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BAB III 

Awal Mula Munculnya Konflik Israel-Anonymous 

Israel adalah negara yang paling dibenci oleh grup peretas Anonymous, 

terutama akibat aksi-aksinya pada Palestina di jalur Gaza. Oleh karena itu, 

anonymous memiliki serangan tahunan bernama OpIsrael atau OpIsraHell. 

Serangan ini dilakukan tiap 7 April sejak tahun 2013 dan mewakili dukungan 

tahunan anonymous untuk menyerang Israel sebagai bentuk protes atas perilaku 

agresif Israel terhadap Palestina.44 Anonymous juga turut mendistribusikan 

serangkaian video yang disebar luas kan melalui jejaring sosial dan YouTube 

dalam bahasa Inggris, Arab dan Jerman. Video ini menyerukan kepada sub 

kelompok anonymous atau hacker untuk bergabung dengan mereka menyerang 

situs pemerintah, server basis data dan memutuskan sambungan dari internet 

global.45  

Peretas biasanya menyerang situs dalam upaya untuk mencuri kata sandi, 

nomor kartu kredit atau untuk bersenang-senang mengacaukan beberapa user di 

dunia maya. Di Israel, peretasan adalah tindakan politik. Menurut laporan darri 

Howden Broking Group (cabang lokal dari kelompok asuransi internasional yang 

berbasis di Inggris), mengatakan bahwa 80% serangan dunia maya di situs bisnis 

                                                             
44 Annual Anonymous cyber attack against Israel April 7, diakses dalam 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/227281 pada 13 july 2018 pkl 19.08 
45 ibid 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/227281
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Israel dilakukan oleh organisasi anti-Israel, yang dipimpin oleh kelompok-

kelompok seperti anonymous.46 

3.1 Latar Belakang Serangan Anonymous Terhadap Israel 

Israel tidak menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Aksi ini 

menunjukan solidaritas dengan negara Palestina yang baru diakui. Tim peretas 

telah memutuskan untuk bersatu melawan Israel sebagai satu entitas bahwa Israel 

harus bersiap-siap dihapus dari Internet. Pernyataan itu yang membuat beberapa 

peretas termotivasi terjun dalam menyerang Israel di dalam dunia maya. Menurut 

laporan yang diterbitkan oleh organisasi Cryptome di websitenya, meraka merinci 

beberapa lokasi yang diketahui dan dicurigai dari entitas yang berpartisipasi 

dalam serangan anonymous terhadap Israel. Berikut data yang diterbitkan oleh 

organisasi Cryptome. 

Tabel 3.1 Nama oraganisasi dan lokasi yang berpartisipasi dalam serangan 

anonymous  

No. Nama Lokasi 

1. AnonymousPal U.S and E.U 

2. Teamr00t Pakistan 

3. Hannibal India 

4. PunkBoyinSF Egypt 

5. MLA – Muslim Liberation Army Pakistan 

                                                             
46 Study: Israel five times more likely to be hacked, diakses dalam 
https://www.timesofisrael.com/study-israel-five-times-more-likely-to-be-hacked/ pada 13 july 
pkl 21.13 

https://www.timesofisrael.com/study-israel-five-times-more-likely-to-be-hacked/
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6. Gaza Hacker Team Palestinians in U.S and E.U 

7. Gaza Security Team Palestinians in U.S and E.U 

8. Gaza Security Team Syria 

9. Iranian Cyber Army Iran 

10. Remember Emad Lebanon and Iran 

Sumber : OpIsrael Analysis, Former LulzSec Member.47 

Dengan menggunakan hashtag khusus yaitu #OpIsrael, kelompok-

kelompok Anonymous dari berbagai negara berhasil menggalang kekuatan yang 

cukup besar. Anonymous meminta para peretas di seluruh dunia untuk bergabung 

dalam gerakan ini. Mereka punya misi menghapus Israel dari internet. Tim hacker 

ini memutuskan untuk bersatu melawan Israel sebagai satu kesatuan, dan Israel 

harus siap menjadi pihak yang terhapus dari dunia maya. Serangan ini tidak 

melibatkan 2 hacker atau 3 tim hacker, melainkan melibatkan kumpulan berbagai 

hacker dari dunia. Dilihat dari daftar peretas yang bersedia bergabung, banyak 

yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Anonymous mengklaim serangan ini 

