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A. PENDAHULUAN 
 
Dalam  perkembangannya  saat  ini,  ruang  siber  telah  menjadi  medan  pertempuran  virtual,  untuk 
berbagai kelompok kepentingan, mulai dari individu, entitas bisnis, sampai pada level negara. Dalam 
ruang siber terjadi berbagai macam konfrontasi, mulai dari pencurian data pribadi, spionase dengan 

tujuan ekonomi atau politik, hingga berbagai 
macam  bentuk  serangan  dengan  tujuan 
untuk  menggangu  ketahanan 
ekonomi/politik  suatu  negara.  Pertempuran 
di ruang siber telah banyak berdampak tidak 
hanya  pada  keamanan  individu,  aktivitas 
bisnis  dan  ekonomi,  tetapi  juga  kedaulatan 
negara,  serta  stabilitas  global.1  Menurut 
Nigel  Inkster  (2010),  pertempuran  siber 
(cyberwarfare) akan menjadi ancaman serius 
di masa depan, yang dapat memiliki implikasi 
serius  bagi  kita  semua.  Mulai  dari  jaringan 
transportasi,  pasar  keuangan,  jaringan 
telekomunikasi,  jaringan  listrik,  hingga  data 

kepemilikan perusahaan, pemerintah, dan individu, hingga perang intelijen dan militer. Ruang siber 
menyediakan cara dan sarana untuk mengamankan (atau mengacaukan) kehidupan sehari‐hari dan 
masa depan negara dan warga negara.2 Lebih  jauh, menurut Deibert dan Rohozinski  (2010), ruang 
siber telah menghubungkan lebih dari setengah dari seluruh umat manusia di dunia, dan merupakan 
komponen yang sangat diperlukan dari kekuatan politik, sosial, ekonomi dan militer di seluruh dunia.3  
 
Mengacu pada data dari IT Governance, pada caturwulan pertama tahun 2019 ini, setidaknya telah 
terjadi  1.769.185.063  insiden  kebocoran  data  pribadi  dan  serangan  siber  di  seluruh  dunia.4 
Hackmageddon,  sebuah  situs  yang  aktif  mengeluarkan  data  statistik  serangan  sistem  siber, 
mengumpulkan kejadian penyerangan sepanjang 2018 sebanyak 1337 kasus. Dari  jumlah tersebut, 
34,4% penyerangan dilakukan dengan teknik Malware/Pos Malware.5 Sedangkan targetnya, sebanyak 
22,5% masih menyerang individual, 15,6% menyerang berbagai industri, dan peringkat ketiga, target 
penyerangan  adalah  administrasi  publik  atau  keamanan  sosial  sebanyak  14,8%.6  Selain  gencarnya 
serangan, insiden‐insiden ini juga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Misalnya 
kerugian yang ditimbulkan akibat serangan Ransomware pada 2017 sedikitnya mencapai US$ 5 milyar, 
dan naik menjadi US$ 11,5 miliar pada 2019.7 Kaitannya dengan pencurian data pribadi, studi  IBM 
(2018) menyebutkan, kerugian rata‐rata sedikitnya US$ 3,86 juta, untuk setiap data yang hilang atau 
dicuri, yang berisi informasi sensitif dan rahasia.8 Dalam laporan terbaru Harjavec Group (2019), pada 
2021 diperkirakan kerugian secara global akibat kejahatan siber akan mencapai angka US$ 6 triliun.9 

                                                 
1 Julie Lowrie, Cybersecurity A Primer of U.S. and International Legal Aspects, dalam Thomas A. Johnson (ed.), 
Cybersecurity: Protecting Critical Infrastructures from Cyber Attack and Cyber Warfare, (New York: CRC Press Taylor 
& Francis Group, 2015), hal. 201-205. 
2 IISS Global Perspectives – Power in Cyberspace. Q&A with Nigel Inkster, Director, Transnational Threats and Political 
Risk, IISS, 18 January 2011. 
3 R. J. Deibert and R. Rohozinski, “Risking Security: Policies and Paradoxes of Cyberspace Security.” International	
Political	Sociology.	4:1 (March 2010), hal. 15–32. 
4 Lihat: https://www.itgovernance.co.uk/blog/list-of-data-breaches-and-cyber-attacks-in-january-2019-
1769185063-records-leaked.  
5 https://www.hackmageddon.com/2019/01/15/2018-a-year-of-cyber-attacks/.  
6 https://www.hackmageddon.com/2019/01/15/2018-a-year-of-cyber-attacks/.  
7 Lihat: Global Ransomware Damage Costs Predicted To Exceed $5 Billion In 2017, dalam 
https://cybersecurityventures.com/ransomware-damage-report-2017-5-billion/.  
8 Lihat: 2018 Cost of a Data Breach Study by Ponemon, dalam	https://www.ibm.com/security/data-breach.  
9 Lihat: “2019 Official Annual Cybercrime Report”, dapat diakses di https://www.herjavecgroup.com/wp-
content/uploads/2018/12/CV-HG-2019-Official-Annual-Cybercrime-Report.pdf. 

Dalam	menyusun	kebijakan	keamanan	siber,
negara	 harus	 sepenuhnya	 selaras	 dan	
proporsional	 dengan	 perlindungan	 HAM,	
khususnya	 perlindungan	 kebebasan	
berekspresi	 dan	 hak	 atas	 privasi.	
Konsekuensinya,	 model	 pengaturan	 harus	
merujuk	 pada	 standar‐standar	 HAM	 yang	
telah	 dijamin	 dalam	 berbagai	 perjanjian	
internasional	 HAM.	 Harus	 ada	 titik	 temu	
antara	kebutuhan	keamanan	 siber	 (Resolusi	
64/211)	 dengan	 keseluruhan	 instrumen	
internasional	hak	asasi	manusia.		
	



Seri Internet dan Hak Asasi Manusia | 5 

 

 
Menghadapi  berbagai  tantangan  dan  ancaman  tersebut,  pemerintah  di  seluruh  dunia  berlomba‐
lomba  untuk  memahami  dampak  dari  kemajuan  teknologi  serta  menerjemahkannya  ke  dalam 
berbagai rancangan kebijakan dan regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mengatur  internet, 
termasuk menjamin keamanan siber mereka. Indonesia merupakan sebagai salah satu negara di Asia 
Tenggara yang paling rentan dari  resiko serangan siber,  termasuk pencurian data pribadi. Merujuk 
pada laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada Januari hingga Juni 2018 saja, tercatat 
setidaknya  ada  143,4  juta  serangan  siber  (cyber  attack), dimana  1.355  kasusnya merupakan  hasil 
laporan dari masyarakat. Indonesia sendiri, merujuk pada laporan Global Cybersecurity Index (2018), 
meski  belum  memiliki  kebijakan  di  level  undang‐undang  yang  secara  khusus  ditujukan  untuk 
menjamin keamanan siber, sudah masuk dalam kualifikasi negara yang memiliki komitmen tinggi pada 
keamanan siber. Di kawasan Indonesia menduduki peringkat ke‐9, atau peringkat 41 secara global, di 
bawah  Singapura  (6),  Malaysia  (8),  dan  Thailand  (35).  Indeks  ini  sendiri  memotret  lima  aspek 
keamanan  siber,  untuk  menentukan  suatu  negara  masuk  dalam  komitmen  tinggi,  sedang,  atau 
rendah. Kelima aspek tersebut meliputi: hukum, teknis, organisasional, pengembangan kapasitas, dan 
kerjasama. Dalam aspek hukum  sendiri  dilihat  setidaknya  dua  aspek,  legislasi  yang  terkait  dengan 
kejahatan  siber,  dan  legislasi  terkait  dengan  keamanan  siber.  Selain  itu  dalam  konteks  yang  lebih 
minor juga dilihat aspek yang terkait dengan komitmen kebijakan untuk memberantas spam.10 
 
Saat ini, serangan siber telah menjadi salah satu ancaman aktual bagi keamanan nasional, dan salah 
satu  risiko  terbesar  yang dihadapi  suatu negara. Akibatnya,  situasi  ini  telah mendorong  intervensi 
pemerintah untuk turut serta secara aktif menangani ancaman serangan siber. Selain itu, kurangnya 
praktik keamanan siber yang efektif antara bisnis dan konsumen, serta kegagalan sektor swasta untuk 
mengamankan  dirinya  sendiri,  juga  telah  mendorong  pentingnya  intervensi  pemerintah,  untuk 
mengkoordinasikan  seluruh  perangkat  dan  sumberdayanya  untuk  menjamin  keamanan  siber, 
termasuk dengan pembentukan kebijakan khusus.11  
 
Sayangnya, intervensi pemerintah dalam pembentukan kebijakan keamanan siber tersebut, seringkali 
memunculkan  persoalan  yang  terkait  dengan  gagalnya  materi  muatan  legislasi  untuk  menjamin 
keamanan dan kebebasan sipil  (civil  liberties). Sebagai contoh baru‐baru  ini, Thailand dan Vietnam 
telah mengesahkan UU Keamanan Siber. Dalam undang‐undang tersebut (disahkan 2018), pemerintah 
Vietnam  mewajibkan  perusahaan  teknologi  untuk  menyimpan  data  pengguna  Vietnam  di  server 
dalam negeri, dengan alasan untuk melindungi keamanan negara. Kewajiban ini dikhawatirkan akan 
memudahkan pemerintah untuk mengakses data‐data pribadi pengguna internet. Selain itu, aturan 
ini  juga  memungkinkan  tindakan  hukum  bagi  seseorang  yang  menggunakan  internet  untuk 
memobilisir  massa  untuk  melakukan  tindakan  yang  dinilai  menentang  pemerintah.12  Sedangkan 
Thailand, UU Keamanan Siber (disahkan 2019) memberikan kewenangan yang sangat besar kepada 
agensi pertahanan sibernya, yang dikhawatirkan pihak bisnis dan masyarakat sipil akan banyak terjadi 
abuse  of  power.  Aturan  baru  keamanan  siber  ini  memberikan  wewenang  sangat  besar  bagi 
pemerintah untuk membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi, termasuk juga melakukan intrusi 
terhadap privasi pengguna internet.13  
 
Contoh dari dua negara itu memperlihatkan gagalnya integrasi hak asasi manusia dalam perumusan 
kebijakan  keamanan  siber.  Memang,  untuk  melahirkan  hak  atas  rasa  aman,  telah  memunculkan 

                                                 
10 Lihat: Global Cybersecurity Index 2018 (diterbitkan oleh ITU), dapat diakses di https://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-EV5_print_2.pdf.  
11 Nir Kshetri, The Quest to Cyber Superiority Cybersecurity Regulations, Frameworks, and Strategies of Major 
Economies, (London: Springer, 2016), hal. 1. 
12 “Vietnam New Cyber Security Law”. The Cyber Research Databank.  https://www.cyberdb.co/vietnam-new-cyber-
security-law/ diakses pada tanggal 12 April 2019.  
13 Patpicha Tanakasempipat.  “Thailand passes internet security law decried as 'cyber martial law”. Reuters.  
https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber-idUSKCN1QH1OB diakses pada tanggal 12 April 2019. 
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sebuah antinomy antara keamanan siber dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam menyusun 
kebijakan  ini,  negara  harus  sepenuhnya  selaras  dan  proporsional  dengan  perlindungan  HAM, 
khususnya  perlindungan  kebebasan  berekspresi  dan  hak  atas  privasi.  Konsekuensinya,  model 
pengaturan harus merujuk pada standar‐standar HAM yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian 
internasional HAM. Harus ada titik temu antara kebutuhan keamanan siber (Resolusi 64/211) dengan 
keseluruhan  instrumen  internasional  hak  asasi  manusia.  Pada  akhir  2018,  PBB  juga  menegaskan 
kembali  pentingnya  penghormatan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  pemanfaatan 
teknologi  informasi dan komunikasi, yang dituangkan dalam Resolusi 73/27 dan Resolusi 73/266.14 
Dikatakan Wolfgang Kleinwächter (2013), keamanan dunia maya (cybersecurity) adalah penting untuk 
memastikan keterbukaan dan kebebasan internet. Sebaliknya, ketidakamanan dunia maya justru akan 
semakin melemahkan  hak‐hak  asasi  individu, memblokir  bisnis  dalam  jaringan,  serta menyulitkan 
pertukaran informasi.15 
 
Hal  itu dipertegas pula dalam  laporan  yang  telah diasopsi  oleh UN General Assembly  (68/98) dari 
Kelompok  Ahli  Pemerintah  untuk  Perkembangan  di  Bidang  Informasi  dan  Telekomunikasi  dalam 
Konteks  Keamanan  Internasional  (UN  GGE),  yang  menyatakan  bahwa  “upaya  untuk  mengatasi 
keamanan teknologi informasi dan komunikasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dan instrumen internasional lainnya”. Merespon hal itu juga kelompok negara‐negara yang 
tergabung  dalam  Freedom  Online  Coalition  (kerjasama  antar‐pemerintah),  telah  menyepakati 
deklarasi bersama Tallin (2014), perihal pendekatan hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan 
keamanan siber (human rights based approach on cybersecurity policy making).16 
 
Dalam praktiknya, perumusan kebijakan keamanan siber kerap kali mencampuradukan sesuatu yang 
berkaitan dengan siber ke dalam satu peraturan perundangan. Misalnya aturan yang terkait dengan 
kejahatan  siber menjadi  salah  satu materi muatan  dalam  regulasi  keamanan  siber.  Padahal,  poin 
prinsipal dari konsep kejahatan siber adalah menghukum atau memidanakan tindakan yang secara 
tidak sah mengakses suatu sistem  jaringan komputer dengan maksud kriminal  tertentu. Aturan  ini 
dimaksudkan untuk memberikan deterrent effect, guna mencegah adanya kerusakan atau perubahan 
sistem. Sederhananya, aturan kejahatan siber dimaksudkan untuk mengatur kejahatan yang dilakukan 
dengan perangkat digital dan komputer, seperti phising, doxing, menyebarkan virus, atau merusak 
sistem, termasuk juga pencurian atau penipuan yang dilakukan dalam jaringan (online). Sedangkan 
keamanan siber fokusnya pada upaya untuk melindungi hak—keamanan individu, perangkat digital 
(devices), dan jaringan (network). Selain tujuan besarnya memastikan keandalan sistem infrastruktur 
informasi strategis dan keamanan nasional. Dalam strateginya juga harus memastikan penghargaan 
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan ekspresi, serta 
sesuai dengan prinsip pembatasan hak. Kebijakan keamanan siber  semestinya tidak berfokus pada 
pemberian kewenangan pada lembaga atau institusi tertentu untuk melakukan intersepsi komunikasi 
atau bentuk‐bentuk surveillance lainnya, juga bukan ditujukan untuk mengkriminalisasi tindakan atau 
perilaku masyarakat di ruang siber.  
 
Dari  berbagai  gambaran  tantangan  serta  tingginya  risiko  dan  ancaman  terhadap  keamanan  siber, 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencoba untuk memetakan dan mengidentifikasi 

                                                 
14 Lihat: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/27 dan 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/266.  
15 Wolfgang Kleinwächter, Internet Governance and Cybersecurity, dalam Collaboratory	Discussion	Paper	Series, No.	1, 
(Berlin: Multistaholder Internet Dialog, October 2013), hal. 7. 
16 Freedom Online Coalition atau Koalisi Kebebasan Daring adalah kolaisi beberapa pemerintah yang telah 
berkomitmen untuk bekerja bersama untuk mendukung kebebasan Internet dan melindungi hak asasi manusia yang 
mendasar - kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan privasi online - di seluruh dunia. Setidaknya terdapat 
30 negara yang telah bergabung dalam koalisi ini. Selengkapnya lihat: https://freedomonlinecoalition.com/about-
us/about/.  
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secara konseptual dan praktik,  isu‐isu yang terkait dengan keamanan siber dan hak asasi manusia. 
Melalui tulisan ini pula ELSAM mencoba mengenalkan konsep pendekatan berbasis hak asasi manusia 
dalam  pembentukan  kebijakan  keamanan  siber,  khususnya  di  Indonesia.  Harapannya  paparan  ini 
dapat menjadi bahan awal yang bisa memandu proses pembentukan kebijakan keamanan siber di 
Indonesia, baik pada level undang‐undang maupun peraturan yang lebih teknis. Sebab dalam konteks 
pemanfaatan  teknologi  internet,  keamanan  adalah  prasyarat  bagi  kebebasan  (berinternet),  oleh 
karenanya  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  harus  senantiasa  terintegrasi  dalam  setiap 
pembentukan kebijakan yang terkait internet, khususnya keamanan siber. 
 
B. MEMAHAMI KONSEP KEAMANAN SIBER 
 
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian 
pendahuluan  di  atas,  merespon  berbagai 
ancaman  dan  tantangan  dalam  pemanfaatan 
ruang siber, diperlukan suatu model dan langkah‐
langkah  untuk  menjamin  keamanan  siber. 
Faktanya,  sampai  dengan  sekarang,  keamanan 
siber  (cybersecurity)  masih  menjadi  istilah  yang 
penuh  dengan  ambiguitas.  Semua  kalangan 
membicarakan dan memberikan definisi masing‐
masing  tentang  keamanan  siber,  mulai  dari 
pejabat militer, kepolisian, politisi, pejabat pemerintah, kelompok bisnis, para teknologis, hingga para 
pengguna  internet.17  Bagi  para  pengguna  internet,  keamanan  siber  akan  sangat  identik  dengan 
keamanan data pribadi dan keamanan yang terkait dengan aktivitas mereka di internet. Dengan kata 
lain, keamanan siber berarti kebebasan untuk berinteraksi melalui jaringan internet tanpa ancaman 
terhadap properti, privasi, atau hak pribadi lainnya. Sementara bagi para politisi dan pejabat (militer, 
polisi, pemerintah), akan mengidentikaan keamanan siber dengan cakupan keamanan nasional yang 
lebih luas, termasuk di dalamnya yang terkait erat dengan penyediaan layanan publik. Sedangkan bagi 
kelompok bisnis, keamanan siber adalah keharusan untuk mengamankan sumber daya mereka secara 
efektif, baik itu yang berupa ases finansial/moneter juga data‐data digital, yang akan menjadi penentu 
bagi masa depan pengembangan bisnisnya.18 
 
Keamanan  siber  sendiri  adalah disiplin  (ilmu) yang  relatif baru,  sehingga wajar  jika  sampai dengan 
sekarang belum ada ejaan yang disepakati  atas  istilah  itu  (cybersecurity  atau cyber  security),  serta 
belum ada definisi  yang disepakati bersama dan diterima  secara  luas. Definisi  ini  sendiri dibangun 
dengan mengacu pada masing‐masing spektrum ancaman keamanan siber, yang berarti tindakan apa 
pun  yang  akan  mengakibatkan  akses  tidak  sah  ke  suatu  perangkat  atau  sistem,  dalam  bentuk 
gangguan, manipulasi,  atau  kerusakan  integritas,  kerahasiaan,  atau  ketersediaan  sistem  informasi 
atau  informasi  yang  disimpan,  diproses,  atau  didistribusikan  melalui  sistem  informasi  tersebut.19 
Beberapa ahli kemudian mendefinisikan keamanan siber adalah sinergi yang disengaja dari teknologi, 
proses, dan praktik untuk melindungi  informasi dan  jaringan,  sistem dan peralatan komputer, dan 
program  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan,  memproses,  menyimpan,  dan  mendistribusikan 
informasi,  dari  serangan,  kerusakan,  dan  akses  tidak  sah.  Jadi  keamanan  siber  merupakan  suatu 
rangkaian proses kegiatan holistik yang difokuskan pada perlindungan informasi vital suatu organisasi. 
Keamanan  siber  mencakup  teknologi  yang  digunakan  untuk  melindungi  informasi,  termasuk  di 
dalamnya proses yang digunakan untuk membuat, mengelola, berbagi, dan menyimpan  informasi. 

                                                 
17 Joanna Kulesza & Roy Balleste (eds.), Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance, (London: 
Rowman & Littlefield, 2016), hal. 13-15. 
18 Deborah L. Wheeler, Understanding Cyber Threats, dalam Kim Andreasson (ed.), CybersecurityPublic Sector Threats 
and Responses, (New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2012), hal. 29. 
19 Thomas A. Johnson, Cybersecurity Threat Landscape and Future Trends, dalam Understanding Cyber Threats, dalam 
Kim Andreasson (ed.), Ibid., hal. 287-297. 

