan budaya, pendekatan moral, pendekatan global atau 

kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah. Upaya ini membutuhkan adanya 

kesadaran kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik itu pemerintah, penyedia 

jasa internet, institusi pendidikan, masyarakat, orang tua, user,  kerjasama 

regional dan kerjasama internasional. 

Kajian keamanan ini telah menjadi sorotan dunia, dan tiap negara 

memiliki kapabilitas dalam menanganinya. Penelitian ini berkaitan pula dengan 

Israel yang berupaya mengamankan dunia maya dengan cara kerja sama 

internasional dan partisipasi dengan berbagai institusi pemerintahan baik itu 

dengan pihak telekomunikasi, bank maupun militer. Hal yang menjadi pembeda 

dalam beberapa penelitian yang diuraikan diatas terletak pada tingkatan serangan 

dunia maya yang dilancarkan. Serangan yang diterima Israel berasal dari 

anonymous yang menyerang dengan berbagai sektor keamanan. 

1.4.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

# 

Nama / Judul 

Metode / 

Pendekatan 

Hasil 

1. Ratih 

Faradina/Pembatasa

n Penggunaan 

Internet di Cina 

Melalui The Great 

Firewall 

- Eksplanatif 

- Konsep Cyber 

Security 

Cina sangat ketat dalam 

pemberlakuan penggunaaan 

internet, telah di atur hukum 

mengenai  internet serta 

dibentuknya pengaturan untuk 

pembatasan penggunaan internet 
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yang lebih dikenal dengan 

sebutan The Great Firewall 

China. 

Cina menyadari bahwa media 

baru untuk berkomunikasi ini 

menyebabkan arus bebas 

informasi yang berpotensi untuk 

menjatuhkan pemerintah Cina 

2. Stefanie Holim / 

Upaya Amerika 

Serikat Dalam 

Mengatasi 

Pembobolan Data 

Oleh Wikileaks 

- Deskriptif 

- Konsep Cyber 

Crime 

 

Amerika Serikat masih belum 

dapat mengatasi secara maksimal 

kegiatan cybercrime yang 

dilakukan oleh Wikileaks, 

walaupun Amerika Serikat telah 

melakukan berbagai upaya 

counter cybercrime 

Tindakan crime crime yang 

dilakukan Wikileaks terhadap 

Amerika Serikat merupakan 

kejahatan yang dilakukan ke 

dalam suatu sistem jaringan 

komputer secara ilegal dengan 

memanfaatkan komputer dan 

jaringan sebagai media dalam 
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melakukan kejahatan. 

3. AP Edi Atmaja / 

Kedaulatan Negara 

Di Ruang Maya : 

Kritik UU ITE 

Dalam Pemikiran 

Satjipto Rahardjo 

- Konsep 

Globalisasi  

 

Dalam rangka menegakkan UU 

ITE dengan mengkriminalisasi 

pengguna internet, diutamakan 

menyelesaikan perkara diluar 

pengadilan , terlebih jika delik 

yang disangkakan adalah 

penghinaan atau pencemaran 

nama baik. Perbuatan itu 

dikarenakan hanya ditujukan 

untuk individu atau perorangan. 

4. Alexander Rompas 

Sondakh / 

Kerjasama Polri dan 

Australian Federal 

Police Dalam 

Menanggulangi 

Cyber Crime di 

Indonesia Tahun 

2002-2012 

- Konsep 

keamanan 

nasional 

- Teori 

kepentingan 

nasional  

Untuk menanggulangi potensi 

cyber crime, Indonesia dan 

Australia bekerjasama melalui 

kepolisian masing-masing untuk 

menanggulangi cyber crime 

sebagai sebuah masalah 

keamanan regional.  

Selain itu, interaksi antar warga 

negara dan antar pemerintah 
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Indonesia dan Australia sangat 

intens, sehingga risiko terjadinya 

cyber crime antara masyarakat 

kedua negara itu pun semakin 

tinggi. 

5. Shinta Septiana 

Dewi / Upaya 

Pemerintah 

Indonesia Dalam 

Menangani Kasus 

Cybercrime (Studi 

Kasus Cyberporn di 

Indonesia) 

- Konsep cyber 

crime 

Upaya cyberporn dapat dilakukan 

dengan pendekatan pemerintah 

seperti pendekatan teknologi, 

pendekatan budaya, pendekatan 

moral, pendekatan global atau 

kerjasama internasional dan 

pendekatan ilmiah. Upaya ini 

membutuhkan adanya kesadaran 

kerjasama dan partisipasi semua 

pihak, baik itu pemerintah, 

penyedia jasa internet, institusi 

pendidikan, masyarakat, orang 

tua, user,  kerjasama regional dan 

kerjasama internasional. 
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1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Cyber Security 