akan menjadi serangan cyber terbesar yang pernah ditujukan untuk suatu negara.48  

Carmela Avner, kepala petugas informasi Israel mengakatan, para 

penyerang berusaha untuk merusak aksesibilitas situs web pemerintah Israel 

secara berkelanjutan. Ketika peristiwa seperti operasi serangan ini terjadi, terlihat 

adanya peningkatan aktivitas oleh anonymous. Oleh karena itu, Carmela Avner 

                                                             
47 OpIsrael Analysis, diakses dalam http://cryptome.org/2013/03/opisrael-analysis.htm pada 13 
July 2018 pkl 23.19 
48Hacking group Anonymous has launched a series of cyber attacks against websites in Israel, 
http://www.bbc.com/news/technology-20356757 diakses pada 19 Desember 2017 pkl 21.36 

http://cryptome.org/2013/03/opisrael-analysis.htm
http://www.bbc.com/news/technology-20356757
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mengatakan bahwa membela sistem komputer pemerintah sangat berharga 

pentingnya. Israel juga mengagendakan pertahanan cyber ini sebagai prioritas 

utama keamanannya.49 Israel menjadi salah satu negara yang dibenci oleh 

Anonymous karena aksinya terhadap Palestina yang dinilai terlalu brutal dan tidak 

berprikemanusiaan. Oleh karena itu anonymous mempunyai misi untuk melawan 

atas dasar kemanusiaan. Serangan dunia maya anonymous berawal dari bombardir 

yang dilakukan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza pada tahun 2008 dan 

mengancam memutus akses online Palestina. Serangan itu lalu dikecam beberapa 

pihak, termasuk anonymous.  

Kelompok ini tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan Israel dan 

mereka melakukan aksi perlawanan dalam membela Palestina atas nama 

kemanusiaan. Kelompok ini mengawalinya dengan menebar ancaman kepada 

militer Israel yakni Israel Defence Force (IDF) yang berakhir tidak direspon.50 

Kemudian kelompok yang memiliki ciri memakai topeng khas film v for vendeta 

ini pun geram, sehingga melakukan aksi penyerangan yang berawal pada 15 

November 2012. Kevin Coleman selaku rekan senior di Technolytics 

menambahkan, anonymous merupakan jenis ancaman baru negara virtual.51 Cyber 

war adalah jenis peperangan masa depan. Jika dibandingan dengan konflik secara 

umum, internet atau dunia maya tidak memiliki batasan.  Anonymous juga akan 

                                                             
49 Anonymous declares 'cyberwar' on Israel, diakses dalam 
https://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html pada 
14 july 2018 pkl 00.27 
50 Anonymous targets Israel, https://www.itweb.co.za/content/XGxwQD713BzqlPVo diakses 
pada 20 Desember 2017  pkl 00.14 
51Hackers declare 'cyber war' on Israel after IDF threatens to cut off internet in Gaza, diakses 
dalam http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2235668/Hackers-declare-cyber-war-
Israel-IDF-threatens-cut-Palestinians-internet-latest-Gaza-campaign.html pada 14 july 2018 pkl 
01.31 

https://edition.cnn.com/2012/11/19/tech/web/cyber-attack-israel-anonymous/index.html
https://www.itweb.co.za/content/XGxwQD713BzqlPVo
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2235668/Hackers-declare-cyber-war-Israel-IDF-threatens-cut-Palestinians-internet-latest-Gaza-campaign.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2235668/Hackers-declare-cyber-war-Israel-IDF-threatens-cut-Palestinians-internet-latest-Gaza-campaign.html
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menggunakan semua sumber dayanya untuk memastikan Palestina tetap bisa 

mengakses jalur online agar tetap terhubung ke seluruh dunia. 

