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Belakangan ini, seiring dengan menguatnya isu tuntuan rakyat Papua untuk merdeka dari NKRI, 
sejumlah aktivis HAM, jurnalis dan siapa saja para pegiat demokrasi yang selama ini membela para 
aktivis pro-kemerdekaan Papua, atau yang menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua 
menerima berbagai serangan di media sosial berupa perundungan, �tnah, dan bahkan ancaman 
pembunuhan. Model serangan ini terjadi di berbagai negara dan dikenal dengan berbagai istilah, 
seperti Information Warfare atau Information Operation di Thailand, Keyboard Warrior di Filipina. 
Keseluruhannya merujuk pada serangan cyber berupa memberi cap negatif (labelling) dan 
mengasosiasikan dengan sesuatu yang buruk (stigmatisation), perundungan (bullying) dan bahkan 
ancaman yang lebih serius (threat).

Bukan hanya kepada mereka yang lantang dengan isu demokrasi dan HAM, serangan-serangan ini juga 
banyak terjadi ketika masa jelang pemilu. Dengan bebasnya konten-konten bernada negatif, 
perundungan, hingga ancaman berseliweran di media sosial. Akun-akun robot masing-masing 
“pendukung” begitu massif dan sistematis menyerang lawan mereka. 

BAGAIMANA MODUS-MODUS UMUM SERANGAN?

Modus umum serangan dapat berupa online spinning dan cyberbullying untuk mengungkap (expose), 
menyerang, dan menghukum siapa saja yang mengkritik otoritas atau agensi pemerintah;

• Komentar-komentar kebencian dan hinaaan (Hatred and Insult commentary);
• Label agen asing (foreign Puppets) dan tuduhan sebagai penghianat negara;
• Label dan stigma pendukung serparatis, pro-pemberontak, pro-terroris
• Stigma menjual keburukan negara untuk mendapatkan keuntungan dan menerima dana asing;
• Pro�ling dan menguntit (stalking) gaya hidup (outpit) dan menuduh hidup mewah dari dana asing;
• Manipulasi fakta dan Klaim sepihak yang menyatakan informasi dari para aktivis HAM sebagai Hoax 

atau berita bohong.
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Pola-pola dan modus-modus serangan tersebut di atas sangat umum kita jumpai di berbagai negara, 
termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, serangan kepada Veronika Koman (Pengacara HAM) 
dan Viktor Mambor (KontraS Papua-Wartawan JUBI-AJI) menunjukan pola-pola di atas.

Informasi dari para pegiat HAM di Papua dimanipulasi dan dituduh sebagai berita 
bohong (hoax), dan publik dipaksa untuk menerima klaim kebenaran informasi dari 
pihak otoritas saja. 

Sebelum masalah Papua ramai, serangan juga kerap 
ditujukan kepada Bambang Widjojanto dan Haris Azhar 
dan beberapa pihak yang kritis terhadap pemerintah. 
Serangan terakhir kepada Haris misalnya dengan 
mengaitkan ia dibalik pengungkapan skandal buku 
merah. Beberapa waktu sebelumnya, serangan juga 
dilakukan kepada Robertus Robet yang mengkritik 
kebijakan Pemerintah yang ditenggarai mencoba 
menghidupkan dwi-fungsi TNI.

Serangan yang akhir-akhir ini 
juga marak terjadi adalah 
kepada para pejuang anti 
korupsi seperti yang dialami 
oleh teman-teman ICW, Wadah 
pegawai KPK, dan LBH 
(As�nawati). Dengan tuduhan 
abal-abal, komunis, hingga 
Taliban.

01 02



Di THAILAND, Serangan ditujukan kepada Pornpen Khongkachonkiet dan  Somchai Hamloar 
(keduanya pengacara HAM dari CrCf ) dan aktivis HAM lainnya beberapa aktivis perjuangan rakyat 
Patani. Simak terjemahan bahasa dalam beberapa gambar yang tersebar di facebook di Thailand. 

APA TUJUAN UTAMA SERANGAN?

