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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia dalam bidang pertahanan dan 

keamanan sudah terjalin pada tahun 2002 dalam penanganan dan investigasi bersama 

kasus terorisme. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya kerjasama di bidang ini 

seperti stabilisasi kawasan, faktor kedekatan wilayah, hingga persamaan permasalahan 

yang dihadapi kedua negara. Pada tanggal 13 November 2006 akhirnya Indonesia dan 

Australia menandatangani kerangka kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan 

yaitu Perjanjian Lombok atau Treaty Lombok yang ditanda tangani oleh Menteri Luar 

Negeri masing-masing pihak dan disahkan Undang-undangnya oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.1  

 Namun, sifat hubungan Indonesia dan Australia masih seringa mengalami 

ketegangan dan pasang surut, tetapi kedua negara tetap mempertahankan hubungan 

bilateral mereka demi mencapai kestabilan kawasan mereka yang juga telah disebutkan 

didalam Perjanjian Lombok. Perjanjian Lombok dianggap sebagai dasar dan landasan 

bagi kedua negara dalam membangun kerjasama maupun perjanjian bersama dimasa 

                                                           
1Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Keamanan dan Rencana Aksinya Tentang Kerjasama 

Keamanan, diakses melalui http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0236.pdf, 

diakses pada 25 April 2019, 20.00 WIB  

http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0236.pdf
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yang akan datang, salah satunya berkaitan dengan kerjasama keamanan yang berkaitan 

dengan teknologi dan internet.  

 Perkembangan kemajuan teknologi ini bersifat berkelanjutan yang akhirnya 

mampu memberikan dampak besar terhadap kehidupan kita, seperti pada aspek 

berkomunikasi atau mencari sebuah informasi yang sangat membantu.2 Sifat 

ketergantungan tentu tidak bisa kita hindari yang akhirnya mampu memberikan potensi 

munculnya sifat kriminal atau bahkan konflik di dunia siber, yang berujung pada 

permasalahan adanya potensi cyberattacks. Cyberattacks akhirnya menjadi sebuah isu 

penting dan isu dominan di dalam dunia hubungan internasional, merupakan sebuah 

upaya jahat untuk mengakses maupun merusak sistem komputer yang mampu 

menyebabkan pencurian uang atau informasi pribadi, selain itu juga memiliki motivasi 

serangan sosial ataupun politik yang dilakukan melalui internet yang menyebabkan 

serangan yang berakibat fatal jika diliat dalam level hubungan internasional.3 

 Internet bukan hanya sekedar sebuah kemajuan teknologi, tetapi dianggap 

sebagai alat sosial yang digunakan oleh semua kalangan, mulai dari individu hingga 

pemerintahan dengan tujuan dan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sejak awal 

adanya perkembangan yang akan terus berkembang dalam bidang teknologi dan 

informasi para ahli telah memprediksikan akan timbul masalah, dengan kata lain 

                                                           
2Brandon Valeriano dan Ryan C. Maness, 2015, International Political Theory and Cyber Security, A 

handbook. US: Oxford University Press. (The Oxford Handbook of International Political Theory). 
3 Ready, Cybersecurity, diakses melalui https://www.ready.gov/cybersecurity, diakses pada 26 Januari 

2019, 14:07 WIB  

https://www.ready.gov/cybersecurity
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internet berpotensi untuk membentuk munculnya sebuah tindak kriminal maupun 

tindakan yang menyimpang.4 Ada beberapa aksi kejahatan yang bisa terjadi di dunia 

siber yang kita kenal sebagai cyberattacks, seperti cyber espionage, hacking, cyber 

terrorism, dan lain-lain. 

 Aksi terorisme merupakan sebuah aksi yang didalamnya terdapat unsur untuk 

meneror dan menakut-nakuti pihak tertentu dan cendurung sangat terorganisir dan 

rapi.5 Aksi ini mampu menyerang kedalam aspek non-fisik seperti menimbulkan 

trauma yang dialami akibat terror, sehingga menimbulkan rasa tidak aman lagi bagi 

korban. Selain menimbulkan rasa tidak aman, aksi terorisme ini juga menimbulkan 

dampak pada keadaan negara tertentu dalam aspek ekonomi, politik dan keamanan 

suatu negara. Aksi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara 

tidak langsung bisa melalui internet contohnya. Seiring kemajuan zaman, dalam aspek 

terorisme pun mulai maju merambah ke dunia internet untuk menyebarkan terror dan 

menjalankan aksi mereka.  

 Cyber terrorism pada akhir 1980-an diperkenalkan oleh Barry C. Collin, 

sederhananya cyber terrorism ini sering dilakukan dengan atau diawali oleh aksi 

hacking, para pelaku melakukan aksi hacking situs yang dituju sehingga yang 

bersangkutan mengalami masalah hingga menimbulkan kerugian dalam skala besar. 

                                                           
4 Majid Yar, 2006, Cybercrime and Society, London: SAGE Publications, hal.6. 
5 Hamzah Junaid, Pergerakan Kelompok Terrorisme dalam Prespektif Barat dan Islam, Jurnal, 

Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 8, No.2, 2013, diakses melalui 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1285/1248,  diakses pada 27 Februari 

2019, 20:00 WIB 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1285/1248
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Para pelaku cyber terrorism melakukan pemberontakan melalui internet yang akhirnya 

mengakibatkan terjadinya cyber war dengan memiliki motif yang berkaitan dengan 

sosial, etnis, agama, ideologi, hingga ranah politik. Selain itu, aksi terorisme kita 

memahami bahwa para pelaku melakukan aksi tindakan terror ini sebagai salah satu 

bentuk protes atau mengintimidasi pihak pemerintahan.6 Para pelaku cyber terrorism 

ini tidak lagi melakuan komunikasi atau kolaborasi dengan anggota melalui cara 

tradisional, karena internet dimasa sekarang menjadikan komunikasi lebih mudah, 

sehingga para pelaku menggunakan internet sebagai wadah mereka.7  

 Di Indonesia sendiri telah mengalami serangan di dunia siber yang berkaitan 

dengan beberapa rumah sakit di Indonesia yang mengalami penyerangan cyber 

terrorism, yaitu rumah sakit Dharmasian dan rumah sakit Harapan Kita, Jakarta, kasus 

ini berkaitan dengan terkenanya virus Ransomware Wannacry di rumaha sakit 

tersebut.8 Indonesia memiliki jumlah sekitar 132,7 Juta (2018) pengguna aktif, 

menjadikan potensi terjadinya serangan di dunia siber juga semakin tinggi, oleh 

karenanya Indonesia menganggap perlu untuk fokus dalam ranah dunia siber untuk 

                                                           
6Paul Curran, Cyber Terrorism – how real is the the Threat?, diakses dalam 

https://www.checkmarx.com/2016/05/04/cyber-terrorism-real-threat-2/, diakses pada 21 September 

2018, 19.31 WIB. 
7 A. Bavelas, Communication Patterns in Task-Oriented Groups, Journal of The Acoustical Society of 

America, diakses pada 18 Juli 2019, 14.30 WIB.  
8Oik Yusuf, Rumah Sakit Indonesia jadi Korban ‘Terrorisme cyber, Kompas.com, 13 Mei 2017, diakses 

melalui 

https://tekno.kompas.com/read/2017/05/13/17180077/rumah.sakit.indonesia.jadi.korban.terorisme.cyb

er, diakses pada 10 Mei 2019, 18.00 WIB. 

https://www.checkmarx.com/2016/05/04/cyber-terrorism-real-threat-2/
https://tekno.kompas.com/read/2017/05/13/17180077/rumah.sakit.indonesia.jadi.korban.terorisme.cyber
https://tekno.kompas.com/read/2017/05/13/17180077/rumah.sakit.indonesia.jadi.korban.terorisme.cyber
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mengantisipasi dan meminimalkan serangan cyber terrorism maupun ancaman 

cyberattacks lainnya.9 

 Sedangkan di Australia mengalami ancaman yang sama dalam ranah dunia 

siber, salah satu yang menjadi sasarannya lebih kepada aspek ekonominya. Pada tahun 

2017 Australia mengalami penyerangan siber di 400 perusahaan, serangan ini berupa 

hacking dan espionage.10 Data melalui teknologi informasi dan teknologi sangat 

penting bagi Australia karena menembus banyak infrastruktur penting di Australia, hal 

tersebut memperlihatkan bahwa Australia juga memiliki potensi terhadap serangan di 

dunia siber.  