Keamanan	 siber	 adalah	 sinergi	 yang	
disengaja	 dari	 teknologi,	 proses,	 dan	
praktik	untuk	melindungi	informasi	dan	
jaringan,	 sistem	 dan	 peralatan	
komputer,	dan	program	yang	digunakan	
untuk	 mengumpulkan,	 memproses,	
menyimpan,	 dan	 mendistribusikan	
informasi,	dari	serangan,	kerusakan,	dan	
akses	tidak	sah.	
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Juga  mencakup  praktik‐praktik  seperti  pelatihan  dan  pengujian  sumberdaya  manusia  untuk 
memastikan informasi dilindungi dan dikelola dengan baik. Keamanan siber yang efektif harus mampu 
menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, melindunginya dari serangan penjahat 
siber, kerusakan apa pun, dan akses tidak sah oleh mereka yang tidak memiliki akses resmi.20 
 
Para ahli keamanan siber umumnya menempatkan keamanan siber pada tiga kategori tujuan umum: 
(1)  kerahasiaan  (confidentiality);  (2)  integritas  (integrity);  dan  (3)  ketersediaan  (availability),  atau 
sering  dikenal  sebagai  “CIA  Triad”.  Kerahasiaan mengacu  pada  upaya  pencegahan  pengungkapan 
informasi yang tidak sah, dan sering dikaitkan dengan pelanggaran data karena penyerang berusaha 
mendapatkan  informasi  tanpa  otorisasi  yang  tepat.  Sedangkan  integritas  mengacu  pada  jaminan 
bahwa pesan yang dikirim sama dengan pesan yang diterima dan bahwa pesan tidak diubah dalam 

perjalanan.  Sedangkan  ketersediaan  mengacu  pada 
jaminan bahwa  informasi akan  tersedia bagi konsumen 
secara  tepat  waktu  dan  tanpa  gangguan,  kapan  pun 
dibutuhkan, terlepas dari lokasi pengguna.21 Pendekatan 
itu senada dengan yang disampaikan oleh Fischer (2005), 
meski dengan titik tekan yang berbeda. Dia mengatakan 
bahwa istilah keamanan siber mengacu pada keamanan 
informasi  atau  keamanan  data.  Keamanan  informasi 

mengacu pada semua aspek untuk melindungi informasi, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: 
kerahasiaan,  integritas,  dan  ketersediaan  informasi.  Kerahasiaan  terkait  erat  dengan perlindungan 
informasi dari pengungkapan yang tidak sah. Sedangkan integritas menekankan pada perlindungan 
informasi  dari  upaya  perubahan  oleh  pihak  yang  tidak  berhak.  Sementara  ketersediaan  berarti 
informasi harus tersedia kepada pihak berwenang jika diminta.22 
 
Dengan tiga tujuan utama di atas, Guiora (2017) mendefinisikan keamanan siber sebagai upaya untuk 
melindungi  informasi,  komunikasi, dan  teknologi dari bahaya yang disebabkan baik  secara  sengaja 
maupun tidak sengaja. Selain itu juga penting untuk ditekankan bahwa serangan siber sangat berbeda 
dari  serangan  fisik.  Lebih  jauh  menurutnya,  keamanan  siber  adalah  upaya  untuk  memastikan 
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, sumber daya, dan proses melalui penggunaan kontrol 
administratif,  fisik, dan teknis. Sedangkan serangan siber sendiri dimaknai sebagai  tindakan agresif 
yang disengaja dan langsung yang dimaksudkan untuk merusak infrastruktur strategis.23  
 
Sedangkan  International  Telecomunication  Union—ITU  (2008)  sendiri,  mendefinisikan  keamanan 
siber  sebagai  kumpulan  alat,  kebijakan,  konsep  keamanan,  perlindungan  keamanan,  pedoman, 
pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat 
digunakan untuk melindungi lingkungan dan organisasi siber dan aset pengguna. Aset organisasi dan 
pengguna termasuk perangkat komputasi yang terhubung, personel, infrastruktur, aplikasi, layanan, 
sistem telekomunikasi, dan totalitas informasi yang dikirim dan/atau disimpan dalam lingkungan siber. 
Keamanan  siber  berusaha  untuk  memastikan  pencapaian  dan  pemeliharaan  properti  keamanan 
organisasi dan aset pengguna terhadap risiko keamanan yang relevan di lingkungan siber.24 
 

                                                 
20 Gregory J. Touhill & C. Joseph Touhill, Cybersecurity for Executives: A Practical Guide, (New Jersey: John Wiley & 
Sons, Inc, 2014), hal. 2. 
21 Ashish Agarwal & Aparna Agarwal, The	Security	Risks	Associated	with	Cloud	Computing, 1 
Int’l J. Computer Applications Engineering Sci. (Special Issue On Cns) 257, 257–58 (2011). 
22 Eric A. Fischer, Creating a National Framework for Cybersecurity: An Analysis of Issues and Options, 22 February 
2005, CRS Report for Congress, Order Code RL32777. 
23 Amos N. Guiora, Cybersecurity:	Geopolitics, law, and policy, (New York: Routledge, 2017), hal. 16-17. 
24 Lihat rekomendasi ITU-T X.1205, dapat diakses di https://www.itu.int/ITU-
T/recommendations/rec.aspx?rec=9136.  

Tujuan	umum	keamanan	siber:	(1)	
kerahasiaan	 (confidentiality);	 (2)	
integritas	 (integrity);	 dan	 (3)	
ketersediaan	 (availability),	 atau	
sering	dikenal	sebagai	“CIA	Triad”.



Seri Internet dan Hak Asasi Manusia | 9 

 

Dengan sebaran definisi yang demikian, keamanan siber sesungguhnya mengacu pada kemampuan 
untuk mengontrol akses ke sistem jaringan dan informasi yang dikandungnya. Kontrol keamanan siber 
yang efektif, menjadi kebutuhan kunci dalam mendukung infrastruktur digital yang handal, tangguh, 
dan  dapat  dipercaya.25  Apabila  suatu negara  tidak memiliki  otoritas  kontrol  keamanan  siber,  atau 
wewenangnya tidak lengkap, maka diragukan pula kemampuan mereka untuk bisa mengontrol akses 
jaringan  tersebut. Merujuk  pada  Jennifer  L  Bayuk,  dkk  (2012),  dalam  keamanan  siber  setidaknya 
terdapat tiga unsur utama, yang masing‐masing unsurnya memiliki beberapa pilar di dalamnya, yaitu: 
(i) mencegah, mendeteksi, merespon; (ii) orang, proses, teknologi; dan (iii) kerahasiaan, integritas, dan 
ketersediaan.26 
 

 
 
Secara umum, unsur mencegah, mendeteksi, dan merespon, adalah tujuan umum dari keamanan fisik 
dan  siber,  yang  ingin  memastikan  musuh  tidak  akan  berhasil  jika  melakukan  suatu  serangan 
(cyberattack). Oleh karena itu diperlukan perencanaan dan persiapan, juga mencakup metode untuk 
mendeteksi  ketika  serangan  berlangsung,  dan  berbagai  upaya  untuk  meminimalisir  terjadinya 
kerusakan dari serangan tersebut. Sementara unsur orang, proses, dan teknologi terkait erat dengan 
metode umum yang terkait dengan manajaman teknologi dan keamanan siber, sebagai sebuah bidang 
yang spesifik. Sedangkan unsur kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, merupakan tujuan khusus 
dari keamanan siber, yang mengacu pada kemampuan sistem untuk membatasi penyebaran informasi 
untuk  keperluan  resmi.  Integritas  mengacu  pada  kemampuan  untuk  mempertahankan  keaslian, 
akurasi,  dan  orisinalitas  informasi,  dan  ketersediaan  mengacu  pada  pengiriman  tepat  waktu 
kemampuan fungsional.27 
 
Lebih jauh,  istilah keamanan siber sangat terkait erat dengan konsep keamanan informasi,  jaminan 
informasi,  keamanan  komputer,  keamanan  jaringan,  dan  perlindungan  infrastruktur  informasi 
strategis (critical information infrastructure). Umumnya, infrastruktur informasi strategis digambarkan 
sebagai  bagian  dari  infrastruktur  informasi  global  atau  nasional  yang  penting  untuk  kelangsungan 
suatu layanan infrastruktur strategis/vital, atau di Indonesia sering dikenal dengan objek vital nasional. 
Ada komponen fisik untuk  itu, yang terdiri dari  jaringan berkecepatan tinggi,  interaktif, pita sempit 
(narrow  band),  dan  jaringan  broadband;  sistem  komunikasi  satelit,  terestrial,  dan  nirkabel;  dan 
komputer,  televisi,  telepon,  radio,  dan  produk  lain  yang  digunakan  publik  untuk  mengakses 
infrastruktur informasi. Selain itu, ada komponen immaterial yang sama pentingnya adalah informasi 
dan konten yang dialirkan, pengetahuan yang dibuat, dan berbagai layanan yang disediakan melalui 
infrastruktur tersebut.28 
 
Salah satu masalah terbesar dalam setiap debat tata kelola keamanan siber adalah penggunaan istilah 
umum  “keamanan  siber”.  Istilah  ini  seringkali  ditempatkan  sebagai  istilah  “payung”,  yang  kerap 

                                                 
25 Jennifer L Bayuk, dkk., Cyber	Security	Policy	Guidebook, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc), hal. 1. 
26 Ibid., hal. 3. 
27 Ibid., hal. 4-5. 
28 Myriam Dunn Cavelty, Cybersecurity in Switzerland, (Dordrecht: Springer, 2015), hal. 2-3. 
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mengacaukan masalah keamanan yang mungkin serupa dalam sifat teknisnya, tetapi akan memiliki 
konsekuensi  yang sangat berbeda dalam hal hukum dan kebijakan,  serta memerlukan serangkaian 
solusi  yang  berbeda.  Istilah  terkait  keamanan  siber  (cybersecurity),  seperti  kejahatan  siber 
(cybercrime),  perang  siber  (cyberwar),  serangan  siber  (cyberattack),  dan  terorisme  siber 
(cyberterrorism),  dengan  tidak  adanya  konsensus  yang  jelas  dalam pemakaian  dan  cakupan  ruang 
lingkupnya, seringkali digunakan secara bergantian. Praktek ini acap menciptakan kebingungan dan 
kesalahpahaman tentang apa masalah sebenarnya, dan bentuk  respon hukum dan peraturan yang 
akan mengatasinya. Sensasionalisasi dan berlebihannya pemaknaan istilah‐istilah tersebut, termasuk 
menempatknya  sepada  dengan  situasi  bencana—emergency  situation,  makin  berkontribusi  pada 
kebingungan dalam membedakan aspek penegakan hukum dan domain keamanan nasional, dalam 
konteks keamanan siber dan kejahatan siber.29 
 
C. PENDEKATAN BERBASIS HAM DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN KEAMANAN SIBER 
 
Jaringan  internet  telah menjadi  instrumen yang paling baik untuk berhubungan  antara  satu orang 
dengan orang lainnya pada tempat yang berbeda. Internet memberikan kontribusi yang sangat besar 
bagi penyebaran pengetahuan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Namun demikian,  internet 
juga telah menjadi instrumen kekuasaan, ruang ini menjadi tempat bertransakasi segala hal, termasuk 
data dan informasi pribadi, perangkat  lunak berbahaya, serta peralatan kejahatan  lainnya. Internet 
juga  dinilai  menjadi  perangkat  yang  memungkinkan  bagi  pengembangan  surveilans  (surveillance) 
digital  pada  skala  yang  sangat besar. Dengan demikian, meski  pada  satu  sisi  internet memberikan 
banyak sekali peluang dan kesempatan, pada sisi lain perangkat ini juga memberikan kontribusi bagi 
munculnya  potensi  ancaman  terhadap  penikmatan  sejumlah  kebebasan  dasar,  seperti  kebebasan 
berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak atas privasi.  
 
Harus  pula  dimengerti  bersama,  bahwa  dalam 
dunia  teknologi  digital,  setiap  kegiatan  yang 
dilakukan  akan  meninggalkan  jejak.  Pihak 
tertentu memiliki kemampuan untuk menutupi 
atau menghapus jejak tersebut, namun pada sisi 
lain  ada  pihak  yang  bekerja  untuk 
mengumpulkan  jejak‐jejak  tersebut, 
memilahnya  menjadi  informasi  berharga, 
bahkan  memanipulasinya.  Dalam  praktiknya 
memang,  banyak  atribut  dari  internet  yang 
menyulitkan  para  penggunanya  dalam 
mengontrol  data  pribadi  mereka.  Padahal 
semestinya  pengguna  internet  bertanggung 
jawab atas informasi yang mereka publikasikan tentang diri mereka sendiri. Bukan dengan gegabah 
memberikan  informasi  pribadi  mereka,  preferensi  dan  kebiasaan  mereka,  serta  mengungkapkan 
lokasi pribadinya. Kecepatan dan  jangkauan komunikasi  internet yang begitu tinggi mengakibatkan 
data  dapat  menyebar  jauh  di  luar  kendali  yang  sebenarnya  dari  penggunanya.  Situasi  ini  makin 
membesar seiring dengan kian pesatnya perkembangan pasar atau perniagaan di internet, yang salah 
satunya  didorong  oleh  model  bisnis  berbasis  iklan  (termasuk  media  sosial)  di  mana  pengguna 
membayar  dengan data pribadi mereka. Meningkatnya  konvergensi  perangkat  yang  terhubung  ke 
internet juga menyulitkan upaya untuk mempertahankan kontrol atas data pribadi. Akibatnya banyak 
pengguna internet terbiasa mengklik 'accept' dan menyetujui untuk menyediakan data mereka tanpa 

                                                 
29 Tatiana Tropina & Cormac Callanan, Self- and Co-regulation in Cybercrime, Cybersecurity and National Security, 
(Heidelberg, Springer, 2015), hal. 4-5. 

Keamanan	 siber	 dan	 hak	 asasi	 manusia	
saling	melengkapi,	saling	menguatkan	dan	
saling	bergantung	satu	sama	 lain,	seperti	
halnya	 prinsip‐prinsip	 dalam	 hak	 asasi	
manusia	 (interdependent).	 Keduanya	
harus	 diupayakan	 bersama	 untuk	 secara	
efektif	 mempromosikan	 kebebasan	 dan	
keamanan.	 Mengakui	 bahwa	 keamanan	
individu	adalah	 inti	 dari	 keamanan	 siber	
berarti	pula	bahwa	perlindungan	terhadap	
hak	 asasi	 manusia	 harus	 menjadi	 pusat	
pengembangan	kebijakan	keamanan	siber.	
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meluangkan waktu yang memadai  guna membaca persyaratan  layanan atau  kebijakan privasi  dari 
setiap situs yang mereka kunjungi.30  
 
Data  pribadi  dianggap  sebagai  aset  komersial,  khususnya  di  negara‐negara  yang  belum  memiliki 
undang‐undang perlindungan data pribadi, atau kalau pun ada tetapi skala perlindungannya rendah. 
Pelaku  pengumpulan  data  (data  mining)  ini  tidak  hanya  kelompok  bisnis,  tetapi  juga  organisasi 
kriminal dan bahkan individu yang tahu mekanisme untuk mendapatkan informasi pribadi secara ilegal 
dan menggunakannya  untuk memaksimalkan  keuntungan mereka  atau mengurangi  risiko mereka 
sendiri.  Problemnya  saat  ini  memang  banyak  pelaku  dalam  internet  (stakeholders),  yang  melihat 
kebutuhan perlindungan data pribadi dan privasi digital, lebih sebagai kendala yang akan berdampak 
negatif  pada  bisnis  atau  keamanan,  daripada  melihatnya  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia. 
Mereka  tidak  secara  serius  mempertimbangkan  bahwa  melindungi  privasi  merupakan  pra‐syarat 
untuk menentukan nasib  sendiri,  yang  akan berkorelasi  dengan  kebebasan berbicara,  berekspresi, 
sekaligus menjamin berjalannya sistem demokrasi.  
 
Oleh  karena  itu,  harus  memastikan  adanya  keseimbangan  yang  realistis  antara  kebutuhan  dan 
kewajiban perlindungan, antara perlindungan kepentingan individu dan umum, antara menghormati 
kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk kerjasama internasional, guna menjamin tegaknya hak asasi 
manusia. Titik‐titik persinggungan inilah yang semestinya menjadi poros utama dalam pengembangan 
kebijakan  keamanan  siber  nasional.  Lebih  jauh,  langkah‐langkah  dalam  keamanan  siber,  baik 
teknologi, prosedural, organisasi atau hukum, harus sesuai dengan cara yang saling melengkapi dan 
koheren dengan kebutuhan masyarakat informasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Merespon 
hal tersebut, pada 21 Desember 2009, Perserikatan Bangsa‐Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi 
64/211  tentang Penciptaan budaya global  keamanan  siber dan  inventarisasi  upaya nasional  untuk 
melindungi  infrastruktur  informasi  yang  penting  (Creation of  a  global  culture  of  cybersecurity  and 
taking stock of national efforts to protect critical information infrastructures). Resolusi ini memberikan 
setidaknya dua penekanan bagi negara‐negara:31 
 

1. Ajakan untuk menggunakan instrumen penilaian yang tepat bagi kebutuhan nasional mereka 
untuk  memastikan  perlindungan  insfrastruktur  informasi  penting,  dalam  hal  ini  guna 
memperkuat  keamanan  siber  mereka,  yang  akan  berkontribusi  bagi  peningkatan  budaya 
global keamanan siber.  

2. Mendorong negara‐negara dan organisasi‐organisasi regional dan internasional yang relevan, 
untuk mengembangkan berbagai strategi guna memastikan keamanan siber dan perlindungan 
infrastruktur informasi yang penting. 