Serangan-serangan di dunia maya memiliki beberapa tujuan. Selain untuk mencoba membungkam 
suara-suara kritis, namun serangan tersebut merupakan bentuk propaganda yang tujuan utamanya 
adalah untuk mendelegitimasi posisi dan peran aktivis HAM dan Demokrasi. Si penyerang, dengan 
demikian, berharap dukungan dari masyarakat atau publik kepada suara-suara kritis tersebut menjadi 
lemah atau berkurang. Sehingga lambat-laun kehilangan dukungan popular. Inilah mengapa digital 
harrassment menjadi salah satu ciri khas dari model penindasan dari rejim populism di berbagai 
negara. 

APAKAH SPORADIS ATAU SISTEMATIS?

Keduanya. Serangan dilakukan secara sporadis dan juga sistematis. Membuat �yer dan infographic 
menunjukan ada upaya yang sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. 
Melansir data dari Privacy International, lembaga yang mengadvokasi isu hak atas privasi, 
serangan-serangan di dunia maya tersebut umumnya dilakukan secara terorganisir dan sistematis. 

Keterangan Foto: terjemah: 
“NGO selalu bikin masalah” 
–serangan kepada Pornpen 
Khongkachonkiet (noi-noi), 

CrCf Lawyer.

Keterangan Foto: terjemah: 
“siapa di belakang PERMAS” 

–serangan kepada aktivis 
PERMAS di Patani (Deep 

South Thailand).

Keterangan Foto: terjemah: 
“kumpulan para penjahat” 

–serangan kepada aktivis HAM 
dan Perdamaian di Patani
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Di THAILAND, semua institusi kemananan ditenggarai berada dibalik serangan, mereka juga 
memobilisasi dan mengorganisir dukungan dari kelompok konservatif serperti Social Sanction (SS), 
Rubbish Collection Organisation (RCO), dan The Cyber Scouts. (Sambotpoosiri, Janjira (2018) 
Conservative Civil Society in Thailand, in Youngs Richards, et. all.(2018) the Mobilization of 
Conservative Civil Society. Carnegie Europe. See at 
https://carnegieeurope.eu/2018/10/04/conservative-civil-society-in-thailand-pub-77373 ). Kominfo 
Thailand, melalui Crime Suppression Division, melalukan pelacakan siapa saja yang menghina 
kerajaan (Lesse Majeste). 

Di INDONESIA, meski belum ada riset lebih jauh, namun institusi-institusi keamanan diduga 
melakukan serangan doxxing dan cyber bullying kepada para aktivis HAM dan demokrasi. Dengan 
dalih memerangi Hoax, Polri, BSSN dan kominfo melakukan kerjasama untuk melakukan Patroli Cyber. 
https://www.jawapos.com/nasional/18/06/2019/polisi-akui-salah-sampaikan-informasi-soal-patroli-si
ber-di-whatsapp/

Kominfo juga diduga melakukan langkah serupa dengan apa yang mereka sebut sebagai Cyber Army 
Patriotis Indonesia. Dengan dalih melawan Hoax, dalam praktik beberapa kali Kominfo melakukan 
sensor dan serangan untuk membungkam kritik dan penyebaran fakta pelanggaran HAM, seperti 
yang terjadi pada serangan kominfo pada Veronica koman yang dituduh sebagai penyebar Hoax 
dalam serangan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya.   

Polri, melalui Divisi Cyber Crime juga ditenggarai melakukan aktivitas illegal memata-matai rakyatnya 
yang kritis terhadap pemerintah. Aktivitas ini dilakukan dengan memantau percakapan warga di grup 
Whatsapp (WA).

Dengan dalih bela negara, Kemhan juga memobilisasi dukungan untuk membentuk pertahanan siber 
yang dalam praktiknya diduga menyasar ke warga yang kritis terhadap pemerintah. 
https://www.kemhan.go.id/2016/11/30/kemhan-adakan-pekan-bela-negara-pertahanan-siber-nusan
tara.html 
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Di Filipina, para aktivis HAM menyebut para penyerang mereka sebagai “Keyboard Army atau 
Keyboard Warriors”. Rejim Duterte, seperti diungkap Freedom house, memobilisasi dan membayar 
sukarelawan (volunteer) setiap harinya untuk melakukan online spinning dan komentar-komentar 
serangan terhadap para aktivis yang mengkritik kebijakan Duterte dalam perang melawan peredaran 
Narkoba.