 Selain memiliki permasalahan secara individual, Indonesia dan Australia juga 

memiliki sejarah yang buruk dalam ranah cyberattacks yaitu kasus penyadapan telepon 

oleh badan intelijen Australia pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tahun 2007 hingga 2009, kasus ini menjadi salah satu alasan kedua 

negara ingin meningkatkan kerjasama mereka dalam dalam bidang keamanan 

khususnya dalam ranah dunia siber (cyber space), selain itu kasus penyadapan ini juga 

melanggar asas-asas yang telah disetujui dalam perjanjian yang sebelumnya telah 

                                                           
9Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet 

Indonesia, diakses melalui  

https://apjii.or.id/survei2018s/download/VYXx7WZji9AMK8uHFckqLpBfUvtNga, diakses pada 20 

Juni 2019, 13.00 WIB. 
10 Stephanie Boys, Up to 400 Australian companies caught up in cyber attacks blamed on Moscow, ABC 

News, 17 April 2018, diakses melalui https://www.abc.net.au/news/2018-04-17/australians-caught-up-

in-cyber-attacks-blamed-on-russia/9665820, diakses pada 25 Januari 2019, 14.07 WIB 

https://apjii.or.id/survei2018s/download/VYXx7WZji9AMK8uHFckqLpBfUvtNga
https://www.abc.net.au/news/2018-04-17/australians-caught-up-in-cyber-attacks-blamed-on-russia/9665820
https://www.abc.net.au/news/2018-04-17/australians-caught-up-in-cyber-attacks-blamed-on-russia/9665820
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disusun oleh kedua negara.11 Kondisi ini menjadi salah satu alasan munculnya Cyber 

Policy Dialogue. 

 Cyber policy dialogue antara Indonesia dan Australia dimulai pada 14 Mei 

2017, yang diadakan di Canberra. Diskusi dialog ini bertujuan sebagai wadah kedua 

negara untuk bertukar pikiran, keterbukaan dan kolaborasi untuk memperkuat 

hubungan kerjasama keamanan mereka khususnya pada isu-isu kejahatan dalam dunia 

maya (cyber space).12 Indonesia dan Australia melalui cyber policy dialogue sepakat 

untuk mempererat kerjasama dalam aspek pertahanan dan keamanan di dunia siber 

untuk menyediakan pondasi yang kuat dalam membangun kerjasama di masa yang 

akan datang. Melalui dialog ini, Indonesia dan Australia membahas mengenai visi dan 

misi satu sama lain mengenai internet, bertukar persepsi mengenai ancaman melalui 

dunia siber termasuk indikasi ancaman cyberattacks terutama dalam kasus cyber 

terrorism yang berpotensi terus meningkat. Selain itu, melalui dialog itu kedua negara 

juga membicarakan mengenai kebijakan dan strategi dalam menanggulangi ancaman 

tersebut. Beberapa perwakilan yang hadir dari pihak Indonesia yaitu perwakilan dari 

Kementrian Luar Negeri, Kementrian Komunikasi dan Teknologi Informasi, 

Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 

                                                           
11BBC, BIN: Australia Menyadap Indonesia sejak tahun 2007, dikutip melalui artikel (20/11/13), 

diakses melalui 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia, diakses pada 

20 Desember 2018, 11.02 WIB.  
12First Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue, 4 Mei 2017, diakses melalui 

https://dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australia-indonesia-cyber-policy-

dialogue.aspx, diakses pada 20 September 2018, 20.00 WIB.  

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia
https://dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australia-indonesia-cyber-policy-dialogue.aspx
https://dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australia-indonesia-cyber-policy-dialogue.aspx


 

7 
 

serta Kepolisian Nasional Indonesia. Sedangkan dari pihak Australia perwakilan dari 

Lembaga pusat keamanan dunia maya Australia dan dipimpin oleh Dr. Tobias Feakin 

sebagai duta besar negara Australia untuk isu siber, dan dari pihak Indonesia ada Dr. 

Desra Percaya sebagai wakil dari kementrian luar negeri Indonesia.13 

 Dialog mengenai kebijakan siber antara Indonesia dan Australia berlanjut 

diadakan pada tanggal 3 Agustus 2018, yang diadakan di Jakarta.14 Melalui dialog 

diskusi kedua ini, kedua negara sepakat melanjutkan kemitraan mereka dengan seluruh 

urusan dunia maya, dimulai dari aspek keamanananya hingga pertumbuhan ekonomi 

digital yang aman sehingga menghasilkan pembentukan nota kesepahaman bersama 

tentang kerjasama siber atau Memorandum of Understanding on Cyber Cooperation. 

Selain permasalahan isu-isu didunia siber, Indonesia dan Australia juga mempertegas 

kembali mengenai stabilisasi internasional yang harus tetap terjaga. Momen 

penandatangan MoU ini dilangsungkan di Istana Bogor pada tanggal 31 Agsutus 2018, 

yang ditandatangani oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi 

dan Tobias Feakin selaku Duta Besar Negara Australia untuk isu Siber, yang disaksikan 

oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia, Scott 

Morrison.15 Dengan segala penjabaran yang telah penulis jelaskan di atas, maka judul 

                                                           
13 Ibid 
14Second Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue, 3 Agustus 2018, diakses melalui 

https://dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/second-australia-indonesia-cyber-

policy-dialogue.aspx, diakses pada 20 September 2018, 20.00 WIB.  
15BSSN,Press Release Indonesia dan Australia Sepakat Jalin Kerjasama di Bidang Siber, 31 Agustus 

2018, diakses melalui https://bssn.go.id/press-release-indonesia-dan-australia-sepakat-jalin-kerjasama-

di-bidang-siber/, diakses pada 20 September 2018, 20.30 WIB. 

https://dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/second-australia-indonesia-cyber-policy-dialogue.aspx
https://dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/second-australia-indonesia-cyber-policy-dialogue.aspx
https://bssn.go.id/press-release-indonesia-dan-australia-sepakat-jalin-kerjasama-di-bidang-siber/
https://bssn.go.id/press-release-indonesia-dan-australia-sepakat-jalin-kerjasama-di-bidang-siber/
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yang akan diangkat ialah ‘Analisis Kerjasama Cyber Security antara Indonesia-

Australia dalam Menghadapi Ancaman Cyber terrorism’ 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran tentang latar belakang masalah yang akan diangkat, 

maka muncul pertanyaan yang akan dianalisis kembali, yaitu: 

 Mengapa Indonesia dan Australia melakukan kerjasama Cyber Security dalam 

menghadapi potensi ancaman Cyber terrorism?  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Melalui penjabaran singkat diatas mengenai latar belakang permasalahan yang 

diangkat, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan Indonesia-Australia melakukan kerjasama cyber 

security. 

2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama Indonesia-Australia dalam menghadapi 

ancaman cyber terrorism. 

3. Untuk mengetahui aspek-aspek yang terdapat dalam pembentukan cyber 

security.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi baru dan 

menambah wawasan mengenai penereapan konsep yang berkaitan dengan Studi 

Hubungan Internasional seperti konsep Kerjasama Keamanan atau cooperation 

security dan konsep cyber security dalam bentuk framework, yang kemudian mampu 

digunakan untuk menjelaskan alasan Indonesia dan Australia melakukan kerjasama 

cyber security dalam menghadapi ancaman cyber terrorism. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

 Penelitian ini secara praktis mengaharapkan akan meningkatnya pengetahuan 

kita mengenai ancaman yang terus meningkat beriringan dengan perkembangan 

teknologi. Menambah wawasan untuk lebih memahami alasan mengapa Indonesia dan 

Australia ingin melakukan kerjasama di bidang cyber security, dan penelitian ini juga 

mengharapkan agar mampu digunakan sebagai dorongan terhadap pemerintahan dan 

negara untuk lebih serius menghadapi ancaman yang akan datang melalui internet dan 

teknologi. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian penelitian terdahulu ini, peneliti menemukan 7 artikel, jurnal, 

maupun skripsi yang memiliki relevansi. Dalam tujuh penelitian terdahulu, peneliti 

membagi menjadi 3 kategori relevansi antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini, 
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yaitu mengenai topik permasalahan kontra-terorisme, kerjasama keamanan antara 

Indonesia dengan Australia, dan pembahasan mengenai cyber security. 