 
Dalam  Resolusi  73/266  yang  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  pada  22  Desember  2018,  PBB  juga 
menggarisbawahi kembali pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Hal  ini  terkait  dengan upaya  untuk memajukan 
perilaku  negara‐negara  yang  bertanggung  jawab  di  ruang  siber  dalam  konteks  keamanan 
internasional. Sebelumnya dalam Resolusi 73/27 yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 5 Desember 
2018, selain mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  PBB  juga  menegaskan  kembali  negara‐negara 
dalam memastikan keamanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, untuk menghormati: 
Resolusi Dewan HAM 20/8  tanggal 5  Juli  201232 dan 26/13  tanggal 26  Juni  2014  tentang promosi, 

                                                 
30 Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, 
(Jakarta: ELSAM, 2015). 
31 Tim Maurer, Cyber Norm Emergence at the United Nations – An Analysis of the UN‘s Activities Regarding Cyber-
security, (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs, 2011). 
32 Lihat: Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 and corrigendum 
(A/67/53 and A/67/53/Corr.1), chap. IV, sect. A. 
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perlindungan, dan penikmatan hak asasi manusia di  Internet;33 dan Resolusi Majelis Umum 68/167 
tanggal 18 Desember 2013 dan 69/166 tanggal 18 Desember 2014 tentang hak privasi di era digital,34 
untuk menjamin penghormatan penuh  terhadap hak asasi manusia,  termasuk hak atas  kebebasan 
berekspresi. Sebelumnya dalam Laporan Majelis Umum PBB (A/68/98) juga ditetapkan bahwa hukum 
humaniter  internasional berlaku secara offline dan online,  sehingga ditegaskan dalam upaya untuk 
mengatasi  keamanan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  harus  berjalan  seiring  dengan 
penghormatan  terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi 
Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  instrumen  internasional  lainnya.  Resolusi  yang  sama  juga 
menyerukan  kepada  negara‐negara  untuk  mendorong  sektor  swasta  dan  masyarakat  sipil  untuk 
memainkan  peran  yang  tepat  untuk  meningkatkan  keamanan  dan  dalam  penggunaan  teknologi 
informasi dan komunikasi.35 
 
Beberapa  instrumen  di  atas  adalah  sandaran  dan  pijakan  bagi  pengembangan  kerangka  kerja 
pendekatan  berbasis  hak  asasi manusia  dalam  pembentukan  kebijakan  keamanan  siber. Menurut 
Klaus Schwab (2018), pendekatan ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk artikulasi yang lebih 
jelas dari kerangka kerja etis, standar normatif dan model tata kelola berbasis nilai untuk membantu 
membimbing organisasi dalam pengembangan dan penggunaan alat‐alat yang kuat di masyarakat, dan 
untuk  memungkinkan  pendekatan  yang  menekankan  pada  manusia‐sentris,  untuk  pembangunan 
yang melampaui batas geografis dan politik. Menurutnya hak asasi manusia adalah "ujung tombak" 
nilai‐nilai  dan  kerangka  kerja  hak  asasi manusia  internasional memberikan  dasar  substantif  untuk 
mengatasi masalah‐masalah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.36 
 
Pendekatan  ini  pula  yang  dikembangkan  oleh  Freedom Online  Coalition, merespon meningkatnya 
kerentanan  siber,  dengan  tingginya  frekuensi  dan  kompleksitas  ancaman,  sehingga membutuhkan 
kerjasama antar‐seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga hak asasi manusia, khususnya privasi 
dan kebebasan berekspresi. Melalui  kelompak kerja  “An  Internet Free and Secure”,  yang dibentuk 
oleh Koalisi, dalam laporannya meyakini bahwa keamanan individu adalah tujuan inti dari keamanan 
siber dan internet yang aman merupakan pusat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital. 
Bahkan dalam definisi mengenai keamanan siber yang dikembangkan oleh kelompok kerja ditegaskan 
bahwa  privasi  dan  kerahasiaan  informasi  adalah  penting  untuk  keamanan  individu,  juga  terhadap 
data,  terutama  dalam  konteks  digital  di  mana  keamanan  fisik  dan  informasi  digital  saling 
berhubungan.37  
 
Lebih  jauh  dikatakan,  bahwa  keamanan  siber  dan  hak  asasi  manusia  saling  melengkapi,  saling 
menguatkan  dan  saling  bergantung  satu  sama  lain,  seperti  halnya  prinsip‐prinsip  dalam  hak  asasi 
manusia (interdependent). Keduanya harus diupayakan bersama untuk secara efektif mempromosikan 
kebebasan  dan  keamanan.  Mengakui  bahwa  keamanan  individu  adalah  inti  dari  keamanan  siber 
berarti pula bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pusat pengembangan 
kebijakan keamanan siber. Menurut Koalisi, pendekatan berbasis hak asasi manusia sangat penting 
dalam  mengingatkan  para  pembuat  kebijakan,  bahwa  keamanan  siber  harus  memperhitungkan 

                                                 
33 Dalam resolusi ini negara-negara diminta dalam mengatasi masalah keamanan di Internet, agar sesuai dengan 
kewajiban hak asasi manusia internasional, untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi, kebebasan 
berserikat, privasi dan manusia lainnya. hak online, termasuk melalui demokrasi nasional, lembaga transparan, 
berdasarkan aturan hukum, dengan cara yang menjamin kebebasan dan keamanan di Internet. Selengkpanya lihat 
Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/26/L.24, diadopsi pada 20 Juni 2014, dapat diakses di https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/059/67/PDF/G1405967.pdf?OpenElement. Selanjutnya diadopsi oleh Majelis 
Umum pada 26 Juni 2014, lihat: Sixty-ninth Session, Supplement No. 53 (A/69/53), chap. V, sect. A. 
34 Lihat: Resolusi 68/167 dapat diakses di http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167.  
35 Selengkapnya lihat: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167.  
36 Klaus Schwab, Shaping	the	Future	of	the	Fourth	Industrial	Revolution:	A	Guide	to	Building	a	Better	World, (London: 
Penguin Random House, 2018), hal. 47-48.   
37 Lihat: FOC, An Internet free and secure: a human rights approach to cybersecurity policy-making, dapat diakses di 
https://freedomonlinecoalition.com/wp-content/uploads/2014/04/FOC-WG1-Narrative-Final-28-April-2016.pdf.   
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keamanan individu dan hak asasi manusia dan, sebagai konsekuensinya, kebijakan keamanan siber 
harus didesain untuk menghormati hak asasi manusia.38  
 
Secara sederhana, pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah kerangka kerja konseptual untuk 
suatu proses (pembentukan kebijakan, pembangunan), yang secara normatif didasarkan pada standar 
hak asasi manusia internasional dan operasionalnya diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak 
asasi manusia.39  Pendekatan  ini mencoba menggabungkan  prinsip  dan  standar  hak  asasi manusia 
sebagai sarana dan tujuan dari suatu proses, dan mengintegrasikan pencapaian dan pemenuhan hak 
asasi  manusia  ke  dalam  desain,  implementasi,  pemantauan  dan  evaluasi  semua  kebijakan  dan 
tindakan.  Pendekatan  ini mencoba  tidak  hanya mendorong  pengarusutamaan  hak  asasi  manusia, 
tetapi juga menambahkan beberapa elemen tambahan melalui peningkatan kesadaran tentang hak 
asasi manusia, implikasi dari kebijakan, dan mengklarifikasi tujuan dari setiap tindakan, sehingga dia 
melampaui  pendekatan  berbasis  kebutuhan  tradisional.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  kebijakan, 
program,  dan  kegiatan  terkait,  yang  diimplementasikan  dengan  pendekatan  berbasis  hak  asasi 
manusia, akan ditujukan secara konkret dan langsung berkontribusi pada realisasi hak asasi manusia, 
dan akan mengintegrasikan hak asasi manusia pada setiap langkah dan tindakan.40  
 
Pendekatan  berbasis  hak  asasi  manusia  menurut  Marry  Robinson  menambah  nilai  karena 
memberikan  kerangka  kerja  normatif  untuk  menempatkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang 
bertanggung  jawab  terhadap  hak  asasi manusia.41  Secara  konseptual  pendekatan  berbasis  hak  ini 
sebagian besar telah dipromosikan oleh PBB dengan menetapkan seperangkat prinsip dasar hak asasi 
manusia  untuk  inisiatif  pembangunan.  Jumlah  dan  urutan  prinsip‐prinsip  memang  berbeda‐beda, 
namun  secara  konsisten  tetap  mengacu  pada  pertimbangan  etis  yang  sama  untuk  memastikan 
keadilan  dan  martabat  bagi  setiap  individu.  Prinsip‐prinsip  dalam  pendekatan  berbasis  hak  asasi 
manusia setidaknya meliputi:42  

 

                                                 
38 Ibid. 
39 Urban Jonsson, et.al.,	Frequently	Asked	Questions	on	A	Human	Rights‐Based	Approach	to	Development	Cooperation, 
(Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006), hal. 15. 
40 Lihat: European Commission, Operational Human Rights Guidance for EU external cooperation actions addressing 
Terrorism, Organised Crime and CybersecurityIntegrating the Rights-Based Approach (2012), hal. 14-16. 
41 Aanchal Kapur & Nata Duvvury, A	Rights‐Based	Approach	to	Realizing	the	Economic	and	Social	Rights	of	Poor	and	
Marginalized	Women:	A	Synthesis	of	Lessons	Learned,	(Washington, DC: International Center for Research on Women, 
2006), hal.	7 
42 Jakob Kirkemann Boesen & Tomas Martin,  Applying	A	Rights‐Based	Approach:		An	Inspirational	Guide	For	Civil	Society	
(Copenhagen: Danish Institute for Human Rights, 2007), hal.15 
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Detailnya, kaitannya dengan keamanan siber, dalam rekomendasi Kelompok Kerja “An Internet Free 
and Secure” yang dibentuk oleh Freedom Online Coalition, pada bagian pembukaan disebutkan bahwa 
hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional berlaku secara online dan 
offline.  Keamanan  siber  harus  melindungi  inovasi  teknologi  dan  pelaksanaan  hak  asasi  manusia. 
Sementara mengenai definisi keamanan siber kelompok kerja  ini mengacu ada standar  ISO 27000, 
dengan mengatakan bahwa keamanan siber adalah pelestarian ‐ melalui hukum, kebijakan, teknologi, 
dan  pendidikan—dari  ketersediaan,  kerahasiaan  dan  integritas  informasi  dan  infrastruktur  yang 
mendasarinya,  sehingga  dapat  meningkatkan  keamanan  orang‐orang  baik  online  maupun  offline. 
Selanjutnya, khusus mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan 
keamanan siber, direkomendasikan setidaknya 13 poin berikut ini:43 
 

a. Kebijakan  keamanan  siber  dan  proses  pengambilan  keputusan  harus  melindungi  dan 
menghormati hak asasi manusia. 

b. Pengembangan undang‐undang, kebijakan, dan praktik terkait keamanan siber harus dimulai 
sejak awal dengan desain yang menghormati hak asasi manusia. 

c. Undang‐undang,  kebijakan,  dan  praktik  terkait  keamanan  dunia  harus  meningkatkan 
keamanan orang secara online dan offline, dengan mempertimbangkan ancaman yang tidak 
proporsional yang dihadapi oleh individu dan kelompok yang berisiko. 

d. Pengembangan  dan  penerapan  undang‐undang,  kebijakan,  dan  praktik  terkait  keamanan 
siber  harus  konsisten  dengan  hukum  internasional,  termasuk  hukum  hak  asasi  manusia 
internasional dan hukum humaniter internasional. 

e. Undang‐undang, kebijakan, dan praktik yang berkaitan dengan keamanan dunia tidak boleh 
digunakan  sebagai  dalih  untuk  melanggar  hak  asasi  manusia,  terutama  kebebasan 
berekspresi, berserikat, berkumpul, dan privasi. 

f. Respons terhadap insiden siber tidak boleh melanggar hak asasi manusia. 
g. Undang‐undang,  kebijakan,  dan  praktik  yang  terkait  dengan  keamanan  dunia  harus 

menjunjung tinggi dan melindungi stabilitas dan keamanan Internet, dan tidak boleh merusak 
integritas infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. 

h. Undang‐undang, kebijakan, dan praktik terkait keamanan siber harus mencerminkan peran 
utama enkripsi dan anonimitas dalam berbagai area hak asasi manusia, terutama kebebasan 
berekspresi, berserikat, berkumpul, dan privasi. 

i. Undang‐undang,  kebijakan,  dan  praktik  terkait  keamanan  siber  tidak  boleh  menghalangi 
perkembangan teknologi yang berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia.  

j. Undang‐undang,  kebijakan,  dan  praktik‐praktik  di  tingkat  nasional,  regional,  dan 
internasional harus dikembangkan melalui pendekatan terbuka, inklusif, dan transparan yang 
melibatkan semua pemangku kepentingan. 

k. Para pemangku kepentingan harus mempromosikan pendidikan, literasi digital, dan pelatihan 
teknis dan hukum sebagai cara untuk meningkatkan keamanan siber dan realisasi hak asasi 
manusia.  

l. Hak asasi manusia yang menghormati praktik terbaik keamanan siber harus dibagikan dan 
dipromosikan di antara semua pemangku kepentingan. 

m. Peningkatan  kapasitas  keamanan  siber  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan 
keamanan  orang‐orang  baik  online  maupun  offline;  upaya  semacam  itu  harus 
mempromosikan  pendekatan  yang  menghormati  hak  asasi  manusia  terhadap  keamanan 
siber. 

 
Berbagai penegasan tersebut memiliki arti bahwa seluruh prinsip dan prosedur dalam perlindungan 
hak asasi manusia,  termasuk kaidah pembatasannya,  juga melekat saat negara hendak melahirkan 

                                                 
43 Lihat: FOC, Recommendations for Human Rights Based Approaches to Cybersecurity, dapat diakses di 
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/FOC-WG1-Recommendations-discussion-draft-IGF-
20151.pdf.  
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kebijakan  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi  internet,  termasuk  yang  berkaitan  dengan 
alasan keamanan siber. Misalnya ketika negara akan melakukan pembatasan akses  internet dalam 
bentuk pemblokiran atau penapisan konten, maka seluruh kaidah pembatasan harus menjadi acuan. 
Pembatasan diatur dengan undang‐undang  (prescribed by  law),  untuk  tujuan  yang  sah  (legitimate 
aim),  ada  kebutuhan mendesak  (necessity),  dilakukan  secara  proporsional  (proportionality),  dalam 
suatu masyarakat  demokratis  (democratic  society),  dan  disertai  dengan  alasan  seperti:  ketertiban 
umum  (public  order),  keamanan nasional/public  (national/public  security), moral/kesehatan publik 
(public moral/health), atau dalam rangka melindungan hak serta reputasi orang lain.44 
 
Merujuk  pada  seluruh  elaborasi  kewajiban  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  kebijakan 
keamanan  siber,  seperti  disinggung  di  atas,  pembicaraan  mengenai  kebijakan  keamanan  siber, 
nampak  erat  persinggungannya  terutama  dengan  kewajiban  negara  untuk  melindungi  kebebasan 
berekspresi dan hak atas privasi warganya. Secara umum memang, pondasi utama yang memberikan 
garansi perlindungan bagi penikmatan hak asasi manusia di internet, memiliki korelasi khusus dengan 
pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 
12 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), tahun 1948, yang menegaskan: 
 

Ketentuan  Materi 

Pasal 12 UDHR  Tidak  seorangpun  boleh  diganggu  secara  sewenang‐wenang  dalam  urusan 
pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat‐menyuratnya, juga tidak 
boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang 
berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan 
seperti itu. 

Pasal 19 UDHR  Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; 
hak  ini mencakup  kebebasan  untuk  berpegang  teguh  pada  suatu  pendapat 
tanpa  ada  intervensi,  dan  untuk  mencari,  menerima  dan  menyampaikan 
informasi  dan  buah  pikiran melalui  media  apa  saja  dan  tanpa memandang 
batas‐batas wilayah.  

 
Selanjutnya kedua pasal yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas privasi dan kebebasan 
berekspresi di atas dirumuskan secara lebih mendetail di dalam Kovenan Internasional Hak‐hak Sipil 
dan Politik (ICCPR), yang menguraiakannya sebagai berikut:  
 

Ketentuan  Materi

Pasal 17 ICCPR  (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang‐wenang atau secara 
tidak  sah  dicampuri  masalah‐masalah  pribadinya,  keluarganya,  rumah 
atau  hubungan  surat‐menyuratnya,  atau  secara  tidak  sah  diserang 
kehormatan dan nama baiknya.  

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan 
atau serangan seperti tersebut di atas.  

Pasal 19 ICCPR  (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.  
(2) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  untuk mengungkapkan  pendapat; 

hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan 
informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara 
lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui 
media lainnya, sesuai dengan pilihannya. 

(3) Pelaksanaan  hak  yang  diatur  dalam  ayat  (2)  pasal  ini  menimbulkan 
kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat 
dikenai  pembatasan  tertentu,  namun  pembatasan  tersebut  hanya 

                                                 
44 Wahyudi Djafar dan Justitia Avila Veda, Internet	untuk	Semua:	Mengintegrasikan	Prinsip	Hak	Asasi	Manusia	dalam	
Pengaturan	Internet	di	Indonesia, (Jakarta: ELSAM, 2015). 
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diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk: (a) 
menghormati hak atau nama baik orang  lain;  (b) melindungi keamanan 
nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.  

 
Terkait  dengan  ruang  lingkup  perlindungan  yang  diatur  ketentuan  Pasal  19,  Komite  (ICCPR) 
mengemukakan bahwasannya ketentuan Pasal 19 ayat (2) di atas, pada dasarnya adalah melindungi 
semua  bentuk  gagasan  subjektif  dan  opini  yang  dapat  diberikan/  disebarkan  kepada  orang  lain.45 
Sementara dalam Pasal 19 ayat (1), kebebasan berpendapat dikatakan sebagai urusan pribadi yang 
terkait dengan alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak‐boleh dibatasi oleh hukum atau kekuatan 
lainnya.  Penjelasan  tersebut  memberikan  gambaran  adanya  kelit‐kelindan  antara  hak  untuk 
berpendapat  dengan  kebebasan  berpikir,  yang  dijamin  oleh  ketentuan  Pasal  18  ICCPR.  Dijelaskan 
Manfred Nowak (2005), kebebasan berpikir telah berkontribusi besar dalam pelaksanaan kebebasan 
berpendapat, sebab pendapat adalah hasil dari proses pemikiran.46 
 
Kaitannya  dengan  pelaksanaan  hak  atas  kebebasan  berekspresi  di  internet,  seluruh  klausul  dan 
peryaratan  pembatasan  di  atas  juga  berlaku,  ketika  suatu  negara  akan  melakukan  pembatasan 
kebebasan berekspresi  dalam pemanfaatan  teknologi  internet. Berangkat dari  rumusan  ketentuan 
Pasal 19 ICCPR yang menyatakan setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan diri melalui 
media  apapun,  Pelapor  Khusus  PBB  untuk  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekspresi  juga 
menggarisbawahi bahwa ketentuan Pasal 19 UDHR dan Kovenan (ICCPR) dirancang untuk memasukan 
dan  mengakomodasi  perkembangan  teknologi  di  masa  mendatang,  ketika  para  individu  dapat 
menggunakan  hak  atas  kebebasan  berekspresinya.  Oleh  karenanya,  kerangka  kerja  dari  hukum 
internasional hak asasi manusia tetap sesuai sampai sekarang dan bisa diaplikasikan untuk teknologi 
komunikasi yang baru seperti internet.47 Kerangka hukum di setiap negara harus dirancang sedemikian 
rupa  sehingga  setiap  pembatasan  terhadap  kebebasan  berekspresi  dan  informasi,  memang 
dimaksudkan  untuk  melayani  tujuan  yang  sah.  Dalam  pembatasan  tidak  melampaui  apa  yang 
diperlukan dalam masyarakat demokratis. Juga ada keseimbangan yang tepat dari kepentingan yang 
terlibat. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa teknologi baru memainkan peran penting, tidak 
hanya dalam menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga dalam 
merumuskan informasi dan menentukan bagaimana insiden dunia nyata dapat dikomunikasikan ke 
ranah faktual, sehingga data dan informasi tersebut dapat diakses oleh banyak pihak.48 
 
Sementara yang terkait dengan perlindungan hak atas privasi, sebagaimana diatur Pasal 12 UDHR dan 
Pasal 17 ICCPR, dalam konteks hak asasi manusia, privasi dapat didefinisikan sebagai anggapan bahwa 
individu harus memiliki otonomi, kebebasan, termasuk kebebasan berinteraksi, dalam sebuah ‘ruang 
privat’ dengan atau tanpa orang lain, bebas dari intervensi negara dan intervensi yang berlebihan dari 
individu  lainnya.  Hak  privasi  juga merupakan  kemampuan  individu  untuk menentukan  siapa  yang 
memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.49  
 
Elaborasi  lebih  jauh  mengenai  cakupan  perlindungan  hak  atas  privasi  dapat  ditemukan  di  dalam 
Komentar  Umum  No.  16  yang  diadopsi  oleh  Komite  pada  1988.  Komentar  ini  secara  khusus 

                                                 
45 Manfred Nowak, U.N.	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights,	CCPR	Commentary, 2nd  revised edition, (Strasbourg: N.P. 
Engel Publishers, 2005), hal. 444. 
46 Ibid., hal. 441. Pembahasan lebih jauh mengenai cakupan dan ruang lingkup kebebasan berpendapat dan berekspresi 
dielaborasi di dalam Komentar Umum No. 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, CCPR/C/GC/34, Article	
19:	Freedoms	of	Opinion	and	Expression, Human Rights Committee, 102nd session, Geneva, 11-29 July 2011, paragraf 9. 
Selengkapnya lihat di http://www2.ohchr.org/ english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf. Komentar umum ini menegaskan 
bahwa Pasal 19 ICCPR melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk ekspresi elektronik dan 
bentuk-bentuk internet. 
47 A/HRC/17/27, paragraf 21, dapat diakses di http://www2.ohchr.org/ english/bodies/hrcouncil/docs/17session/ 
A.HRC.17.27_en.pdf. 
48 Rolf H. Weber, Shaping	Internet	Governance:	Regulatory	Challenges, (Dordrecht: Springer, 2009), hal. 214-215. 
49 Lord Lester and D. Pannick (eds.), Human	Rights	Law	and	Practice, (London: Butterworth, 2004). 
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memberikan sejumlah batasan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 17  ICCPR. Dalam komentar  ini 
dijelaskan  bahwa  perlindungan  hak  atas  privasi  bertujuan  untuk  melindungi  individu  dari  setiap 
gangguan  yang melanggar  hukum  dan  tindakan  lainnya  yang  sewenang‐wenang  terhadap  pribadi 
seseorang, keluarga, rumah, atau korespondensi, dan kerangka hukum nasional harus menyediakan 
perlindungan  hak  ini.  Ketentuan  ini  membebankan  kewajiban  tertentu  yang  berkaitan  dengan 
perlindungan  privasi  dalam  berkomunikasi.  ICCPR  menggarisbawahi  bahwa  setiap  bentuk 
korespondensi harus diantar ke penerima tanpa intersepsi dan tanpa membuka atau membacanya. 
Selain  itu  segala  bentuk  pengamatan,  baik  menggunakan  perangkat  elektronik  atau  lainnya, 
penyadapan lewat telepon, telegraf dan bentuk‐bentuk komunikasi lainnya, haruslah dilarang. Dalam 
komentar  umum  tersebut  juga  ditegaskan  pengumpulan  dan  menahan  informasi  pribadi  pada 
komputer, bank data dan perangkat lain, baik oleh otoritas publik atau individu atau sektor swasta, 
musti diatur oleh hukum.50  
 
Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ICCPR secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas 
perlindungan hukum terhadap campur tangan yang tidak sah atau sewenang‐wenang dengan privasi 
mereka.  Ini  berarti  setiap  kegiatan  yang  mengintervensi  privasi  seseorang,  termasuk  intersepsi 
komunikasi, harus dilakukan atas dasar hukum yang dapat diakses publik, yang pada pelaksanaannya 
juga harus sesuai dengan hukum (the rule of law). Dalam konteks aksesibilitas negara terhadap privasi 
warganya,  rezim  konstitusional  dan  hak  asasi  manusia  internasional  tidak  hanya  menuntut 
diterbitkannya hukum sebagai dasar akses tersebut (precribed by law), tetapi juga musti secara ketat 
mengatur prosedur pelaksanaanya, serta konsekuensi yang mungkin terjadi,  sehingga memerlukan 
adanya pemulihan bagi setiap orang yang privasinya dilanggar secara semena‐mena.51 
 
Kendati demikian, meskipun secara konseptual pentingnya perlindungan hak ini telah diperdebatkan 
semenjak lama, akan tetapi mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional belum secara 
spesifik  dan  mendetail  memberikan  rumusan  mengenai  pengaturan  hak  ini.  Akibat  kurangnya 
penjelasan  tegas dari  isi hak  ini  telah berimplikasi pada  terjadinya kesulitan dalam penerapan dan 
penegakannya.  Sebagai  hak,  privasi  memang memenuhi  syarat,  namun  dalam  penerapanya  telah 
menimbulkan tantangan interpretasi yang besar, terutama menyangkut pemilahan mengenai ruang 
privat dan ruang publik. Belum lagi kian pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang kian berpengaruh pada ketidakjelasan batas‐batas antara  ruang privat dan publik.  Salah  satu 
masalah  yang  kerap mengemuka dalam penerapan  dan penegakan hak  atas  privasi  adalah  terkait 
dengan mekanisme pembatasannya. Ketentuan Pasal 17 ICCPR memang memungkinkan dilakukannya 
pembatasan  yang  diperlukan,  dilakukan  secara  sah  dan  proporsional.  Namun  demikian,  berbeda 
dengan ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR, yang secara jelas menguraikan unsur‐unsur dari tes/prasayarat 

                                                 
50 Lihat CCPR/C/GC/16, General comment No. 16, Article 17: The right to respect of privacy, family, home and 
correspondence, and protection of honour and reputation, selengkapnya dapat diakses di 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ 23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument. Elaborasi 
dalam komentar umum tersebut setidaknya telah memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai pengertian 
‘gangguan yang sewenang-wenang’ atau ‘melawan hukum’ (unlawfull	interference) terhadap privasi. Dalam pengertian 
tersebut terkandung unsur-unsur: gangguan atas privasi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang ditetapkan 
oleh undang-undang; gangguan yang diterapkan atas dasar undang-undang harus memenuhi beberapa prasyarat 
berikut: (i) sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan dari Konvenan (ICCPR); (ii) logis dalam konteks 
tertentu; (iii) menguraikan secara detail kondisi-kondisi khusus yang membenarkan adanya gangguan atas privasi; (iv) 
hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang tersebut; dan (v) hanya dilakukan atas dasar 
kasus per kasus. 
51 Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap gangguan terhadap hak atas privasi, seseorang, keluarga, 
rumah atau korespondensi, haruslah diberi wewenang oleh undang-undang yang: (i) dapat diakses publik; (b) berisi 
ketentuan-ketentuan yang memastikan bahwa pengumpulan, akses ke dan penggunaan komunikasi data ini dirancang 
untuk tujuan yang sah dan spesifik; (c) cukup tepat, menentukan secara rinci keadaan yang tepat di mana setiap 
gangguan tersebut diizinkan, prosedur untuk otorisasi, kategori-kategori orang yang dapat menjadi target pemindaian, 
batas durasi pemindaian, dan prosedur untuk menggunakan dan penyimpanan data yang dikumpulkan; serta (d) 
menyediakan perlindungan yang efektif terhadap terjadinya kemungkinan penyalahgunaan.  
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untuk  melakukan  suatu  pembatasan  yang  dibolehkan,  rumusan  Pasal  17  tidak  secara  tegas 
menjelaskan mengenai klausul/prinsip pembatasan yang dapat dilakukan.  
 
D. MEMETAKAN KEBIJAKAN TERKAIT KEAMANAN SIBER DI INDONESIA 
 
Dalam konteks Indonesia, sampai dengan saat ini setidaknya terdapat dua undang‐undang yang secara 
khusus  terkait  dengan  keamanan  siber.  Pertama, UU No.  36  Tahun 1999  tentang  Telekomunikasi, 
meski  materinya  hanya  menyinggung  secara  singkat  mengenai  keamanan  infrastruktur 
telekomunikasi, tanpa secara spesifik dan eksplisit mengatur internet. Kedua, UU No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah melalui UU No. 19/2016), yang hanya mampu 
menjadi basis dalam penegakan hukum kejahatan siber.52 Selain  itu, pada  level yang  lebih rendah, 
pemerintah juga telah membentuk kelembagaan khusus Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang 
memiliki  otoritas  dan  tanggung  jawab  koordinatif  dalam pelaksanaan keamanan  siber.  Lebih  jauh, 
dengan mengacu  pada  taksonomi  yang  disusun  oleh Dunn  Cavelty  (2015),  kita  dapat memetakan 
sejumlah hukum/kebijakan yang terkait dengan keamanan siber di Indonesia. Dengan menggunakan 
metode  framing masalah  dan  tingkat  ancaman  Cavelty mencoba memberikan  tawaran  lain  untuk 
melakukan kategorisasi kebijakan keamanan siber, dengan membaginya menjadi empat tingkatan: (i) 
teknis, (ii) kejahatan siber, (iii) keamanan (sipil), dan (iv) militer. Aplikasinya di Indonesia, kebijakan 
keamanan siber dapat dipetakan ke dalam beberapa sektor berikut:53  
 

 

                                                 
52 DAKA Advisory, Meeting the cyber security challenge in Indonesia An analysis of threats and responses, 2013. 
53 Myriam Dunn Cavelty, Cybersecurity	in	Switzerland, (Dordrecht: Springer, 2015), hal. 12-13. 
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- UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 19 Tahun 2016) 
 

Pada  konsideran UU  ini  disebutkan  bahwa pembentukannya  dimaksudkan  sebagai  koridor  hukum 
dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk mencegah penyalahgunaannya.  
Meskipun  kenyataannya  undang‐undang  ini  belum  memberikan  batasan  jelas  mengenai  strategi 
keamanan  siber  dan  kejahatan  siber  itu  sendiri.  UU  ITE  menegaskan  mengenai  kewajiban 
penyelenggaraan Sistem Elektronik yakni secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.54 Ketentuan tidak berlaku dalam hal dapat 
dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau  kelalaian  pihak  pengguna  Sistem 
Elektronik. Dalam Pasal 16 disebutkan Persyaratan minimum yang wajib dipenuhi oleh Penyelenggara 
Sistem  Elektronik  adalah:  a)  dapat menampilkan  kembali  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan‐
undangan; b) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan 
Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c) dapat beroperasi sesuai 
dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  tersebut;  d)  dilengkapi 
dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat 
dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik;  e)  memiliki 
mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan,  dan  kebertanggungjawaban 
prosedur  atau  petunjuk  Dalam  UU  ITE mengatur  mengidentifikasikan  bentuk‐bentuk  serangan  ke 
sistem elektronik.  
 
Sedangkan  terkait  dengan kejahatan  siber, UU  ini menggunakan  istilah  “Perbuatan Yang Dilarang” 
dalam  bab  tersendiri.  Mulai  dari  kesusilaan,55  perjudian,56  pencemaran  nama  baik,57  ujaran 
kebencian,58  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam 
transaksi  Elektronik,59  hingga  pemerasan  dan  pengancaman.60  Pidana  seperti  kesusilaan,  ujaran 
kebencian, pencemaran nama baik, pemerasan dan sebenarnya sudah diatur dalam UU lain seperti 
Kitab Undang‐Undang Hukum Pidana, hanya saja dalam regulasi  ini menjadikan unsur penggunaan 
teknologi  internet  sebagai  unsur  baru.  Dalam  konteks  pidana  kesusilaan  dengan  menggunakan 
teknologi dapat diasosiasikan dengan tindak pidana pornografi,  sebagaimana diatur UU Pornografi. 
Namun di Indonesia, pidana ini tidak khusus untuk child pornography sebagaimana direkomendasikan 
Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, melainkan juga termasuk pornografi orang dewasa.  
 
Selain  itu,  UU  ini  juga  mengatur  mengenai  kejahatan  siber  yang  hampir  sama  dengan  Konvensi 
Budapest  mengenai  Kejahatan  Siber,  seperti  akses  ilegal,  intersepsi  ilegal,  interferensi  data, 
interferensi  sistem. Akses  ilegal diatur dalam Pasal 30 dengan definisi  sengaja dan  tanpa hak atau 
melawan  hukum  mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  milik  orang  lain  dengan  cara 
apapun61, termasuk yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik62, dengan 
cara  apapun  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem  pengamanan63. 
Sedangkan  larangan  intersepsi  disebutkan  dalam  Pasal  31  yang  mengasosiasikannya  dengan 
penyadapan  sebagai  kegiatan  untuk  mendengarkan,  merekam,  membelokkan,  mengubah, 
menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik, dan/ atau Dokumen Elektronik yang 
tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti 

                                                 
54 Pasal 15 (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 	
55 Pasal 27 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
56 Pasal 27 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
57 Pasal 27 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
58 Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
59 Pasal 28 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
60 Pasal 27 (4) dan Pasal 29 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
61 Pasal 30 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
62 Pasal 30 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
63	Pasal 30 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.64 Selain itu larangan intersepsi juga diatur terhadap 
informasi/dokumen yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer tertentu milik 
orang  lain hingga menyebabkan ada atau tidak perubahan apapun, termasuk adanya penghilangan 
dan/atau  penghentian  informasi  yang  sedang  ditransmisikan.65  Pasal  35  dan  Pasal  32  mengatur 
mengenai interferensi data. Pasal 32 mengatur mengenai kegiatan tanpa hak atau melawan hukum 
dengan  cara  apapun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, 
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik milik 
orang lain atau milik. Selain kegiatan‐kegiatan tersebut, UU ITE juga mengidentifikasikan interferensi 
sebagai tindakan pemindahan atau transfer informasi/dokumen elektronik kepada pihak yang tidak 
berhak,66  termasuk  membuka  atau  mengakibatkan  terbukanya  dokumen  yang  bersifat  rahasia 
sehingga dapat diakses publik dengan keutuhan yang tidak sebagaimana mestinya.67 Secara khusus 
Pasal 35 mengatur mengenai interferensi data dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 
penghilangan, pengrusakan informasi/dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah‐olah 
data  otentik.  Sedangkan  interferensi  sistem  diatur  dalam  Pasal  33  yakni  tindakan  apapun  yang 
berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak 
bekerja sebagaimana mestinya.68 Jika melihat dari jenis‐jenis kejahatan siber yang diatur dalam UU 
ITE serta bentuk ancaman siber sebenarnya belum ada gradasi yang jelas antara keduanya. UU ITE ini 
juga  mengatur  pihak  yang  memproduksi,  menjual,  mendistribusikan  atau  memiliki  sejumlah 
perangkat atau informasi yang memfasilitasi terjadinya perbuatan‐perbuatan yang dilarang tersebut 
juga dapat dijatuhi sanksi. Regulasi ini mengatur yurisdiksi tidak hanya di wilayah Indonesia melainkan 
luar wilayah Indonesia untuk pula tunduk dengan regulasi ini, dengan sanksi tindak pidana.  
 
Sedangkan perihal lebih rinci, pemerintah mengeluarkan Kebijakan yakni Peraturan Pemerintah No. 
82 Tahun 2012. Materi muatan kebijakan ini adalah penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, 
salah  satunya  adalah  pengamanan.69  Dalam  tata  kelola  sistem  elektronik,  penyelenggara  sistem 
elektronik  (PSE)  wajib  menjamin  keamanan  informasi  dan  sarana  komunikasi  internal  yang 
diselenggarakan,  serta  menerapkan  manajemen  risiko  terhadap  kerusakan  atau  kerugian  yang 
ditimbulkan.70 Sedangkan yang berkaitan dengan pengamanan, PSE diwajibkan untuk menyediakan 
rekam  jejak audit  terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraannya. Rekam  jejak audit dimaksudkan 
untuk  keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian  sengketa,  verifikasi, pengujian dan 
pemeriksaan  lainnya. Dalam Pasal 20  lebih tegas disebutkan bahwa PSE wajib menyediakan sistem 
pengamanan  yang  mencakup  prosedur  dan  sistem  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap 
ancaman  dan  serangan  yang  menimbulkan  gangguan,  kegagalan,  dan  kerugian.  Apabila  terjadi 
kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius yang diakibatkan dari pihak  lain  terhadap 
sistem, maka PSE diwajibkan untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak 
hukum  atau  Instansi  Pengawas  dan  Pengatur  Sektor  terkait.  Selain  itu  juga  diwajibkan  untuk 
mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik atau informasi yang disalurkan 
melalui Sistem Elektronik.71 
 

- UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018) 
 

                                                 
64 Penjelasan Pasal Demi Pasal UU ITE, Angka 5, Pasal 31 ayat (1). 
65 Pasal 31 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
66 Pasal 32 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
67 Pasal 32 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
68 Pasal	33 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.	
69 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SIstem Elektronik, Pasal 4 mengenai 
penyelenggaraan sistem elektronik meliputi: pendaftaran, perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, 
pengamanan, sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dan pengawasan.  
70 Pasal 12 PP PSTE. 
71 Pasal 28 PP PSTE. 
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Sebenarnya  dalam  UU  Terorisme  tidak  secara  khusus  memasukan  serangan  terhadap  keamanan 
sistem  informasi  yang  terorganisir  dan  sistematis  serta  berdampak  tidak  stabilnya  situasi 
perekonomian dan politik sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup tindakan terorisme. Namun, 
cakupan mengenai terorisme siber dapat mengacu pada definisi terorisme menurut UU No. 5/2018, 
yang  menyebutkan  terorisme  sebagai  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman 
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan 
korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital 
yang strategis,  lingkungan hidup,  fasilitas publik, atau  fasilitas  internasional dengan motif  ideologi, 
politik,  atau  gangguan  keamanan.72  Ruang  lingkup  Kekerasan  di  undang‐undang  ini  adalah  setiap 
perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan 
hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan 
orang pingsan atau tidak berdaya.73 Jika mengacu pada konsep tersebut, unsur terpenting dari definisi 
hukum  positif  Indonesia  adalah  “kekerasan”  maupun  “ancaman  kekerasan”  secara  fisik  yang 
menimbulkan  suasana  teror  dan  dapat  menimbulkan  korban  massal  dan  kerusakan  objek  vital 
strategis. Objek Vital yang strategis adalah kawasan, tempat,  lokasi, bangunan, atau  instalasi yang: 
menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; merupakan sumber pendapatan 
negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, atau budaya; atau menyangkut pertahanan dan 
keamanan  yang  sangat  tinggi.  Kedua  ruang  lingkup  tersebut  yakni  “kekerasan”  dan  “objek  vital 
strategis” sebagai unsur pidana yang harus terpenuhi seluruhnya, mengaburkan identifikasi serangan 
siber dalam konteks sistem informasi yang terorganisir menjadi salah satu tindak pidana terorisme 
meskipun  potensial  dampak  kerugian,  kerusakan  juga  sangat  besar. Meskipun  sebenarnya  lingkup 
objek vital strategis juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah sistem informasi sebagai 
objek yang harus dilindungi dari serangan terorisme sebab misalnya memiliki nilai ekonomi dan sosial. 
 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini hanya mengatur terkait penggunaan sistem elektronik 
dalam  memproduksi  konten  atau  informasi  dan  dokumen  elektronik  yang  memuat  unsur‐unsur 
kekerasan maupun ancaman kekerasan. Hal ini nampak pada definisi ancaman kekerasan pada Bab 1 
poin (4) yang menyebutkan ancaman kekerasan dilakukan melalui ucapan, tulisan, gambar, simbol, 
gerakan tubuh maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik dan nonelektronik yang 
dapat  menimbulkan  rasa  takut  terhadap  orang  atau  masyarakat  secara  luas  atau  mengekang 
kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Tindakan ini diancam pidana penjara paling singkat 5 
tahun hingga paling lama 20 tahun, bahkan seumur hidup atau pidana mati.74 Dari definisi ini nampak 
bahwa pengaturannya berfokus pada materi muatan dari  konten yang  tersebar dari  internet  yang 
dinilai tergolong unsur terorisme, bukan terhadap serangan‐serangan sistem. Selain itu juga larangan 
untuk  mendistribusikan  informasi  terkait  pelatihan  untuk  merencanakan,  mempersiapkan  atau 
melakukan  tindak pidana  terorisme.75 Adapun ancaman  terkait  tindakan  ini  adalah pidana penjara 
yakni 3(tiga) tahun hingga paling lama 12 (dua belas) tahun.76  
 

- UU Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999) 
 

Regulasi  ini  sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur mengenai kompetisi  industri  telekomunikasi 
dan  tidak  secara  spesifik  mengidentifikasi  infrastruktur  telekomunikasi  dalam  kerangka  internet, 
namun dapat dilihat konteksnya sebagai sistem penyelenggara elektronik. Meskipun demikian, pada 
konteks  ini  dapat  dilihat  bagaimana  pengaturan  keamanan  pada  sebuah  sistem  terhadap  potensi 
serangan. Setidaknya terdapat 4 pasal yang mengidentifikasikan larangan atas sebuah tindakan untuk 
masuk  ke dalam akses  jaringan yang memiliki  dampak mengganggu  sistem kerja dari  infrastruktur 
telekomunikasi yakni Pasal 22, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Dalam Pasal 22 berbunyi larangan untuk 

                                                 
72 Pasal 1 (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
73 Pasal 1 poin (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
74 Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
75 Pasal 12B (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
76 Pasal 12 B(3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
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melakukan  suatu  perbuatan  yang  tanpa  hak  dan  tidak  sah  atau  memanipulasi  akses  ke  jaringan 
telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan jaringan telekomuni khusus. Secara khusus UU ini mengatur 
mengenai  bab  Pengamanan  Telekomunikasi.  Pasal  38 mengatur mengenai  larangan  kegiatan  atau 
perbuatan  yang  menimbulkan  gangguan  fisik  dan  elektromagnetik  terhadap  penyelenggaraan 
telekomunikasi  yang  diancam  pidana  sama  dengan  Pasal  22.  Dalam  Pasal  39  disebutkan  bahwa 
Penyelenggaraan Telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi 
dalam  jaringan  telekomunikasi  yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  telekomunikasi.  Jaringan 
telekomunikasi yang dimaksud sebenarnya adalah perlindungan dan pengamanan terhadap gangguan 
elektromagnetis.77  Sedangkan  Pasal  40  mengatur  mengenai  larangan  kegiatan  penyadapan  atas 
informasi  yang  disalurkan  melalui  jaringan  telekomunikasi  dalam  bentuk  apapun.  Salah  satunya 
dengan  memasang  alat  atau  perangkat  tambahan  pada  jaringan  telekomunikasi  untuk  tujuan 
mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.78 
 

- UU Pertahanan Negara (UU No. 3 Tahun 2002) 
  

Dalam  penjelasan  undang‐undang  ini  diakui  adanya  perubahan  bentuk  dan  pola  ancaman  yang 
menjadi dampak perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi. 
Hal ini menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) 
saat  ini  berkembang menjadi multidimensional  (fisik  dan  non  fisik),  baik  dari  luar  negeri maupun 
dalam  negeri.  Pertahanan  negara  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  dipersiapkan  secara  dini 
dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya 
tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.79 Sistem pertahanan negara dalam 
menghadapi  ancaman militer menempatkan Tentara Nasional  Indonesia  sebagai komponen utama 
dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman 
nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang 
disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur‐unsur lain dari kekuatan 
bangsa.80 
 
Pertahanan  negara  adalah  segala  usaha  untuk  mempertahankan  kedaulatan  negara,  keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia, dan keselamatan  segenap bangsa dari  ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.81 Definisi ini sebenarnya merupakan salah bentuk 
keamanan khususnya dalam penyusunan  strateginya. Sedangkan Sistem pertahanan negara dalam 
regulasi ini dimaknai sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga 
negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah 
dan  diselenggarakan  secara  total,  terpadu,  terarah,  dan  berlanjut  untuk  menegakkan  kedaulatan 
negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  segala  ancaman.82  Adapun 
pengertian dari sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber 
daya  buatan.  Dalam  konteks  ini,  sistem  informasi  yang  menunjang  kelangsungan  hidup  khalayak 
masyarakat ramai dalam menjalankan kehidupan bernegaranya sehari‐hari dapat dikategorikan dalam 
konsep ini. 
 