SIAPA PARA PELAKU SERANGAN? 

Serangan dilakukan oleh akun-akun anonim, robot, orang-orang sipil yang dilatih dan mendapatkan 
bayaran, buzzer. Di Indonesia, bahkan beberapa public �gure dan politisi juga melakukan serangan 
serupa. 

Twitter and Facebook Vigilante Group
Akun Anonim/bot account 

Di Indonesia, akun-akun anonim mendominasi serangan kepada aktivis HAM dan Demokrasi. 
Buzzer-buzzer pro pemerintah juga terlibat dalam serangan untuk mendeligitimasi dan 
membungkam kritik terhadap pemerintah.

Seperti temuan Benjamin Strick yang melakukan analisis terhadap 
Twitter untuk mengidenti�kasi Jaringan Bot Propaganda 
Pro-Indonesia dalam kurun peristiwa Papua belum lama ini. Hasil 
analisisnya menunjukkan bahwa  jaringan bot otomatis sedang 
digunakan di Twitter dan memanfaatkan platform media sosial 
utama lainnya untuk menyebarluaskan propaganda tentang 
keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan di Papua 
Barat untuk “menenggelamkan” (to drown out) narasi anti 
pemerintah.1

1 https://www.bellingcat.com/news/2019/09/03/twitter-analysis-identifying-a-pro-indonesian-propaganda-bot-network/ diakses 
pada 3 September 2019.04 05



BAGAIMANA NEGARA DAN PERUSAHAAN LAYANAN SOSIAL MEDIA MENYIKAPI?

Ketentuan mengenai kebijakan privasi dan cyberbullying di Indonesia salah satunya diatur dalam 
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan 
UU No 11 tahun 2008. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 26 di ayat 1 sampai ayat 5 dimana 
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang 
harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan 
ketentuan bagi penyelenggara media elektronik wajib menghapus konten yang tidak relevan dan 
melanggar hak orang lain serta wajib memiliki mekanisme penghapusan media/dokumen elektronik 
yang tidak melanggar tersebut sesuai ketentuan undang-undang.

Selain itu, ada sederet sanksi yang mengancam para pelaku. Sanksi pidana dan denda seperti yang 
tertuang dalam pasal 45 dimana orang atau pihak yang dengan sengaja melakukan penyebaran 
informasi dengan muatan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, hingga 
menimbulkan perpecahan SARA hukumannya denda paling tinggi Rp.750.000.000-1.000.000.000 dan 
kurungan penjara paling lama 4 hingga 6 tahun.

Dengan melihat aturan hukum yang ada, sebenarnya Negara dan pihak Penyedia media elektronik 
(khususnya media sosial) mempunyai kekuatan hukum yang sangat jelas untuk melakukan tindakan 
dan bersikap terhadap para pelaku serangan cyber tersebut. Faktanya, Negara, seperti yang 
disampaikan diatas, justru kerap menjadi “pelaku” serangan tersebut. Penyedia media elektronik pun 
menjadi ironi, satu sisi mereka sudah mempunyai mekanisme pelaporan dan penghapusan konten 
yang merugikan orang lain sebagai implementasi UU ITE tersebut, namun disisi lain mereka juga 
menjadi “pelaku” yang memperjualbelikan data pribadi penggunanya.

Twitter

Twitter masih menjadi platform media sosial (medsos) yang paling banyak diadukan netizen ke Aduan 
Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Jika melihat catatan Kominfo, angka 
pengaduan konten negatif di media sosial berlogo burung ini terus mengalami peningkatan. 