 Dalam artikel yang disusun oleh Agis Jasianto Adam, dalam jurnalnya yang 

berjudul Tindak Pidana Cyber terrorism dalam Transaksi Elektronik mengatakan 

bahwa cyber terrorism merupakan hal yang baru dan sangat membantu bagi pelaku 

peneror. Ancaman dari adanya aksi cyber terrorism ini dapat menimpa negara 

manapun, akibatnya kita harus benar-benar berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi 

internet ini, karena di zaman sekarang banyak infomarsi yang dengan gampangnya 

ditemukan hanya dengan bantuan internet. Tindakan cyber terrorism ini memang 

bukan meneror secara fisik langsung melainkan melalui internet, tetapi walaupun 

begitu tetap saja efeknya akan muncul pada dunia nyata. Cyber terrorism ini bisa 

menyerang apapun, terutama yang paling sering menjadi sasaran ialah website dari 

beberapa orang penting termasuk pihak pemerintahan. Hal ini juga merupakan suatu 

tindak kejahatan bagi negara, hal ini pun juga tercatat dalam UUD Nomer 15 Tahun 

2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan juga dalam UUD Nomer 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi elektronik. 

 Jadi, bisa dilihat bahwa memang cyber terrorism ini bisa menjadi suatu 

ancaman bagi suatu negara dan menuntut negara tersebut lebih memperhatikan kembali 

tentang keamanan negaranya dari pihak internal maupun eksternal. Ancaman yang 

ditimbulkan telah melintasi antar negara, dimana negara-negara pun sekarang mulai 

perang melalui internet atau yang biasa dikemal sebagai cyber war. Semua tidak 
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terlepas dari kegunaan internet itu sendiri, segala informasi vital dari pemerintahan 

negara jika tidak berhati-hati akan menjadikan negara lain gampang untuk menyerang 

mereka melalui internet. Terkadang yang dilakukan oleh para oknum bisa dengan 

mengganti informasi yang ada dalam web tersebut, bisa juga dengan menghapus total 

atau mengunci web tersebut, walaupun terlihat hanya di dunia maya saja tapi itu akan 

berefek secara langsung terhadap Negara itu sendiri.16 

 Dalam artikel yang disusun oleh Emil Mahyudin dalam jurnalnya yang berjudul 

Tantangan Intelijen dalam Kontra-terrorism di Indonesia: suatu Pandagan, 

mengatakan bahwa kasus terorisme merupakan isu dari keamanan internasional, 

dimana dalam menghadapinya dibutuhkan kerjasama antar negara untuk 

menghadapinya. Beberapa organisasi juga menempatkan kasus terorisme ini menjadi 

pokok kepentingan bersama mereka. Kemajuan teknologi membuat kelompok teroris 

menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi. Dalam jurnal tersebut mengutip sebuah 

definisi tentang terorisme dari The Agreement on Information Exchange and 

Establishment of Communication Procedures, yaitu bahwa terorisme didefiniskan 

sebagai  

“Any act of violence of threat thereof perpetrated to carry out within the 

respective territories of the Parties or in the border area of any of the Parties 

an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people of 

threatening to harm them or imperiling their lives, honor, freedoms, security or 

                                                           
16Agis Josianto Adam,2014, Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Transaksi Elekronik, diakses 

melalui 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Agis&middleNa

me=Josianto&lastName=Adam&affiliation=&country=ID, Skripsi, Manado: fakultas Hukum, 

Universitas Sam Ratulangi, diakses pada tanggal 25 September 2018, 16.00 WIB.  

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Agis&middleName=Josianto&lastName=Adam&affiliation=&country=ID
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Agis&middleName=Josianto&lastName=Adam&affiliation=&country=ID
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rights or exposing the environment or any facility or public or private property 

to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national resource, 

or international facilities, of threatening the stability, territorial integrity, 

political unity or sovereignty of independent States.”17  

 Dengan kemajuan yang ada, di zaman sekarang teknologi informasi bisa 

menjadi weapon of choice bagi beberapa oknum. Internet bisa menjadi alat yang 

sangat membantu bagi para pelaku terror karena apa yang tersebar di internet 

sekarang bisa di akses dengan mudah dan oleh siapapun. Contohnya seperti, 

penyebaran konten-konten yang berisi konten radikalisme, penyebaran yang 

mampu menjadi pemicu perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, aksi 

ini tidak bisalah dianggap remeh karena dari penyebaran itu bisa melahirkan self-

radicalization yang sangat berpotensi untuk mengancam keamanan nasional. 

Selain, mengancam keamanan nasional ini juga bisa mempengaruhi ekonomi dari 

suatu negara. Dalam tulisan Emil, mengkaitkan peran intelijen untuk kegiatan 

kerjasama antar negara yaitu dengan intelligence sharing. Salah satu fungsi dari 

institusi itu ialah membentuk satuan kerja di bidang siber, yaitu untuk mengawasi 

aktivitas kelompok teroris di dunia maya.  

 Peneletian selanjutnya ialah artikel yang ditulis oleh Siti Muti’ah Setyawati 

dalam jurnalnya yang berjudul Security Complex Indonesia-Australia dan 

Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara, dalam tulisannya 

                                                           
17Emil Mahyudin, Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan, Vol. 

1, No. 1, 2016. diakses melalui 

http://intermesticjournal.fisip.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/6, diakses pada 20 

September 2018, 20.00 WIB.  

http://intermesticjournal.fisip.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/6
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banyak menganalisis bagaimana dinamika hubungan Australia dan Indonesia 

dalam beberapa keadaan.18 Hubungan antara Indonesia dan Australia memang 

memiliki sejarah yang panjang dengan lika-liku pasang dan surut. Dalam penelitian 

Siti bertujuan untuk menemukan karakter security complex atau the pattern of amity 

(kerjasama) and enmity (permusuhan) dari kedua negara dan apakah akan 

berdampak pada hubungan keduanya. Hubungan bilateral antar dua negara 

biasanya bisa berjalan dengan baik dan lancar karena adanya faktor kesamaan dari 

kedua negara tersebut, dalam aspek etnis, ekonomi, ataupun agama. Tetapi, apa 

yang terlihat dari kedua negara ini adalah adanya perbedaan yang mencolok yang 

terkadang menjadi factor ketegangan hubungan kedua negara. Siti mengutip apa 

yang dikatakan oleh Paul Keating; 

“No two neighbours anywhere in the world are as comprehensively unlike as 

Australia and Indonesia. We differ in language, culture, religion, history, 

ethnicity, population size and in political, legal, and social systems. Usually 

neighbours share at least some characteristics brought about by proximity over 

time, but Indonesian archipelago and the continental land mass of Australia 

might well have been half a world apart”19  

 Memperjelas lagi bagaimana uniknya hubungan antara Australia dan Indonesia, 

kedua negara melihat adanya peluang diantara perbedaan, prinsip saling membutuhkan 

                                                           
18Siti Muti’ah Setyawati, Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika 

Hubungan Kedua Negara, Jurnal, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, eJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Volume 1, No.2, November 2015, diakses melalui 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf. diakses 24 September 2018, 21.23 WIB.  
19 Gareth Evans, 1993, Australia’s Foreign Policy in The world of The 1990s, Melbourne: Melbourne 

University Press, dalam Siti Muti’ah Setyawati, Security Complex Indonesia-Australia dan 

Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara, Jurnal, Yogyakarta, Universitas Gadjah 

Mada, eJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1, No.2, November 2015, diakses melalui 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf. diakses 24 September 2018, 21.23 WIB. 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf
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dan menguntungkan adalah prinsip dari hubungan kedua negara ini. Perbedaan dari 

penulisan ini adalah fokus dari analisisnya, jika didalam artikel tersebut ini lebih fokus 

dengan bagaimana dinamika hubungan kedua negara dalam keadaan security kompleks 

apakah akan berpengaruh apa tidak dengan hubungan bilateral maupun hubungan 

diplomatik, maka dalam penelitian yang akan penulis angkat adalah lebih berfokus 

bagaimana aspek keamanan mampu merekatkan hubungan kedua negara. Sedangkan 

relevansi dari jurnal dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah mengenai 

bagaimana kerjasama dalam aspek keamanan kedua negara merupakan salah satu yang 

selalu mereka bicarakan, yang selalu menjadi fokus utama mereka.  

