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ABSTRAK 

 

Upaya Singapura Dalam Menangani Cybercrime Melalui Pembentukan 

Cybersecurity Agency (CSA) Tahun 2015-2018 

  Penelitian ini ditulis atas dasar ketertarikan penulis terhadap isu 

kemanan kontemporer, yaitu kejahatan transnasional dalam bentuk cybercrime. 

Penulis berusaha menyoroti isu yang dihadapi serta cara aktor negara dalam 

menangani isu cybercrime tersebut. Singapura sebagai negara dengan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi serta penguasaan teknologi tertinggi di Asia Tenggara, memiliki 

kerentanan terhadap jenis kejahatan cybercrime. Penulis berusaha melihat strategi 

serta upaya Singapura dalam menangani ancaman tersebut. Pendirian CSA sebagai 

lembaga yang mengawasi sektor cybersecurity di singapura memiliki peran besar 

dalam aktivitas penanganan tersebut. Berbagai aktivitas untuk menangani 

cybercrime dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam Theory of 

Changes, yang menjelaskan ancaman kejahatan transnasional mencakup pada 

berbagai level dengan penanganan yang berbeda. Pada penelitian ini kita akan 

melihat bagaimana Singapura menangani ancaman cybercrime pada setiap level. 

 

Kata kunci : Singapura, Kejahatan Transnasional, Cybercrime, Cybersecurity,  

CSA 

 



 

 

  



 

 

Daftar Isi 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................ 9 

1.3 Tujuan Penelitan ............................................................................................... 9 

1.4. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 10 

BAB II  KERANGKA KONSEPTUAL .................................................................... 1 

2.1. Studi Terdahulu ............................................................................................... 2 

2.2 Kerangka Konseptual ..................................................................................... 10 

2.2.1 Transnational Organized Crime ............................................................ 11 

2.2.2 Theory of Change ...................................................................................... 13 

2.3 Operasionalisasi Konsep ................................................................................ 19 

2.3.1 Theory of change : Detterence ................................................................. 19 

2.3.2 Theory of change : Severing the links between politics, states and crimes

 ....................................................................................................................... 21 

2.3.3 Theory of change : Managed adaptation of crime .................................. 23 

2.3.4 Theory of change : Cultural Change ....................................................... 25 

2.3.5 Theory of change : Economic transformation ......................................... 26 

2.3.6 Theory of change : Global regulations .................................................... 29 

2.4 Tabel operasionalisasi Konsep ....................................................................... 31 

2.5 Alur Pemikiran ................................................................................................ 34 

2.6 Argumen Utama .............................................................................................. 35 

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 36 

3.1 Jenis Penelitian ................................................................................................ 36 

3.2 Ruang Lingkup ................................................................................................ 36 

3.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 37 

3.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 37 

BAB IV GAMBARAN UMUM CYBERCRIME DI SINGAPURA ..................... 40 

4.1. Rangkaian Kasus Cybercrime di Singapura ............................................... 40 

4.2. Ancaman dari Aktivitas Cybercrime ........................................................... 51 



 

 

