0

Penulis
Letkol Chb Mardikan,S.H.,M.M.Sc

Jakarta,

Juli 2014

1

INFORMATION WARFARE : ANCAMAN DAN TANTANGAN
" Hence to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill.
To subdue the enemy without fighting is the supreme excellence." (Sun Tzu – China)

(Memenangkan seratus kemenangan dalam seratus pertempuran bukanlah puncak dari
keunggulan. Menundukkan musuh tanpa pertempuran adalah keunggulan tertinggi)

Pendahuluan
Energi fosil lambat laun akan habis dan digantikan dengan bio energi, sasaran konflik
akan mengarah pada lokasi sumber pangan yang sekaligus merupakan sumber energi.
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam dan energi yang
melimpah akan menjadi sasaran dan incaran negara lain dan menjadi arena persaingan
kepentingan internasional. Adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan
perang-perang jenis baru diantaranya Perang Asimetris, Perang Hibrida dan Perang
Proxy sehingga kemungkinan terjadinya perang konvensional antar negara semakin kecil.
Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi dan persiapan yang matang agar bangsa Indonesia
mampu menjamin tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE menyatakan penggunaan hard
power atau kekuatan militer dalam aspek tertentu tidak lagi populer dan dinilai tidak
efisien1). Sehingga muncul cara baru yang jauh lebih efisien dengan kerusakan yang lebih
dahsyat, yaitu menggunakan Soft Power, melalui bentuk peperangan seperti Culture
Warfare, Economic Warfare, Financial Warfare dan Information Warfare. Agar para
prajurit TNI siap menghadapi perang baru tersebut, TNI harus sedia payung sebelum hujan,
jangan sampai perang itu ada, TNI tidak punya alat perang yang memadai. TNI harus
melakukan respon cepat dan beradaptasi serta perencanaan Alutsista harus berjalan dalam
konteks menghadapi dengan perang gaya baru ini. TNI sudah mempelajari perkembangan
situasi terkini dan kedepan yang harus dihadapinya, termasuk menyiapkan personel dan
alutsista yang canggih untuk menghadapi perang gaya baru tersebut.
Pihak asing memasuki wilayah pertahanan satu negara tidak lagi mengunakan
kekuatan militer dan Tentara secara massif namun lewat "efek dominan". Salah satu efek
dominan adalah "media", terutama media sosial yang dinilai media tercepat untuk
mengantarkan gelombang opini. Kita lihat bagaimana cepatnya ISIS (Islamic State of Iraq
and Suriah) diperkenalkan oleh negara yang menciptakannya, agar dikenal dan dapat
menarik simpati serta dapat merekrut pengikutnya di seluruh dunia. Mengunakan metoda
“invasi” tidak memungkinkan bagi Negara-negara adi daya saat ini, akhirnya lewat metoda
"proxy war" mereka hadir. Mengingat inilah celah dan inilah media untuk memasuki
sebuah kedaulatan atas negara setelah pergolakan besar mereka picu.
Publikasi dokumen rahasia Pemerintah dan beberapa institusi penting dari berbagai
negara oleh Julian Assange melalui situs www.wikileaks.org dan Edward Snowden mantan
staf NSA melalui situs chronicle telah menimbulkan keresahan dan ketegangan beberapa
negara. Indonesia juga mengalami dengan adanya pemberitaan dari media Australia yaitu The
Age dan Sydney Morning Herald, 11 Maret 2011 dan The Australian pada Sabtu 14 Desember
2013 2). Pemberitaan tersebut sangat menyudutkan pihak Indonesia dan dapat dimanfaatkan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan politis tertentu.
Termasuk pemberitaan pemakaian jam mewah oleh mantan Panglima TNI Jenderal TNI
Moeldoko oleh beberapa media ternama Singapura antara lain Strait Times pada 16 April 2014,
Mothersip.sg pada 22 April 2014, situs The Millenary3). Yang perlu diperhatikan bukan isi
dari pemberitaan tersebut, namun waktunya (moment), dimana saat itu bangsa
Indonesia akan menggelar peristiwa penting yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden 2014.
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Kemungkinan tujuan pemberitaan tersebut merupakan kegiatan pihak asing untuk
menilai bagaimana rakyat Indonesia menyikapi isu yang berkembang, menjatuhkan
kredibilitas seseorang karena yang menjadi sasaran adalah tokoh penting dan untuk
pengalihan isu/perhatian atas agenda dan kepentingan asing yang akan dimainkan
menjelang tahun politik. Perang Informasi sudah dilakukan oleh beberapa Parpol kontestan
Pemilu 2014 dan terbukti sangat efektif. Rangkaian dari peristiwa tersebut menandakan bahwa
Indonesia sedang menjadi target sebuah peperangan baru yang dinamakan Perang Informasi
(Information Warfare/i-War/IW).

Perlunya mengetahui tentang i-War merupakan sebuah upaya untuk memperoleh
gambaran secara umum serta membangkitkan minat untuk memperhatikannya sehingga
dapat mempersiapkan diri menghadapinya. Munculnya i-War sebagai bentuk kekhawatiran
terhadap meningkatnya ketergantungan masyarakat sosial juga bisnis, termasuk organisasi
dan negara, akan aliran arus komunikasi dan informasi yang makin terbuka, bebas dan cepat
sehingga rentan gangguan dan dapat segera mengancam seluruh sendi kehidupan modern
bila diserang.
Dengan mengenal Perang Informasi agar kita tidak mudah terkaget-kaget, terheranheran, tersinggung dan marah-marah jika mendengar berita-berita miring, isu-isu negatif,
kabar-kabar indah tapi semu, hujatan, makian, hinaan dan statement-statement agak panas
karena kita sudah bisa memilah serta memahami apa sebenarnya signal dan pesan yang
ingin disampaikan ke khalayak umum. Apa maksud pesan sesungguhnya ? Ranah politis
atau pergumulan seru dalam konteks Perang Informasi.