 Penelitian selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Nadia Talia Putri dengan 

kawan-kawan dengan judul Penanganan Cyber terrorism oleh Pemerintahan 

Tiongkok melalui Kebijakan Network Security pada Tahun 2000-2015. Dalam 

penulisannya mereka menjelaskan bahwa cybercrime merupakan salah satu bentuk 

atau dimensi baru dari aksi kejahatan masa kini. Terjadinya perkembangan yang begitu 

cepat pada aspek teknologi informasi mampu menimbulkan sebuah ancaman yang 

nyata yang mampu menarik perhatian dunia internasional, hal tersebut juga 

meningkatkan resiko dari aksi para peretas komputer dan pembuat program jahat secara 

online (malicious actors online).20 Nadia menjelaskan mengenai cyber espionage, yang 

merupakan sebuah kegiatan memata-matai dan mengambil data penting yang dapat 

                                                           
20Nadia Talia Putri, dkk, Penanganan Cyber Terrorism oleh Pemerintah Tiongkok melalui Kebijakan 

Network Security pada tahun 2000-2015, Jurnal, Bali: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Udayana, diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/27393/17349, diakses pada 11 

Oktober 2018, 14.00 WIB.  

https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/27393/17349


 

15 
 

memuat suatu kesalahan ataupun hal-hal yang penting yang dilakukan untuk 

menyerang perusahaa ataupun negara. 

 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah fokus 

negaranya, dimana jurnal ini membahas mengenai bagaimana pemerintah Tiongkok 

mengambil tindak mengenai aksi cyber terrorism ini yang dilatar belakangi kecurigaan 

Amerika Serikat terhadap peretasan di situs web pemerintahan dan perushaan 

milikinya, namun pihak China menolak dari tuduhan tersebut. selain itu, di China 

sendiri telah menerima beberapa kali serangan terhadap situs penting miliknya, 

sehingga China merasa perlu untuk mendiskusikan terkait tindakan apa yang harus 

dilakukan dalam menghadapi serangan terroris non-tradisional ini. Sedangkan 

relevansi penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama melihat bagaimana 

sebuah negara menjadi salah satu aktor untuk menentukan kebijakan atau tindakan apa 

yang dilakukan untuk merespon aksi cyber terrorism, dalam hal penulisan ini adalah 

antara Indonesia dan Australia. selain itu, permasalahan serangan cyber espionage 

yang dirasakan oleh China merupakan keresahan yang sama yang dirasakan oleh 

Australia.  

Penelitian terdahulu selanjutnya yang menjadi bahan tambahan penulisan ini 

adalah artikel yang disusun oleh Enggar Mamonto yang berjudul Kerjasama 

Indonesia dan Australia dalam Bidang Keamanan untuk Menangani Kasus 

Illegal Fishing di Perbatasan Kedua Negara.21 Indonesia dan Australia sudah 

                                                           
21 Enggar Mamonto,2017, Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Bidang Keamanan untuk 

Menangani Kasus Illegal Fishing di Perbatasan Kedua Negara, Skripsi, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial 
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menjalin kerjasama sejak lama, menurut sejarahnya dimulai pada tahun 1974 

pemerintah kedua negara telah membuat nota kesepahaman atau MoU  (Memorandum 

of Understanding Between the Government of Australia and the Government of the 

Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fisherman 

in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf) yang dikenal 

dengan tulisan istilah MOU BOX 1974. Dasar dari sebuah kerjasama adalah untuk 

mencari jalan keluar dari suatu masalah yang nantinya akan menghasilkan sebuah 

kesepakatan atau perjanjian maupun sebuah aturan untuk menjaga hubungan kerjasama 

ini dan yang telah disepakati, dalam hal ini Indonesia dan Australia memiliki beberapa 

aturan, satu diantaranya yaitu seperti kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah 

perikanan Australia adalah hanya nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang 

menggunakan perahu tradisional. Enggar melihat bahwa kerjasama yang dilakukan 

oleh Indonesia dan Australia ini adalah sebuah aksi dari banyaknya kasus Illegal 

Fishing yang telah terjadi di perbatasan kedua negara, sehingga kerjasama terus 

ditingatkan untuk menanggulangi masalah tersebut dengan salah satu caranya adalah 

membentuk patroli bersama di sekitar perbatasan kedua negara. 

Dalam tulisan tersebut Illegal Fishing dimasukkan kedalam kategori kejahatan 

lintas negara atau transnational crime, dalam arti sederhananya adalah sebuah kegiatan 

kejahatan yang melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum 

                                                           
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, diakses melalui 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23688/Enggra%20Mamonto-

E131%2013%20007-%20Ilmu%20Hub.Internasional.pdf?sequence=1, diakses pada tanggal 30 Maret 

2019, 02:20 WIB.  

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23688/Enggra%20Mamonto-E131%2013%20007-%20Ilmu%20Hub.Internasional.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23688/Enggra%20Mamonto-E131%2013%20007-%20Ilmu%20Hub.Internasional.pdf?sequence=1
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di berbagai negara. jika dilihat melalui kategorinya, kejahatan transnasional setidaknya 

memiliki sifat kejahatan yang melintasi batas negara, pelaku yang terkait lebih dari 

satu, memiliki efek terhadap negara dan melanggar hukum di lebih dari satu negara. 

Pengkategorian jenis kejahatan ini menjadi salah satu persamaan dalam penulisan ini, 

kasus cyber terrorism merupakan salah satu daftar dari kejahatan yang bersifat 

transnasional. Pelaku cyber terrorism terkadang merupakan sekelompok orang, dan 

cenderung melintasi batas negara ketika melakukan penyerangan.  

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah jurnal yang ditulis oleh Bruno Lètè dan 

Piret Pernik yang berjudul EU-NATO Cybersecurity and Defense Cooperation from 

Common Threats to Common Solutions.22 Dalam tulisan tersebut menggambarkan 

bagaimana hubungan kerjasama antara European Union dengan organisasi keamanan 

NATO meningkat dalam aspek cyber security dan pertahanan keamanan, kedua belah 

pihak sepakat bahwa pada masa krisis global seperti ini dengan semakin tingginya 

potensi ancaman bagi satu negara dan negara lainnya dirasa sangat penting, 

pembicaraan mengenai cyber security ini masuk dalam kategori isu terpenting yang 

harus dibahas pada setiap pertemuan. NATO dan EU sama-sama menghadapi sebuah 

fase baru yaitu tantangan siber yang akan mereka sesuaikan dengan keamanan dalam 

lingkungan yang baru (dunia siber). 

                                                           
22 Bruno Lètè dan Piret Pernik, EU-NATO Cybersecurity and Defense Cooperation from Common 

Threats to Common Solutions, diakses melalui http://www.gmfus.org/publications/eu-nato-

cybersecurity-and-defense-cooperation-common-threats-common-solutions, diakses pada 15 April 

2019, 17.00 WIB.  

http://www.gmfus.org/publications/eu-nato-cybersecurity-and-defense-cooperation-common-threats-common-solutions
http://www.gmfus.org/publications/eu-nato-cybersecurity-and-defense-cooperation-common-threats-common-solutions
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NATO dan EU sepakat dalam menggambarkan aksi cyber-attacks yaitu 

bahwasannya aksi ini merupakan ancaman yang sangat nyata pada masa sekarang, 

karena kebanyakan dari aksi ini bisa dilakukan dengan tidak terdeteksi, kita tidak 

pernah bisa tau darimana saja serangan akan datang, atau kita tidak bisa tau siapa yang 

dan apa yang menjadi target serangan mereka. Para negara anggota dari kedua institusi 

ini sebagian telah merasakan serangan cyberattacks ini, salah satunya adalah pada 

tahun 2007 Estonia mengalami serangan cyberattacks yang kemudian hal ini menjadi 

pendorong utama bagi EU dan NATO untuk menghadapi serangan ini lebih serius yang 

5 tahun kemudia telah resmi dibuatnya Cyber Security Strategy untuk kedua belah 

pihak. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh EU dan NATO yaitu adanya 

kekurangan dalam kesadaran situasi bersama dan minimnya berbagi informasi, 

beberapa negara anggota tidak memiliki informasi yang sama sehingga pemerintah 

diharapkan bisa membagi indikasi ancaman dalam dunia siber. Kedua adalah, kedua 

belah pihak masih minim dan belum merata dalam tingkat kesiagaan dan ketahanan di 

bidang siber. Tantangan yang ketiga adalah, saat itu belum ada pelatihan dan 

pendidikan bersama mengenai bidang siber.  