Secara khusus, Kementerian Pertahanan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 82/2014 
tentang  Pertahanan  Siber.  Dalam  kebijakan  ini  diatur  cukup  jelas  mengenai  konsep  siber  serta 
berusaha mengidentifikasi ancaman dan serangannya termasuk mengenai pokok‐pokok pertahanan 
siber.  Kebijakan  ini  mengartikan  ruang  siber  sebagai  ruang  dimana  komunitas  saling  terhubung 
dengan menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk melakukan kegiatan sehari‐hari. Sedangkan 

                                                 
77 Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU Telekomunikasi. 
78 Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi. 
79 Penjelasan UU Pertahanan Negara. 
80 Penjelasan UU Pertahanan Negara.	
81 Penjelasan UU Pertahanan Negara Pasal 1 poin (1). 
82 Penjelasan UU Pertahanan Negara Pasal 1 poin (2). 
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serangan siber adalah segala bentuk perbuatan, perkataan, pemikiran baik yang dilakukan dengan 
sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak mana pun, dengan motif dan tujuan apa pun, yang dilakukan 
di  lokasi mana  pun,  yang  didasarkan  pada  sistem  elektronik  atau muatannya  (informasi) maupun 
peralatan yang sangat bergantung pada teknologi dan jaringan dalam skala apa pun, terhadap obyek 
vital maupun non‐vital dalam  lingkup militer dan nonmiliter, yang mengancam kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pedoman ini mengidentifikasi dua bentuk strategi yakni 
‘keamanan siber nasional dan ‘pertahanan siber’.  Segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, 
keutuhan dan ketersediaan  informasi  serta seluruh sarana pendukungnya di  tingkat nasional, yang 
bersifat  lintas  sektor  adalah  bentuk  dari  Keamanan  Siber.  Sedangkan  Pertahanan  siber  menitik 
beratkan  pada  terjadinya  serangan  yang  siber  yang  menyebabkan  gangguan  terhadap 
penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun Infrastruktur kritis didefinisikan kebijakan ini mulai dari 
aset, sistem, maupun  jaringan, berbentuk  fisik maupun virtual yang sangat vital, dimana gangguan 
terhadapnya berpotensi mengancam keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan dan 
kesehatan masyarakat atau gabungan diantaranya.83 
 
Secara khusus kebijakan ini mengatur mengenai gradasi gangguan keamanan siber mulai dari bentuk 
ancaman, menjadi  dikategorikan  sebagai  serangan. Adapun bentuk  ancaman  siber  yang dikenal di 
kebijakan  ini mulai dari Advanced Persistent Threats  (APT), Denial of Service  (DoS) dan Distributed 
Denial  of  Service  (DDoS)84,  Defacement,  Phishing,  Malware,  hingga  penyusupan  siber,  Spam, 
Penyalahgunaan Protokol Komunikasi. Sedangkan serangan siber diartikan apabila intensitas dan skala 
ancaman siber meningkat dan berubah dari ancaman yang bersifat potensial menjadi faktual berupa 
kegiatan  atau  tindakan  yang  bertujuan  untuk memasuki,  menguasai,  memodifikasi,  mencuri  atau 
merusak,  atau  menghancurkan  atau  melumpuhkan  sistem  atau  aset  informasi.  Bentuknya  dapat 
dalam bentuk perang siber (cyber war) dan gangguan siber (cyber violence). Penangulangannya adalah 
bentuk pertahanan85. 
 

- UU Intelijen Negara (UU No. 17 Tahun 2011) 
 
Dalam  penjelasan  undang‐undang  ini  disebutkan  bahwa  ancaman  terhadap  keamanan  manusia 
meliputi  keamanan  ekonomi,  pangan,  kesehatan,  lingkungan,  personel,  komunitas,  dan  politik. 
Ancaman  terhadap  keamanan  dan  ketertiban masyarakat meliputi  kriminal  umum  dan  kejahatan 
terorganisasi  lintas  negara.  Ancaman  terhadap  keamanan  dalam  negeri  meliputi  separatisme, 
terorisme,  spionase,  sabotase, kekerasan politik,  konflik horizontal, perang  informasi, perang siber 
(cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang takterbatas, perang 
terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. 
 
Kemudian  juga ditegaskan dalam menunjang aktivitas  Intelijen bertindak cepat,  tepat, dan akurat, 
Badan Intelijen Negara diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, 
dan  penggalian  informasi  terhadap  Setiap  Orang  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  terorisme, 
separatisme,  spionase,  dan  sabotase  yang  mengancam  keamanan,  kedaulatan,  dan  keselamatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Ketentuan Pasal 26 undang‐undang ini melarang setiap orang atau badan hukum membuka dan/atau 
membocorkan rahasia intelijen, yang merupakan bagian dari rahasia negara. Rahasia intelijen sendiri 

                                                 
83 Permenhan No. 82 tahun 2014 tentang Pertahanan Siber. 
84 Biasanya dilakukan dengan melakukan overloading kapasitas sistem dan mencegah pengguna yang sah untuk 
mengakses dan menggunakan sistem atau sumber daya yang ditargetkan. Serangan ini bertujuan untuk mengganggu 
operasional sistem, dengan cara menghadapkan sistem pada permintaan akses dan proses yang jauh lebih besar dari 
yang bisa ditangani sistem. Sehingga sistem menjadi terlalu sibuk dan crash, akibatnya menjadi tidak dapat melayani 
atau tidak dapat beroperasi. Permasalahan ini merupakan ancaman yang berbahaya bagi organisasi yang 
mengandalkan hampir sepenuhnya pada kemampuan internet guna menjalankan roda kegiatannya. 
85 Permenhan No. 82 tahun 2014 tentang Pertahanan Siber. 
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meliputi: (a) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; (b) mengungkapkan kekayaan alam 
Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; (c) merugikan ketahanan ekonomi 
nasional; (d) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; (e) mengungkapkan 
memorandum  atau  surat  yang  menurut  sifatnya  perlu  dirahasiakan;  (f)  membahayakan  sistem 
Intelijen Negara;  (g) membahayakan akses,  agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi Intelijen; (h) membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau (i) mengungkapkan 
rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.86  
 

- UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 24 Tahun 2013) 
 

Administrasi kependudukan merupakan hal substansial dalam pelayanan publik negara. Regulasi  ini 
sebenarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan 
status  hukum  setiap  Peristiwa Kependudukan  sehingga mewujudkan  tertib  administrasi.  Selain  itu 
pula  juga  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  memenuhi  standar  teknologi 
informasi.87 Penerapan KTP elektronik dibentuk juga sebagai bagian dari upaya mempercepat akurasi 
terbangunnya database kependudukan secara nasional. Serta mengantisipasi adanya identitas ganda 
karena  telah memuat  kode  keamanan  dan  rekaman  elektronik  data  penduduk. Untuk memahami 
kaitannya dengan keamanan siber, terdapat beberapa istilah konsep dalam undang‐undang ini yang 
menjadi  relevan,  seperti  administrasi  kependudukan,  dokumen  kependudukan,  sistem  informasi 
administrasi kependudukan. 
 
Administrasi  Kependudukan dimaknai  sebagai  rangkaian  kegiatan penataan  dan penertiban dalam 
penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil, 
pengelolaan  informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain. Salah satu kewajiban dari Instansi Pelaksana yang melaksanakan 
urusan Administrasi Kependudukan salah satunya adalah menjamin kerahasiaan dan keamanan data 
atas  peristiwa  dan  peristiwa  penting.88  Dokumen  kependudukan  adalah  dokumen  resmi  yang 
diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana  yang mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik. 
Sedangkan  sistem  informasi  administrasi  kependudukan  (SIAK)  adalah  sistem  informasi  yang 
memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memfasilitasi  pengelolaan  informasi 
administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.89 
UU Adminduk mencantumkan ancaman pidana terhadap pihak yang tanpa hak mengakses database 
kependudukan.90 
 
Pengaturan  mengenai  sistem  informasi  administrasi  kependudukan  itu  sendiri  diatur  lebih  lanjut 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2011 (Permendagri SIAK). Dalam Permendagri 
SIAK, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan menjadi salah satu unsur. Kebijakan ini 
mengidentifikasi perangkat‐perangkat yang perlu dipelihara dan membutuhkan pengamanan khusus 
yakni mulai dari data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, 
pusat data, dan data cadangan. Dalam aturan ini diatur rangkaian cara untuk melakukan pengamanan 
baik secara fisik maupun ke dalam sistem. Secara fisik misalnya penempatan perangkat keras yang 
aman dan tidak berpotensi rusak karena bencana alam. Selain itu pula dilakukan strategi kewajiban 
untuk  melakukan  mulai  dari  pemindahan  data  sebagai  data  cadangan,  memastikan  sistem, 
penggantian  kata  kunci  dan  penyusunan  rencana  dan melakukan  uji  coba  sistem  pemulihan  data 
cadangan ke server. Termasuk adanya langkah‐langkah pengamanan jaringan komunikasi data mulai 
dari  audit  berkala  jaringan  komunikasi  data;  identifikasi  ancaman  pola,  batas  normal  dan  beban 

                                                 
86 Pasal 25 ayat (2) UU Intelijen Negara. 
87 Konsideran poin (a) dan (b) UU Adminduk. 
88 Pasal 1 (1) UU Adminduk. 
89 Pasal 1 (21) UU Adminduk. 
90 Pasal 95 UU Adminduk. 



Seri Internet dan Hak Asasi Manusia | 25 

 

aktivitas jaringan komunikas; penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data; pengujian sistem 
dan evaluasi dan tinjauan.91 
 

- UU Rumah Sakit (UU No. 44 Tahun 2009) 
 

Pembentukan  undang‐undang  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  hak 
kesehatan  khususnya  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit,  sehingga  sebagai  institusi  pelayanan 
kesehatan  dapat  tetap menjaga mutu  dari  jangkauan  pelayanan  rumah  sakit  serta  sesuai  dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan juga kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. Pada pelaksanaannya, salah satu kewajiban dari Rumah Sakit adalah melakukan rekam 
medis92  yang  disimpan  sebagai  bagian  dari  sistem  informasi  dan  komunikasi  menjadi  salah  satu 
prasarana Rumah Sakit93 yang harus memenuhi standar pelayanan, keamanan dan keselamatan dan 
kesehatan  kerja  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  sehingga  harus  dalam  keadaan  terpelihara  dan 
berfungsi dengan baik.94 Meskipun tidak diuraikan dengan jelas ruang lingkup sistem informasi rumah 
sakit,  apakah  termasuk  keamanan  alat‐alat  atau  teknologi medis  yang  terkoneksi  dengan  jaringan 
internet atau sebatas informasi rekam medis. 
 
Kemudian dalam Pasal  52 diatur mengenai  kewajiban pencatatan dan pelaporan  tentang  kegiatan 
penyelenggaraan  rumah  sakit  dalam  bentuk  Sistem  Informasi  Manajemen.  Dalam  menjalankan 
kewajiban  tersebut,  ada  kewajiban  menyelenggarakan  penyimpanan  terhadap  pencatatan  dan 
pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dengan 
kemungkinan  kewajiban  pemusnahan  atau  penghapusan  sebagaimana  diatur  di  peraturan 
perundang‐undangan.95  Kewajiban  untuk  menjaga  sistem  informasi  khususnya  mengenai  rekam 
medis maupun segala teknologi medis tidak secara khusus diatur sebagai salah satu kewajiban rumah 
sakit yang diatur dalam Pasal 29, meskipun dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Prasarana rumah sakit 
harus memenuhi standar keamanan.  
 

- Perpres tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Perpres No. 53 Tahun 2017 sebagaimana 
telah diubah dengan Perpres No. 133 Tahun 2017) 
 

Tujuan dari pembentukan regulasi ini adalah untuk memperkuat peningkatan pertumbuhan ekonomi 
nasional dan mewujudkan keamanan nasional  sehingga dibentuk sebuah badan baru yang menata 
Lembaga  Sandi  Negara  menjadi  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  guna  menjamin  terselenggaranya 
kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Maka secara khusus, terdapat sebuah 
institusi yang fokus untuk menjalankan strategi‐strategi keamanan siber. Materi muatan kebijakan ini 
sangat  identik  dan  fokus  dengan  kelembagaan  tanpa  dengan  jelas  memberikan  ruang  lingkup 
keamanan siber secara konseptual yang dimaksud dengan aturan  ini. Walaupun sebenarnya dalam 
lingkup internasional juga belum ada kesepakatan mengikat mengenai definisi keamanan siber, tetapi 
dalam  konteks  kebijakan,  memberikan  ruang  lingkup  keamanan  siber  dapat  membantu 
mengidentifikasi fokus kerja utama badan ini. 
 
Dalam Perpres ini diatur mengenai tugas‐tugas dan fungsi dari badan ini. Fungsi kelembagaan tersebut 
sebenarnya  membantu  mengidentifikasi  bentuk  dan  strategi  keamanan  siber  di  Indonesia  yakni  
melaksanakan  rangkaian  keamanan  siber  mulai  dari  identifikasi,  proteksi,  penanggulangan, 
pemulihan,  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  proteksi  e‐commerce,  persandian,  penapisan, 
diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, 

                                                 
91 Pasal 47 Permendagri Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 
92 Pasal 29 UU Rumah Sakit. 
93 Pasal 11 (1) UU Rumah Sakit. 
94 Pasal 11 (2) dan (3) UU Rumah Sakit. 
95 Pasal 53 UU Rumah Sakit. 
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pemulihan,  penanggulangan  kerentanan,  insiden  dan/atau  serangan  siber.96  Adapun  fungsi  BSSN 
diatur  dalam  Perpres  ini  adalah:97  Penyusunan  kebijakan  teknis  dari  rangkaian  keamanan  siber; 
Pelaksanaan kebijakan teknis dari rangkaian keamanan siber; Pemantauan dan evaluasi dari rangkaian 
keamanan  siber;  Pengoordinasian  kegiatan  fungsional  dalam pelaksanaan  tugas  BSSN dan  sebagai 
wadah  koordinasi  bagi  semua  kepentingan;  Pelaksanaan  pembinaan  dan  pemberian  dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN; Pengawasan atas pelaksanaan tugas 
BSSN; Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
BSNN; dan Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam urusan keamanan siber. 
 
Dalam Perpres  ini,  terdapat pembagian deputi‐deputi yang memiliki  fungsi berbeda sesuai dengan 
langkah‐langkah  penanganan  keamanan  siber,  yakni mulai  dari:  Identifikasi  dan  deteksi  berkaitan 
dengan  ancaman  dan  celah  keamanan  siber;98  Proteksi  yang  bertugas melaksanakan  penyusunan, 
pelaksanaan,  dan  pengendalian  teknis  bidang  proteksi  keamanan  siber  yang  meliputi  jaminan 
keamanan  informasi,  infrastruktur  informasi  kritikal  nasional  dan  publik  di  bidang  keamanan;99 
Penanggulangan dan Pemulihan keamanan siber pada jaringan komunikasi pemerintah, infrastruktur 
vital nasional dan ekonomi digital;100 Pemantauan dan Pengendalian di bidang standarisasi sumber 
daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi 
sumber daya keamanan siber, serta penyidikan, digital forensik dan penapisan konten.101 Tiap‐ tiap 
langkah keamanan di atas dalam pelaksanaannya diterjemahkan sebagai satu Kedeputian tersendiri 
untuk melaksanakan satu langkah secara keseluruhan.  
 

- Keputusan Presiden  tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (KEPPRES No. 63/2004) 
 
Marwah  pembentukan  regulasi  ini  adalah  melihat  urgensi  bahwa  obyek  vital  nasional  berperan 
penting dalam kehidupan bangsa dan negara terutama jika dilihat dari aspek ekonomi, politik, sosial, 
budaya,  pertahanan  dan  keamanan.  Sehingga  dibutuhkan  regulasi  yang  mencegah  meningkatnya 
ancaman dan gangguan terhadap obyek vital termasuk aksi terorisme sehingga perlu diatur langkah‐
langkah pengamanan. Jika mengacu pada konsiderannya, tujuan dari regulasi ini adalah menetapkan 
strategi  pengamanan.  Regulasi  ini  mendefinisikan  Objek  Vital  Nasional  sebagai  kawasan/lokasi, 
bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara 
dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.102 Adapun ciri‐cirinya: a) menghasilkan 
kebutuhan  pokok  sehari‐hari;  b)  ancaman  dan  gangguan  terhadapnya  mengakibatkan  bencana 
terhadap  kemanusiaan  dan  pembangunan;c)  ancamannya  dan  gangguannya  mengakibatkan 
kekacauan  transportasi  dan  komunikasi  secara  nasional;  dan/atau  d)  ancaman  dan  gangguan 
terhadapnya mengakibatkan  terganggunya  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Adapun  daftar 
dari obyek vital akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non 
Departemen terkait. Misalnya pada sektor Kementerian Perindustrian membuka aturan untuk bidang‐
bidang industri mengajukan permohonan penetapan menteri yang menyebutkan industrinya sebagai 
obyek  vital  nasional  dengan  melampirkan  pra‐syarat  yang  telah  ditentukan.  Dalam  isu  sistem 
informasi elektronik sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah mengidentifikasi 
8 sektor strategis yakni pemerintahan, ketahanan, keuangan, kesehatan, ESDM, transportasi, TIK, dan 
ketahanan pangan.103  
 

                                                 
96 Pasal 3 poin (a), (b), dan (c) Perpres BSSN. 
97 Pasal 3 Perpres BSSN. 
98 Pasal 12 Perpres BSSN. 
99 Pasal 15 Perpres BSSN. 
100 Pasal 19 Perpres BSSN. 
101 Pasal 23 Perpres BSSN. 
102 Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 
103 Lihat: https://kominfo.go.id/content/detail/10308/kebijakan-cyber-security-dukung-nawacita-amankan-8-
sektor-strategis/0/berita_satker.  
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Tanggung jawab atas pengamanan obyek vital dalam Pasal 3 disebutkan yakni pengelola Obyek Vital 
Nasional  dengan  menciptakan  prinsip  pengamanan  internal  dan  juga  Kepolisian  Negara  Republik 
Indonesia yang sifatnya memberikan bantuan pengamanan. Kemudian diantara kedua belah pihak ini 
menentukan konfigurasi  standar pengamanan yang meliputi kekuatan personil, menyelenggarakan 
pengamanan internal yang memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan Kepolisian 
atau  pertimbangan  Departemen  terkait  ketentuan  internasional  dan melaksanakan  periodik  audit 
sistem pengamanan.104 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengerahkan 
kekuatan  berdasarkan  kebutuhan  dan  perkiraan  potensi  gangguan  atau  ancaman,  bahkan 
memungkinan perbantuan Tentara Nasional Indonesia. Secara khusus bahkan dikeluarkan Peraturan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan 
Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.  
 
Jika  mengacu  pada  logika  regulasi  ini,  sebenarnya  konsep  yang  strategi  pengamanannya 
menitikberatkan  pada  keamanan  secara  fisik  mengingat  unsur  perbantuannya  melibatkan  aparat 
penegak hukum dan sektor keamanan. Hal  ini menjadi sulit diaplikasikan dalam konteks keamanan 
sistem informasi, yang sangat menitikberatkan pada kebijakan internal pengelola obyek vital nasional. 
Sehingga peran dari Kementerian dan Lembaga terkait perlu menyusun guideline untuk meningkatkan 
keamanan infrastruktur informasi pada sektor strategis. 
 