3

Definisi Information Warfare
Belum ada definisi standar karena jenis perang baru dan memiliki banyak arti yang
berbeda. Di satu sisi, ada aspek militer, tapi di sisi lain i-War juga digunakan untuk
menggambarkan "perang" di Internet (dunia maya).
Colonel Alan D. Campen, (Ahli i-War dari USAF), Perang Informasi merupakan suatu
tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk memanipulasi,
meniadakan, mengacaukan atau menghancurkan informasi dan sistem informasi lawan, baik
pada masa damai, pada masa krisis atau pada masa perang yang menyentuh pada bidang
sosial, ekonomi, industri atau sistem informasi dan elektronik militer.
Winn Schwartau4) (Ahli i-War dari AS), Informasi Warfare adalah perang elektronik
dimana informasi merupakan aset strategis yang layak ditundukan atau dirusakkan.
Komputer, komunikasi dan sistem informasi menarik menjadi target pertama serangan.
Informasi Warfare adalah perang di mana senjata perang tidak berupa senjata, bom dan
peluru yang terlihat menghancurkan daging, darah dan tulang. Tetapi senjata elektronik dan
elektromagnetik yang bisa menyebabkan pesawat crash tanpa bukti sedikitpun,
menghancurkan sistem keuangan perusahaan dan negara, memanipulasi dan memantau
transaksi elektronik perusahaan besar, menghancurkan sebuah Negara.
Tujuan i-War
Untuk mendapatkan keuntungan bidang informasi atas lawan serta untuk
mempengaruhi perilaku, menangkal atau mengakhiri konflik atau jika gagal, untuk
memenangkan perang dengan cepat dengan pengeluaran modal, sumber daya dan personel
yang minimum serta korban yang minimum di kedua belah pihak.
Latar belakang i-War
Peradaban umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan semakin maju, khususnya
dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, namun kemajuan itu tidak mampu mengakhiri
fenomena Perang dalam kehidupan umat manusia. Kenyataannya manusia justru
menggunakan kemajuan yang ada untuk makin meningkatkan kemampuannya menjalankan
Perang. Mayoritas umat manusia tidak mau perang dan mau hidup damai, tapi masih ada
orang-orang yang diliputi kehendaknya ingin menguasai apa saja di dunia ini, dan untuk itu
tidak segan-segan menjalankan Perang.
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Carl Von Clausewitz (Jerman,1780 - 1831), Perang adalah tindakan kekerasan untuk
memaksa musuh tunduk kepada kehendak kita. Maka unsur utama dalam Perang adalah
menundukkan kehendak pihak lain agar mengikuti kehendak yang memulai Perang.
Pemaksaaan kehendak itu masih memerlukan tindakan kekerasan, sebagai pengganti
tindakan diplomasi atau berunding. Perbedaan khas antara Perang dan Damai adalah
penggunaan tindakan kekerasan sehingga keadaan secara legal berubah dari kondisi Damai
ke Kondisi Perang antara dua pihak yang berselisih kepentingan.
Hitler (Jerman 1930-an) berkembang cara baru bukan cara diplomasi tetapi juga bukan
penggunaan tindakan kekerasan senjata untuk membawa musuh tunduk. Cara baru disebut
subversi, yaitu dengan cara tertutup mengembangkan pengaruh terhadap bangsa atau pihak
yang menjadi sasaran untuk ditundukkan kehendaknya. Subversi dilakukan sebagai suatu
operasi Intelijen, yaitu suatu usaha tertutup, sehingga umumnya tidak secara langsung
menggunakan kekuatan militer. Pengaruh itu sedemikian rupa sehingga bangsa atau pihak lain
itu kemudian dengan mudah menuruti kehendak penyerang. Dengan cara itu tahun 1939
Jerman berhasil membawa pemerintah dan rakyat Austria untuk tunduk kepada Hitler. Hitler
belajar dari Sun Tzu (535 SM) pakar strategi perang China yang mengajarkan bahwa Jenderal
yang paling hebat adalah yang dapat mencapai tujuan perangnya tanpa melakukan
pertempuran. Berarti dapat menundukkan musuh tanpa penggunaan kekerasan senjata.
Berakhirnya Perang Dunia II muncul Perang Dingin terjadi Blok Barat (Imperialis) dan
Blok Timur (Komunis). Terjadi perebutan pengaruh ideologi dan politik global tanpa
penggunaan kekerasan senjata. Sebab kalau sampai terjadi penggunaan senjata, AS dan Uni
Soviet memiliki senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction), maka yang
terjadi adalah destruksi dunia, termasuk AS dan Uni Soviet sendiri akan turut hancur.
Terbukti Uni Soviet kalah dalam Perang Dingin, akhirnya Uni Soviet berantakan pecah
menjadi 15 negara bagian, tanpa AS dan Uni Soviet menggunakan senjatanya.
Berakhirnya perang dingin, model perang konvensional dengan menggunakan caracara militer bergeser ke peperangan model baru disebut Perang Asimetris (Asymmetric
Warfare). Clausewitz menyebutkan pusat kekuatan suatu negara terletak pada pertemuan
gaya tarik (gewicth) tiga unsur kekuatan negara (macht), yaitu rakyat, pemerintah, dan
militer. Tujuan utama dari perang ini adalah mengalahkan lawan tanpa pertempuran militer.
Lawan akan berupaya untuk melemahkan interaksi antar pusat kekuatan strategis secara
simultan. Interaksi antara pemerintah dan rakyat dilemahkan dengan memunculkan
beragam krisis yang membuat rakyat tidak lagi mempercayai kemampuan pemimpin dan
pemerintahan. Perang Informasi ini mengaburkan perang yang sesungguhnya,
menguburkan makna nasionalisme dan mengendurkan militansi patriotik rakyat.
Kunci keberhasilan taktik perang ini terletak di penguasaan teknologi informasi. Col Edward
Mann, (USAF) menyebutkan bahwa Perang Teluk tahun 1991 merupakan perang informasi
yang pertama kali dilakukan sebagai elemen peperangan informasi5).
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Perang Teluk, infrastruktur yang digelar lebih 3.000 komputer di zona perang yang
terhubung ke sistem komputer di AS, mampu menampung 700.000 sambungan telepon,
152.000 pesan setiap hari, dan menggunakan 30.000 frekuensi.
Dampak kebutuhan informasi.
Kebutuhan informasi membawa dampak positif antara lain; informasi mudah, cepat
diakses dan hemat serta meniadakan batas ruang dan waktu serta terciptanya perangkat
komunikasi user friendly. Sedangkan dampak negatifnya; penyalahgunaan informasi,
mengabaikan security dan privacy, lebih mementingkan speed dan kemudahan,
memunculkan kerawanan terhadap informasi, munculnya Cyber Crime (Virus, trojan,

spyware, hacker, fraud).
Klasifikasi i-War 6)

Kelas 1 : Personal i-War.
Serangan ditujukan kepada individu/pribadi antara lain pencurian identitas/data
dengan maksud tujuan tertentu (biasanya urusan pribadi dengan motif yang kuat).
Membocorkan rahasia perorangan dari suatu database. Hal ini tidak merupakan bahaya yang
potensial, tetapi bila menyangkut orang tertentu atau pejabat penting di suatu
pemerintahan/militer/intelijen dapat membahayakan/merugikan.
Contoh nya pada Juli 2011 kantor berita terkenal News of the World (NOW) milik
konglomerat media, Rupert Murdoch akhirnya ditutup karena ketahuan menjalankan aksi
kotor/ilegal yaitu penyadapan untuk mengoleksi informasi. Murdoch akhirnya diusir keluar
dari Inggris.
November 2012, David Petraeus mengundurkan diri sebagai Dirut CIA karena
terungkap dalam inbox emailnya ada percakapan berbau seksual/skandal dengan 2 wanita,
Paula Broadwell peneliti di Universitas Harvard sekaligus penulis biografinya dan Jily Kelly.
Maret 2012 pihak oposisi Suriah telah mempublikasi 3.000 dokumen email yang memuat
percakapan Presiden Assad dan istrinya diketahui istrinya bergaya hidup mewah kendati
krisis politik terjadi di Suriah dan menyebabkan ribuan rakyat tewas akibat tindak kekerasan
yang diduga dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah.
a.

Kelas 2 : Corporate i-War (spionase industri).
Lebih mencerminkan kompetisi antara perusahaan di seluruh dunia meliputi kegiatan
pencarian dan penyebaran informasi untuk kepentingan bisnis. Contohnya pada Oktober 2012
Grup Bakrie disadap jaringan telekomunikasi (hacking email dan telepon) dengan tujuan
mencuri data dan informasi guna memenangkan kompetisi secara tidak jujur dan ilegal.
Diketahui hacker berasal dari Perancis dan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro
Jaya.
Pada Maret 2013 Perusahaan telekomunikasi dan internet raksasa milik China, Huawei
mengecam Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) terkait pemberitaan New York
Times dan Jerman Der Spiegel berdasarkan bocoran dokumen rahasia Edward Snowden
(mantan kontraktor NSA) bahwa NSA telah menyadap jaringan internet dan telekomunikasi
Huawei selama bertahun-tahun. NSA telah mengakses dan memata-matai arsip surat-surat
elektronik serta komunikasi antara pejabat perusahaan China itu, dan bahkan kode sumber
rahasia dari beberapa produk Huawei.
b.

Kelas 3: Goverment i-War.
Tujuan perang ini adalah untuk melumpuhkan pemerintahan. Contohnya adalah
Konflik Rusia-Georgia, Rusia-Estonia. Rusia menyerang seluruh fasilitas komunikasi
pemerintahan Georgia dan Estonia sehingga sistem komunikasi menjadi lumpuh.
c.
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Kelas 4: Global i-War.
Melibatkan sebuah negara atau korporasi multinasional sehingga efek yang akan
ditimbulkan juga bersifat global. Dilancarkan terhadap industri, kekuatan ekonomi global
atau terhadap seluruh negara. Tujuan dari perang ini tidak hanya mencari informasi rahasia
dari data penelitian untuk keperluan sendiri, tetapi untuk mencapai kemenangan dengan
menghancurkan lawannya. Contoh penyadapan AS terhadap beberapa negara berdasarkan
data yang dibocorkan oleh Julian Assange melalui situs Wikileaks dan Edward Snowden.
d.

Bentuk Information Warfare7):

a.

Command and Control Warfare (C2W)

b.

Information Based Warfare (IBW)

c.

Psychological Operations (Phsyop)

Perang untuk menguasai komando dan kendali, yang melibatkan kegiatan untuk
mengganggu dan memutuskan rantai komando dan pengendalian. Melibatkan tindakan
perusakan secara fisik terhadap saluran komunikasi. Dalam Gulf War, rudal Scud milik Irak
dapat di hadang/dilumpuhkan oleh rudal Patriot milik AS dengan bantuan Electromagnetic
Pulse (EMP) Weapons. Para komandan militer menggunakan C2W untuk mendominasi bidang
informasi dan mencapai keunggulan taktis, strategis maupun operasional.
Perang berbasiskan informasi dan intelijen, yang merupakan bentuk tradisional dari
perang informasi. Hal ini melibatkan kegiatan pengumpulan dan penyadapan informasi dari
pihak musuh dengan memanfaatkan satelit komersial, satelit militer, UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) dan lain-lain. Perang yang jaraknya ribuan kilometer dapat dilakukan tanpa
menghadirkan fisik. Konsep perang robot seperti dalam film fiksi mungkin dapat menjadi
kenyataan. Amerika mempersiapkan generasi pertama robot militer humanoid dengan nama
PETMAN, dibuat oleh Boston Dynamics, salah satu perusahaan yang bekerja di bawah
DARPA (Defense Research Project Agency). PETMAN dibuat dengan kemampuan adaptasi
keseimbangan yang hampir menyerupai manusia. Dapat berjalan, berlari (hingga 7 km per
jam), berbelok, mengendap, berbaring dengan sempurna berkat teknologi auto-balance
yang mumpuni. Sebagian besar gerakan yang ia hasilkan juga terlihat mulus layaknya
manusia8).