Melihat tantangan tersebut dan ancaman yang nyata, EU dan NATO berusaha 

mengembangkan kerjasama mereka dengan cara meningkatkan saling tukar informasi, 

membuat komite bersama untuk penelitian dunia maya dan inovasi teknologi untuk 

menghindari minimnya inofrmasi bagi negara anggota, Selain itu, kedua institusi ini 

harus menyamakan sistem mereka dalam merespon aksi cyberattacks yang akan 

mempengaruhi negara anggota mereka. Ada beberapa rancangan yang ingin dicapai 
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oleh kedua insititusi yatu join pelatihan cyber security dan pertahanan, mempelajari 

bersama mengenai konsep dan strategi dalam keamanan siber, membangun ketahanan 

negara anggota dengan adanya dana perwalian keamana dunia siber.  

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah artikel yang disusun oleh Nala Nourma 

Nastiti dengan kawan-kawan, melalui jurnalnya yang berjudul Tantangan 

Implementasi Kerjasama Anti-Terrorisme antara Indonesia dan Australia tahun 

2007-2016.23 Dalam tulisan mereka, berpendapat bahwa permasalahan terorisme telah 

menjadi isu penting yang mempengaruhi negara-negara internasional, keamanan 

negara terguncang terhadap isu tersebut. Melalui jurnal ini, mereka menjelaskan bahwa 

dampak dari peristiwa terorisme ini telah dirasakan oleh Indonesia dan Australia, 

walaupun Australia masih terbilang jarang mendapatkan serangan terorisme.  

Upaya pemberantasan terorisme kedua negara adalah dengan kerjasama 

meningkatkan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan 

meminimalisir berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang berpengaruh terhadap 

kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, pendindakan dan 

penanggulangan terorisme. Selain itu, Traktat Lombok tidak bisa dipisahkan dalam 

setiap pembahasan mengenai kerjasama bidang keamanan antara Indonesia dan 

Australia, traktat ini merupakan dasar dari segala kerjasama yang akan didiskusikan 

                                                           
23 Nala Nourma, dkk, Tantangan Implementasi Kerjasama anti-terrorisme antara Indonesia dan 

Australia tahun 2007-2016, Journal: Dinamika Global, Universitas Jendral Ahmad Yani, volume 2, 

No.02, Desember 2017, diakses melalui http://fisip.unjani.ac.id/wp-

content/uploads/2018/03/Tantangan-Implementasi-Kerjasama-Anti-Terorisme-Antara-Indonesia-dan-

Australia-Tahun-2007-2016-Nala-Nourma-Nastiti-Yuswari-O-Djemat-Indah-Dwiprigitaningtias.pdf, 

diakses pada 28 Maret 2019, 8.30 WIB.  

http://fisip.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Tantangan-Implementasi-Kerjasama-Anti-Terorisme-Antara-Indonesia-dan-Australia-Tahun-2007-2016-Nala-Nourma-Nastiti-Yuswari-O-Djemat-Indah-Dwiprigitaningtias.pdf
http://fisip.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Tantangan-Implementasi-Kerjasama-Anti-Terorisme-Antara-Indonesia-dan-Australia-Tahun-2007-2016-Nala-Nourma-Nastiti-Yuswari-O-Djemat-Indah-Dwiprigitaningtias.pdf
http://fisip.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Tantangan-Implementasi-Kerjasama-Anti-Terorisme-Antara-Indonesia-dan-Australia-Tahun-2007-2016-Nala-Nourma-Nastiti-Yuswari-O-Djemat-Indah-Dwiprigitaningtias.pdf
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oleh kedua negara. Australia merasa bahwa isu imigran gelap yang tinggi juga akan 

memunculkan isu terorisme, karena banyaknya imigran gelap yang masuk dengan 

alasan bahwa negara mereka mendapatkan atau berpotensi dengan adanya serangan 

bom dan serangan terroris. 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana 

tindakan Indonesia dan Australia dalam menggulangi permasalahan isu terorisme, 

melalui kerjasama keamanan. Tetapi, dalam penulisan ini level isu terrorisme akan 

lebih dinaikkan, yaitu focus terhadap serangan terrorisme melalui cyber space, yaitu 

cyber terrorism. Dalam tersebut juga menyinggung sedikit mengenai cyber terrorisme 

secara umum dengan beberapa kutipan, salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh 

Federal Bureau of Investigation (FBI) bahwa  

“Cyber terrorism is the premeditated, politically motivates attack against 

information, computer systems, computer programs, and data which result 

in violence against non-combatant targets by sub national groups or 

clandestine agents”24.  

 

 Pembahasan mengenai cyber terrorism yang diangkat menjadi kesamaan 

lainnya, tetapi dalam hal ini penulis akan lebih spesifik terhadap kedua negara. 

Melalui penelitian terdahulu ini dan penelitian ini kami sepakat bahwa 

pemberantasan terrorisme global harus bersifat global pula, oleh karenanya 

kerjasama luar negeri harus lebih diintensifkan dalam isu ini.  

                                                           
24Thomas Oriti, ABC News, Cyberterrorist Targeting Healthcare Systems, Critical Infrastructure, 

diakses melalui https://www.abc.net.au/news/2017-10-23/forget-explosives,-terrorists-are-coming-

after-cyber-systems/9076786, diakses pada 28 Maret 2019, 8.30 WIB.  

https://www.abc.net.au/news/2017-10-23/forget-explosives,-terrorists-are-coming-after-cyber-systems/9076786
https://www.abc.net.au/news/2017-10-23/forget-explosives,-terrorists-are-coming-after-cyber-systems/9076786
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Tabel 1.1 Tabel Penelitian 

No. Judul dan Nama Peneliti Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Skripsi: Tindak Pidana Cyber 

Terrorism dalam Transaksi 

Elektronik  

 

Oleh: Agis Josianto  

Penelitian Hukum  

Deskriptif  

 

Undang-Undang dan 

Hukum Positif  

-tercatat dalam UUD 

nomer 15 tahun 2003 

tentang tindak pidana 

Terorisme dan UUD nomer 

11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi 

elektronik. 

- cyber terrorism dianggap 

sebagai ancaman bagi 

suatu negara dan menuntut 

keamanan negara.  

-pelaku cyber 

menggunakan informasi 

elektronik dan dokumen 

elektronik untuk 

memerkuat akurisi sesaran 

atau target dalam misi 

terror. Dan melanggar 

pasal 30 ayat 3 tentang 

pembobolan sistem 

pengamanan.  

2.  Tantangan Intelijen dalam 

Kontra-Terorisme di Indonesia: 

Suatu Pandangan 

 

Oleh: Emil Mahyudin 

Deskriptif  

 

Kerjasama 

internasional  

-Teknologi informasi 

menjadi Weapons of choice 

-kasus terorisme 

merupakan isu keamanan 

international  

- cyber terrorism dianggap 

sebagai ancaman non 

tradisional 

3.  Jurnal: Security Complex 

Indonesia-Australia dan 

pengaruhnya terhadap dinamika 

Hubungan Kedua Negara 

 

Oleh: Siti Mutiah Setyawati  

Dafri Agussalim 

Deskriptif 

 

 

 

 

Security Complex 

- Keunikan hubungan 

bilateral antara 

Indonesia dan Australia 

- Karakteristik the 

pattern of amity and 

enmity antara Indonesia 

dan Australia cukup 

kompleks  
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- Ketegangan yang kerap 

terjadi tidak akan 

pernah memutuskan 

hubungan diplomatik 

kedua negara.  