- Peraturan Terkait Keuangan dan Perbankan 
 

Aktivitas perbankan dan keuangan merupakan hal vital dalam stabilitas perekonomian negara. Dalam 
hal  ini  infrastruktur dan teknologi yang menunjang penyelenggaraan kegiatan tersebut  juga sangat 
urgen dalam hal pemeliharaan dan pengamanannya karena pula rentan terhadap serangan siber yang 
berdampak pada ketidakstabilan perekonomian negara. Namun demikian, pada tingkat UU tidak ada 
regulasi yang secara khusus menyebutkan adanya kewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap 
sistem  Perbankan  dan  Keuangan  nasional.  Oleh  sebab  itu,  perlu  ditilik  dari  kedua  lembaga  yang 
bertugas  pada  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraannya  yakni  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa 
Keuangan. Semenjak  tahun 2011, pengawasan dalam penyelenggaraan  jasa keuangan di  Indonesia 
yang semula menjadi bagian dari tugas Bank Indonesia (BI) dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) berdasarkan UU. Nomor 21 Tahun 2011. Namun perihal transaksi pembayaran, keseluruhannya 
tetap perlu diawasi oleh Bank  Indonesia sebagai Bank Sentral. OJK  sendiri  sebenarnya mempunyai 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. 
 
Dalam  poin  ini  akan  diulas  beberapa  kebijakan  berkaitan  dengan  perbankan  dan  keuangan  yang 
menjadi ruang lingkup kerja kedua badan tersebut yakni BI dan OJK yang sekiranya relevan menjadi 
ruang lingkup keamanan siber:  
 
a. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran.  Kebijakan  ini  lahir  sebab  perkembangan  teknologi  dan  sistem  informasi  juga 
berdampak pada inovasi keuangan atau yang kerap dikenal sebagai financial technology. Sehingga 
secara  prinsipil  penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi  pembayaran  perlu  tetap  mendukung 
terciptanya  sistem  pembayaran  yang  lancar,  aman,  efisien,  dan  andal,  sehingga  diperlukan 
pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang 
sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati‐hatian dan manajemen risiko yang 
memadai,  serta  dengan  tetap  memperhatikan  perluasan  akses,  kepentingan  nasional  dan 
perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional.  

 
Penyelenggara  Jasa Sistem Pembayaran memiliki  tanggung  jawab untuk memastikan keamanan 
dan  kelancaran  pemrosesan  transaksi  pembayaran,  termasuk  dalam  hal  dilakukan  melalui 

                                                 
104 Pasal 5 Keppres tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 
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kerjasama  dengan  Penyelenggara  Penunjuang.  Dalam  hal  ini  pihak‐pihak  ketiga  seperti 
Penyelenggara  Penunjuang,105  Penyelenggara  Switching106  dan/atau  Penyelenggara  Payment 
Gateaway,107 Penyelenggara Dompet Elektronik108 untuk menjaga keamanan dari tiap‐tiap metode 
atau  jasa  keuangan  yang  ditawarkannya,  termasuk  menciptakan  keandalan  sistem  dan 
menyediakan kecukupan manajemen risiko.  

 
Secara  teknis  dalam  Pasal  18  disebutkan  kewajiban‐kewajiban  Penyelenggara  Jasa  Sistem 
Pembayaran yang berkaitan dengan keamanan siber yakni menerapkan manajemen risiko secara 
efektif  dan  konsisten;menerapkan  sistem  standar  keamanan  sistem  informasi.  Dalam  hal 
keamanan  sistem  informasi,  Penerapan  standar  keamanan  sistem  informasi  oleh  Prinsipal, 
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Penyelenggara 
Transfer  Dana  mengacu  pada  ketentuan  Bank  Indonesia  yang  mengatur  mengenai 
penyelenggaraan  kegiatan  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu,  ketentuan  Bank 
Indonesia  yang mengatur mengenai  uang  elektronik,  dan/atau  ketentuan  Bank  Indonesia  yang 
mengatur  mengenai  transfer  dana.109  Adapun  rangkaian  penerapan  standar  keamanan  sistem 
informasi  oleh  seluruh  penyelenggara  sistem  keuangan  mulai  dari  pemenuhan  sertifikasi, 
pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi serta pelaksanaan audit. Dalam hal  ini  juga 
terkait  dengan  pengamanan  data  dan  informasi  yang  diproses  serta  pengamanan  jaringan. 
Penyelenggara  Penunjang  Transaksi  Pembayaran  sebagai,  berkewajiban  menyediakan  fitur 
keamanan instrumen pembayaran/ transaksi. 

 
b. Peraturan  Bank  Indonesia  no.  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial. 

Sama  halnya  dengan  peraturan  terhadap  penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi  keuangan, 
kebijakan ini muncul untuk menjawab perubahan model teknologi finansial juga lahir dari dampak 
massifnya  perkembangan  teknologi  yang  berusaha menjawab  kebutuhan masyarakat  termasuk 
dalam  hal  akses  terhadap  layanan  finansial  dan  pemrosesan  transaksi.  Terutama  untuk 
meminimalisir  dan  mengantisipasi,  serta  mengelola  potensi  risiko  yang  apabila  tidak  segera 
dimitigasi dengan baik dapat mengganggu sistem keuangan. Dalam hal ini, kebijakan memberikan 
definisi  teknologi  finansial  sebagai  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang 
menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada 
stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan 
keandalan sistem pembayaran. 

 
Berkaitan dengan strategi keamanan siber, kebijakan ini sebenarnya hanya menyebutkan hal kecil. 
Yakni  mengenai  kewajiban  dari  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  yang masuk  dalam  kategori 
Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran  lainnya  harus  memenuhi  aspek  kelayakan.  Aspek 
kelayakan  itu  sendiri  adalah  berkaitan  dengan  keamanan  dan  keandalan  sistem,  kecukupan 
manajemen  risiko  dan  perlindungan  konsumen  serta  pemenuhan  aspek  legalitas,  hukum  dan 
kesiapan operasional.110 

 

                                                 
105  Pihak yang menyediakan layanan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka menunjang 
penyelenggara kegiatan jasa sistem pembayaran. 
106 Pihak yang melaksanakan atau mengerjakan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung 
penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana. 
107 Pihak yang melaksanakan atau menyediakan layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses 
transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau 
Proprietary Channel. 
108 Pihak yang menyelenggarakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat 
pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk 
melakukan pembayaran. 
109 Pasal 20 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. 
110 Penjelasan Pasal 15 ayat (2) PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansia. 
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c. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di 
Sektor  Jasa  Keuangan.  Sebagai  lembaga  yang  khusus  mengawasi  kegiatan  dan  transaksi  yang 
berkaitan  dengan  Perbankan  dan  Jasa  Keuangan  lainnya, maka  OJK  juga  perlu  tanggap  dalam 
mengatur  kemajuan  teknologi  yang  berdampak  pada  inovasi  keuangan  digital  di  sektor  jasa 
keuangan  sehingga  tetap  memberikan  manfaat  bagi  kepentingan  masyarakat  dan  menjadi 
landasan hukum dalam mengelola risiko dari potensi‐potensi atas keuangan digital. Definisi Inovasi 
Keuangan  Digital  (IKD)  adalah  aktivitas  pembaruan  proses  bisnis,  model  bisnis,  dan  instrumen 
keuangan  yang  memberikan  nilai  tambah  baru  di  sektor  jasa  keuangan  dengan  melibatkan 
ekosistem digital. 

 
Salah satu bentuk pengawasan terhadap IKD ini adalah pengawasan berbasis disipilin pasar yang 
berkaitan  erat  dengan  keamanan  siber  yakni:111  pengawasan  pada  aspek  keamanan  dan 
kerahasiaan data konsumen; pengawasan pada aspek tata kelola teknologi informasi; dan aspek 
standar dan keamanan platform. Secara spesifik kebijakan ini menyebutkan bahwa data/informasi 
konsumen  merupakan  bentuk  perlindungan  konsumen  yang  wajib  dijaga  oleh  penyelenggara. 
Mulai  dari  pengumpulannya  dan  pengelolaannya  serta memastikan  bahwa media  dan metode 
yang dipergunakan dalam memperoleh ata dan informasi terjamin kerahasiannya, keamanan, serta 
keutuhan.112 

 
E. MEMBANGUN KEBIJAKAN KEAMANAN SIBER: DISTINGSI KEAMANAN DAN KEJAHATAN SIBER 
 
Beragamnya  definisi  keamanan  siber  memang  kemudian  sedikit  menyulitkan  dalam  menentukan 
cakupan ruang  lingkup dari kebijakan keamanan siber. Perkembangannya, berangkat dari berbagai 
kasus dan praktik di berbagai negara, untuk merumuskan definisi tentang kebijakan keamanan siber, 
menurut para ahli  setidaknya kita harus menjawab  lima pertanyaan mendasar, yang akan menjadi 
acuan dalam pembentukan kebijakan tersebut, yaitu:  (i) Apa yang kita amankan?;  (ii) Di mana dan 
siapa yang kita amankan?; (iii) Bagaimana kita mengamankan?; (iv) Kapan kita mengamankan?; dan 
(v)  Mengapa  kita  mengamankan?  Lengkapnya  menurut  Jeff  Kosseff  (2017),  kelima  pertanyaan 
mendasar tersebut ingin menjawab sejumlah permasalahan berikut ini:113 
 

Apa  yang  kita 
amankan? 

Secara  luas  suatu  kebijakan  keamanan  siber  berusaha untuk mempromosikan 
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sistem, dan jaringan. 
Keamanan siber sering digabungkan dengan berbagai aspek lainnya, khususnya 
kerangka hukum dan  legislasi,  serta dengan data kelola  keamanan.  Selain  itu, 
meskipun keamanan data adalah bagian penting dari  keamanan  siber, namun 
aspek  ini  hanyalah  satu  bagian,  keamanan  siber  berfokus  tidak  hanya  pada 
perlindungan data, tetapi juga juga pada sistem dan jaringan sektor publik dan 
swasta.  Dengan  kata  lain,  keamanan  siber  melibatkan  lebih  dari  sekadar 
perlindungan data. 

Di  mana  dan 
siapa  yang  kita 
amankan? 

Keamanan  infrastruktur  publik  seringkali  akan  berhadapan  dengan  sejumlah 
permasalahan hukum, yang berbeda dari keamanan infrastruktur swasta. 
Namun,  para  pembuat  kebijakan  harus  mempertimbangkan  kedua  tipe 
keamanan  tersebut,  termasuk sistem dan  jaringan  secara  komprehensif,  serta 
memahami bagaimana keamanan dari satu bagian akan mempengaruhi bagian 
yang lain. Praktiknya, sulit untuk mengisolasi target serangan hanya pada sasaran 
pribadi atau sektor publik, atau aktor negara dan non‐negara. Misalnya serangan 
DDOS,  ransomware,  dan  serangan  siber  lainnya  dapat  cepat  menyebar  ke 
seluruh  dunia,  dan  banyak  yang  tidak  membedakannya  antara  pemerintah, 

                                                 
111 Pasal 31 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 
112 Pasal 30 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 
113 Amos N. Guiora, Cybersecurity:	Geopolitics, law, and policy, (New York: Routledge, 2017). 
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perusahaan,  dan  individu. Oleh  karenanya,  kebijakan  keamanan  siber  harus 
berupaya dan mampu mengamankan sektor publik dan swasta sekaligus. 

Bagaimana  kita 
mengamankan? 

Kebijakan keamanan siber fokus pada hukum yang bersifat koersif dan kooperatif 
sekaligus. Keduanya harus disediakan sebagai suatu sistem dan mekanisme yang 
selaras untuk mencapai tujuan dari keamanan siber. Kebijakan keamanan siber 
harus mengandung campuran peraturan yang berfokus pada pencegahan, kerja 
sama  dan  insentif  sekaligus.  Fokus  pada  satu  pendekatan  sangat  tidak  tepat, 
dikarenakan  ada  banyak  peluang  untuk  kebijakan  keamanan  siber  yang 
kooperatif. Ruang siber adalah kombinasi dari  infrastruktur publik dan swasta, 
sehingga  ancaman  terhadap  keamanan  siber  sektor  swasta  dapat 
membahayakan  pemerintah  pula,  pun  demikian  sebaliknya.  Regulator  tidak 
dapat mencapai tingkat  ideal atau keamanan siber yang efektif, apabila sektor 
swasta dan pemerintah tidak dapat dengan cepat berkomunikasi satu sama lain 
tentang  ancaman  keamanan  siber  dan  langkah‐langkah  defensif  yang  harus 
dilakukan. Dengan demikian, agar kebijakan keamanan siber berhasil mencapai 
tujuannya, maka harus ditumbuhkan kolaborasi yang efektif antara sektor publik 
dan swasta. 

Kapan  kita 
mengamankan? 

Sedapat mungkin, kebijakan keamanan siber harus mengarah atau mengacu ke 
depan.  Kebijakan  ini  musti  mampu  mencegah  insiden  keamanan  siber  dari 
sebelumnya,  dan  jika  insiden  benar‐benar  terjadi,  kebijakan  keamanan  siber 
harus  membantu  perusahaan  dan  pemerintah  pulih  secepat  mungkin  dan 
mencegah  adanya  ancaman  bahaya  pada  fase  berikutnya.  Praktiknya, 
pengalaman  di  beberapa  negara,  kebijakan  sibernya  terlalu  berfokus  pada 
tuntutan  ganti  kerugian,  baik  terhadap  sektor  swasta maupun  regulator,  atas 
insiden  yang  telah  terjadi  sebelumnya. Meskipun pendekatan demikian  dapat 
membantu  menghindari  berulangnya  kesalahan  di  masa  lalu,  namun  fokus 
utama  harus  selalu  bertumpu  pada  upaya  mencegah  serangan  dan  kerugian 
tambahan yang kemungkinan terjadi di masa depan. 

Mengapa  kita 
mengamankan? 
 

Untuk  mendefinisikan  ruang  lingkup  kebijakan  keamanan  siber,  kita  harus 
sepenuhnya  mengartikulasikan  tujuan  akhir  dari  keamanan  siber  itu  sendiri. 
Pemerintah seharusnya tidak memaksakan peraturan atau membuat kebijakan 
yang  terlalu  memaksakan  kepentingannya,  tetapi  juga  harus  mampun 
memastikan  tercapainya  tujuan  keamanan  individu  dan  sektor  swasta.  Oleh 
karenanya  kebijakan  keamanan  siber  diperlukan  setidaknya  untuk  mencegah 
terjadinya suatu insiden yang dapat berakibat pada: (1) kerusakan pada individu; 
(2)  kerusakan  pada  kepentingan  bisnis;  dan  (3)  membahayakan  keamanan 
nasional. 

 
Dengan argumentasi yang bersandar pada pertanyaan‐pertanyaan mendasar di atas, suatu kebijakan 
keamanan siber harus mampu dan secara memadai mempertimbangkan dan mengatasi sifat fisik dan 
virtual  dari  aset  yang  akan  dilindungi,  di  samping  luasnya  cakupan  yang  begitu  kompleks,  dengan 
banyak  sisi  yang  berbeda.  Kebijakan  atau  kerangka  legislasi  keamanan  siber  harus  mampu 
membedakan tidak hanya aktor‐aktor ancaman siber yang berbeda‐berbeda, seperti negara‐bangsa, 
teroris,  penjahat,  dan peretas  jahat,  tetapi  juga  di  antara  berbagai  jenis  ancaman  siber.  Ancaman 
tersebut  termasuk  ancaman  terhadap  infrastruktur  strategis,  yang  dapat menyebabkan  hilangnya 
nyawa atau kerusakan signifikan pada perekonomian suatu negara, serta ancaman terhadap kekayaan 
intelektual, yang dapat memengaruhi daya saing jangka panjang suatu bangsa.114 
 

                                                 
114 Contreras, J. L., DeNardis, L. and Teplinsky, M. June 2013. “America the Virtual: Security, Privacy, and 
Interoperability in an Interconnected World: Foreword: Mapping Today’s Cybersecurity Landscape.” American	
University	of	Law	Review, 48. 
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Secara  umum  pembicaraan  mengenai  kebijakan  keamanan  siber  mengarah  pada  panduan  yang 
dirancang untuk menjaga  keamanan  siber  (dengan  tiga  tujuan).  Biasanya merujuk pada peraturan 
perundang‐undangan  tentang  distribusi  informasi,  tujuan  perusahaan  swasta  untuk  melindungi 
informasi, metode operasi komputer untuk mengendalikan teknologi, dan variabel konfigurasi dalam 
perangkat elektronik (Link Gallaher, dkk., 2008). Sederhananya, para ahli bersepakat, bahwa secara 
umum  istilah  ‘kebijakan  keamanan  siber’  mengacu  pada  arahan  yang  dirancang  untuk  menjaga 
keamanan siber.115  Jennifer L Bayuk, dkk  (2012) melihat kebijakan keamanan siber sebagai  sebuah 
proses untuk memastikan keamanan siber itu sendiri, yang tahapannya adalah sebagai berikut:116 
 

 
 
Dari bahasan di atas, ruang lingkup pembicaraan mengenai kebijakan keamanan siber memang sangat 
luas, untuk memudahkan pemilihannya, Jennifer L Bayuk, dkk., (2012) mencoba membuat taksonomi 
(pengelompokan)  kebijakan  keamanan  siber,  sesuai  dengan  tujuan  akhir  dari  pembentukan 
kebijakannya, pengelompokan ini adalah sebagai berikut:117 
 

1. Tata  kelola  siber  (cyber  governance  issues):  net  neutrality,  internet  names  and  numbers, 
copyrights and trademarks, email and messaging; 

2. Pengguna siber (cyber user issues): malvertising, impersonation, appropriate use, cyber crime, 
geolocation, privacy; 

3. Konflik  siber  (cyber  conflict  issues):    intellectual  property  theft,  cyber  espionage,  cyber 
sabotage, cyber warfare; 

4. Manajemen  siber  (cyber  management  issues):  fiduciary  responsibility,  risk  management, 
professional certification, supply chain, security principles, research and development; 

5. Infrastruktur siber (cyber  infrastructure  issues): banking and finance, health care,  industrial 
control systems. 

 
Dalam praktiknya memang memperlihatkan adanya pemahaman yang beragam tentang keamanan 
siber itu sendiri, dan bervariasinya istilah kunci mengenai keamanan siber dari satu negara ke negara 
lainnya.  Perbedaan  pemahaman  ini  mempengaruhi  pendekatan  yang  berbeda  dalam  penciptaan 
kebijakan dan strategi keamanan siber negara‐negara tersebut. Namun demikian secara umum dapat 
ditemukan sejumlah titik pertemuan atau poin utama dari kebijakan keamanan siber di setiap negara, 
yang menggambarkan hal‐hal berikut ini:118 
 

1. Dimaksudkan untuk menentukan kerangka kerja tata kelola keamanan siber; 
2. Ditujukan untuk menentukan mekanisme yang tepat, yang memungkinkan semua pemangku 

kepentingan publik dan swasta yang  relevan untuk membahas dan menyepakati  kebijakan 
yang berbeda, termasuk isu‐isu dan peraturan yang terkait dengan keamanan siber; 

3. Ditujukan  untuk  menguraikan  dan  menentukan  kebijakan  yang  diperlukan  dan  langkah‐
langkah pengaturan dan peran yang jelas, tanggung jawab dan hak‐hak dari sektor swasta dan 
publik (misalnya kerangka hukum baru untuk memerangi kejahatan siber, pelaporan wajib jika 
terjadi insiden, langkah‐langkah minimum keamanan); 

                                                 
115 Selengkapnya lihat: M. P., A. N. Link Gallaher, et al., Cyber	Security,	Economic	Strategies	and	Public	Policy	Alternatives. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008. 
116 Jennifer L Bayuk, dkk., Op.	Cit., hal. 4. 
117 Ibid., hal. 93-197. 
118 Lihat: Cyber Security Strategy Documents, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), update 
17 February 2016, dan European Network and Information Security Agency (ENISA). 
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4. Dimaksudkan  untuk  menetapkan  tujuan  dan  sarana  dalam  mengembangkan  kemampuan 
nasional dan kerangka hukum yang diperlukan untuk terlibat dalam upaya internasional guna 
mengurangi efek dari kejahatan siber; 

5. Mengidentifikasi  infrastruktur  informasi  penting  termasuk  aset  utama,  layanan  dan  saling 
ketergantungan;  

6. Ditujukan  untuk  mengembangkan  atau  meningkatkan  kesiapsiagaan,  respon  dan  rencana 
pemulihan  dan  langkah‐langkah  untuk  melindungi  infrastruktur  informasi  yang  penting 
(misalnya rencana darurat nasional, latihan siber, dan kesadaran situasi); 

7. Menentukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi bagi manajemen risiko nasional; 
8. Menentukan  dan  menetapkan  tujuan  untuk  kampanye  peningkatan  kesadaran  guna 

menanamkan perubahan perilaku dan pola kerja pengguna; 
9. Menentukan kebutuhan kurikulum baru dengan penekanan pada keamanan siber bagi praktisi 

dan spesialis keamanan teknologi informasi, dan juga pelatihan program yang memungkinkan 
peningkatan keterampilan pengguna; 

10. Kerjasama  internasional,  serta  program penelitian  dan  pengembangan  komprehensif  yang 
berfokus pada isu‐isu keamanan dan ketahanan. 