Perang psikologi/urat syaraf meliputi berbagai rencana yang digunakan untuk
melakukan propaganda yang tujuan utamanya mempengaruhi opini, emosi, sikap dan
perilaku dari serangan kelompok musuh (asing) disamping dapat digunakan untuk
mempengaruhi opini, emosi, sikap dan perilaku kelompok sendiri (warga negara) dalam
mendukung tujuan nasional.
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Perang psikologi merupakan aplikasi dari psikologi dalam pelaksanaan suatu
peperangan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan tanpa kekerasan. Contoh,
penayangan adegan penyeretan mayat serdadu Amerika di Somalia tahun 1993 oleh CNN
terbukti sukses mempengaruhi publik Amerika untuk menghentikan keterlibatan US Army
secara lebih jauh dalam operasi militer di Somalia. Hal ini yang ditiru oleh kelompok ISIS
(Islamic State) dengan memenggal kepala jurnalis Amerika (James Folley dan Steven Sotloff)
serta pekerja sosial Inggris (David Haines) pada September 2014 kemudian mengupload
melalui internet (You Tube) agar Amerika tidak menyerang Irak dan Suriah.
Kegiatan dalam Psycological Warfare bersifat propaganda yang terdiri dari White
Propaganda, aktifitas yang dilakukan secara terang-terangan terutama di media dengan
maksud mendapat simpati dari pihak sendiri seperti tentang keberhasilan dalam pelaksanaan
pertempuran dengan menyiarkan melalui televisi, radio atau media lain. Black Propaganda,
propaganda terselubung yang tidak dikenal sumbernya, propaganda ini bersifat merugikan
yang dapat menjatuhkan mental atau sikap dan emosi lawan dengan maksud dapat
mematahkan semangat lawan. Gray Propaganda, propaganda yang tidak jelas identitasnya
antara sumber yang bersahabat atau sumber pihak musuh yang tidak bersahabat. Beberapa
ahli menilai bahwa propaganda ini sebagai propaganda hitam yang kurang mantap karena
masih bersifat samar.

d.

Hacker Warfare

e.

Electronic Warfare (EW)

f.

Economic Information Warfare

Menyerang kelemahan pada pengamanan sistem informasi dan jaringan komputer.
Tujuan dari perang ini adalah mengacau sistem informasi musuh dengan menyebarkan
informasi palsu ataupun mengambil data yang bersifat rahasia. Selama Perang Dingin
'Hanover Hacker” berhasil mencuri informasi dari file komputer di seluruh dunia dan
menjualnya kepada KGB. Selama Perang Teluk “Gulf War”, Saddam Hussein menawarkan
jutaan dolar untuk sebuah kelompok hacker Belanda untuk mengganggu sistem komando
dan kontrol pasukan koalisi. Reuters memberitakan jaringan komputer militer AS diretas
sampai puluhan ribu kali antara tahun 2001 dan 2002. Hacker-hacker dapat mengakses
teknik enkripsi radio, sistem target laser, kurir yang membawa dokumen rahasia, jaring
komunikasi komando dan nomor kartu kredit.
Perang Elektronika (Pernika) adalah aksi militer yang menyertakan penggunaan
gelombang elektromagnetik dan pengarahan energi gelombang elektromagnetik untuk
mengendalikan spektrum gelombang elektromagnetik sendiri dan atau untuk menyerang
musuh serta mencegah musuh menggunakan gelombang elektromagnetik tersebut bagi
kepentingannya. Pernika terdiri dari Serangan Elektronik (Electronic Attack/EA) bersifat
aktif dan pasif, Perlindungan Elektronik (Electronic Protective/EP) bersifat aktif dan pasif,
serta Dukungan Pernika (Electronic Warfare Support/ES) bersifat pasif.
Perang informasi ekonomi, perang ini termasuk mengacaukan bursa saham,
penyerangan terhadap nomor rekening di bank, dan mengacaukan nilai mata uang. Macamnya
antara lain Information Blockade, contohnya untuk makanan yang menjadi favorit dan
terkenal diseluruh dunia adalah Coca Cola, Mc Donald, KFC. Formula/resep untuk membuat
makanan tersebut dirahasiakan untuk menjaga persaingan bisnis yang menguntungkan.
Information Imperialism (Penguasaan), penguasaan informasi seseorang atau dominasi
atas yang lain, contoh dominasi media elektronik (CNN, BBC dll), website (Yahoo, Google,
MSN), sosial media (Facebook, Path, Instagram, Twitter, Skype, Whatsapp, BBM, Line, Linked
dll). Menunjukkan imperialisme informasi dari negara-negara barat.
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g.

Cyber Warfare.

Perang yang sudah menggunakan jaringan komputer dan Internet atau dunia maya
(cyber space) dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan ke sistim informasi
lawan. Kegiatan Cyber Warfare saat ini sudah dapat dimasukan dalam kategori perang
informasi berskala rendah (low-level information warfare) yang dalam beberapa tahun
mendatang mungkin sudah dianggap sebagai peperangan informasi yang sebenarnya (the

real information warfare).

Bentuk perang yang masih menjadi pertanyaan apakah itu realistis atau tidak.
Merupakan bagian fiksi dari kemajuan teknologi informasi. Douglas Waller Washington,
menggambarkan mengenai bagaimana tentara di masa depan berperang9). Karakteristik
dasar Cyber Warfare; perang dilancarkan melalui bidang informasi super canggih secara
komprehensif dan interaktif, target berupa pengetahuan manusia, keyakinan dan pikiran baik
bersifat militer dan non-militer, pertempuran dilakukan di depan layar monitor bukan di
medan perang konvensional antar pasukan tentara virtual rekaan komputer dengan
kemampuan Artificial Intelligence atau punya kecerdasan sendiri.
Konsep 'Cyborg' mungkin suatu saat nanti akan menjadi kenyataan dengan
kecanggihan teknologi. Cyborg, singkatan dari Cybernetic Organism (Organisme Sibernetik).
Istilah ini diciptakan oleh Manfred Clynes pada tahun 1960 guna menggambarkan kebutuhan
manusia untuk meningkatkan fungsi biologis artifisial dalam bertahan hidup pada ruang
lingkup dari lingkungan yang tak bersahabat10). Tujuannya untuk menambah atau
meningkatkan kemampuan dari organisme dengan memanfaatkan teknologi. Cyborg
memperoleh arti yang lebih umum untuk menggambarkan ketergantungan manusia pada
teknologi. Namun, sebagian orang beranggapan bahwa cyborg adalah sesuatu yang
setengah manusia dan setengah mesin contohnya Terminator.
Strategi Serangan Information Warfare7)
Strategi serangan IW yaitu; pencurian informasi, modifikasi informasi, penghancuran
informasi, perusakan infrastruktur informasi.
Senjata dan Sarana Information Warfare7)
a.
Virus Komputer. Suatu program disebut virus apabila memiliki kriteria; kemampuan
untuk mendapatkan informasi, memeriksa suatu program, menggandakan diri dan
menularkan, melakukan manipulasi, menyembunyikan diri. Apabila komputer terkena virus
komputer dapat menyebabkan; komputer mati/rusak, kehilangan informasi, salah mengelola
informasi/instruksi. Jenis-jenis Virus antara lain sebagai berikut :
1)
Viruses, sebuah program yang mempunyai kemampuan ‘memecahkan diri’ dan
meng-’copy’ ke dalam program/sistem lainnya, bergantung pada program yang
lainnya, akan aktif bila ‘sesuatu’ yang mengandung virus dijalankan, biasanya dalam
lingkungan satu sistem operasi, walaupun ada yang beda sistem operasi, menginfeksi
memori dan media penyimpanan.
2)
Worm,
tidak bergantung dengan suatu program/program mandiri,
memperbanyak dirinya dengan cara mencopy dirinya sendiri dari 1 komputer ke
komputer yang lainnya, menggunakan jaringan/network dan memanfaatkan sumber
daya jaringan, tidak menyerang program, tidak merubah program, tidak merusak data,
tetapi berbahaya.
3)
Trojan Horses, suatu penggalan program yang bersembunyi di dalam program
dan mempunyai suatu fungsi yang khusus. Sering disembunyikan di dalam program
yang menarik user misalnya suatu permainan yang baru, biasanya digunakan untuk
menyadap password seseorang.
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Program Trojan Horse yang cerdik; tidak meninggalkan jejak, tidak terdeteksi,
diprogram agar dapat menghancurkan dirinya sendiri sebelum terdeteksi.
4)
Bombs, seperti Trojan Horse, seringkali digabung dengan virus, worm dan
program yang menyerang sistem, bekerja berdasarkan tanggal, jam atau kondisi
tertentu, ada 2 macam bomb, time bomb (bekerja berdasarkan waktu tertentu) dan
logic bomb (bekerja berdasarkan kejadian/kondisi tertentu).
5)
Trap Doors/ Back Doors, suatu teknik yang digunakan oleh si programmer
untuk masuk ke suatu sistem, merupakan jalan rahasia untuk masuk ke suatu sistem,
fungsinya untuk memberikan kepada si programmer untuk masuk ke suatu sistem
lewat ‘pintu belakang’, kadangkala programmer membiarkan trap door di dalam
program untuk pengetesan program atau memonitor suatu operasi.
b.