Salah satu temuan yang memberikan pengaruh paling besar dalam 

masyarakat informasi adalah ditemukannya internet. Hadirnya internet sebagai 

bentuk teknologi baru menyebabkan manusia tidak mampu terlepas dari arus 

komunikasi dan informasi. Internet telah menyebabkan terjadinya satu lompatan 

besar dalam kehidupan. Sama halnya dengan teknologi lainnya, internet tidak 

bebas nilai. Teknologi akan menjadi efektif jika kita memberi perhatian pada 

kegunaan dari teknologi yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial maupun 

pribadi serta adanya peraturan pemerintah yang melindungi masyarakat dari 

dampak negatif yang ditimbulkannya. Terdapat dampak negatif yang muncul 

dalam perkembangan internet adalah terjadinya cybercrime.  

Nir Kshetri dalam bukunya The Global Cybercrime Industry 

mendefinisikan cybercrime merupakan tindak kriminal yang menggunakan atau 

memanfaatkan komputer atau jaringan komputer sebagai sarana utama dalam 

melakukan suatu kejahatan atau melanggar hukum, aturan maupun peraturan.15 

Adanya cybercrime dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena jaringan 

yang digunakan termasuk sebagai jaringan yang borderless. Jaringan tanpa batas 

ini memudahkan pengguna internet dapat mengakses informasi seluas-luasnya 

namun disisi lain jaringan ini juga dapat menimbulkan banyak permasalahan 

termasuk munculnya beragam kejahatan yang dapat merugikan korban 

                                                             
15 Nir Kshetri, 2010, The Global Cybercrime Industry : Economic, Institutional and Strategic 

Perspective, Berlin : Springer, hal.3 
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cybercrime.16 Korban cybercrime tidak sebatas pada individu saja, tetapi juga 

menyerang organisasi, perusahaan bahkan suatu negara.17  

Meningkatnya serangan atau kejahatan melalui dunia maya yang 

menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi suatu negara, mendorong 

pemerintah untuk meningkatkan keamanan dunia maya/keamanan jaringan dunia 

maya negaranya.18 Masuknya isu keamanan jaringan dalam kerangka keamanan 

nasional tidak terlepas dari adanya peran dan keinginan suatu negara yang 

memiliki kecenderungan untuk fokus melindungi infrastruktur negara yang 

berperan penting nenunjang berjalannya suatu negara. Mengingat infrastruktur 

suatu negara terhubung satu sama lain melalui jaringan internet memungkinkan 

pihak luar untuk menyerang.19 Dalam hal ini, aktor keamanan berhak melakukan 

suatu tindakan menekankan perlunya bergerak melampaui negara-bangsa sebagai 

objek referensi keamanan.20 Dengan memperluas objek keamanan secara vertikal, 

pengembangan keamanan harus dianggap sebagai bagian integral dari narasi 

keamanan manusia untuk menghilangkan suatu ancaman yang sifatnya non-

tradisional.21 Adapun aktor yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai 

                                                             
16 David, Felsen dan Akis Kalaitzidis. Philip, Reichel (ed), 2005, Handbook of Transnational 

Crime and Justice, New Delhi: Sage Publication, hal.5, diakses dalam 

http://archives.cerium.ca/IMD/pdf/Felsen_Kalaitzidis2005Hitorical_overview_Transnational_crim

e.pdf (24/10/2018, 20:51 WIB) 
17 Ibid. 
18 Sofia, Lisa Dinesen dan Heidi, Bruvik Saether, 2013, Cyber Security : Securitization Cyber 

Threatsin Denmark, Master Thesis, Denmark, International Business and Politics, Copenhagen 

Business School, hal.10, diakses dalam 

http://docplayer.net/storage/24/4298394/1470827945/fm7p5EmtNYSOfubeq2TUXQ/4298394.pdf 

(24/10/2018, 23.12 WIB)  
19 Helen, Nissenbaum, Where Computer Security Meets National Security, Ethics adn Information 

Technology, Vol. 07, No. 02 (2005), New York:Springer, diakses dalam 

http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/ETINsecurity.pdf (26/10/2018, 22.09 WIB) 
20 Barry, Buzan dan Eric,Herring, 1998, The Arms Dynamic in World Politics, Boulder, CO: 

Lynne Rienner, Hal. 214 
21 Ibid. 