3.1 Timeline awal serangan anonymous ke Israel 

No. Tanggal Deskripsi 

1. 14 November 2012 

 

Anonymous memperingatkan Israel Defense 

Force (IDF) untuk tidak memotong akses online 

Palestina di Gaza. Mereka akan memastikan bahwa 

Palestina tetap bisa terhubung ke seluruh dunia 

melalui cybernya. November 2012 akan menjadi bulan 

yang perlu diingat bagi pasukan pertahanan dan 

pasukan keamanan cyber Israel 

2. 15 November 2012 

 

Di tanggal ini, datang sebuah postingan yang 

diduga berasal dari pendukung anonymous, berisi 

kritik terkait serangan Israel yang brutal. Pada saat 

yang sama, anonymous mulai melakukan cyber attack 

yang berbasis distributed denial-of-service (DdoS). 

Serangan pertama anonymous ini ditujukan ke website 

Israel Defence Force sebagai target 

3. 17 November 2012 

 

Anonymous kembali kobarkan pernyataan 

cyberwar ke Israel melalui sebuah postingan video 

YouTube yang diupload pada tanggal 17 November 

2012. Dalam video itu, salah seorang anonymous 
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mengucapkan janji yang akan menyerang Israel bila 

negara tersebut belum berhenti membombardir Gaza. 

4. 19 November 2012 

 

Anonymous mengklaim telah meretas ratusan 

situs yang berbasis di Israel. Tidak hanya itu, 

anonymous juga dilaporkan telah mencuri email dan 

password, serta database krusial dari Bank Jerussalem 

dan kementrian luar negeri Israel. Anonymous 

mengaku telah meretas sejumlah data sensitif.  

 

3.2 Ancaman Serangan Cyber Anonymous Terhadap Israel  

Beberapa hari setelah dimulainya aksi kekerasan Israel-Gaza, kelompok 

hacktivist online Anonymous menyerang ratusan situs web di Israel, mengotori 

mereka dengan pesan pro-Palestina. Anonymous menyatakan telah meluncurkan 

kampanye OpIsrael setelah ancaman oleh pemerintah Israel untuk memotong 

semua sambungan online Gaza. Tujuan serangan itu adalah untuk membalikan 

ancaman Israel terhadap Palestina dengan memotong jalur online di Israel dan 

menunjukkan kepada dunia wajah keji Israel yang sebenarnya dengan angkatan 

bersenjatanya. Anonymous mengatakan bahwa setiap serangan adalah bentuk 

peringatan bagi Israel agar siap menerima serangan baru yang lebih besar. 

Serangan cyber pertama dengan nama OpIsrael diluncurkan oleh 

Anonymous pada saat 7 April 2013 saat peringatan Holocaust. Sebelumnya 

anonymous hanya melakukan serangan tanpa nama julukan. Terdapat situs-situs 

yang menjadi target anonymous, yakni situs parlemen Israel, kementerian, situs 
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web Bank of Jerusalem, kementerian pertahanan Israel, situs web resmi presiden 

Israel dan organisasi pemerintah lainnya. Berikut adalah tabel mengeanai jenis 

serangan anonymous terhadap Israel. 

Tabel 3.2 Jenis serangan anonymous terhadap Israel 

No. Jenis Serangan Deskripsi 

1. DDoS ( Distributed-

Denial-of-Service) Attack 

Upaya serangan untuk membuat 

komputer atau server di dalam jaringan 

internet bekerja dengan tidak optimal. Hal ini 

mengakibatkan melambatnya performa 

komputer/server dikarenakan adanya ribuan 

“spam” yang masuk dalam lalu lintas 

jaringan. Serangan DDoS ini merupakan 

serangan yang sering dilakukan oleh 

anonymous. 

2. Cracking Istilah "cracking" berarti mencoba 

masuk ke sistem komputer untuk mencuri, 

merusak, atau melihat data dengan illegal. 