Sniffers
Sniffer adalah kata lain dari "network analyser" yang berfungsi sebagai alat untuk
memonitor jaringan komputer. Alat ini dapat dioperasikan hampir pada seluruh tipe protokol
seperti Ethernet, TCP/IP, IPX, dan lainnya. Password Cracker adalah sebuah program yang
dapat membuka enkripsi sebuah password atau sebaliknya malah untuk mematikan sistem
pengamanan password. Destructive Devices adalah sekumpulan program virus yang dibuat
khusus untuk melakukan penghancuran data-data, di antaranya Trojan Horse, Worms, Email
Bombs, dan Nukes.
c.

Van Eck Detection
Komputer dan alat elektronik memancarkan frekuensi ke dalam spektrum gelombang
elektromagnetik melalui udara. Penerima frekuensi dapat menerima sinyal frekuensi dari
televisi, radio dan gelombang elektromagnetik berupa suara/data. Kegiatan menerima dan
mencari gelombang elektromagnetik/frekuensi disebut Deteksi Van Eck, diambil dari nama
penemunya, Profesor Wim van Eck (ilmuwan Belanda).
d.

Cryptography
Ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita dan informasi. Ilmu yang mempelajari
teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti
kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Jika kode
kriptografi yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, perorangan, militer dapat
dipecahkan/dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian
dan bahaya. Pemerintah Amerika telah menetapkan Data Encryption Standard (DES) sebagai
standar nasional untuk perlindungan data. The National Security Agency (NSA) telah
mengklasifikasikan DES sebagai "sistem senjata" sehingga membuatnya ilegal untuk
mengekspor DES luar Amerika tanpa persetujuan dari NSA, Departemen Luar Negeri dan
Departemen Perdagangan.
e.

Microbes and Nano-Machines, Nano Robotic
Mikroba dan Nano-Mesin adalah robot kecil atau makhluk buatan lebih kecil dari
semut. Target adalah menyerang/memakan perangkat keras atau CPU komputer. Nano
Robotic adalah robot kecil yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan intelijen.
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f.

Chipping
Bagian paling penting dari sebuah komputer adalah Central Processing Unit (CPU),
dan bagian yang paling penting dari CPU adalah mikroprosesor biasa disebut "chip". Dalam
pengoperasian CPU bisa terjadi kerusakan/kesalahan, tapi jika kerusakan/kesalahan
dilakukan dengan sengaja oleh produsen atau pihak lain dengan menata ulang sirkuit
elektronik atau menambahkan chip yang tidak diketahui fungsinya hal itu disebut chipping.
Tujuan adalah agar CPU yang sudah di setting oleh produsen menerima dan mengirim
sinyal pada frekuensi tertentu yang memungkinkan identifikasi sehingga bisa dikendalikan
dari luar. Komputer dapat menjadi bom waktu atau alat sadap, ketika komputer yang sudah
ditanam dan diprogram melakukan fungsi tertentu pada siklus tertentu.
g.

HERF Guns and EMP/T Bom.
HERF (High Energy Radio Frequency) senjata magnetik yang menargetkan sirkuit
elektronik dalam sistem komputer. Memancarkan energi elektromagnetik yang tinggi
terhadap target. Dengan kekuatan puluhan megawatt listrik dapat mengganggu target di
sekitar 5 km. The Elektromagnetik Pulse Transformer, atau EMP/T Bomb, identik dengan
HERF Gun tapi dayanya seribu kali lebih kuat. Jenis senjata ini tidak mematikan manusia,
namun dapat menghancurkan kemampuan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan
militer. Dapat digunakan untuk menghancurkan pesawat tanpa ditemukan jejaknya.
Netherlands Prins Maurito Laboratory (PML) telah mengembangkan proyek EMP/T Bom
untuk senjata di Fregat masa depan.
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Other i-War Weapons
Low Energy Lasers (Laser Energi Rendah), Electric Power Disruption Bombs or
Graphite Bombs. Low Energy Lasers digunakan untuk merusak sistem optik dan sensor.
Electric Power Disruption Bombs or Graphite Bombs dapat menyebabkan korsleting besar
jalur transmisi dan gangguan pasokan listrik. Selama konflik Kosovo tahun 1999, bom
tersebut digunakan untuk menghancurkan pembangkit listrik di Belgrade.
h.

Sasaran Serangan i-War.
Meliputi semua sistem informasi musuh, baik yang bersifat pasif maupun aktif yaitu;
Sistem komunikasi musuh, Sistem radar aktif/pasif musuh, Sistem senjata musuh, Sistem
navigasi musuh, Personel musuh, Sistem Pernika musuh, meliputi; Intel Komlek ( Signal
Intelligent) musuh, Dukungan Pernika (Electronic Warfare Support) musuh, Serangan
Elektronika (Electronic Attack) musuh, Perlindungan Elektronika (Electronic Protective)
musuh.
Beberapa contoh serangan i-War 11)
a.

Kevin Mitnick (1990)
Di kalangan hacker dunia, sosok Kevin Mitnick adalah legenda. Dalam usia 16 tahun,
Kevin sudah membobol sistem komputer Digital Equipment Corporation dan Pacific Bell.
Pada awal 1990-an, Mitnick membobol jaringan perusahaan besar termasuk Motorola, NEC
Corporation, Sun Microsystems dan Fujitsu Siemens. Ia juga pernah 'menginvasi' komputer
FBI. Mitnick pun pernah dinobatkan sebagai penjahat komputer “most wanted” akhirnya
ditangkap aparat pada tahun 1995 dan dijatuhi hukuman 46 bulan. Saat ini menjalani profesi
sebagai konsultan security.
b.

NASA (2001)
Gary McKinnon hacker Inggris melancarkan serangan ke 97 komputer milik NASA dan
militer AS selama 13 bulan antara Februari 2001 sampai Maret 20012 di rumah pacarnya di
London. Otoritas AS mengklaim dia menghapus file sangat penting dan mematikan 2000
komputer milik militer selama 24 jam. McKinnon menyatakan bahwa keamanan komputer di
AS seperti sampah. McKinnon juga mengcopy berbagai data penting dan password ke
komputer pribadinya.
c.

Titan Rain (2003)
China dilaporkan melancarkan serangan cyber besar-besaran ke Amerika Serikat yang
dinamai Titan Rain. Serangan berlangsung terus menerus selama tiga tahun dan menyerang
institusi penting di AS seperti NASA, Lockheed Martin, dan Sandia National Laboratories dan
Kementerian Luar Negeri Inggris.
d.

Estonia (2007)
Pada 27 April 2007, serangan cyber besar-besaran melanda Estonia. Sasaran
serangan adalah institusi penting (parlemen, bank, kementerian, media massa).
Kebanyakan serangan berjenis distributed denial of service dengan metode spamming dan
deface. Serangan ini salah satu yang paling canggih dan sistematis. Banyak yang
beranggapan pelakunya didukung negara. Konon serangan dilakukan sebagai protes
kebijakan Perdana Menteri Andrus Ansip karena membongkar sebuah monumen tentara
Rusia dari ibu kota Estonia.
Menteri luar negeri Estonia, Urmas Paet menuding Rusia terlibat secara langsung
dalam serangan tersebut. Namun mereka tidak dapat mengajukan bukti kuat dan pihak
Rusia membantahnya. Tahun 2012, Dmitri Galushkevic hacker Rusia dihukum di Estonia
karena melancarkan serangan tersebut.
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e.