Tahun 2016, aduan yang berhubungan dengan Twitter tercatat ada 3.211. Di 2017, angkanya 
meningkat drastis mencapai 521.530 aduan. Data per Desember 2018, meski tidak melonjak 
signi�kan, jumlahnya tetap lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni 531.304 aduan.2  

2 https://inet.detik.com/cyberlife/d-4375945/netizen-paling-sering-adukan-konten-negatif-di-twitter diakses pada 3 September 2019.05 06



Pada laman kebijakan dan peraturan, twitter mempunyai 
beberapa aturan terkait konten yakni; Keamanan; dalam 
aturan ini, twitter dengan tegas mengatur soal kekerasan, 
terorisme/ekstrimisme kekerasan, eksploitasi seks anak di 
bawah umur, penghinaan/pelecehan secara online, 
perilaku kebencian, bunuh diri/melukai diri sendiri, media 
sensitif (termasuk kekerasan gra�s dan konten dewasa, 
barang atau layanan illegal atau teregulasi khusus). 

Dalam aturan tersebut juga tercantum kebijakan soal informasi pribadi, redaksinya mirip dengan apa 
yang tertuang dalam UU ITE lengkap dengan sanksi bagi yang melanggar. Namun, dalam proses 
penerapan sanksi harus ada laporan terkait konten baik dari pihak yang dirugikan maupun pihak lain 
yang merasa konten tersebut tidak sesuai dengan aturan twitter. 

Selain tindakan karena pelaporan (ada yang melaporkan), twitter juga punya algoritma khusus yang 
dapat menganalisa konten-konten yang tidak sesuai dengan kebijakan mereka. Selain itu, twitter juga 
memiliki tim yang dapat menganalisa konten tersebut. Klaimnya, selama tahun 2018 berkat algoritma 
dan tim khusus tersebut sudah ada 70 juta akun palsu/robot dan konten yang dihapus. 3

  3 https://selular.id/2018/12/ini-cara-twitter-mengurangi-konten-negatif/ diakses pada 3 September 2019.06 07



Facebook

Facebook punya standar komunitas yang menjadi acuan dalam penerapan kebijakan dan keamanan 
bagi penggunanya. Standar komunitas ini terdiri dari tindak kekerasan dan kriminal (kekerasan dan 
hasutan, mempromosikan/mempublikasikan tindak kejahatan, dll), keamanan (eksploitasi; anak dan 
seksual, dll), konten yang menyinggung (ujaran kebencian, seksualitas, dll), integritas dan keaslian (berita 
palsu, identitas palsu, spam, dll).

Jika melihat kedua perusahaan layanan media sosial diatas, mereka sudah mempunyai dan menerapkan 
mekanisme dan teknologi pencegahan cyberbullying. Kebijakan cyberbullying ditegakkan melalui 
mekanisme regulasi mandiri yang dimiliki perusahaan media sosial untuk mengatasi insiden di platform 
mereka. Mekanisme-mekanisme ini dapat mencakup alat pelaporan, pemblokiran dan penyaringan 
perangkat lunak, geofencing, 2 sistem moderasi manusia atau otomatis seperti learning machine yang 
diawasi, serta bahan-bahan pendidikan yang melindungi. Perusahaan cenderung menyediakan alat bagi 
penggunanya untuk melaporkan pengguna atau konten yang mereka anggap kasar. Setelah ada 
pelaporan, perusahaan dapat memutuskan apakah konten yang dilaporkan melanggar kebijakannya 
dan karenanya apakah ia ingin memblokir pengguna yang mempostingnya, menghapus konten yang 
kasar, atau mengambil tindakan lain.
 
Meskipun kebijakan resmi perusahaan media sosial cenderung ditulis di situs web mereka, kebijakan ini 
tidak selalu menjelaskan bagaimana mekanisme melawan cyberbullying bekerja. Platform media sosial 
adalah perantara online yang memungkinkan konten yang dibuat pengguna dan memungkinkan 
interaktivitas di antara pengguna dan keterlibatan langsung dengan konten. Di sejumlah negara, sudah 
diberlakukan undang-undang khusus yang memiliki ketentuan untuk meminta perusahaan 
berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengungkap 