4.  Jurnal: Penanganan Cyber 

Terrorism oleh Pemerintah 

Tiongkok melalui Kebijakan 

Network Security Tahun 2000-

2015 

 

 

Oleh: Nadia Talita Putri, Idin 

Fasisaka, A.A.B. Surya Widya 

Nugraha 

 

Deskriptif 

 

 

 

- China mengeluarkan 

kebijakan isolasi 

jaringan dan control 

akses sejak tahun 2000 

(the great firewall of 

China) untuk 

meningkatkan 

keamanan siber 

- Tiongkok dan Rusia 

menandatangai pakta 

kerjasama cyber 

security, dimana kedua 

negara saling bertukar 

informasi, dan tidak 

saling memata-matai.   

5.  Skripsi: Kerjasama Indonesia 

dan Australia dalam Bidang 

Keamanan untuk Menangani 

Kasus Illegal Fishing di 

Perbatasan Kedua Negara 

 

 

 

 

Oleh: Enggar Mamonto 

Deskriptif 

 

 

Kerjasama 

Keamanan 

 

Kejahatan Lintas 

Negara 

(Transnational 

crime) 

- Hubungan Indonesia 

dan Australia sejak 

1974 ditandai dengan 

MoU BOX 1974 

- Kementrian Kelautan 

dan Perikanan Republik 

Indonesia membagi 

illegal fishing menjadi 

IUU fishing. 

- MoU between the 

Republic of Indonesia 

and the Government of 

Australia Concerning 

the Implementation of 

Provisional Fisheries 

Surveillance and 

Enforcement 

Arrangement 

6.  Jurnal: EU – NATO Cyber 

Security and Defense 

Cooperation: from Common 

Threats to Common Solutions  

 

 

 

 

- Permasalahan cyber 

security masuk dalam 

isu terpenting saat ini 

bagi kedua institusi, 
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Cyber Security  

Kerjasama 

Keamanan 

karena ancaman 

cyberattacks 

merupakan ancaman 

yang nyata 

- Kurangnya informasi 

mengenai potensi 

kejahatan dalam dunia 

siber, termasuk 

ancaman yang bersifat 

cyber terrorism 

- Peningkatan kerjasama 

antara kedua institusi 

terjadi sejak para negara 

anggota mereka 

mendapat serangan 

cyberattacks, dan 

merasa wilayah mereka 

menjadi target dari 

serangan tersebut.  

7.  Jurnal: Tantangan Implementasi 

Kerjasama anti-terrorisme antara 

Indonesia dan Australia tahun 

2007-2016 

 

 

 

Oleh: Nala Nourma Nastiti, 

Yuswari O. Djemati & Indah 

Dwiprigitaningtias 

Deskripsif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

keamanan 

Kontra-terrorisme 

-MoU between the 

Government of Australia 

on Combating 

International Terrorism, di 

Jakarta telah ditandatangai 

sejak 7 Februari 2002 

- Langkah awal menjaga 

Kawasan dari ancaman 

terrorisme melalui MoU on 

Combating International 

Terrorisme yang 

disepakati pada tahun 2002 

-Australia melihat  potensi 

isu terrorisme melalui 

masalah imigran gelap, 

sehingga merasa 

memerlukan menjalin 

hubungan bilateral dengan 

negara sekitar termasuk 

Indonesia.  

8.  Skripsi: Analisis Kerjasama 

Cyber Security antara Indonesia-

Eksplanatif 

 

 

- Indonesia dan Australia 

melakukan kerjasama 

siber untuk tetap 
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Australia dalam Menghadapi 

Ancaman Cyber Terrorism 

 

 

 

Oleh: Nabila Nur Aziza 

Kerjasama 

Keamanan 

(Cooperative 

Security)  

Cyber Security  

Cyber Terrorism 

mempertahankan 

kestabilan kawasan 

- Penggunaan teknologi 

yang tinggi juga 

meninggkatkan potensi 

ancaman maupun 

serangan dalam dunia 

siber 

- Meningkatkan 

kerjasama dengan 

membangun kerjasama 

dibidang siber 

merupakan salah satu 

cara yang paling efektif 

 

1.6  Kerangka Konseptual 

1.6.1 Kerjasama Keamanan (Cooperative Security) 

 Cooperative security ialah sebuah aksi atau kegiatan antar negara untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya perang, dalam pandangan liberalisme sendiri 

menjelaskan bahwa perdamaian dan keamanan dunia dapat dipertahankan, diperoleh 

dan dikembangkan dengan adanya kerjasama antar negara di dunia. Pandangan liberal 

atau idealistik sangat peduli mengenai keamanan, sehingga mereka menganggap 

bahwa Kerjasama Keamanan juga merupakan cerminan dari paham liberalism.25  

Menurut Cohan, cooperative security terbagi atas 2 elemen besar, yaitu 

Individual security dan Promoting Stability. Melalui kerjasama keamanan, juga akan 

                                                           
25 Oana Andreea, Dragos Nicolae, Defining the Liberal Concept of Security: Liberalism and its Impact 

on Security Systems, diakses melalui 

http://www.afahc.ro/ro/revista/Nr_1_2012/Articol_Pirnuta_Secarea.pdf, diakses pada 30 Mei 2019, 

02.06 WIB. 

http://www.afahc.ro/ro/revista/Nr_1_2012/Articol_Pirnuta_Secarea.pdf
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mempromosikan mengenai kestabilan di sekitar negara, karena jika ketidaksatabilan 

muncul maka akan memicu konflik atau ancaman keamanan terhadap negara lain yang 

berada disekitarnya.26 Namun untuk mencapai atau membentuk sistem keamanan yang 

nyata dan efektif terbagi dalam Individual Security, fokus terhadap keamanan 

masyarkat negaranya. Maintaining Peace, mewujudkan konsep keamanan yang 

kolektif, perlindungan dari ancaman maupun agresi meliputi kerjasama yang erat antar 

anggota dalam menghadapi ancaman bersama seperti terorisme, imigrasi illegal, 

narkoba hingga bencana alam. Mutual Protection, pertahanan kolektif dari para 

anggota yang menjanjikan adanya perlindungan militer secara bersama untuk 

mencegah dan menghadapi ancaman maupun agresi yang dialami satu dengan yang 

lainnya. Terakhir ialah Promoting Stabilty, adanya kerjasama keamanan mencoba 

untuk mencegah ketidakstabilan yang terjadi dengan mempromosikan stabilitasi di 

Kawasan.27 

Dasar utama dari keamanan adalah bertahan hidup, yang dapat mencakup 

tradisi dan eksistensi suatu negara. Konsep keamanan menjadi luas dimana fokusnya 

bukan hanya mengenai perlindungan territorial atau wilayah, tetapi mulai mengenai 

keamanan terhadap masyrakatnya. Ide dasar dari munculnya kerjasama keamanan ini 

                                                           
26 Richard Cohan, Michael Mihalka, Cooperative Security: New Horizons for International Order. 

Marshall Center Papers, US, diakses melalui https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a478928.pdf, 

diakses pada 28 Mei 2019, 15.00 WIB.  
27 Ibid 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a478928.pdf
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adalah untuk memahami bahwa para negara bekerja sama satu sama lain untuk menjaga 

keamanan dan memastikan kepentingan nasional mereka masing-masing.   

Kerjasama dibutuhkan setiap negara untuk mendapatkan solusi dari masalah 

yang sedang dihadapi dan mencapai kepentingan nasional masing-masing, Indonesia 

dan Australia menjalin kerjasama terutama dalam bidang keamanan karena kedua 

negara menganggap menjaga dan mencapai kestabilan dikawasan mereka adalah salah 

satu kepentingan nasional masing-masing. Selain itu, Indonesia dan Australia memiliki 

permasalahan yang sama dan membutuhkan campur tangan kedua negara untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dan bekerja sama merupakan cara yang paling efektif. 

Dalam proses kerjasama ini negara akan saling berunding dan bernegosiasi mengenai 

masalah yang dihadapi yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan, perjanjian 

maupun kebijakan sebagai reaksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. karena 

Kerja sama pertahanan, merupakan salah satu alat penting dari hubungan bilateral 

untuk membangun jembatan persahabatan, rasa saling percaya, dan mencegah 

konflik.28 

Konsep ini digunakan oleh penulis untuk melihat dan menganalisa mengapa 

kerjasama keamanan ini penting dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam 

menangani ancaman maupun serangan cyber terrorism maupun aksi cyberattacks 

                                                           
28 Vinod Kumar, 2016, India-America Relations a Study in Defence Cooperation in Post Cold War Era. 

Tesis, India: Department of Political Science, Kurukshetra Universit, diakses melalui 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/176179/9/09_chapter%203.pdf, diakses pada 28 Mei 

2019, 20.00 WIB.  