Georgia (2008)
Rusia dan Georgia terlibat konflik di Ossetia Selatan. Serangan cyber melumpuhkan
beberapa situs pemerintah Georgia dan situs-situs media lokal, setelah Georgia menyerang
Ossetia Selatan. Serangan mirip dengan serangan ke Estonia pada 2007. Serangan terhadap
Georgia juga dilakukan menggunakan metoda Distributed Denial of Service. Penyerang telah
mengembangkan botnet, di mana masyarakat bisa mengunduhnya untuk membantu
serangan terhadap situs-situs Georgia.
f.

Sentral Komando AS (2008)
Sumbernya dari sebuah USB flash drive yang diselipkan ke salah satu laptop di sebuah
markas militer AS di Timur Tengah. Flash disk tersebut mengandung kode berbahaya yang
dikembangkan oleh intelijen asing dan menyebar melalui sistem komputer Departemen
Pertahanan AS dan menyebabkan data dikirim ke server asing. Serangan lainnya dilakukan
melalui media portabel yaitu peristiwa penyalinan 250 ribu data memo diplomatik AS dan
video serangan heli Apache pasukan AS terhadap sekelompok sipil oleh Prajurit Satu Bradley
Manning ke dalam CD Lady Gaga dari salah satu markas militer AS di Irak.
g.

Operasi Aurora (2009).
Sekitar 30 perusahaan besar termasuk Google dan Adobe Systems, menjadi korban
serangan cyber. Para hacker berhasil mencuri properti intelektual dari perusahaanperusahaan dengan memanfaatkan celah keamanan pada browser Internet Explorer. Vice
President of Threat Research McAfee, Dmitri Alperovitch menemukan kata ‘Aurora’ pada
direktori file di komputer penyerang. Hacker menamakan Aurora sebagai nama operasi ini.
Hacker tidak menginginkan uang tapi mengincar repositori sistem proprietari dan properti
intelektual yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan serta kode sumber sistem yang
merupakan hal yang terpenting dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Beberapa tokoh oposisi
China juga diincar. Dari dokumen yang dibocorkan oleh Wikileaks, serangan ini diinstruksikan
oleh seorang petinggi di pemerintahan China.
h.

The Arab Spring/Revolusi Musim Semi di kawasan Arab (2010).
Adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Protes
ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan,
demonstrasi, pawai dan dominan dengan pemanfaatan media sosial, (Facebook, Twitter, You
Tube, Skype). Dimulai 18 Desember 2010, di Tunisia dan Mesir, perang saudara di Libya,
pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah dan Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania,
Maroko dan Oman, protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan
Sahara Barat.
i.

Stuxnet (2010)
Virus komputer yang sangat canggih dinamai Stuxnet menyerang fasilitas nuklir Iran.
Pembuat Stuxnet ingin masuk ke dalam sistem dan tidak ditemukan untuk waktu lama dan
melakukan perubahan secara perlahan dan diam-diam, tanpa menimbulkan kegagalan
sistem. Awalnya, Stuxnet dikira sebagai worm biasa yang cukup canggih. Tapi, peneliti
kemudian menemukan worm itu menargetkan sistem khusus 'supervisory control and data
acquisition' (SCADA). SCADA digunakan untuk mengendalikan sistem pipa, pembangkit listrik
tenaga nuklir dan perangkat manufaktur lainnya. Karena kecanggihannya, Stuxnet
kemungkinan besar adalah buatan sebuah negara.
Peneliti menemukan bahwa Stuxnet dirancang untuk melakukan pencegatan perintah
spesifik dari SCADA ke fungsi tertentu, targetnya PLTN Bushehr atau Natanz di Iran.
Serangan worm Stuxnet menurut para pakar sebagai salah satu serangan terbesar yang
melibatkan kode program yang sangat kompleks.
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Serangan worm ini memanfaatkan berbagai macam celah yang ada di sistem operasi
Windows yang belum banyak diketahui dan mengincar sistem industri yang mengendalikan
berbagai perangkat mesin di instalasi pembangkit listrik maupun di pabrik-pabrik.
Beberapa saat kemudian, Iran kembali diserang oleh Duqu, virus yang dinilai sebagai
kembaran Stuxnet. Kesamaan sifat Duqu dan Stuxnet memunculkan spekulasi bahwa
malware ini dibuat oleh orang yang sama atau penjahat cyber di balik Stuxnet memberikan
kode ke pengembang Duqu.
j.

Flame (2012)
Iran terkena serangan cyber yang canggih lagi. Virus diduga turunan dari Stuxnet.
Pejabat senior Iran mengklaim jaringan komputer yang menangani sektor minyak Iran
diserang salah satu virus komputer paling canggih saat itu, dinamai Flame. Virus ini punya
kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya, yakni 'menyambar' setiap data yang ada
dan 'menguping' di komputer si pengguna. Banyak penelitian keamanan menyebutkan Flame
sejatinya memang disponsori suatu negara. Analis di Symantec menemukan virus kompleks
tersebut menggunakan mesin 'honeypot' dan memperhitungkan 'suicide code' yang mereka
kirimkan akan menghapus semua jejak keberadaan Flame pada komputer yang terinfeksi.
k.

Indonesia
Menkominfo menyatakan keamanan internet nasional Indonesia dalam kondisi buruk
berdasarkan laporan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure
(ID-SIRTII) 12). Indonesia menjadi negara target serangan (hacker) terbesar di dunia yang
mencapai 1.277.578 serangan atau 42.000 serangan per hari. Tahun 2008-2011 total
90.119.252 website telah di hack. AS dengan 332.000 serangan atau 11.000 serangan per
hari. RRC dengan 151.000 serangan atau 5.000 serangan per hari. Pada 3 Juli 2003,
pesawat F-16 Fighting Falcon TNI-AU sempat dikacaukan radarnya di atas utara Pulau
Bawean oleh pesawat F-18 Hornet US Navy.
Yang sangat menonjol i-War gencar dilakukan untuk kepentingan dan tujuan bisnis
maupun politik. Beberapa partai politik/kontestan Pemilu 2014 melakukan i-War saat
rangkaian kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 dengan tujuan propaganda
politik agar dapat meraih suara/simpati terbanyak dari rakyat dan menjatuhkan kredibilitas
saingan politiknya. Presiden SBY mengatakan faktor yang menyebabkan elektabilitas Partai
Demokrat menurun dengan tajam pada tahun 2014, yakni karena pemberitaan media yang
tidak berimbang dalam memberitakan setiap kasus korupsi yang menjerat kader Partai
Demokrat 13). Kemudian Partai Demokrat juga digempur habis-habisan selama dua tahun
oleh sejumlah televisi dan media cetak yang membangun persepsi publik, seolah-olah Partai
yang banyak korupsinya.
Desember 2014 terdapat serangan virus PhotoViewer apk dan The Ransomware
melalui sms berantai di handphone yang dapat merusak sistem operasi. Pemegang
handphone menerima sms yang berisi link photo untuk dibuka. Apabila link tersebut dibuka
maka otomatis akan mengirim link tersebut ke semua kontak yang tersimpan di dalam
handphone. Serangan tersebut terjadi juga di Amerika14) pada bulan November 2014,
Singapura15), Malaysia16).
Belum diketahui kerugian dari serangan tersebut namun dapat dipakai sebagai bahan
pertimbangan dan kajian dalam tindak pidana terkait isi sms yang dapat dikirim oleh pihak
lain (bukan pemilik nomor/pemegang HP).
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l.

Serbuan Anonymous
Anonymous adalah kelompok hacker yang bergerak di bidang hacktivism. Mereka
biasanya melancarkan serangan untuk memprotes kebijakan pemerintah tertentu, misalnya
penyensoran internet. Salah satu serangan yang menghebohkan terjadi pada awal tahun
2012. Memprotes kebijakan Stop Online Piracy Act (SOPA), Anonymous melancarkan
serangan besar besaran pada berbagai website penting. Seperti Departemen Kehakiman AS,
FBI, Universal Music Group, Recording Industry Association of America (RIAA), Motion
Picture Association of America (MPAA), dan Broadcast Music, Inc. Situs situs tersebut sempat
berhenti beberapa saat. Majalah Time sempat memasukkan Anonymous sebagai salah satu
kelompok paling berpengaruh di 2012.
Information Warfare di berbagai negara.
a.