Aksi ini mengacu seperti peretasan, tetapi 

peretas melihat diri mereka sebagai pakar, 

programmer elit, dan mempertahankan 

bahwa aktivitas tidak sah / illegal semacam 

itu harus disebut "cracking.” 
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3. Defacing Defacing adalah serangan terhadap 

situs web dengan mengubah tampilan visual 

situs atau halaman web. Defacements 

biasanya terdiri dari keseluruhan halaman. 

Sering kali, perusakannya tidak berbahaya, 

namun terkadang dapat digunakan sebagai 

pengalih perhatian untuk menutupi tindakan 

yang lebih jahat seperti menghapus file 

penting dari server. 

Sumber : https://www.dictio.id  

 

Peretas anonymous dan Pro-Palestina menargetkan puluhan situs web 

pemerintah Israel, termasuk portal parlemen, serta situs web yang terkait dengan 

sistem pengadilan Israel dan departemen pendidikan. Kelompok ini menggati 

homepage situs web yang terkena dampak dengan foto-foto Muslim di Yerusalem 

dan militan yang memegang bendera Palestina. Pada April 2013, unit Anonymous 

menyebabkan kerugian terhadap Israel demgam peretasan sekitar 30.000 rekening 

bank Israel, 100.000 situs web, 5.000 akun Twitter, dan lebih dari 40.000 halaman 

Facebook di bawah #OpIsrael. Kelompok ini juga mengklaim setidaknya 150.000 

nomor telepon, akun Facebook, Gmail dan Hotmail Israel telah diretas.52 

 

 

                                                             
52 Major list of Israel Websites and Leaked Data which have been defaced for #OpIsrael diakses 
dalam http://www.hackersnewsbulletin.com/2013/04/major-list-of-israel-websites-which.html  
(3 Agustus 2018, 20.04 WIB) 

https://www.dictio.id/
http://www.hackersnewsbulletin.com/2013/04/major-list-of-israel-websites-which.html
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Selama Operasi OpIsrael, kelompok peretasan anonim menerbitkan data 

pribadi 5.000 pejabat Israel melalui Internet, yang termasuk nama, nomor ID dan 

alamat email pribadi. Berikut tabel data peretasan anonymous terhadap Israel 

tahun 2013.53 

3.2.1 Tabel data peretasan OpIsrael 2013 terhadap website situs resmi 

pemerintah Israel : 

No. Nama Website 

1. www.cbs.gov.il 

2. www.court.gov.il 

3. www.nomind-calc.co.il 

4. www.nomind-calc.co.il/index.html 

5. www.robbinsisrael.co.il 

6. www.hiframe.co.il 

7. www.opr.co.il 

8. www.netaseeds.co.il/contact.php 

9. www.g-wood.co.il 

Sumber : http://cryptome.org/2013/03/opisrael-analysis.htm 

                                                             
53 ibid 
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3.2.4 Beberapa gambar bukti serangan deface oleh OpIsrael 201354 : 

 

 

                                                             
54 Anonymous Hacks Israeli Arms Importer Site, Leaks Massive Client Login Data diakses dalam 
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-israel-arms-website-data-leak/ (5 September 
2018) 

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-israel-arms-website-data-leak/
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3.3 Dampak Serangan yang Ditimbulkan Cyber Anonymous  

Dari penjelasan tentang dunia maya mengenai hacking, defacing, dan jenis 

serangan cyber yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa posisi Israel berada 

dalam posisi yang tidak aman. Israel defense Force dan pemerintah Israel harus 

segera merespon serta mengatasi bombardir serangan anonymous. Sebab serangan 

kecil dunia maya bisa menimbulkan akibat yang fatal apabila hal itu diacuhkan. 

Israel telah dilanda serangan cyber oleh anonymous dari tahun 2012-2016. 

Serangan rutin tiap tahunnya terjadi setiap 7 April saat peringatan Holocaust yang 

dimulai dari tahun 2013 yang disebut dengan OpIsrael. Operasi ini 

diselenggarakan oleh aktor-aktor ancaman dari sebagian besar negara-negara 

Muslim. Didalam aksi serangan cyber yang dilakukan anonymous terhadap Israel 

ini memiliki beberapa dampak global di masa depan. Baik dampak positif dan 

dampak negatif yang bersifat merugikan Israel.  