BAB V ANALISIS PENERAPAN THEORY OF CHANGE TERHADAP 

STRATEGI SINGAPURA DALAM MENANGANI CYBERCRIM ............ 61 

5.1 Theory of change : Detterence ........................................................................ 62 

5.1.1 Law Enforcement ...................................................................................... 62 

5.1.2 Selective targeting approach ..................................................................... 66 

5.1.3. Criminal Justice and Security Reform .................................................... 68 

5.2 Severing the links between politics, states, and crimes ................................... 71 

5.2.1 Initiatives to promote transparency and community ‘empowerment’ .... 72 

5.2.2. Development of anti-corruption oversight mechanism .......................... 75 

5.3 Managed Adaptation of Crime ........................................................................ 78 

5.3.1 Decriminalisation ...................................................................................... 81 

5.3.2 Harm reduction approaches ..................................................................... 79 

5.4 Cultural Change ............................................................................................... 85 

5.4.1 Media Mobilization ................................................................................... 86 

5.4.2 Community Change .................................................................................. 89 

5.5 Economic Transformation ............................................................................... 93 

5.5.1 Improved access to and quality of basic service ....................................... 96 

5.5.2 Economic diversification .......................................................................... 94 

5.6 Global Regulations ......................................................................................... 100 

5.6.1 Global bodies ........................................................................................... 100 

5.6.2 Global Regulations .................................................................................. 103 

BAB VI ..................................................................................................................... 107 

6.1 Kesimpulan .................................................................................................... 107 

6.2 Kritik dan Saran ........................................................................................... 111 

Daftar Pustaka ........................................................................................................ 112 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemunculan kejahatan transnasional sebagai salah satu aktor non-negara 

menjadi ancaman bagi keamanan baik di tingkat nasional, regional hingga global. 

Tren kejahatan Transnasional muncul ditandai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan globalisasi. Negara maupun organisasi internasional telah mengakui 

dan menyatakan komitmennya dalam masalah sekuritisasi kejahatan transnasional, 

yang cakupan ancamannya melebihi batas-batas nasional. Setiap negara dan 

kawasan terkadang menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang tumpang 

tindih, meningkatkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara.  Kejahatan 

transnasional muncul dalam berbagai pola dan jenis, seperti yang dikategorikan 

dalam UNODC dimana kejahatan transnasional dapat dilihat lebih rinci menjadi 

delapan belas jenis kejahatan.1 Setiap jenis kejahatan memiliki metode, tujuan, dan 

pola masing masing. Tidak jarang pula apabila satu operasi kejahatan transnasional 

memiliki koneksi dengan operasi kejahatan lain. Sehingga tidak hanya cakupannya 

yang semakin luas, tindakan kejahatan tersebut juga semakin terorganisir. 

Kejahatan transnasional ini juga sering disebut sebagai kejahatan yang 

terorganisir yang bisa mengancam keamanan nasional dan internasional serta juga 

mengancam keselamatan publik, lembaga-lembaga pemerintahan serta stabilitas 

ekonomi di seluruh dunia. Kejahatan transnasional ini menjadi salah satu isu yang 

                                                 
1 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto. 

(2004). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. 
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terus berkembang dan menjadi sorotan dalam keamanan internasional, karena 

meliputi banyak aktivitas dan merugikan miliaran dolar per tahun dan menjadi 

ancaman tertentu terhadap negara dan organisasi Internasional.2 

Saat ini masyarakat hidup dimana segala aktivitas dan tindakannya tidak 

hanya dilakukan di ruang fisik, melainkan juga aktivitas di ruang maya atau 

cyberspace. Dari aktivitas pengelolaan keuangan, informasi, data, kokmunikasi, 

dan aktivitas-aktivitas lainnya, dan tidak terkecuali aktivitas kejahatan. Aktivitas 

kejahatan dalam ruang maya disebut sebagai Cybercrime. Rentannya keamanan 

dalam ruang maya menjadi salah satu faktor kemunculan fenomena cybercrime. 

Aktivitas ini dapat menjadi ancaman masyarakat di dunia, terutama masyarakat 

yang mengelola semua urusannya di ruang siber.  

Cybercrime dikategorikan kedalam salah satu dari Kejahatan transnasional 

menurut UNODC. Kejahatan siber dapat dibilang merupakan kejahatan yang 

dilakukan melalui dunia digital atau dunia maya. Perkembangan teknologi dan 

informasi yang memudahkan manusia untuk terhubung satu sama lain dalam jarak 

yang jauh dengan waktu yang begitu singkat telah berpengaruh dalam perubahan 

pola kehidupan manusia secara drastis, tidak terkecuali dalam tindakan kejahatan. 