http://archives.cerium.ca/IMD/pdf/Felsen_Kalaitzidis2005Hitorical_overview_Transnational_crime.pdf
http://archives.cerium.ca/IMD/pdf/Felsen_Kalaitzidis2005Hitorical_overview_Transnational_crime.pdf
http://docplayer.net/storage/24/4298394/1470827945/fm7p5EmtNYSOfubeq2TUXQ/4298394.pdf
http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/ETINsecurity.pdf
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securitizing actors, sedangkan objek (negara atau masyarakat) yang dipandang 

secara ekstensial terancam dan harus diamankan disebut sebagai refent object.22  

Barry Buzan memiliki tiga model dalam mengkaji keamanan cyber secara 

spesifik, yakni pertama, hypersecuritization, diperkenalkan  Buzan  untuk  

mendeskripsikan ancaman dan bahaya sekuritisasi jaringan sebuah negara diatas 

level normal.  Sebab  jaringan  yang  rusak  akan mengakibatkan runtuhnya 

berbagai system dan banyak sektor yang akan diserang seperti sektor finansial, 

pemerintahan dan militer. Kedua, Everyday Security Practice, dimaksudkan  

untuk  mengamankan aktor,  termasuk  organisasi  privat  dan  bisnis, 

memobilisasi  individu “normal”  dengan  dua  cara:  mengamankan  kemitraan  

individu  dan pemenuhan  dalam  menjaga  jaringan  keamanan  serta  membuat 

skenario hypersecuritization  lebih  masuk  akal  dengan  cara menggabungkan  

elemen  skenario  ancaman  dan  pengalaman  yang sudah tidak asing lagi dalam 

kehidupan sehari-hari.  Ketiga, Technification, menggunakan  pakar-pakar  dalam  

bidang  teknologi cyber yang akan memainkan peran besar dalam 

hypersecuritization.23  

Cyber security menjelaskan beberapa hal dengan menggambarkan tujuan 

profesional keamanan dan metode mereka masing-masing. Beberapa hal tersebut 

yang mencerminkan tujuan keamanan cyber, pertama yakni mencegah serangan 

musuh dengan sukses walaupun tidak mungkin dapat mencegah semua serangan. 

Dalam mencegah serangan diperlukan perencanaan dan persiapan yang mencakup 

metode untuk mendeteksi serangan berlangsung sebelum mereka menyebabkan 

                                                             
22 Ibid. hal. 214 
23 Ibid. hal.225 
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kerusakan. Kedua, dalam memulihkan keadaan, tidak hanya merespon, tetapi 

disertai juga dengan perencanaan informasi keamanan dan management perbaikan 

keamanan untuk melakukan pemulihan yang lengkap, karena teknologi informasi 

memiliki keragaman dan berharap bahwa kerusakan dapat sepenuhnya 

diperbaiki.24  

1.5.1  Grafik cyber security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik diatas menjelaskan bagaimana peneliti menggunakan konsep cyber 

security sebagai alat analisa dalam kasus upaya Israel dalam mengatasi 

anonymous cyber attack. Cyber security yang dijelaskan oleh Barry Buzan 

mengatakan bahwa negara sebagai aktor keamanan berhak melakukan suatu 

tindakan perlunya bergerak melampaui negara-bangsa sebagai objek referensi 

keamanan. Dalam fenomena ini yakni adanya kerjasama hubungan internasional. 

Terciptanya kerjasama hubungan internasional ini diklasifikasikan menjadi bentuk 

                                                             
24 Barry , B., (1991), People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in 

Post-Cold War Era, Hempstead : Harvester Wheatsheaf : Halaman 32-33 
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upaya eksternal yang dilakukan oleh Israel dalam mengatasi serangan anonymous. 

Buzan menyebutkan juga bahwa, dalam mengkaji keamanan cyber terdapat tiga 

model spesifik yang berfungsi sebagai bentuk upaya internal Israel dalam 

meningkatkan keamanan dunia mayanya. Tiga model keamanan cyber yakni, 

hypersecuritization, everyday security practice dan technification ini akan 

digunakan peneliti untuk menjelaskan bagaimana upaya internal yang digunakan 

Israel. 

Dalam penelitian ini, Pemerintah Israel merupakan securitizing actor yang 

bertindak sebagai aktor untuk melakukan sekuritisasi. Sedangkan negara Israel 

sebagai referent object dimana permasalahan cybercrime yang terjadi di Israel 

menimbulkan korban tidak sebatas pada individu saja, tetapi juga organisasi, 

perusahaan bahkan suatu negara dari serangan cyber yang dilancarkan oleh 

anonymous. Keberadaan cyber security ini penting untuk suatu negara mengingat 

cepatnya pertumbuhan teknologi informasi yang memungkinkan para opportunis 

untuk melancarkan aksinya. Pemerintah Israel sebagai aktor sekuritisasi 

melakukan langkah protective demi melindungi keamanan dunia mayanya dari 

serangan anonymous dengan meningkatkan keamanan jaringan dunia maya 

negaranya dan melakukan hubungan kerjasama antar negara sebagai objek 

referensi keamanan.  