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/176179/9/09_chapter%203.pdf
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lainnya, karena kerjasama keamanan dilakukan oleh negara untuk menjaga 

kelangsungan hidup suatu bangsa, dan permasalahan mengenai cyber space merupakan 

salah satu ancaman yang dapan merusak kelangsungan hidup suatu negara.  

1.6.2 Cyber Security 

Menurut K.J Holsti tentang kerjasama internasional adalah sebuah proses 

dimana antar negara saling berhubungan secara bersama dengan melakukan beberapa 

pendekatan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dialami. Salah 

satu hasil dari kerjasama internasional kedua negara ialah Traktat Lombok, traktat ini 

menjadi dasar kedua negara dalam kerjasama internasional khususnya dibidang 

keamanan. Konsep keamanan menjadi luas dimana fokusnya bukan hanya mengenai 

permasalah territorial atau wilayah, tetapi mulai mengenai keamanan terhadap 

masyarakatnya. Indonesia dan Australia menjalin kerjasama terutama dalam bidang 

keamanan karena kedua negara memiliki permasalahan yang sama dan membutuhkan 

campur tangan kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

Proses kerjasama ini negara akan saling berunding dan bernegosiasi mengenai 

masalah yang dihadapi yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan, perjanjian 

maupun kebijakan sebagai reaksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Pembicaran lebih lanjut mengenai kerjasama keamanan ini meningkat dalam ranah 

dunia maya, adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi 

juga memperngaruhi pada sekelompok kelompok kriminal khususnya kelompok 

terorisme. Adanya ancaman yang dirasakan oleh kedua belah pihak mengenai ancaman 
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kejahatan dunia siber mendorong untuk meningkatkan kerjasamanya yaitu dengan 

kerjasama cyber security. Cyber security dipahami sebagai sebuah kumpulan alat, 

kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, tindakan, pendekatan 

manajemen resiko, pelatihan, praktik, jaminan dan teknologi yang bisa digunakan 

untuk melindungi dunia siber termasuk dalam organisasi dan aset para pengguna.  

Organisasi dan aset disini dalam lingkup cyber security adalah termasuk 

perangkat yang terhubung oleh komputer, infrastruktur, sistem telekomunikasi yang 

dikirim maupun yang disimpan dalam dunia siber.29 Dalam memahami konsep cyber 

security ada beberapa framework yang muncul, salah satunya adalah SAM 

Framework.30 SAM Framework terdiri dari 3 dimensi yaitu Stakeholder, Activity, dan 

Motive untuk mengatasi ancaman di dunia siber. Untuk lebih mudah memahami 

framework ini, maka penulis mengibaratkan dengan who sebagai kata lain dari 

Stakeholder, what sebagai kata lain dari Activity, dan why sebagai kata lain dari Motive.  

Tabel 1.2 SAM Framework 

Stakeholder Who Who is mandating, who is 

executing and who is 

effected? 

Activity What What activities have been 

carried out and what are 

the results in terms of 

defects? 

Motive why Why have the activities 

been carried out, what are 

                                                           
29 Roxana Radu, Cyber security and cyber insecurity, dalam Jan-Frederik Kremer, 2014, Cyberspace 

and International Relations, New York: Spinger, hal. 13-14.  
30 Jan-Frederik Kremer, SAM: A Framework to Understanding Cyber Security, dalam Jan-Frederik, 

Benedikt Muller, 2014, Cyberspace and International Relations. New York: Springer.   
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the underlying motivations 

and intentions?  

Sumber: Jan-Frederik Kremer, SAM: A Framework to Understanding Cyber Security, dalam 

Jan-Frederik, Benedikt Muller, 2014, Cyberspace and International Relations.  

Stakeholder ialah berkaitan dengan siapa saja yang terlibat, siapa yang 

terpengaruh dan siapa yang melakukan, ada beberapa unit seperti Individu, merupakan 

salah satu unit terkecil dalam keterlibatan isu cyber security. Dimasa sekarang hampir 

setiap individu tidak bisa lepas dengan dunia siber, melalui kategori ini akan ada 

potensi dari terjadinya pengoperasian kriminalitas seperti hacking. Lalu ada dalam 

bentuk Groups, salah satu contohnya adalah sekelompok terori yang menggunakan 

internet dan dunai siber sebagai alat mereka melakukan aksi terrorisme. Unit lainnya 

adalah termasuk sebuah organisasi hingga sebuah negara maupun aktor non-

government.31 

Selanjutnya mengenai Activity, berkaitan dengan apa saja aktivitas yang terjadi, 

dan apa dampak dari aktivitas tersebut, ada 2 kategori aksi yaitu aksi yang 

menyebabkan gangguan dan aksi yang dapat menyebabkan kehancuran. Beberapa 

aktivitas kriminal yang bisa dilakukan melalui dunia siber adalah yang paling rendah 

yaitu pencurian data atau informasi dan aksi memata-matai salah satu pihak 

(espionage).32 Kita tentu memahami bahwa melalui internet segala informasi dan data 

bisa ditemukan dalam waktu yang singkat dan lengkap. Selanjutnya yaitu mengenai 

                                                           
31 Ibid.,  
32 Ibid.,  
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aksi influence atau mempengaruhi satu pihak, salah satu contoh yang mudah adalah ini 

digunakan oleh para kelompok terrorism untuk melakukan aksi propaganda mereka. 

Aksi manipulasi juga sering terjadi, penipuan terjadi dimana-mana, termasuk adanya 

berita yang tidak benar atau hoax. Dan yang terakhir adalah Disrupting, merupakan 

termasuk kategori aksi yang bisa menimbulkan kehancuran, seperti aksinya 

menganggu sebuah infrastruktur atau sebuah sistem penting dari sebuah negara.  

Dalam aspek Motive, ini digunakan sebagai ide untuk memahami menganai 

segala kasus-kasus dan isu yang berkaitan dengan cyber security. Motive dalam SAM 

framework ini adalah berkaitan dengan why, berbicara menganai apa alasan mereka 

dan apa motif dibalik setiap serangan yang dilakukannya. Ada 4 motif atau alasan yang 

paling sering muncul, yaitu politik, ekonomi, sosiologi dan kekuasaan.33 Dengan 

demikian, melalui pendekatan cyber security ini, penulis gunakan untuk melihat apa 

alasan dibalik Indonesia dan Australia melakukan kerjasama di bidang siber, dan 

bagaimana kedua negara melihat aksi-aksi yang termasuk dalam kategori cyberattack.  

1.6.3 Cyber Terrorism 

Istilah Cyber Terrorism telah muncul sejak tahun 1980-an yang diperkenalkan 

oleh Barry C. Collin, beliau juga mengistilahkan sebagai konvergensi antar cyber space 

dengan terorisme. Menurut Barry, Cyber Terrorisme merupakan sebuah ancaman baru 

dari senjata baru yang sedang dunia hadapi, saat ini aksi terror tidak selalu berbicara 

                                                           
33 Ibid. 
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tentang senjata fisik, kemiliteran dan yang lainnya, ancaman itu sudah lewat 

masanya.34  

Seiringan dengan kemajuan teknologi yang ada, para kelompok terorisme pun 

mengikuti perkembangan tersebut mereka menjadi lebih cerdas sehingga ancaman 

yang muncul adalah ancaman melalui virtual, teknologi lah yang banyak digunakan 

oleh oknum-oknum jahat, tidak lagi terlalu berfokus pada aksi propaganda tetapi 

mereka meng-upgrade aksi mereka dengan sabotase infrastruktur online yang mereka 

bisa lakukan dimana saja. Para pelaku tindak terorisme sudah banyak yang tidak 

menggunakan bom tapi mereka menggunakan dunia maya sebagai battleground yang 

baru. Para kelompok terroris beranggapan mereka mendapat beberapa kemudahan 

untuk melancarkan aksi mereka, diantaranya:35 

a. Dana yang dikeluarkan lebih sedikit  

b. Kemudahan dalam menyembunyikan identitas (Anonymous) 

c. Target dari aksi terrorism melalui internet juga dianggap bervariasi, dan 

d. Kemudahan dalam perekrutan dan edukasi.  