Dari situlah munculnya konsep kejahatan siber. Secara sederhana kejahatan siber 

dapat dipahami sebagai tindakan-tindakan ilegal seperti penipuan, memanipulasi 

data dan informasi orang lain, perdagangan barang, peretasan, penyerangan berupa 

                                                 
2  UNODC, Vienna, The Globalization of Crime a Transnational Organized Crime Threat 

Assessment, 2010, , accessed May 10, 2019, https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-

globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-

assessment_html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf. P.25-36 

https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment_html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment_html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment_html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
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malware yang merugikan satu pihak, demi kepentingan pihak tertentu dan 

dilakukan di ruang cyberspace.3  

Aktivitas kejahatan cybercrime memiliki jenis tindakan yang beragam. 

Salah satu yang paling sering dialami adalah peretasan lembaga keuangan seperti 

Bank. Selain itu, ransomware, yaitu tindakan penguncian akses terhadap komputer 

tertentu dengan tebusan sejumlah uang. Cybercrime juga bisa digunakan sebagai 

sebuah jasa atau yang disebut cybercrime as a service bagi klien yang ingin 

menyerang individu atau perusahaan tertentu. Tindakan pembajakan produk virtual 

juga merupakan bagian dari cybercrime atau yang disebut sebagai intelectual 

property theft, dan beberapa tindakan kejahatan lain. Tindakan-tindakan tersebut 

dilakukan melalui perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi. 

Disitulah cakupan pelaku kejahatan siber beroperasi. Dalam kejahatan siber, 

pelakunya dapat siapa saja, dari seorang individu, hingga jaringan kelompok 

kriminal, selama pelaku memiliki peralatan dan keahlian yang cukup untuk 

melakukan tindakan tersebut. Kejahatan siber tidak hanya dapat mengancam 

masyarakat di tingkat individu, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap 

organisasi, perusahaan, bahkan keamanan sebuah negara.  

Menurut laporan dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) 

yang bekerjasama dengan Mcafee, diperkirakan bahwa kerugian dari tindakan 

cybercrime pada tahun 2018 dapat mencapai sekitar $600 milyar dalam skala 

                                                 
3 Tatiana Tropina, "4. Organized Crime in Cyberspace," Transnational Organized Crime, 2013, , 

doi:10.14361/transcript.9783839424957.47. 
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global.4 Angka tersebut hampir mencapai satu persen dari total Produk Domestik 

Bruto dalam skala global. Selain itu, angka tersebut juga merupakan peningkatan 

dari penelitian pada tahun 2014 yang sebelumnya sebesar $500 milyar. Tiap negara 

di dunia memiliki kerentanan dan upaya perlindungan yang beragam. Beberapa 

negara memiliki upaya yang signifikan dalam menangani cybercrime, sedangkan 

beberapa negara lain tidak memiliki upaya sama sekali. Hal ini menunjukkan 

pentingnya isu cybercrime untuk diwaspadai. 

Tabel 1 distribusi kerugian oleh cybercrime pada setiap kawasan di dunia5 

 

Tindakan kejahatan di ruang cyber mulai menjadi kekhawatiran yang 

muncul di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi sosial 

masyarakat di kawasan Asia Tenggara menjadi daya tarik bagi pelaku cybecrime. 

                                                 
4 "Economic Impact of Cybercrime," Economic Impact of Cybercrime | Center for Strategic and 

International Studies, March 25, 2019, , accessed March 27, 2019, 

https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime. 
5 ibid 
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Asia Tenggara termasuk salah satu dari kawasan yang memiliki penduduk dengan 

tingkat konektivitas ke Internet yang tinggi dengan Brunei, Singapura, dan 

Malaysia memiliki tingkat pengguna Internet tertinggi berdasarkan presentase 

penduduk.6 Tingginya tingkat penggunaan Internet di Asia Tenggara berpotensi 

terhadap meningkatnya ancaman terhadap kejahatan cybercrime. 