3.3.1 Dampak Positif Serangan Cyber 

Serangan beruntun anonymous yang umumnya terdiri dari serangan DdoS, 

perusakan situs web, pencurian data, dan serangan cyber lain nya telah membuat 

pengguna cyber Israel lebih sadar akan resiko dunia maya. Hal ini bertindak 

sebagai semacam pelatihan tersendiri bagi cyber warrior maupun programmer 

perusahaan lokal Israel. Secara tidak langsung serangan itu menghasilkan sisi 

positif untuk Israel. Mereka akan lebih bersiaga dalam mempertahankan cyber 

nya terhadap serangan yang akan datang. Seorang penyerang cyber tidak akan 

melakukan serangan yang tidak membuahkan hasil. Penyerang yang sangat 
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terampil pasti memiliki akses luas dan alat canggih akan melakukan segalanya 

untuk menghasilkan dampak kerusakan dengan skala kecil hingga besar.  

3.3.2 Dampak Negatif Serangan Cyber  

Disisi lain serangan cyber ini memiliki dampak negatif yang merugikan 

pihak Israel. Anonymous melakukan serangan cyber terhadap jaringan internet 

infrastruktur negara, platform resmi media sosial negara, situs web pemerintah, 

publik dan bisnis. Sebagian serangan besar terdiri dari penolakan layanan atau 

perusakan situs web. Tetapi selama berjalannya serangan, anonymous juga kerap 

mempublikasikan informasi penting dari basis data yang mereka retas. Seperti 

mempublish alamat email, nomor kartu kredit, nomor telpon para mentri Israel 

dll.55 Setiap serangan pasti menimbulkan berbagai kerusakan/kerugian yang bila 

dibiarkan akan berakibat fatal yang dialami Israel. Sebagai contoh pempublikasian 

data dan kartu kredit pribadi para mentri Israel yang bisa mengakibatkan teror dari 

pihak-pihak lawan mereka. 

Contoh lain jika anonymous melakukan serangan terhadap jaringan listrik 

di negara Israel. Serangan kecil yang lebih berarti paling berbahaya jika terjadi 

pemadaman listrik, jika dilihat maka ini hanyalah sebuah pemadaman listrik. 

Tetapi jika hal ini terus berlangsug dalam jangka waktu 1-2 minggu dalam waktu 

serentak di seluruh Israel, maka sistem informasi dan kebutuhan mendasar 

manusia secara umum pun akan terhambat dan akan terjadi sebuah kekacauan 

besar di dalam sistem kehidupan di Israel. Semua ini dikarenakan hampir seluruh 

                                                             
55 Steinitz: Israel beat back 43,999,999 and a half cyber attacks, 
https://www.timesofisrael.com/steinitz-israel-beat-back-43999999-and-a-half-cyber-attacks/ 
diakses pada 23 Desember 2017 pkl 22.03 

https://www.timesofisrael.com/steinitz-israel-beat-back-43999999-and-a-half-cyber-attacks/
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aspek di dunia tidak terlepas dari dunia maya dan sumber serta faktor yang 

mendukungnya. Serangan cyber juga membuat individu merasa tidak aman dan 

waspada terhadap serangan dunia maya. Seperti stress terancam dari cyber 

terorisme karena persepsi akan terjadinya serangan yang lebih parah kedepannya. 