Inggris
Dilaksanakan oleh lembaga khusus Research Institute in the Science of Cyber
Security (RISCC). Organisasi baru ini menghimpun para pakar ilmu sosial, matematika dan
ilmu komputer dari berbagai universitas terkemuka di Inggris. Mereka bersatu mencari solusi
untuk menghadang ancaman cyber yang ditujukan ke Inggris. Inggris juga sering
mengadakan program pelatihan bernama Cyber Security Challenge. Program ini melatih para
hacker agar mampu menghadapi tantangan cyber masa depan. Organisasi intelijen Inggris
MI6 juga gencar melakukan serangan cyber. Mereka tercatat pernah membobol website
milik Al Qaeda.
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b.

Rusia
Memiliki lembaga khusus pertahanan cyber, seperti Russian Cyber Forces. Tentara
cyber Rusia diduga kuat pernah melakukan serangan hebat ke Estonia pada tahun 2008.
Ketika itu, website penting di Estonia banyak yang tumbang dan mengganggu jalannya
pemerintahan. Anggaran yang disediakan Rusia untuk pertahanan cyber di estimasi sebesar
US $ 127 juta pada tahun 2008. Setidaknya 7.300 pakar internet dan komputer telah
dihimpun untuk memperkuat kapabilitas cyber.
c.

Amerika Serikat
Dilaksanakan oleh United States Cyber Command (2009) dan National Security
Agency, bertanggung jawab mempertahankan AS dari serangan cyber dan mempertahankan
infrastruktur penting. Mantan presiden George W Bush pernah menyatakan NSA
melancarkan serangan cyber secara terorganisir. Amerika Serikat (AS) akan membuat
sebuah markas baru komando cyber yang akan dibangun di Fort Meade, Maryland dengan
biaya USD 358 juta atau sekitar Rp 3,575 triliun. Markas ini akan diisi oleh sekitar 3.000
hingga 4.000 prajurit unit cyber baru. AS berusaha untuk terus menambah jumlahnya hingga
empat kali lipat di akhir tahun 2015. Pasukan baru di markas ini akan berfokus untuk
melakukan pertahanan, mendeteksi dan mengentikan penetrasi jaringan komputer militer
dan lokasi penting lainnya dari serangan musuh AS seperti China, Iran dan Korea Utara.

d.

India
India sering dilanda ancaman cyber sehingga pada tahun 1998 membuat perubahan
doktrin militer dan blue print untuk menghadapi perang elektronika dan perang informasi.
India diperkuat dengan melatih sekitar 500 ribu pakar komputer. India menghadapi berbagai
serangan cyber yang cukup masif. Sebagian di antara serangan tersebut berasal dari China.
Tentara cyber India juga cukup aktif melancarkan serangan di saat-saat tertentu,
diantaranya ke Pakistan meskipun tetangga dekat, kerap berselisih dengan India.
e.

Indonesia
Pemerintah sudah menyadari dan memikirkan tentang pentingnya ketahanan nasional
di bidang cyber. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dengan melibatkan seluruh
unsur di bawahnya (Mabes TNI dan Angkatan) berencana membangun Badan Cyber
Nasional. Badan Cyber Nasional inilah yang akan bertugas untuk menjaga keutuhan bangsa
dan negara di dunia maya.
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Badan Cyber Nasional akan diawaki oleh unsur militer dan sipil, yang akan bekerjasama
dengan seluruh stake holder baik dari Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara dan
lembaga terkait lainnya. Keterlibatan semua unsur ini akan jelas apa berbuat apa, sehingga
sinergisitas pengelolaan tehnologi informasi dapat berjalan dengan baik.
f.

China
Dalam doktrin Sistem Pertahanan Negara yang terintegrasi, China People's Liberation
Army (PLA) telah merumuskan doktrin Cyber War. Untuk memperkuat kemampuan cybernya
dilakukan perekrutan, pelatihan, simulasi perang cyber dan latihan militer. PLA secara aktif
mengumpulkan info bidang Iptek untuk mendukung kebijakan negara. Industri untuk
mendukung tehnologi diprioritaskan produk dalam negeri. China Cyber melibatkan sipil dengan
nama Unit 61389, unit rahasia militer China yang bermarkas di Datong Rd, Pudong New Area
of Shanghai. China dituduh pernah menyerang sistem komputer AS secara masif di tahun
2002, yang diberi kode Titan Rain. Saat itu, China berhasil meraup sekitar 20 terabytes data
dari jaringan komputer AS. Pada tanggal 19 Februari 2012, Mandiant sebuah perusahaan
konsultan keamanan informasi asal Virginia, USA, mempublikasi telah memantau kelompok
hacker dengan sebutan comment crew yang secara sistematis melakukan pencurian ratusan
terabyte data dari 141 organisasi di dunia sejak tahun 2006.
Tuduhan tersebut dibantah oleh Geng Yansheng, juru bicara Kementerian Pertahanan
China, dan menyatakan website militer China pernah diserang 144.000 kali dalam sebulan
pada tahun 2012 oleh hacker asing, 62,9% dari Amerika Serikat 17). US-China Economic and
Security Review Commission menyatakan Amerika Serikat sangat waspada terhadap kekuatan
cyber China. Majunya kemampuan operasi cyber China bisa melakukan bermacam serangan
cyber yang tak bisa dibalas Amerika, bahkan mungkin juga tidak bisa dideteksi. China
menutup akses (blockade) sejumlah sosial media yang paling populer di seluruh dunia (You
Tube, Facebook, Twitter) agar rakyatnya tidak terpengaruh oleh arus informasi dari media
barat.
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g.

Iran
Setelah serangan Stuxnet di fasilitas nuklirnya, Iran menyaksikan efek dari bentuk
terbaru spionase internasional dan cyber war. Iran sadar bahwa mereka harus menjadi
pemain dalam permainan. Iran sedang mengejar pengembangan dari program cyber untuk
melawan musuh-musuhnya. Iran Army kerjasama dengan universitas membentuk dan
melatih personel dalam kemampuan tehnologi. Iran secara aktif mencari dan membeli
tehnologi serta bantuan tehnis militer dari Rusia dan India. Tahun 2009 terbentuk The Iranian
Cyber Army yang berhasil melumpuhkan 4 buah drone milik AS dan mendaratkan dengan
aman pada tahun 2011. Namun, yang diketahui publik hanya dua buah yaitu ScanEagle dan
UAV RQ-170 Sentinel produksi Lockheed Martin. ScanEagle adalah drone kelas menengah
buatan Boeing yang digunakan untuk tujuan mata-mata, UAV RQ-170 adalah drone paling
canggih dan modern, pesawat siluman, tidak terdeteksi oleh radar. Pihak AS mengatakan
drone tersebut merupakan bagian dari misi pengintaian CIA yang melibatkan intelijen dan
militer yang ditempatkan di Afganistan.
Presiden AS Barack Obama sempat meminta Iran mengembalikan pesawat drone
tersebut. Namun Wakil Komandan Militer Iran Jenderal Hossein Salami mengatakan, tidak
ada negara yang mau wilayahnya disusupi pesawat mata-mata dan menolak mengembalikan
pesawat tersebut. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei tanggal 11 Mei 2014
memamerkan tiruan drone UAV RQ-170 Sentinel dan memposting foto tersebut di situs
resminya18).

h.

Korea Utara
Korea Utara dikenal dengan pemerintahan otoriter (tangan besi). Meski termasuk
negara yang terisolasi dan miskin ternyata Korut mempunyai pasukan cyber sangat terlatih
yang tergabung dalam sebuah divisi bernama Bureau 121. Bureau 121 adalah bagian dari
General Bureau of Reconnaissance, agen intelijen milik militer Korea Utara. Divisi ini diawaki
oleh sejumlah orang-orang pilihan dengan kemampuan di atas rata-rata. Peretas (hacker)
militer tergolong orang yang paling dihargai kemampuannya. Mereka dipilih secara hati-hati
dan dilatih sejak berusia dini. Biro ini diperkuat sekitar 1.800 pasukan cyber, yang semuanya
dianggap sebagai pasukan elit. Hal tersebut diungkapkan oleh Jang Se-Yul kepada Reuters,
Sabtu (6/12/2014). Jang Se-Yul sempat belajar di ilmu komputer di Universitas Militer Korea
Utara kemudian melarikan diri ke Korea Selatan pada tahun 2008. Kang Myong Do
menantu dari mantan PM Korea Utara yang telah membelot ke Korsel jug a
menyatakan walaupun AS memantau kemampuan Korea Utara dalam meretas, mereka
tetap bisa melakukannya dan kemampuan Korea Utara dalam meretas adalah yang
terbaik di dunia. Korea Utara bisa menghancurkan Korea Selatan tanpa melakukan
serangan bersenjata tetapi melalui serangan cyber.
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Desember 2014 server Sony Picture dibobol oleh tim hacker bernama Guardians of
Peace. Beberapa film dari Sony Pictures yang belum tayang bocor di internet. Peretas juga
meminta sejumlah uang dan intimidasi. Pemerintah AS menuduh Korut dalang di balik
peretasan besar-besaran dan paling merusak yang pernah terjadi di AS 19). Namun tuduhan
tersebut dibantah pihak Korut dan menawarkan investigasi bersama. Amerika meminta
bantuan China untuk mengatasi serangan Cyber tersebut karena semua alat komunikasi dari
Korut dioperasionalkan melalui jaringan China. Diduga serangan cyber dari Korea Utara
terkait dengan akan dirilisnya film The Interview .
The Interview adalah sebuah film komedi tentang dua jurnalis yang disewa oleh
CIA untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un. Rencananya, film itu akan
dirilis pada 25 Desember 2014. Film itu membuat Korea Utara tersinggung. Setelah
serangan terhadap Sony Pictures, akhir Desember 2014 giliran jaringan internet di
Korut lumpuh, pihak Korut menuduh Amerika sebagai dalangnya.