 

Tren kejahatan ruang siber di kawasan Asia Tenggara juga tidak jauh 

berbeda dengan tren di dunia, antara lain website fraud; defanation on 

internet/social media; online pornography; computer system attack including 

hacking and defacing; e-mail fraud; e-mail phising; credit card fraud and identity 

theft; online gambling; dan onlince child pornography. Menurut Julien Garsany, 

deputy regional representative of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) 

                                                 
6  World Bank, "Individuals Using the Internet (% of Population)," , accessed May 10, 2019, 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2017&locations=SG-ID-BN-LA-

MY-VN-KH-MM-TH-PH&start=2017&view=bar. 

Grafik 1 tingkat pengguna internet di Asia Tenggara berdasarkan persentase penduduk.  

Sumber : International Telecommunication Union dan World Bank 
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kerugian oleh cybercrime di kawasan Asia mencapai sekitar $120 hingga $200 

milyar.7 

Salah satu negara yang penulis tertarik untuk dijadikan objek penelitian 

dalam tulisan ini nanti adalah Singapura. Alasan dari hal tersebut salah satunya 

adalah tingginnya tingkat ancaman kejahatan siber yang beroperasi dan menarget 

organisasi, perusahaan, dan masyarakat Singapura. Singapura mengalai kerugian 

perkapita terhadap cybercrimes sebesar $1,185 pada tahun 2015. 8  Sebuah 

penelitian oleh microsoft yang melibatkan perusahaan dan organisasin di Asia 

Pasifik, mengatakan bahwa Singapura dapat mengalami potensi kerugian sebesar 

US$17,7 Miliar atau sama dengan 6 persen dari GDP Singapura pada tahun 2017.9 

Efek kerugian yang dialami dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. 

Kerugian langsung dapat berupa biaya yang dihabiskan untuk memulihkan diri 

akibat serangan cybercrime, sedangkan kerugian tidak langsung mencakup 

kehilangan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan yang mengakibatkan 

menurunnya reputasi perusahaan tersebut.10 

Singapura mengalami serangkaian cyberattack dalam sejarahnya. Salah satu 

insiden yang paling berkesan adalah serangan cyberattack ‘the Messiah’ pada tahun 

2013. Serangan ini dilakukan dengan website defacing pada website resmi dengan 

                                                 
7 The Nation, "Cybercrime Surges above $120-mn in Southeast Asia," The Nation, September 01, 

2018, , accessed March 25, 2019, http://www.nationmultimedia.com/detail/business/30353386. 
8 Stacia Lee, "ASEAN Cybersecurity Profile: Finding a Path to a Resilient Regime," The Henry M. 

Jackson School of International Studies, August 27, 2018, , accessed March 24, 2019, 

https://jsis.washington.edu/news/asean-cybersecurity-profile-finding-path-resilient-regime/ 
9 "Cybersecurity Threats to Cost Organisations in Singapore US$17.7 Billion in Economic Losses," 

Singapore News Center, May 31, 2018, , accessed May 08, 2019, https://news.microsoft.com/en-

sg/2018/05/18/cybersecurity-threats-to-cost-organisations-in-singapore-us17-7-billion-in-

economic-losses/. 
10 ibid 
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menampilkan pesan pesan yang mengujarkan protes dan keluhan terhadap 

Singapura. Rangkaian cyberattack pada tahun 2013 diklaim oleh aktivis online 

dengan nama sandi anonymous yang dilatarbelakangi oleh kebijakan Media 

Development Authority Singapore terkait penyensoran di Internet. 11  Tindakan-

tindakan cyberattack ini dikabarkan dilakukan dengan motif sebagai protes atas 

dibatasinya kebebasan berpendapat di internet.  