 
Sebagai  contoh,  beragam  definisi,  pendekatan,  dan  cakupan  ruang  lingkup  kebijakan  dan  strategi 
keamanan  siber  tersebut,  dapat  dilihat  dalam  kebijakan  dan  strategi  keamanan  siber  di  beberapa 
negara berikut ini: 
 

Amerika 
Serikat 

Negara  ini merilis  Strategi  Internasional  untuk  Ruang  Siber,  pada  10 Mei  2011,  yang 
menggambarkan serangkaian kegiatan pada sedikitnya tujuh kawasan di dunia. Kegiatan 
ini didasarkan pada model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, mitra internasional, 
dan  sektor  swasta.  Komponen  kebijakan  ini  meliputi:  (i)  Ekonomi:  mempromosikan 
standar  internasional  dan  inovasi  pasar  terbuka;  (ii)  Perlindungan  jaringan: 
meningkatkan  keamanan,  keandalan,  dan  ketahanan;  (iii)  Penegakan  hukum: 
memperluas kolaborasi dan kerjasama dalam konteks promosi dan penegakan rule of 
law; (iv) Militer: mempersiapkan tantangan keamanan abad ini; (v) Tata kelola internet: 
mempromosikan  struktur  yang  efektif  dan  inklusif;  (vi)  Pembangunan  internasional: 
pembangunan  kapasitas,  keamanan,  dan  kesejahteraan;  (vii)  Kebebasan  internet: 
mendukung dan mempromosikan kebebasan  fundamental dan dan perlindungan hak 
atas privasi. 

Canada  Negara ini baru menerbitkan strategi keamanan siber nasional mereka pada tahun 2010, 
dengan berbasis pada tiga pilar: (i) Mengamankan sistem pemerintah; (ii) Bermitra untuk 
mengamankan sistem jaringan siber mereka yang penting di  luar pemerintah federal; 
(iii) Membantu memastikan keamanan nasional Kanada. Pilar pertama ditujukan untuk 
membangun peran dan tanggung jawab untuk memperkuat sistem keamanan siber di 
tingkat  federal,  terutama  untuk meningkatkan  kesadaran  keamanan  siber  di  seluruh 
level  pemerintahan.  Sementara  pilar  kedua  terkait  erat  dengan  inisiatif  kemitraan 
dengan pemerintah lokal di Kanada, yang melibatkan pula sektor swasta, termasuk juga 
penyedia  infrastruktur.  Sedangkan  pilar  ketiga  dimaksudkan  untuk  memerangi 
kejahatan  siber  dalam  rangka  melindungi  warga  negara  Kanada  khususnya  dalam 
penggunaan teknologi dalam jaringan (online). Di dalamnya juga sekaligus secara khusus 
dibicarakan permasalahan‐permasalahan privasi. 

Estonia  Merupakan negara di Eropa yang pertama kali mempublikasikan kebijakan keamanan 
cyber  nasional  secara  terbuka,  yang  diluncurkan  pada  tahun  2008.  Dalam  kebijakan 
tersebut ditekankan mengenai perlunya keamanan ruang cyber secara umum, utamanya 
pada keamanan sistem informasi. Selanjutnya untuk memastikan hal tersebut, langkah‐
langkah  yang  diambil  berfokus  pada  karakter  sipil,  berkonsentrasi  pada  regulasi, 
pendidikan  dan  kerjasama.  Sementara  tahapan  aksinya  dilakukan  dengan 
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mengembangkan  standar  dan  norma‐norma,  pembentukan  peraturan  perundang‐
undangan; serta pembangunan kompetensi dan kemampuan aktor yang terlibat. Negara 
ini menghadapi serangan siber cukup parah pada 2007. Serangan siber terhadap Estonia 
bermula  dari  ketegangan  antara  pemerintah  Estonia  dan  Rusia.  Pada  April  2007 
pemerintah Estonia memindahkan monumen perang Uni Soviet di pusat ibu kota Tallin, 
yang  memicu  ketegangan  etnik  rusia.  Akibatnya  selama  kurang  lebih  dunia  minggu 
Estonia  mengalami  serangan  siber  yang  parah,  dan  menghentikan  hampir  seluruh 
aktivitas  yang  berbasis  internet.  Tidak  hanya  meremukkan  infrastruktur  pertahanan, 
pemerintahan dan perbankan,  tetapi  juga situs‐situs berita hampir  semuanya diretas. 
Akibatnya  Estonia mengalami  kerugian  ekonomi  yang  cukup  besar  dari  serangan  ini. 
Lebih  parahnya  lagi,  serangan  yang  berasal  dari  setidaknya  100  negara,  pemerintah 
Estonia hanya mampu memvonis bersalah satu orang penyerang saja.119 

Jerman  Berfokus  pada  pencegahan  dan  penegakan  terhadap  serangan  cyber  dan  juga 
pencegahan kegagalan dalam penggunaan infrastruktur teknologi informasi. Kebijakan 
yang dikelurkan Jerman pada 2011  ini  telah menetapkan suatu strategi yang menjadi 
basis  perlindungan  struktur  informasi  penting  di  negara  ini.  Pendekatannya  dengan 
mengidentifikasi  seluruh  ketentuan  regulasi  yang  ada,  untuk  kemudian 
mengklarifikasinya,  sehingga  kemudian  bisa mendapatkan  hasil  peraturan mana  saja 
yang  telah  mendukung,  dan  perlunya  pembentukan  peraturan  baru  untuk 
melengkapinya. Termasuk pula pembentukan gugus‐gugus kerja baru untuk menopang 
tugas ini.  

Inggris 
Raya 

Ketika disahkan pada 2011, kebijakan keamanan siber nasional negara ini berkonsentrasi 
pada pencapaian tujuan nasional yang terkait dengan:  inovasi ekonomi,  investasi dan 
kualitas di bidang  teknologi  informasi dan komunikasi,  sehingga potensi dan manfaat 
siber  sepenuhnya  dapat  dimanfaatkan.  Semenara  tujuan  kebijakan  keamanan  siber 
nasionalnya  sendiri  dimaksudkan  untuk  mengatasi  risiko  dari  siber  seperti  kejahata 
siber, terorisme, serta upaya lain guna membuat ruang yang aman bagi setiap warga dan 
operasi bisnis. 

Jepang  Negara ini meluncurkan kebijakan dan strategi keamanan siber nasional mereka pada 12 
Mei  2010,  yang  materinya  dapat  diuraikan  menjadi  beberapa  bidang  tindakan:  (i) 
penguatan  kebijakan  dengan  memperhitungkan  kemungkinan  serangan  cyber  dan 
pembentukan  institusi  untuk  meresponnya;  (ii)  pembentukan  kebijakan  yang 
disesuaikan  dengan  perubahan  lingkungan  keamanan  informasi;  dan  (iii)  penetapan 
langkah‐langkah  keamanan  informasi  yang  lebih  aktif.  Tindakan‐tindakan  tersebut 
ditujukan  untuk:  mengatasi  risiko  teknologi  informasi  dalam  rangka  mewujudkan 
keselamatan  dan  keamanan  dalam  kehidupan  bangsa;  pelaksanaan  kebijakan  yang 
memperkuat keamanan nasional dan keahlian manajemen krisis di siber, dan kebijakan 
teknologi  informasi  dan  komunikasi  sebagai  dasar  kegiatan  sosial  ekonomi; 
pembentukan  kebijakan  yang  komprehensif  meliputi  sudut  pandang  keamanan 
nasional,  manajemen  krisis,  dan  perlindungan  pengguna/bangsa;  pembentukan 
kebijakan  keamanan  informasi  yang  memberikan  kontribusi  untuk  strategi 
pertumbuhan ekonomi; dan membangun aliansi internasional. 

China  Pemerintah China menempatkan kebijakan kemanan siber nasional sebagai bagian tak‐
terpisahkan  dari  strategi militer mereka. Menurut  strategi militer  China,  ruang  siber 
telah  menjadi  pilar  baru  pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  dan  domain  baru  dari 
keamanan  nasional.  Akibatnya  kompetisi  strategis  internasional  di  siber  menjadi 
semakin  sengit  di  dunia  saat  ini.  Oleh  karenanya  China  berupaya  keras  untuk 
mempercepat pengembangan kekuatan siber mereka, dan meningkatkan kemampuan 

                                                 
119 Lihat “Estonia Menjadi Pusat Pertahanan Cyber NATO”, dalam http://www.dw.com/id/estonia-menjadi-pusat-
pertahanan-cyber-nato/a-5756033. Lihat pula Toomas Hendrik Ilves, Cybersecurity: A View From the Front, dalam 
Collaboratory	Discussion	Paper	Series, No.	1, (Berlin: Multistaholder Internet Dialog, October 2013), hal. 14. 
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kesadaran situasi siber, pertahanan siber, dukungan untuk usaha negara di siber, serta 
partisipasi  dalam  ‘kerjasama  maya’  internasional.  Langkah‐langkah  tersebut 
dimaksudkan untuk membendung krisi utama dari dinia maya, memastikan jaringan dan 
informasi keamanan nasional,  serta menjaga keamanan nasional dan stabilitas  sosial. 
Secara teknis langkah ini salah satunya diimplementasikan dengan menciptakan China’s 
Great Firewall dalam ruang cyber mereka, guna mengontrol setiap aktivitas di internet. 

Australia  Negara  ini menerjemahkan keamanan siber sebagai pemeliharaan  lingkungan operasi 
elektronik  yang  aman,  tangguh  dan  terpercaya  yang mendukung  keamanan  nasional 
Australia  dan  dapat  memaksimalkan  manfaat  ekonomi  digital.  Ruang  lingkupnya 
meliputi  Langkah‐langkah  yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  ketersediaan  dan 
integritas  informasi  yang  diproses,  disimpan  dan  dikomunikasikan  melalui  sarana 
elektronik  atau  yang  serupa.  Dalam  menjalankan  dan  mengoperasikan  kebutuhan 
tersebut pemerintah Australia telah mendirikan Pusat Operasi Keamanan Siber (CSOC) 
di  Departemen  Pertahanan.  Pusat  ini  dimaksudkan  untuk menyediakan  kemampuan 
kesadaran  situasional  siber  dan  mengkoordinasikan  tanggapan/respon  terhadap 
peristiwa keamanan siber, untuk kepentingan nasional. Selain itu pemerintah juga telah 
membentuk  tim  tanggap darurat komputer nasional  (Computer Emergency Response 
Team—CERT  Australia),  untuk  berbagi  informasi  dan  meningkatkan  koordinasi 
tanggapan terhadap ancaman keamanan siber antara pemerintah dan sektor swasta. 

 
Ambigu dan ambisiusnya definisi dan cakupan ruang lingkup keamanan siber memang menyulitkan 
untuk  membangun  definisi  yang  lebih  solid  mengenai  keamanan  siber,  untuk  dirumuskan  dalam 
kebijakan keamanan siber suatu negara. Gambaran kebijakan dan strategi keamanan siber diberbagai 

negara tersebut memperlihatkan 
beragam dan variatifnya definisi, 
fokus,  serta  jangkauan  dari 
kebijakan keamanan siber di tiap‐
tiap  negara.  Salah  satu  problem 
yang  sering  mengemuka  dalam 
konteks  kebijakan  keamanan 
siber,  adalah  pemakaian  secara 
bergantian antara keamanan dan 
kejahatan  siber,  dengan  fokus 
yang  tidak  tepat.  Seringkali 
makna dari kedua istilah tersebut 
cenderung  kurang  dipahami 
dengan  baik.  Saat  ini,  berbagai 
negara  umumnya  mengatur 
keamanan  dan  kejahatan  siber 

dalam satu produk regulasi. Alih alih membangun keamanan siber dan secara efektif memberantas 
kejahatan  siber,  regulasi‐regulasi  ini  justru  acapkali  menuai  berbagai  permasalahan  dan  rentan 
disalahgunakan  oleh  pemerintah  untuk  melanggengkan  praktik  government  surveillance  dan 
membungkam individu yang mengemukakan kritik terhadap pemerintah—kekuasaan. 
 
Secara prinsip, keamanan siber dan kejahatan siber merupakan dua hal yang berbeda. Keamanan siber 
menggambarkan pengimplementasian pendekatan teknis guna mengamankan suatu sistem komputer 
dari  serangan  dan  kegagalan  sistem.  Sedangkan  prinsip  utama  dari  kejahatan  siber  adalah 
mengkriminalisasi  tindakan  pengaksesan  secara  tidak  sah  ke  sistem  komputer  dengan  maksud 
kriminal  tertentu,  untuk  akhirnya mencegah  kerusakan  atau  perubahan  sistem dan  data  di  dalam 

Secara	 prinsip,	 keamanan	 siber	 dan	 kejahatan	 siber	
merupakan	 dua	 hal	 yang	 berbeda.	 Keamanan	 siber	
menggambarkan	 pengimplementasian	 pendekatan	
teknis	guna	mengamankan	suatu	sistem	komputer	dari	
serangan	 dan	 kegagalan	 sistem.	 Sedangkan	 prinsip	
utama	dari	kejahatan	 siber	adalah	mengkriminalisasi	
tindakan	 pengaksesan	 secara	 tidak	 sah	 ke	 sistem	
komputer	 dengan	 maksud	 kriminal	 tertentu,	 untuk	
akhirnya	mencegah	kerusakan	atau	perubahan	sistem	
dan	data	di	dalam	sistem	komputer	tersebut. 
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sistem  komputer  tersebut.120  Tingkat  kompleksitas  dari  permasalahan‐permasalahan  yang  timbul 
dalam keamanan dan kejahatan siber mensyaratkan keduanya untuk diatur dalam dua regulasi yang 
terpisah. Baik keamanan siber maupun kejahatan siber membutuhkan pertimbangan tersendiri dalam 
perancangan mekanisme perlindungan guna mengatasi implikasi privasi dan keamanan yang mungkin 
timbul  nantinya.  Kegagalan  dalam mengidentifikasi  perbedaan  di  antara  keamanan  dan  kejahatan 
siber  dapat  berakibat  pada  rusaknya  keamanan  dan  melemahkan  perlindungan  bagi  hak‐hak 
individu.121  
 

‐ Apa Sajakah Yang Seharusnya Diatur Dalam Regulasi Keamanan Siber? 
 
Keamanan  siber  yang  baik mengakui  bahwa  sistem  komputer memiliki  kerentanan  dan  berupaya 
untuk mengatasi  akar  penyebab  ketidakamanan,  dengan memprioritaskan  pengidentifikasian  dan 
perbaikan  kerentanan‐kerentanan  tersebut.122  Privacy  International  (2018) mengemukakan  bahwa 
pendekatan terbaik demi mewujudkan keamanan siber yang baik adalah menempatkan individu dan 
hak‐haknya sebagai pusat dari perumusan baik kebijakan maupun strategi keamanan siber, sebagai 
upaya untuk memperkuat dan melindungi hak asasi manusia.123 Penempatan individu dan hak‐haknya 
sebagai pusat perumusan kebijakan keamanan siber ini harus diimplementasikan dalam setiap siklus 
perlindungan, yakni perlindungan terhadap individu, perangkat, dan jaringan.124  
 

 
Perlindungan terhadap Individu 
Perusahaan  dan  Pemerintah  menjalankan  program,  perangkat,  jaringan  dan  layanan  yang 
menghasilkan dan mengakumulasi  penyimpanan data  berskala  besar  tanpa memperhatikan  risiko, 
keamanan, atau minimalisasi data. Oleh karena itu, kerangka kerja keamanan siber harus mencakup 
undang‐undang  perlindungan  data  yang  melindungi  terhadap  eksploitasi  data  pribadi  yang 
dikumpulkan oleh badan publik dan privat. 
 

                                                 
120 Privacy International, After the Gold Rush: Developing Cyber Security Frameworks and Cyber Crime Legislation to 
Safeguard Privacy and Security, 2018, hal.3. 
121 Ibid., hal. 3. 
122 Ibid., hal. 3. 
123 Ibid., hal. 4. 
124 Ibid. 
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Perlindungan terhadap Perangkat 
Banyak perangkat, khususnya Internet of Things, memiliki sistem keamanan yang buruk seperti tidak 
ada kata sandi, dan jika ada, sulit atau bahkan mustahil bagi pengguna untuk mengubah kata sandi 
tersebut. Oleh karenanya, perangkat yang terhubung dengan internet ini tergolong rentan dalam hal 
keamanan.  Mengamankan  perangkat‐perangkat  ini  haruslah  menjadi  fokus  utama  dari  regulasi 
keamanan siber. Khususnya guna memitigasi risiko terkait data pribadi yang diproduksi, dikumpulkan 
dan dikirimkan oleh perangkat‐perangkat ini. 
 
Perlindungan terhadap Jaringan 
Mengamankan  jaringan merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  keamanan  siber  yang  kerap  kali 
diabaikan. Salah satu contoh serangan terhadap jaringan yang dikenal luas adalah serangan terhadap 
jaringan penyedia listrik Pemerintah Ukraina yang terjadi pada 2015 lalu. Sebagai akibat dari serangan 
terhadap jaringan infrastruktur vital tersebut, 200.000 orang kehilangan akses terhadap jaringan listrik 
selama beberapa  jam.  Keamanan  jaringan  yang baik  berarti mengurangi munculnya  serangan  dan 
membatasi  akses  terhadap  suatu  jaringan  hanya  untuk  individu  tertentu  yang  berwenang. 
Mengamankan jaringan dapat berarti melindungi koneksi Wifi rumah, intranet perusahaan, jaringan 
telekomunikasi yang diakses oleh publik, jaringan bank, sistem kontrol industri (ICS) di pabrik, atau 
infrastruktur kritis suatu negara seperti jaringan listrik. 
 
Memastikan perangkat,  jaringan, dan  layanan kami aman merupakan sebuah tantangan tersendiri. 
Sistem komputer pada dasarnya bersifat rentan dan memiliki potensi untuk mengalami gangguan dan 
serangan. Oleh karenanya, memulihkan sistem dengan baik dari serangan dan memastikan tidak ada 
kehilangan  data  atau  kerusakan  permanen  pada  sistem  adalah  hal  yang  sama  pentingnya  dengan 
melakukan  tindakan pencegahan.125 Hal  ini dikenal  juga dengan  istilah ketahanan  siber  atau  cyber 
resilience. Igor Linkov dan Alexander Kott (2019) mendefinisikan ketahanan siber sebagai kemampuan 
sistem  untuk  mempersiapkan,  menyerap,  memulihkan,  dan  beradaptasi  dengan  dampak  buruk, 
terutama yang memiliki keterkaitan dengan serangan siber.126 
 
Keamanan siber terdiri dari berbagai elemen berbeda yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan 
siber suatu negara. Terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah saat 
merancang kerangka kerja keamanan siber nasional:127 
 

1. Regulasi 
 
Pemerintah sering memulai dengan menyusun kebijakan berupa panduan, seperti Strategi Keamanan 
Siber  Nasional,  atau  Kebijakan  TIK,  yang menetapkan  visi  suatu  negara  di  masa  depan  yang  juga 
berfungsi sebagai panduan untuk memprioritaskan isu di bidang keamanan siber. 
 

2. Mengidentifikasi dan Memprioritaskan Keamanan dari Infrastruktur Kritis Negara 
 
Dalam  praktiknya,  negara  memiliki  definisi  tersendiri  mengenai  ruang  lingkup  infrastruktur  kritis 
negara. Sebagai contoh, Uni Eropa mendefinisikan infrastruktur kritis sebagai sebuah aset, sistem atau 
bagian darinya, yang bersifat esensial dalam pemeliharaan fungsi‐fungsi sosial yang vital, kesehatan, 
keselamatan,  keamanan,  kesejahteraan  ekonomi  atau  sosial  manusia,  dan  gangguan  atau 
penghancuran  yang  akan  memiliki  dampak  signifikan  sebagai  akibat  dari  kegagalan  untuk 
mempertahankan fungsi‐fungsi tersebut.128 The European Union Network Information Security (NIS) 
Directive (2016) kemudian mengidentifikasi  layanan‐layanan yang dianggap esensial sehingga harus 

                                                 
125 Ibid., hal. 8. 
126 Igor Linkov dan Alexander Kott, "Fundamental Concepts of Cyber Resilience: Introduction and Overview" dalam 
Alexander Kott, et.al., Cyber Resilience of Systems and Networks, (Springer: Switzerland, 2019), hal.2. 
127 Privacy International, Op.Cit, hal. 9-12. 
128 Council Directive 2008/114/EC, Article 2. 