Ancaman i-War
a.
Pada saat ini telah terjadi pergeseran dan perubahan paradigma seperti paradigma
ancaman,keamanan, perang dan operasi militer, dimana ancaman yang menjadi pokok
perhatian telah bergeser dan berubah dari ancaman tradisional menjadi ancaman non
tradisional. Hal ini mengakibatkan ancaman terhadap keamanan nasional menjadi semakin
meluas dan timbul dari berbagai sudut dan aspek kehidupan yang dapat muncul sewaktuwaktu di seluruh tanah air dengan pola-pola yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satu
contoh yang terjadi adalah pergeseran paradigma dari perang konvensional menjadi perang di
segala aspek kehidupan yang dikenal dengan istilah The Future War, yaitu perang atau
konflik di antara sesama rakyat. Penggunaan hard power atau kekuatan militer dalam aspek
tertentu juga menjadi tidak lagi populer dan dinilai tidak efisien. Sehingga, muncul cara baru
yang lebih efisien dengan kerusakan yang lebih dahsyat, yaitu menggunakan soft power,
melalui bentuk peperangan seperti culture warfare, economic warfare, financial warfare dan
information warfare.
b.
Ancaman terhadap satu negara memang beragam, salah satunya adalah munculnya
skenario perang modern yang harus diantisipasi sejak dini. Perang yang dimaksud bukan lagi
dimaknai pertempuran bersenjata, namun perang dengan menggunakan jaringan komputer
dan internet di dunia maya (cyber space) dalam bentuk pertahanan dan penyerangan
informasi yang dampaknya jauh lebih serius dibanding dunia nyata. Menhan RI Ryamizard
Ryacudu mengatakan, musuh nyata saat ini bukan lah perang besar-besaran (konvensional)
20). Namun yang terkait dengan terorisme, bencana alam, wabah penyakit, perampokan dan
pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, perang cyber dan intelijen serta
penyalahgunaan narkotika.
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Adanya dinamika yang terus berkembang dengan cepat, khususnya kemajuan teknologi
telah menuntut RI mampu mengantisipasi berbagai ancaman yang ditimbulkan dari
kemajuan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi.
c.
Selama ini serangan i-War dalam berbagai bentuk mungkin telah terjadi pada kita.
Hanya saja, kita tidak menyadari telah diserang dan diambil informasinya apalagi menyadari
untuk apa informasi tersebut dipakai oleh pihak lain. Apakah benar kita sedang mengalami
serangan i-War atau sekedar menjadi penonton untuk kemudian ketinggalan kereta ? Karena
bila benar, sudah semestinya kita tahu bentuk dan rupanya serta bersiap mengahadapinya
untuk saat ini terlebih persiapan untuk masa mendatang. Sehingga siapapun yang
menguasai Information Warfare secara menyeluruh, yang memiliki titik utama teknologi
informasi (di bidang apapun), dapat dikatakan kuat namun sayangnya sekaligus juga rawan
karena titik utamanya jelas.
d.
Penggunaan senjata cyber sangat berbahaya karena bisa merusak segala macam hal
lain yang bukan termasuk dalam sasaran. Misalnya pada kasus Stuxnet, program itu sulit
dikontrol begitu sudah dilepaskan dan tidak mengenal batas negara. Artinya, ia bisa saja
berubah menjadi senjata makan tuan atau menyebar ke negara-negara lain yang tak punya
urusan dengan negara yang terlibat konflik.

e.
Tahun 2013 insiden keamanan cyber ditandai oleh berbagai kejadian yang
menghebohkan dunia antara lain publikasi dokumen rahasia oleh Julian Assange melalui
situs Wikileaks dan pengakuan Edward Snowden mengenai kegiatan penyadapan yang
dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) di seluruh dunia. Selain itu,
berbagai kegiatan mata-mata cyber yang dilakukan, seperti Red October, NetTraveler,
Icefog, dan MiniDuke, sengaja didesain untuk mencuri data dari badan pemerintahan dan
institusi riset. NetTraveler bahkan memakan korban di 40 negara di seluruh dunia. Diantara
pelaku juga telah menyiapkan tentara bayaran cyber, yaitu kelompok spesialis APT
(Advanced Persistent Threat) bayaran yang fokus pada operasi hit-and-run. Hacker jenis ini
biasanya sangat terorganisir, dan terdiri dari grup-grup yang memiliki dana kuat serta
mempunyai tujuan jangka panjang. Tujuan mereka adalah mencuri properti intelektual
sebuah perusahaan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat.
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Mereka menjiplak ide dan produk perusahaan lain untuk direalisasikan di wilayah mereka,
atau menjual informasi yang mereka dapat ke pelelang tertinggi.
Cyber Threath Spectrum21)
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f.
Perkembangan informasi dan tehnologi di Indonesia sudah masuk industry komersill,
untuk branding seseorang

Bisnis layanan jasa untuk menaikan citra dan popularitas melalui Sosial Media
Tantangan i-War
a.
Saat ini informasi merupakan sumber daya dan tulang punggung bagi setiap organisasi,
baik pemerintah, militer, perusahaan dan perorangan. Oleh karena itu, informasi menjadi
bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi dan pelaksanaan
fungsi-fungsi manajemen dari birokrasi dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang
berkembang dengan cepat. Dalam kondisi seperti ini, informasi telah menjadi aset yang sangat
berharga, karenanya sangat penting untuk dilindungi dari hal-hal yang dapat menimbulkan
kerawanan. Kasus penyadapan yang dibocorkan oleh situs Wikileaks dan Edward Snowden
menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah informasi sehingga telah mampu menggeser
peperangan, dari perang konvensional menjadi perang informasi yang secara langsung tidak
menyebabkan korban jiwa, namun berdampak pada berbagi spektrum, baik militer, politik,
sosial, ekonomi, keamanan sebagainya.
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b.

C. Shannon and W. Weaver22), informasi mempunyai makna : “Patterned matter-

energy that affects the probabilities of alternatives available to an individual making
decision”, artinya hal atau energi yang terpolakan, yang akan mempengaruhi dan

memungkinkan seseorang membuat keputusan dari beberapa kemungkinan yang ada.
Informasi bermanfaat untuk pencapaian tujuan ideal dan material. Pada akhir abad ke-21,
informasi mampu menempatkan diri sebagai mata dagangan (komoditas) yang sangat
potensial untuk mendatangkan keuntungan materi. Informasi dapat diternakkan, diolah, dan
diperdagangkan (tujuan material), atau disajikan untuk mempengaruhi sikap mental
individu, seperti iklan (material) dan penerangan, publikasi, propaganda dan pelayanan
sosial (ideal).
c.
i-War merupakan sebuah trend baru peperangan yang merupakan kebutuhan dan
kenyataan yang perlu dihadapi oleh Militer manapun. Efek dari i-War merupakan sebuah
kehancuran yang melebihi peperangan tradisional atau dengan kekerasan, i-War juga
berperan secara langsung pada perang konvensional, baik itu sebagai penyebab, sebagai
pelengkap maupun sebagai sub-sistem senjata yang mematikan menurut dimensi yang
berbeda. i-War telah digunakan oleh beberapa negara di dunia dalam melancarkan
operasinya. I-War dapat dilaksanakan sebagai bagian dari peperangan lain atau dapat pula
berdiri sebagai operasi tersendiri (Information Operation).
d.
i-War meskipun tidak terlihat, terdengar atau terpublikasikan, sebenarnya saat ini
sedang terjadi ‘pertempuran’ di dunia dalam rangka mendapatkan ‘pengakuan’. Setiap
kebocoran informasi dan terganggu/rusaknya jalur komunikasi dapat berdampak bukan
hanya pada individu dan golongan saja tetapi juga pada kelangsungan suatu perusahaan,
organisasi bahkan negara. Hal ini tentunya dipacu oleh pesatnya perkembangan teknologi
informasi yang mampu mereduksi jarak, ruang dan waktu menjadi tanpa batas.