Tindakan Cybercrime terbesar di Singapura yang lain yang perlu diketahui 

juga, terjadi pada Juli 2018. Peretasan terhadap database pusat kesehatan Singapura 

SingHealth yang kemudian diklaim oleh kelompok pengintai yang 

mengidentifikasikan dirinya dengan nama Whitefly. 12 Tindakan tersebut berhasil 

membobol data sensitif dari 1.5 juta pasien, termasuk Perdana Menteri Singapura.13 

Saat ini, Kelompok Whitefly diduga memiliki dukungan dari negara lain. 14 

Whitefly juga diduga menjadi pelaku peretasan terhadap organisasi dan perusahaan 

multinasional di Singapura pada pertengahan 2017 dan 2018 lalu.15 Berdasarkan 

pertimbangan dari fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa Cybercrime menjadi 

ancaman yang cukup besar bagi Singapura.  

                                                 
11 "Anonymous Activists Hack Singapore Newspaper over Internet Freedom," South China Morning 

Post, July 20, 2018, , accessed July 01, 2019, 

https://www.scmp.com/news/asia/article/1345309/anonymous-newspaper-hack-puts-singapore-

alert. 
12  Stefania Palma, "State-sponsored Group behind Singapore's Worst Cyber Attack: Report," 

Financial Times, March 07, 2019, , accessed May 02, 2019, https://www.ft.com/content/8895bb14-

409b-11e9-b896-fe36ec32aece. 
13 ibid 
14 ibid 
15 Kevin Kwang, "Cyber Espionage Group Whitefly behind SingHealth Hack: Symantec," CNA, 

March 06, 2019, , accessed May 02, 2019, 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singhealth-hack-whitefly-cyber-espionage-

group-symantec-11317330. 
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Dari tahun ke tahun tingkat kasus kejahatan siber di singapura terus 

meningkat. Persentasi kejahatan di ruang siber meningkat dari 7.9 persen pada 

tahun 2014 hingga 13.7 persen pada tahun 2017. 16 CSA (Cyber Security Agency) 

of Singapore melaporkan tinjauan angka ancaman Cyber pada tahun 2017 sebagai 

berikut : 23.420 tautan Phising terdeteksi, 2.000 peretasan terhadap website 

Singapura dengan target utama Small to Medium Enterpries di berbagai sektor, 

lebih dari 400 Malware terdeteksi, dan 25 kasus Ransomware yang dilaporkan ke 

SingCERT (Singapore Computer Emergency Response Team), dan beberapa kasus 

cybercrime lainnya. Dari sekian banyak tindakan cybercrime yang terjadi, phising 

menjadi kasus yang sering terjadi dengan angka 39 persen dibanding tindakan 

cybercrime lainnya.17 

Apabila berbicara mengenai keamanan di ruang siber di Singapura, maka 

tidak terlepas dari CSA (Cyber Security Agency) of Singapore. CSA merupakan 

agensi pemerintahan Singapura dibawah administrasi Kementrian Komunikasi dan 

Informasi yang bergerak dalam bidang keamanan siber. CSA didirikan pertama kali 

pada April 2015.18  CSA sebagai bagian dari strategi cybersecurity bertugas untuk 

mengembangkan strategi dan kebijakan, operasi cybersecurity, serta komunikasi 

                                                 
16 Kohh Swee Fang Valerie, "Proportion of Cyber Crimes in Singapore Growing," TODAYonline, 

September 14, 2017, , accessed May 02, 2019, https://www.todayonline.com/singapore-proportion-

cyber-crimes-growing. 
17  "Singapore Cyber Landscape 2017," Cyber Security Agency, , accessed May 02, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cyber-landscape-2017 
18 Irene Tham, "New Cyber Security Agency to Be Set up in April, Yaacob Ibrahim to Be Minister 

in Charge of Cyber Security," The Straits Times, January 19, 2016, , accessed May 02, 2019, 

https://www.straitstimes.com/singapore/new-cyber-security-agency-to-be-set-up-in-april-yaacob-

ibrahim-to-be-minister-in-charge-of. 
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dengan masyarakat.  CSA bekerjasama dengan sektor negara dan swasta dalam 

menjalankan fungsinya untuk mengawasi keamanan ruang siber bagi individu, 

perusahaan, dan pemerintahan Singapura terutama di sektor tenaga, transportasi, 

dan telekomunikasi.  