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menjelaskan tulisan 

ini bersifat deskriptif. Deskriptif dipilih karena dapat membantu peneliti dalam 
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menjelaskan permasalahan yang menjadi topic dalam tulisan ini. Metode 

deskriptif menggambarkan bagaimana karakteristik dan gejala apa saja yang 

mempengaruhi permasalahan yang diteliti. Selain itu metode deskriptif digunakan 

dalam penelitian ini untuk membantu peneliti dalam menjelaskan data yang 

diperoleh untuk menyusun pola dalam fenomena yang terjadi. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan (Library Research). Data yang digunakan dalam teknik ini 

menggunakan data sekunder, yang dimana data ini diperoleh dari hasil obserfasi 

peneliti lain yang dipublikasi dalam bentuk website, artikel, jurnal, ataupun 

skripsi. Data yang digunakan juga berupa pengumpulan data yang bersumber dari 

buku-buku, dokumen, jurnal nasional maupun internasional, majalah, situs-situs 

internet resmi dan laporan-laporan penunjang untuk dapat memperkuat argumen 

yang berkaitan dengan teori pada penelitian ini. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data induktif, untuk lebih dapat 

menemukan kenyataan kompleks yang terdapat dalam data. Teknik analisa data 

induktif ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan, mengelola, dan 

mengelompokkan data fenomena yang akan diteliti, kemudian data-data tersebut 

dianalisa secara detail yang akan menghasilkan hasil akhir.  
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1.6.4 Batasan Waktu  

Rentang waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun  2012 hingga 2017. 

Hal ini didasari pada serangan anonymous pertama ke Israel pada tahun 2012 

setelah Israel melakukan serangan brutal di jalur Gaza hingga di tahun 2017 

dimana Israel terus meningkatkan keamanan dunia maya nya dari serangan 

anonymous. 

1.6.5 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada upaya Israel dalam 

melindungi keamanan dunia maya nya dari serangan anonymous. Demi menjaga 

kestabilitas dunia maya, peran Israel sebagai negara akan mengejar apapun untuk 

dapat membentuk dan mempertahankan negaranya. Pertahanan tersebut 

menjelaskan bagaimana Israel dapat menghasilkan kemampuan akan terjaga baik 

dunia maya nya dari serangan cyber anonymous.   

1.7 Argumen Dasar 

Israel dalam  kasus penyerangan yang dilakukan Anonymous berupaya 

keras karena sangat mengancam keamanan teknologinya. Upaya yang dilakukan 

oleh Israel melalui badan anti cyber di militer Israel dengan menerapkan status 

siaga menghadapi serangan tersebut. Mereka melakukan koordinasi dengan badan 

yang memantau sumber ancaman serangan yang meliputi situs-situs elektronik 

milik perusahaan, kartu kredit, kementrian zionis, Kneset (parlemen Israel), bank-

bank, dan seratus situs internet di Israel.  Selain itu pihak Shin Bet (badan intelijen 

Israel) dan Nasional Cyber Defence Center yang dilaporkan tengah berusaha 
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mengamankan jalur koneksi internet di wilayah mereka. Pada analisis cyber 

security, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat 

membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain.  

Pengendalian tersebut berhubungan dengan upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam peningkatan keamanan dunia maya ataupun kerjasama 

internasional. Peretasan suatu data penting milik negara bisa menimbulkan 

ancaman bahaya yang sangat besar. Ancaman bahaya tersebut tidak hanya berupa 

ancaman terhadap sektor militer tetapi dapat berimbas ke sektor politik, sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Semua sektor itu berkaitan jika salah satu sektor telah 

goyah. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana pada tiap-tiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Pada bab I, 

peneliti menjelaskan pendahulan sesuai struktur yang ditentukan. Kemudian di 

bab 2, penulis akan membahas detail mengenai anonymous, seperti tujuan dan 

sejarah anonymous. Selanjutnya pada bab 3, berisi tentang awal mula serangan 

anonymous, bentuk serangan yang dilakukan anonymous dan dampak yang 

diterima Israel dari serangan.Bab 4 berisi tentang upaya dan strategi Israel dalam 

menangani serangan anonymous, diakhiri dengan bab 5 yang berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.4.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori/Konsep 

    1.5.1 Cyber Security 

1.6 Metode Penelitian 

      1.6.1 Jenis Penelitian 

      1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

      1.6.3 Teknik Analisa Data 

      1.6.4 Batasan Waktu  

      1.6.5 Batasan Materi 

1.7 Argumen Dasar 

1.8 Sistem Penulisan 

BAB II 

Perkembangan 

Teknologi dan Latar 

Belakang Sejarah 

Anonymous 

2.1 Unsur-Unsur Perkembangan Teknologi 

2.1.1 Internet Sebagai Portal Dunia Maya                                                                                                            

2.1.2 Realita Cyber World  

2.1.3 Aktivitas Cyber Crime di Dalam Dunia 



23 
 

 Maya 
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