Kesimpulan
a.
Peradaban manusia telah Memasuki Milenium ketiga, revolusi informasi telah
mengubah konsep keamanan negara dan perang. Barangsiapa menguasai atau mendominasi
bidang informasi akan memiliki kekuatan dalam masyarakat dan akan mendominasi medan
perang masa depan. Kekuatan militer modern banyak menggunakan sistem berbasis
informasi, komunikasi satelit, sistem C4ISR, senjata untuk UAV. Seluruh dunia akan menuju
bentuk baru perang yaitu Information Warfare.
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b.
Ancaman Information Warfare masuk ranah Pertahanan Negara apabila
ancaman telah mengarah pada gangguan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
keselamatan bangsa. Unsur-unsur Pertahanan harus di garis depan dan harus memiliki
kekuatan cyber yang terintegrasi dalam rangka mengatasi ancaman yang timbul. Ancaman
dapat dikategorikan ancaman militer maupun nir militer, tergantung dari target dan eskalasi
ancamannya. Information Warfare telah dinilai sebagai bagian dari alat utama sistem
senjata.
c.
Information Warfare di Indonesia masih berlanjut sampai saat ini, sebagai akibat dari
kurangnya perhatian dan kepedulian serta pemahaman tentang pentingnya Information
Security. Information Warfare dilakukan secara sendiri-sendiri dengan kemampuan
sederhana dan terbatas.
d.
Pemerintah harus segera menyusun, memberikan pedoman kebijakan serta
membentuk suatu lembaga untuk menghadapi era i-War, dengan mendidik dan melatih
perangkatnya. Sehingga walaupun kita tidak memenangkan i-War minimal bisa
mengantisipasi.
e.
Perkembangan dan penggunaan tehnologi informasi di Indonesia semakin meningkat
terutama untuk kepentingan dan tujuan politik maupun bisnis. Penyampaian/penyebaran
informasi yang salah/tidak benar dapat merugikan individu/pihak tertentu serta dapat
menimbulkan keresahan di masyarakat. Perlu dibuat Undang-Undang yang mengatur etika
dalam penyampaian/penyebaran informasi melalui internet/sosial media, sebagai kontrol dari
pemerintah dan untuk menjamin setiap individu dari pemberitaan yang tidak benar.
Saran
a.
Informasi yang menjurus ke provokasi, fitnah, hoak dan adu domba saat ini semakin
terstruktur, sistematis dan masif, harus dicermati dan dianalisa apa sudah masuk ranah perang
asymmetric dan proxy, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipatif, preventif, mitigasi.
Agar Pemerintah meningkatkan kemampuan literasi masyarakat dalam memahami kebenaran,
maksud dan tujuan informasi yang diterima melalui sosial media dan internet.
Pemerintah Indonesia agar membentuk, membangun dan mensosialisasikan Information
Security Awareness di lingkungan instansi militer dan instansi sipil melalui seminar, diskusi,
b.

pelatihan pendidikan formal dan non formal dengan memberikan materi pelajaran informasi
dan tehnologi di lembaga pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama sampai
Perguruan Tinggi. Hal ini dapat melatih, menyiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia
yang mempunyai keahlian dalam bidang Information Warfare.
c.
Pemerintah Indonesia agar memberikan payung hukum yang mengikat semua
penyelenggara negara dan pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan
Information Warfare. Perlu adanya aturan dan ketentuan sebagai penjabaran UndangUndang, Doktrin dan Strategi Pertahanan secara nasional sebagai dasar dalam koordinasi
dan kerjasama dalam menghadapi Information Warfare dengan memberdayakan dan
mensinergikan seluruh potensi bangsa baik yang dimiliki pemerintah, swasta dan
perorangan. Karena ancaman Information Warfare demikian luas dan besar tidak mungkin
dihadapi secara sendiri-sendiri.
d.
Kebijakan dan Doktrin Militer untuk menghadapi ancaman Information Warfare harus
disiapkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta dilatih dan dipraktekkan.
Untuk membangun kemampuan i-War, pemerintah harus memahami dimensi ancaman. Sifat
ancaman harus di identifikasi potensinya.

24

e.
Pemerintah dan DPR agar membuat RUU Tindak Pidana Tehnologi Informasi dan
Transaksi Elektronik yang mengatur pemberitaan/penyebaran informasi melalui
internet/sosial media. Dengan adanya UU tersebut, agar masyarakat akan lebih berhati-hati
untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi melalui internet/sosial media. Karena jika
menyebarkan informasi yang salah/tidak benar dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan UU
tersebut.
Referensi :
1)
http://www.tni.mil.id/view-27721-pada-upacara-bendera-tanggal-17-juli-2011.html
2)
http://news.liputan6.com/read/779645/the-australian-dan-perang-informasi
3)
http://mothership.sg/2014/04/indonesia-general-moeldoko-offered-apology-to-spore-took-itback-what-a-fine-watch-you-got-there/
4)
http://cd.textfiles.com/group42/Survival/Infowar/Intro.Htm
5)
“ Desert Storm: The first Information War ? “,Col Edward Mann
6)
http://www.iwar.org.uk/cyberterror/resources/risks/iw.html
7)
“What is Information Warfare”, Martin Libicki, August 1995, US National Defense University.
8)
http://www.jagatreview.com/2011/11/petman-generasi-robot-militer-pertama-amerikaserikat/
9)
Time Magazine, Vol 146, No. 8, 21 August 1995,”Onward Cyber Soldiers”
10)
http://cyborgbloon.wordpress.com/about/
11)
http://sorsow.blogspot.com/2012/11/inilah-7-serangan-cyber-yang.html
12)
http://www.jpnn.com/read/2013/12/27/207787/Indonesia-Jadi-Sasaran-HackerTerbesar-di-Dunia13)
http://m.bisnis.com/pemilu/read/20140518/355/228714/rapimnas-demokrat-beginialasan-sby-perolehan-mereka-turun-drastis
14)
http://digital.asiaone.com/digital/news/sms-virus-circulating-singapore#sthash.V90HXHXT.dpuf
15)
http://therealsingapore.com/content/your-photo-sms-virus-spreading-around-android-phones
16)
http://mynewshub.cc/2014/12/23/padam-sms-pautan-url-meragukan-skmm/
17)
China Armed Forces Magazine No.20, Vol.2, 2013 page 26-27
18)
http://forum.tribunnews.com/showthread.php?7359734-Iran-Luncurkan-Drone-Tiruan19)
http://edition.cnn.com/2014/12/18/world/asia/north-korea-hacker-network/
20)
http://news.detik.com/read/2014/12/26/113015/2787537/10/di-bali-menhan-kembaliingatkan-loyalitas-tni-harus-tegak-lurus-ke-presiden
21)
Academia Militar, Prof . Paulo Nunes (2010), Martin Libicki (1996), Morris (1995)
22)
“The Mathematical Theory of Communication”, C. Shannon and W. Weaver, Universiy of
Illinois.
Perang Asimetris : Perang antara kedua belah pihak yang kekuatannya tidak seimbang. Pihak yang
lemah tidak akan secara terang-terangan berhadapan dengan pihak yang kuat. Cara yang dilakukan
adalah dengan mengggunakan cara-cara di luar kebiasaan, salah satunya dengan menggunakan
taktik perang gerilya. Contoh lain adalah perang AS melawan Osman Bin Laden (Al-Qaeda), dimana
kekuatan tidak seimbang.
Perang Hibrida : Perang yang menggabungkan teknik perang konvensional dan perang informasi
untuk mengalahkan musuhnya. Pihak yang memiliki kekuatan besar, akan menggunakan kekuatan
militer untuk menghabisi musuhnya. Namun jika keadaan tidak menguntungkan strategi yang
mereka gunakan adalah dengan menyebarkan informasi palsu, kemudian menjatuhkan wibawa
negara lewat kampanye hitam atau melakukan infiltrasi yang tujuan akhirnya adalah menghancurkan
musuh.
Perang Proxy : Pertikaian antara dua negara atau kekuatan besar yang tidak saling berhadapan
langsung. Biasanya mereka menggunakan pihak ketiga untuk menghancurkan musuhnya. Dalam
perang jenis ini tidak mudah untuk mengenali siapa kawan dan siapa lawan.
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