3.3.2 Grafik tingkat kecemasan akibat terorisme 

 

Sumber : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370589  

 

CONTROL: No terrorism 

CYBER TERRORISM, NON-LETHAL: Pengungkapan informasi dan 

kehilangan uang 

CYBER TERRORISM, LETHAL: Kematian dan cidera 

CONVENTIONAL TERRORISM, LETHAL: Kematian dan cidera  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370589
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Dijelaskan dalam grafik diatas bahwa tingkat kecemasan akan teror 

serangan cyber yang diakibatkan oleh pengungkapan data pribadi seperti alamat 

email, nomor telepon, nomor kartu kredit, kehilangan dana, dll berada di angka 

3.4 dari poin penuh 4. Angka kecemasan serangan cyber yang dapat 

mengakibatkan seseorang cedera atau kematian berada diurutan kedua berbahaya 

dengan angka 3.6 dari poin penuh 4. Sedangkan tingkat kecemasan tertinggi ialah 

kecemasan yang terjadi akibat serangan teror konvensional yang berarti serangan 

dengan tujuan menggunakan kekerasan dan melibatkan persenjataan yang 

mengakibatkan kematian dan cidera. Angka kecemasan yang bisa dikatakan 

paling berbahaya dengan poin 4 penuh. 

Efek fisiologis yang sangat besar akan berpengaruh terhadap pikiran dan 

tubuh seseorang apabila mengalami kecemasan yang berlebihan. Tujuan utama 

anonymous disini bukan untuk menyebabkan korban mereka terluka fisik tetapi 

untuk menabur rasa takut kepada penduduk sipil. Bentuk ancaman mereka tidak 

hanya berupa serangan cyber, tetapi juga berupa video ujaran kebencian dan 

ancaman serangan selanjutnya yang mereka posting di beberapa media sosial. 

Aspek ini menunjukan bagaimana serangan cyber dapat mencapai tujuan yang 

sama seperti terorisme konvensional dengan mengakibatkan korban cidera hingga 

kematian. Jika Israel tidak mengambil tindakan terhadap teror cyber, maka warga 

sipil akan menderita kerugian yang signifikan. 

Lebih dari 43 juta upaya peretasan telah dilakukan ke situs web 

pemerintah Israel, sejak Israel memulai serangan di Gaza pada November 2012 

hingga April 2013 setelah OpIsrael. Upaya-upaya tertinggi ditujukan kepada situs 
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pertahanan Israel. Sementara 10 juta upaya dilakukan ke situs presiden Israel, 7 

juta pada kementrian luar negeri dan 3 juta ke situs perdana menteri. 56 Serangan 

ini mengakibatkan satu situs telah goyah dan mengalami downtime selama 

beberapa menit. Namun pemerintah Israel tidak menyebutkan terkait nama situs 

yang telah berhasil dilumpuhkan oleh anonymous. Disisi lain, anonymous 

mengklaim perkiraan resmi kerusakan yang  telah diraihnya. Sebanyak 60.000 

situs web, 40.000 halaman Facebook, 5.000 akun Twitter dan 30.000 rekening 

bank Israel menyebabkan sekitar $ 3 miliar kerugian.57 

 

  

                                                             
56 Israeli government websites under mass hacking attack, https://uk.reuters.com/article/us-
palestinians-israel-hacking/israeli-government-websites-under-mass-hacking-attack-
idUKBRE8AH0DL20121118, 28 Desember 2017 23.52 
57 Anonymous cyberattack on Israel finds disputed impact, 
https://www.networkworld.com/article/2165121/malware-cybercrime/anonymous-cyberattack-
on-israel-finds-disputed-impact.html, 29 Desember 2017 01.39  

https://uk.reuters.com/article/us-palestinians-israel-hacking/israeli-government-websites-under-mass-hacking-attack-idUKBRE8AH0DL20121118
https://uk.reuters.com/article/us-palestinians-israel-hacking/israeli-government-websites-under-mass-hacking-attack-idUKBRE8AH0DL20121118
https://uk.reuters.com/article/us-palestinians-israel-hacking/israeli-government-websites-under-mass-hacking-attack-idUKBRE8AH0DL20121118
https://www.networkworld.com/article/2165121/malware-cybercrime/anonymous-cyberattack-on-israel-finds-disputed-impact.html
https://www.networkworld.com/article/2165121/malware-cybercrime/anonymous-cyberattack-on-israel-finds-disputed-impact.html