Apa yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah upaya apa saja yang 

dilakukan Singapura dalam menghadapi fenomena kejahatan transnasional dalam 

bentuk kejahatan siber, terutama bagaimana Singapura memaksimalkan 

pengerahan CSA sebagai sektor cybersecurity utama negara. Hal tersebut akan 

mencakup antara lain program pemerintah, ada tidaknya peningkatan kapasitas  

personel penegak hukum, kemungkinan adanya upaya pencegahan preventif 

maupun pre-emptif, hingga kerjasama dengan negara lain terkait isu ini. Penulis 

akan menyusun penelitian ini dengan fokus untuk mendeskripsikan sejauh mana 

kapasitas singapura untuk menghadapi isu cybercrime terutama melalui sejumlah 

program kerja yang melibatkan CSA.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana upaya Singapura dalam menangani ancaman cybercrime pada 

rentang tahun 2015 hingga 2018? 

1.3 Tujuan Penelitan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Singapura dalam 

menangani isu Cybercrime pada rentang waktu 2015-2018  
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1.4. Manfaat Penelitian  

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca 

baik dari segi akademis maupun praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1) Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara 

umum dan Ilmu Hubungan Internasional secara khusus; 

2) Sebagai masukan bagi penulis dan pembaca terkait dengan wawasan dan 

pengetahuan dalam pengembangan kemampuan berpikir dan analisa isu yang ada.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pembaca, baik bagi 

peneliti lain maupun pembuat kebijakan yang memiliki kesamaan objek kajian baik 

dalam ilmu Hubungan Internasional dan mengenai strategi menangani cybercrime, 

serta ilmu lain yang memiliki objek kajian yang berkaitan dengan penelitian penulis.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai landasan pemikiran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan theory of change oleh 

Tim Midgley. Kemudian penulis akan menerapkan teori tersebut pada fenomena 

yang dipilih. Penyusunan bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri 

dari studi terdahulu, kerangka konseptual, operasionalisasi teori, dan alur pemikiran. 

Studi terdahulu ditujukan untuk memberikan gambaran awal mengenai 

fenomena dan teori yang sedang diteliti oleh penulis dan untuk memudahkan 

penulis untuk melakukan penelitian berikutnya secara mendalam. Untuk itu, 

pertimbangan pemilihan studi terdahulu terdapat pada kesamaan teori atau konsep 

yang digunakan dan kesamaan isu dan fenomena yang dibahas. 

 Pada sub-bab selanjutnya kerangka teoritis berisikan yang landasan 

pemikiran akan dijelaskan beserta operasionalisasi alat-alat analisa fenomena yang 

nantinya akan digunakan oleh penulis untuk diterapkan pada topik isu. Kerangka 

teoritis terdiri dari dua definisi, yaitu definisi konseptual yang berfungsi untuk 

menjelaskan teori beserta komponen-komponennya yang nanti akan digunakan 

oleh peneliti, dan definisi operasional yang berfungsi untuk memberi penjelasan 

mengenai penerapan teori terhadap fenomena. 

Kemudian penulis akan menyajikan penjelasan operasionalisasi teori, ke 

dalam bentuk tabel. Penggunaan tabel ini bertujuan untuk memudahkan peneliti 

maupun pembaca untuk memberi gambaran dan pemahaman mengenai penerapan 

teori yang peneliti pilih ke dalam fenomena yang akan diteliti, yang kemudian akan 
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disajikan dalam bentuk bagan pada bagian alur pemikiran untuk mengaitkan antara 

rumusan penelitian dengan teori.  