Sifat aksi cyber terrorism ini adalah borderless yang artinya serangan yang kita 

dapat bisa terjadi dari mana dan kapan saja tanpa bisa kita melihat siapa pelakunya dan 

                                                           
34 Barry C. Collin, The Future of Cyber Terrorism: where the physical and Virtual Worlds Converge. 

Diakses melalui http://www.crime-research.org/library/Cyberter.htm, diakses pada 15 Maret 2019, 

19.30 WIB.  
35Gabriel Weimann, Cyber terrorism, How Real Is The Threat?, diakses melalui 

https://www.usip.org/publications/2004/05/cyber terrorism-how-real-threat, diakses pada 20 Februari 

2019, 23:00 WIB.  

http://www.crime-research.org/library/Cyberter.htm
https://www.usip.org/publications/2004/05/cyberterrorism-how-real-threat
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siapa yang menjadi targetnya. Aspek cyber terrorism secara langsung akan berkaitan 

dengan cyber security karena ranah dunia yang digunakan untuk menjalankan aksi 

mereka ialah dunia siber, dan permasalahan cyber terrorism ini yang juga bersifat 

transnational crime tidak bisa hanya dilawan oleh satu negara saja, melainkan 

memerlukan kerjasama didalamnya, salah satunya yaitu dalam ranah cyber security. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang menggunakan 

metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian eksplanatif bersifat menjelaskan 

hubungan sebab akibat dalam permasalah yang akan didukung dengan konsep maupun 

persepsi yang telah dipilih. Dalam penelitian ini menyajikan suatu gambaran dengan 

terperici terkait kejadian secara khusus yang nantinya bertujuan untuk menggambarkan 

secara tepat tentang sifat individu, gejala, keadaan maupun kelompok tertentu yang 

dijelaskan berdasarkan fakta yang sudah ada. Penulis menjelaskan melalui data dan 

fakta yang fokus membahas mengenai mengapa Indonesia dan Australia melakukan 

Kerjasama cyber security.  

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Teknik pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang akurat 

dengan melakukan penelitian studi kepustakaan (Library Research) dimana data 

berasal dari sumber-sumber kepustakaan buku, jurnal, media online, e-journal, artikel 
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dan beberapa penelitian terdahulu yang ditujukan untuk membantu dalam 

pengumpulan data dan referensi yang relevan.  

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh terdiri 

dari susunan kata-kata. Selanjutnya, dari data yang diperoleh diolah untuk diuraikan 

sekaligus membatasi data maupun sumber yang memiliki kesamaan maupun perbedaan 

dengan penelitian yang sedang di teliti. Tahap penyajian data melalui uraian-uraian dan 

informasi yang telah dikumpulkan dan diseleksi, dalam hal ini adalah yang berkaitan 

dengan kasus yaitu mengapa Indonesia dan Australia melakukan kerjasama cyber 

security tersebut sehingga pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan dari penelitian 

tersebut.  

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian  

a. Batasan Waktu  

Batasan waktu penelitian ini yaitu dimulai dari tahun 2015 hingga 2018, pada 

tahun 2015 Indonesia dan Australia mulai membicarakan secara intens mengenai 

kerjasama dalam aspek pertahanan dan keamanan yang diliputi dengan pembicaraan 

kerjasama cyber security antara kedua negara. Lalu, kedua negara mulai meningkatkan 

kerjasamanya dalam kontra-terrorisme khusunya di dunia siber yang akhirnya 
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mengeluarkan Memorandum Of Understanding On Cyber Cooperation pada tahun 

2018.  

b. Batasan Materi 

Batasan materi penelitian akan berfokus kepada mengapa Australia dan 

Indonesia ingin memfokuskan kerjasama cyber security, terutama dalam hal ancaman 

cyberattacks, yang juga meliputi pandangan dan respon kedua negara terhadapa 

ancaman teroris melalui internet.  

1.7.5 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

1.7.5.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependent atau unit 

Analisa (objek yang hendak penulis jelaskan atau deskripsikan), yakni kerjasama cyber 

security antara Indonesia dan Australia. Sedangkan, variabel lainnya adalah variabel 

independent atau unit eksplanasi (objek yang memiliki dampak atau yang 

mempengaruhi terhadap unit Analisa) dalam penulisan ini adalah ancaman 

cyberattacks. 

1.7.5.2 Level Analisa 

Kenneth Waltz mengidentifikasi terdapat tiga tingkat Analisa, yaitu individu, 

negara dan sistem internasional.36 Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 

                                                           
36 Kenneth Waltz, 1954, Man, the State and War, Columbia, dalam Mohtar Mas’Oed, 1990, Ilmu 

Hubungan Inernasional; Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES.  
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level analisa dalam perilaku sebuah negara. Menurut Mochtar Masoed, yang menjadi 

penekanan pada peran negara-bangsa adalah perilaku negara yang berkaitan dengan 

tindakan internasional negara yang bersangkutan, dengan mempelajari proses 

pembuatan keputusan dari negara yang bersangkutan. Negara sebagai aktor penting 

dalam membuat keputusan, tetapi dalam penelitian ini juga melibatkan bahwa tidak 

hanya 1 aktor saja yang bergerak, melainkan ada campur tangan dari aktor lain yang 

dirasa mampu untuk ikut berkontribusi dalam setiap pembuatan keputusan. 

1.8 Hipotesa  

Indonesia dan Australia melakukan kerjasama di bidang siber karena kedua 

negara ingin tetap menjaga dan mempromosikan stabilisasi di kawasan negara terutama 

Asia-Pasifik. Selain itu, Indonesia dan Australia juga merasakan adanya potensi 

peningkatan ancaman kejahatan di dunia siber terutama ancaman cyber terrorism. 

Selanjutnya, kedua belah pihak merasa membangun kerjasama cyber security 

merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai stabilisasi dan mengatasi ancaman 

tersebut, yang lebih lanjut akan diidentifikasikan dan dianalisis menggunakan konsep 

cooperative security  dari Richard Cohan yang terdiri dari elemen Individual Security, 

Promoting Stability dan Maintaing Peace dan SAM Framework yang diperkenalkan 

oleh Jan-Frederik dan Benedikt Muller melalui bukunya Cyberspace and International 

Relations. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I 

Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka konseptual yang terdiri dari kerjasama keamanan (cooperative 

security), cyber security dan cyber terrorism, metode penelitian yang terdiri dari tipe 

penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, 

hipotesa hingga sistematika penulisan. 

BAB II  

Pada bagian bab ini, penulis menjelaska dan menguraikan mengenai kerjasama 

keamanan antara Indonesia dan Australia yang terdiri dari dinamika hubungan antara 

Indonesia-Australia, hubungan antara Indonesia-Australia pada masa pemerintahan 

Presiden Jokowi, pasang-surut hubungan Indonesia-Australia dibidang keamanan. 

selanjutnya penulis juga menjelaskan mengenai kerjasama keamanan antara Indonesia-

Australia yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Lombok (Treaty Lomok). 

BAB III 

Pada bagian bab ini, penulis membahas mengenai cyber terrorism sebagai 

sebuah ancaman negara dengan menjelaskan dan menguaraikan potensi ancaman 

cyberattacks hingga pandangan dan ancaman cyber terrorism bagi Indonesia dan 
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Australia, kemudia dilanjutkan dengan pembahasan kerjasama Indonesia-Australia 

dibidang siber. 

BAB IV 

Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan dengan mengimplementasikan teori 

kerjasama keamanan (cooperative security) dalam menjelaskan alasan Indonesia dan 

Australia melakukan kerjasama keamanan, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan pengunaan SAM Framework yang terdiri dari stakeholder, activities, dan 

motive untuk lebih mudah memahami mengenai cyber security. 

BAB V 

Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari 

penelitian ini yang berjudul Analisis Kerjasama Cyber Security Dalam Menghadapi 

Ancaman Cyber Terrorism, kemudian dilanjutkan dengan saran, daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran.  

 