Seri Internet dan Hak Asasi Manusia | 37 

 

dilindungi sebagai infrastruktur kritis, yakni, energi (listrik, minyak, gas) transportasi (udara, rel, air, 
jalan),  infrastruktur  pasar  finansial  perbankan,  kesehatan,  hingga  infrastruktur  digital.129  Setelah 
infrastruktur  kritis  dapat  diidentifikasi,  langkah  selanjutnya  yang  seharusnya  dilakukan  oleh 
Pemerintah adalah menyusun regulasi guna memastikan perlindungan  infrastruktur kritis  tersebut, 
seperti  standar keselamatan minimum, mekanisme untuk melaporkan pelanggaran keamanan, dan 
rencana untuk respons dan pemulihan insiden siber. 
 

3. Membentuk Tim yang Didedikasikan untuk Merespon Insiden Siber 
 
Pendirian tim yang secara khusus bertugas untuk merespon insiden siber adalah salah satu hal penting 
dalam  rencana  respons dan pemulihan  insiden  siber. Dalam praktiknya,  terdapat banyak  jenis  tim 
respon insiden siber, beberapa memiliki tanggung jawab nasional, dan beberapa spesifik untuk sektor 
tertentu. Contoh  tim  respon  insiden  siber yang paling kerap dijumpai adalah Tim Tanggap  Insiden 
Keamanan Siber atau The Cyber Security  Incident Response Team  (CSIRT), yang menangani  insiden 
keamanan yang terjadi pada infrastruktur TIK. 
 

4. Melakukan  Penilaian  Ancaman  (Threat  Assessment)  dan  Mengembangkan  Rencana 
Pemulihan 

 
Pelaksanaan penilaian ancaman bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan kelemahan, seperti 
infrastruktur yang ketinggalan zaman, yang membuat Negara menjadi lebih rentan terhadap serangan 
siber. Penilaian ancaman ini membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mengatasi 
ancaman paling akut. Umumnya, CSIRTS merupakan pihak yang bertugas dalam pembuatan penilaian 
ini.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  menyusun  regulasi  keamanan  siber  haruslah  bersifat 
"defensif". Hal  ini berarti bahwa regulasi keamanan siber  idealnya berisi mengenai  tindakan untuk 
mengamankan sistem dari serangan. Pengadopsian pendekatan "ofensif" dalam regulasi keamanan 
siber hanya akan menyebabkan maraknya praktik surveillance oleh Pemerintah serta tindakan ofensif 
lainnya terhadap hak asasi manusia warga negara. 
 

‐ Apa Sajakah Yang Seharusnya Diatur Dalam Regulasi Kejahatan Siber? 
 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keamanan siber dan kejahatan siber merupakan dua hal 
yang berbeda satu sama lain.  Jika keamanan siber memiliki keterkaitan yang erat dengan pengamanan 
sistem secara teknis, kejahatan siber adalah menghukum akses yang tidak sah ke sistem komputer 
dengan maksud kriminal tertentu, untuk akhirnya mencegah kerusakan atau perubahan sistem dan 
data di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus regulasi kejahatan siber idealnya cukup sempit, 
yakni hanya mencakup kejahatan yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau 
perangkat elektronik, atau yang dikenal sebagai cyber dependant crime. Mike McGuire dan Samantha 
Dowling  (2013)  mendefinisikan  cyber  dependant  crime  sebagai  kejahatan  siber  murni,  yang 
merupakan  pelanggaran  yang  hanya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan 
komputer atau bentuk lain dari teknologi komunikasi informasi (TIK).130 Privacy International (2018) 
mengidentifikasi beberapa contoh cyber dependant crime yakni sebagai berikut: (i) Membobol sistem 
komputer, misalnya,  fasilitas  nuklir  dengan maksud mematikannya;  (ii) phishing;  (iii) mengirimkan 
email palsu yang berpura‐pura menjadi bank untuk mendapatkan kata sandi dan data pribadi korban; 
(iv) menyebarkan virus dan trojan, seperti "ransomware", yang pernah diunduh ke komputer akan 
mengunci  pengguna  dari  file mereka  hingga  tebusan  dibayarkan  untuk mengembalikan  akses;  (v) 

                                                 
129 DIRECTIVE (EU) 2016/1148 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2016 concerning 
measures for a high common level of security of network and information systems across the Union (the “NIS 
Directive”) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri =CELEX:32016L1148&from=EN.  
130 Mike McGuire dan Samantha Dowling, "Cyber crime: A review of the evidence, Chapter 1: Cyber-dependant crimes", 
Home Office Research Report 75, 2013, hal. 4. 
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memulai  serangan Distributed Denial of  Service  (DDOS),  yang dapat menonaktifkan  situs web;  (vi) 
mendistribusikan malware yang dapat, misalnya, mencuri kata sandi untuk rekening bank online. 
 
Dalam praktiknya,  ruang  lingkup regulasi mengenai kejahatan siber seringkali  tak hanya mencakup 
cyber dependent  crime, namun  juga mencakup cyber enabled crime. Mike McGuire dan Samantha 
Dowling  (2013) mendefinisikan cyber enabled crime sebagai kejahatan  tradisional, yang skala atau 
jangkauan kejahatannya dapat ditingkatkan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau 
bentuk lain dari teknologi komunikasi  informasi (TIK).131 Tidak seperti cyber dependent crime, cyber 
enabled  crime  dapat  dilakukan  tanpa menggunakan  bantuan  TIK.  Beberapa  contoh  cyber  enabled 
crime adalah misalnya, penipuan, distribusi gambar pelecehan anak, mendistribusikan gambar tanpa 
persetujuan (dikenal juga sebagai revenge porn). 
 
Contoh regulasi kejahatan siber yang mencakup baik cyber dependant crime maupun cyber enabled 
crime  adalah  The  Budapest  Convention  yang  disahkan  oleh  Komisi  Eropa  pada  2001.  Konvensi 
Budapest  memberikan  kewenangan  investigatif  bagi  aparat  penegak  hukum,  seperti  menyimpan 
catatan penggunaan internet seseorang dan kewenangan untuk memantau aktivitas online seseorang 
secara  real  time.  Idealnya,  penerapan  tindakan‐tindakan  intrusif  tersebut  dilakukan  dengan 
memastikan tetap terlindunginya hak asasi manusia dan memastikan perlindungan data pribadi secara 
komprehensif. Hal ini tentunya bertujuan agar upaya pemberantasan kejahatan siber tetap berjalan 
seimbang dengan penghormatan hak asasi manusia.  
 
Dalam perkembangannya, beberapa negara lainnya turut mengadopsi pendekatan regulasi Konvensi 
Budapest yang mengatur baik cyber dependant dan enabled crimes. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi 
dengan kerangka perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi yang kuat. Alhasil, 
negara‐negara  seperti  Uganda,132  Thailand,133  Pakistan,134  Vietnam,135  dan  Mesir,136  yang  regulasi 
keamanan  sibernya  turut  mencakup  cyber  enabled  crime,  justru  rentan  disalahgunakan  oleh 
Pemerintah  untuk  mengkriminalisasi  individu  yang  mengemukakan  kritik  terhadap  Pemerintah  di 
ruang siber atau secara online. Pada akhirnya, hal ini kemudian menimbulkan banyak permasalahan 
terkait  hak  asasi  manusia,  khususnya  kebebasan  berekspresi  khususnya  kebebasan  untuk 
berpendapat  dan  kebebasan  pers.  Oleh  karenanya,  regulasi  kejahatan  siber  yang  mencakup 
kriminalisasi cyber enabled crimes harus diimbangi dengan kerangka hukum perlindungan hak asasi 
manusia yang memadai. 
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keamanan siber dan kejahatan siber adalah dua hal yang 
berbeda  yang  masing‐masing  memiliki  pertimbangan‐pertimbangan  tersendiri.  Fokus  utama 
keamanan  siber  adalah  bagaimana  mengamankan  sistem  komputer  secara  teknis,  sementara 
kejahatan  siber  fokus  untuk  menghukum  akses  ilegal  terhadap  sistem  komputer  tersebut.  Baik 
keamanan siber maupun kejahatan siber merupakan dua isu dengan kompleksitas tinggi yang berbeda 
satu  sama  lainnya.  Oleh  karenanya,  keduanya  perlu  diatur  dalam  regulasi  tersendiri  yang 

                                                 
131 Ibid., hal. 4. 
132 Uganda v. Nyakahuma (2013) http://www.ulii.org/ug/judgment/high-court-criminaldivision/2013/30-0 The case 
was dismissed in 2015 due to lack of evidence https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/uganda.  
133 Lihat: Thailand jails man for 11 years for royal defamation, cybercrime, dalam https://uk.reuters.com/article/uk-
thailand-lese-majeste/thailand-jails-man-for-11-years-forroyal-defamation-cyber-crime-idUKKBN15B0ZF.  
134 Lihat: Section 10a on hate speech in the Prevention of Electronic Crimes Act in Pakistan. 
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1470910659_707.pdf.  
135 Lihat: "This article is more than 4 months old Vietnam criticised for 'totalitarian' law banning online criticism of 
government", dalam www.theguardian.com/world/2019/jan/02/vietnam-criticised-for-totalitarian-law-banning-
online-criticism-of-government.  
136 Lihat: “SMEX, Egyptian Parliament Passes Cybercrimes Law to Legitimize its Efforts to Curb Free Speech”, dalam 
https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-itsefforts-to-curb-free-
speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_ campaign=25029d9146-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538- 25029d9146-77187171.   
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memungkinkan  Pemerintah  untuk  menyusun  mekanisme  perlindungan  yang  ditujukan  guna 
memitigasi implikasi privasi dan keamanan yang timbul di masing‐masing isu.  
 
F. PENUTUP 
 
Kendati keamanan siber memiliki posisi yang sangat penting dalam lalu lintas ekosistem internet, akan 
tetapi secara global di dunia belum ada penerimaan yang serupa mengenai definisinya. Setiap orang, 
kelompok, atau bahkan pemerintah selalu memiliki  ide yang berbeda mengenai definisi keamanan 
siber.  Mereka  yang  bekerja  di  sektor  teknis  hampir  pasti  mengatakan  keamanan  siber  berarti 
berkaitan erat dengan teknis keamanan jaringan (internet). Sementara sebagian yang lain, khususnya 
aparat  penegak  hukum  seringkali  mengidentikan  keamanan  siber  dengan  perlawanan  terhadap 
kejahatan  siber  (cybercrime).  Sedangkan  para  aktor  keamanan  (militer  terutama),  menempatkan 
keamanan siber, sebagai bagian dari isu keamanan nasional, termasuk di dalamnya isu cyberespionage 
dan cyberwar.137  Lebih  jauh,  isu mengenai pentingnya kebijakan keamanan siber  semakin menjadi 
perbincangan  yang  hangat  dan  perdebatan  para  pengambil  kebijakan  di  tingkat  nasional  seiring 
dengan kian maraknya insiden serangan siber (cyberattack), maupun kejahatan lintas batas negara, 
terutama yang menggunakan sarana internet (cybercrime), termasuk terorisme siber (cyberterrorism). 
Gagasan  ini  kian  mendapat  dukungan  dengan  masifnya  praktik‐praktik  surveillance,  khususnya 
intersepsi komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah negara terhadap negara lainnya.  
 
Di sisi lain juga muncul semangat untuk memastikan integrasi prinsip‐prinsip perlindungan hak asasi 
manusia, dalam setiap kebijakan yang terkait dengan penggunaan teknologi internet, termasuk yang 
berkorelasi  dengan  alasan  keamanan nasional.  Desakan  ini  didasari  oleh  semakin  berkembangnya 
jumlah  pengguna  internet  di  dunia,  yang  menjadikannya  bagian  tak‐terpisahkan  dari  kehidupan 
individu sehari‐hari, juga praktik‐praktik pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Praktik‐
praktik pelanggaran ini umumnya dalam bentuk kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, pembatasan 
terhadap konten  internet  secara  semena‐mena  (penapisan dan pemblokiran  konten),  serta  intrusi 
terhadap kehidupan pribadi warga negara, baik dalam bentuk  surveilans maupun pengambilalihan 
data  secara  ilegal.  Karakteristik  internet  sebagai  teknologi  yang  memberdayakan,  memang  telah 
memberikan  banyak  peluang  dan  kesempatan.  Tidak  hanya  peluang  bisnis  dan  kebebasan  bagi 
individu,  tetapi  juga  peluang  bagi  sejumlah  tindakan  kejahatan,  termasuk  terorisme  dan  lainnya. 
Pengembangan senjata siber (cyberweapons) juga tumbuh dengan cepat, seiring kuatnya keinginan 
untuk meminimalisir  risiko militer  di  ruang  siber.  Situasi  inilah  yang mendorong  semakin  kuatnya 
kontrol terhadap pemanfaatan teknologi internet, yang dalam beberapa kondisi telah berakibat pada 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 
 
Konflik  sering  kali  terjadi  sebagai  akibat  dari  ketidakjelasan  definisi mengenai  keamanan nasional, 
ketertiban  umum,  moral  atau  batasan  ruang  lingkup  rahasia  negara.  Sejumlah  negara  misalnya 
memiliki permasalahan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi, sebagai akibat 
dari  ketidaktepatan  dalam  menerjemahkan  ‘kedaulatan  nasional’  atau  dengan  alasan  keamanan 
melakukan tindakan sensor  terhadap  internet. Konflik atau ketegangan  (tension) antara keamanan 
serta privasi dan kebebasan berekspresi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi dengan 
makin berkembangnya penggunaan teknologi  internet, telah berdampak pada naiknya  level konflik 
tersebut di ruang siber. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan keamanan siber yang  integratif 
dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pengembangan kebijakan keamanan 
siber,  baik  pada  level  undang‐undang  atau  peraturan  teknis,  setidaknya  harus  memperhatikan 
beberapa  hal  berikut:  bahwa  keamanan  siber  adalah  lebih  luas  daripada  semata‐mata  keamanan 
nasional  (yang menekankan pada  aspek  keamanan negara dan militer); materi  rumusan kebijakan 
keamanan  siber  harus  secara  serius  mempertimbangkan  aspek‐aspek  hak  asasi  manusia,  demi 
menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan dan infrastruktur penting lainnya; 

                                                 
137 Ibid. 
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negara memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi hak dan keamanan warganya, dan bila 
diperlukan kelompok bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dapat terlibat secara konstruktif dan 
secara  kritis,  dalam  setiap  pengembangan  dan  implementasi  kebijakan  siber;  perlunya 
mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan keamanan 
siber, yang berakar pada masalah keamanan dan hak asasi manusia; dalam diskusi dan perdebatan 
mengenai keamanan siber, manusia harus ditempatkan sebagai pusat dari perdebatan, sebab korban 
utama dari suatu serangan siber adalah manusia, bukan mesin atau negara; pengembangan kebijakan 
dan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani keamanan siber, harus dilakukan 
secara terbuka dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. [ ] 
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PROFIL ORGANISASI 
 

 
 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri 
di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, 
memajukan dan melindungi hak‐hak sipil dan politik serta hak‐hak asasi manusia pada umumnya –
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, 
semangat  perjuangan  ELSAM  adalah membangun  tatanan  politik  demokratis  di  Indonesia melalui 
pemberdayaan masyarakat  sipil melalui  advokasi dan promosi  hak  asasi manusia.  ELSAM memiliki 
sejumlah kegiatan utama guna mencapai tujuannya, yang terdiri dari: 
 

a. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan 
Mendorong  pengintegrasian  prinsip‐prinsip  hak  asasi  manusia  dalam  setiap  proses  pembentukan 
kebijakan, seperti: Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah; 
Menyusun  catatan  kritis melalui  berbagai  policy  brief  atas  suatu  rancangan  kebijakan; Monitoring 
pelaksanaan  fungsi  legislasi;  Menyediakan  pendampingan  teknis  keahilan  bagi  lembaga‐lembaga 
pemerintah;  Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga. 
 

b. Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan 
ELSAM  melakukan  berbagai  penelitian  dan  produksi  pengetahuan  untuk  mendorong  berbagai 
pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (evidence based policies). Fokus‐fokus studi 
ELSAM antara lain: Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak 
asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia; Internet dan 
hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, 
termasuk  isu  tata  kelola  konten  internet,  perlindungan  data  pribadi,  surveilans  komunikasi,  dan 
keamanan dunia maya; HAM dan desentralisasi: ELSAM secara aktif  terlibat dalam pengembangan 
kebijakan hak asasi manusia di tingkat lokal, guna mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam 
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. 
 

c. Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan 
Bermartabat 

ELSAM  secara  intensif  mempromosikan  pengadopsian  pendekatan  keadilan  transisional  untuk 
menyelesaikan  berbagai  kasus  pelanggaran  HAM  yang  berat  di  masa  lalu.  Tujuannya  untuk 
memastikan  keadilan  dan  pemulihan  bagi  korbannya,  serta  mencegah  keberulangan,  caranya: 
Mempromosikan  kebijakan  pengungkapan  kebenaran  dan  pemulihan;  Mendukung  reformasi 
kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan; Pendampingan organisasi korban 
untuk  memperkuat  kapasitas  advokasi;  Mewakili  korban  dalam  proses  litigasi  kasus‐kasus 
pelanggaran HAM masa lalu. 
 

d. Pendidikan Hak Asasi Manusia 
Sebagai  bagian  dari  upaya  promosi  dan  penguatan  kapasitas  para  aktor,  ELSAM  terus 
menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti: Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap 
tahun; Penyelenggaraan pelatihan dengan topik‐topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang 
berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan pennguatan kapasitas aparat 
penegak  hukum;  Pelatihan  untuk  mempromosikan  penggunaan  pendekatan  berbasis  hak,  bagi 
pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis. 
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Privacy  International  merupakan  organisasi  yang  berkomitmen  untuk  memperjuangkan  hak  atas 
privasi di seluruh dunia. 
 
Kami  melakukan  investigasi  terhadap  praktik  surveilans  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara 
rahasia  dan  menyingkap  perusahaan‐perusahaan  yang  mungkin  melakukannya.  Kami  melakukan 
kegiatan litigasi untuk memastikan bahwa praktik surveilans telah konsisten dengan rule of law. Kami 
mendorong  terbentuknya  kebijakan  hukum  internasional,  regional  dan  nasional  yang  kuat  dalam 
memberikan  perlindungan  terhadap  privasi.  Kami  melakukan  penelitian  untuk  mempercepat 
terjadinya perubahan kebijakan. Kami menumbuhkan kesadaran terhadap penggunaan teknologi dan 
hukum  yang menempatkan  privasi  sebagai  elemen  yang  sangat  rentan  untuk memastikan  bahwa 
publik diberitahu dan terlibat di dalamnya. 
 
Demi memastikan bahwa hak atas privasi dihormati secara universal, kami memberikan penguatan 
kapasitas kepada mitra‐mitra kami di negara‐negara berkembang dan bekerjsa bersama organisasi 
internasional  untuk  melindungi  kelompok‐kelompok  yang  paling  rentan.  Privacy  International 
memimpikan  sebuah  dunia  di  mana  hak  atas  privasi  dilindungi,  dihormati  dan  dipenuhi.  Privasi 
merupakan elemen yang esensial dalam perlindungan terhadap otonomi dan martabat manusia, hadir 
sebagai fondasi di mana hak asasi manusia dibangun di atasnya. Agar individu dapat terlibat secara 
penuh dalam dunia modern, pengembangan hukum dan teknologi harus memperkuat dan bukannya 
melemahkan kemampuan individu untuk secara bebas menikmati haknya. 
 
Privacy International, sebuah organisasi amal yang terdaftar di UK (Nomor 1147471), didirikan pada 
tahun  1990  dan  merupakan  organisasi  pertama  yang  mengkampanyekan  isu‐isu  privasi  ke  level 
internasional. 
 
Privacy International beralamat di: 
 
62 Britton Street, London 
EC1M 5UY United Kingdom 
 