Senada dengan twitter, facebook juga menerapkan sanksi 
bagi pengguna yang melanggar standar komunitas 
tersebut juga dengan mekanisme pelaporan. Selain itu, 
mereka juga memiliki 3000 moderator penyaring konten 
yang tersebar di seluruh dunia. Sayangnya, moderator ini 
belum ada di Indonesia. Facebook juga mengklaim punya 
�tur khusus yang bisa mencegah konten yang tidak sesuai 
dengan kebijakan mereka, �tur ini akan memblokir 
konten yang dianggap terlarang di sebuah wilayah 
tertentu. Sehingga konten yang dilarang di Indonesia bisa 
diakses di negara lain yang tidak mempermasalahkannya.4 

  4 https://www.liputan6.com/tekno/read/3044361/facebook-punya-�tur-khusus-atasi-konten-negatif-di-indonesia diakses pada 3 September 2019.07 08



identitas pelaku atau untuk mengambil konten spesi�k atas permintaan perwakilan pemerintah, 
seperti komisaris anak (Australia). Pemerintah, Kantor Komisaris eSafety Anak, nd).5  
 
Kebijakan yang sudah diterapkan oleh para perusahaan penyedia layanan media sosial masih banyak 
memiliki keterbatasan. Mekanisme yang diterapkan terkesan hanya bisa menyaring cyberbullying yang 
sifatnya terang-terangan. Misalnya, moderator Facebook mungkin menerima foto dua anak tersenyum 
satu sama lain yang dilaporkan kepada mereka sebagai cyberbullying. Karena foto itu sendiri tidak 
memiliki embel-embel cyberbullying, moderator perusahaan tidak dapat mengambil tindakan 
terhadap foto itu karena konten tersebut tidak melanggar kebijakan perusahaan berdasarkan 
pedoman yang digunakan perusahaan. Di Facebook, anak-anak tidak perlu menulis komentar yang 
berarti atau bersumpah pada pro�l satu sama lain untuk saling menggertak. Foto yang ironis dapat 
dibagikan saat menandai orang yang diintimidasi, misalnya. Demikian pula, di Twitter, praktik yang 
disebut sub-tweeting mengacu pada tweeting tentang seseorang tanpa menggunakan kalimat kasar, 
penghinaan, dll atas orang tersebut dan menyebutkannya — suatu bentuk ironi yang memungkinkan 
serangan halus yang sulit bagi platform untuk ditetapkan sebagai cyberbullying.

Untuk itu, tidak heran jika serangan cyber masih banyak berseliweran di timeline sosial media. 
Indikasinya bisa karena perusahaan penyedia layanan media sosial yang belum gamblang 
mende�nisikan dan mengkategorikan cyberbullying, atau ada peran “kuasa” lain yang ikut andil 
sehingga seakan dibiarkan, terutama untuk membungkam suara-suara kritis.

  5 Tijana Milosevic, Social Media Companies’ Cyberbullying Policies, International Journal of Communication, 2016.08 09
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KESIMPULAN & REKOMENDASI

• Intrusi terhadap Privacy 
  Serangan-serangan tersebut jelas merupakan intrusi dan pelanggaran hak atas privacy. Ingat 

Indonesia telah merati�kasi ICCPR.

• Tanpa Mekanisme Akuntabilitas
   Tanpa mekanisme pengaman atau safeguards, pasukan siber pemerintah mudah 

disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah dan melawan hukum. Tiadanya mekanisme 
dibenarkan sendiri oleh Polri di Indonesia. 

• Perlunya Audit kepada lembaga-lembaga yang terlibat dalam Patroli siber
  Audit harus segera dilakukan kepada setiap institusi negara yang terlibat dalam dan diduga 

telah menyalahgunakan kewenangan dalam patroli siber. DPR berkewajiban untuk 
mendorong audit ini, terlebih kelompok oposisi merupakan salah satu target yang rentan dari 
penyalahgunaan operasi ini. 

• Perlunya Oversight Mechanism
  Untuk memastikan akuntabilitas, perlu dibentuk mekanisme pengawasan external. 

• Akuntabilitas Perusahaan Layanan Media-Sosial
  Perusahaan layanan Sosial Media harus melakukan segala tindakan yang dibutuhkan (all 

necessary measures) untuk menghindari turut serta (complicity) baik secara langsung maupun 
tidak langsung, mendiamkan atau pasif (silent) dalam serangan cyber kepada para aktivis 
HAM.
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