2.1. Studi Terdahulu  

 Penulis akan menggunakan dua sumber literatur jurnal sebagai pembanding 

dalam menyusun tulisan ini. Pemilihan studi terdahulu sebagai referensi 

dipertimbangkan berdasarkan relevansi isu dan topik penelitian. Studi terdahulu 

tersebut antara lain :“Controlling Transnational Organized Crimes (TOCs) in 

Ethiopia: Issues, Challenges and Opportunities” oleh Biruk Paulos ditulis pada 

tahun 2018. dan “A Secure Connection: Finding the Form of ASEAN Cyber 

SecurityCooperation” oleh Khanisa Krisman pada tahun 2013 

 Studi terdahulu pertama adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Biruk 

Paulos pada tahun 2018. Penelitian ini mendiskusikan tentang tantangan dan 

kesempatan strategi Ethiopia dalam menangani isu Kejahatan Transnasional. 19 

Paulos melalui tulisannya berusaha mengidentifikasi tantangan kejahatan 

transnasional di Ethiopia dan memberikan pendekatan teoritis dan praktis untuk 

menghadapi isu tersebut. Paulos beranggapan bahwa, prioritas Ethiopia dalam 

menangani Kejahatan Transnasional terletak pada isu perdagangan manusia dan 

perdagangan senjata, sehingga terkesan seolah olah mengabaikan isu” kejahatan 

transnasional lain yang sering terjadi di Ethiopia. 20  Meskipun paulo tidak 

memfokuskan isu kejahatan transnasional yang dihadapi Ethiopia secara spesifik, 

                                                 
19  Paulos, Biruk. "Controlling Transnational Organized Crimes (TOCs) in Ethiopia: Issues, 

Challenges and Opportunities." Journal of African-Centred Solutions in Peace and Security Vol. 3, 

September 2018 3 (2018): 86. 
20 Ibid p.91 



3 

 

beliau menjelaskan isu-isu yang paling menjadi ancaman di Ethiopia yaitu money 

laundering, terrorism, human trafficking, drug trafficking, wildlife trafficking, 

cybercrime, dan piracy. 21  Kemudian untuk mengidentifikasi strategi Ethiopia 

dalam menangani isu kejahatan transnasional, Paulo menggunakan theory of 

change.  

 Pertanyaan utama dari penelitian paulos adalah apa saja faktor yang 

menyebabkan terjadinya kejahatan transnasional di Ethiopia, dan apa saja tantangan 

dan strategi yang dapat Ethiopia terapkan untuk melawan balik Kejahatan 

Transnasional? 22  dari situ beliau mengidentifikasikan faktor faktor pendorong 

terjadinya kejahatan transnasional dan berusaha menawarkan strategi balasan 

melalui penjelasan Theory of Change.  

 Paulo memulai dengan memberikan gambaran tren ancaman Kejahatan 

Transnasional secara global. Penjelasan dipaparkan dengan menyoroti pada 

kerugian yang dihasilkan secara global per tahun, dan diikuti dengan jenis jenis 

aktivitas Kejahatan Transnasional. Sebelum masuk ke ranah penelitian di Ethiopia, 

Paulo memberikan gambaran ancaman organisasi organisasi kriminal di penjuru 

dunia dari Italia, U.S, Russia, Colombia, China, Jepang, dan berbagai jenis 

kelompok kriminal. Paulo kemudian berargumen bahwa meskipun berbagai 

kawasan di dunia sudah mengakui ancaman yang dibawa kejahatan transnasional, 

masih belum ada respon global yang efektif dalam menangani ancaman ini.  

                                                 
21 Ibid p.99 
22 Ibid 
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 Kemudian paulo memaparkan sekuritisasi kejahatan transnasional sebagai 

ancaman non tradisional baik terhadap keamanan nasional dan insani. Maka dari 

itu, Paulo beranggapan konsep kejahatan transnasional sebagai ancaman terhadap 

keamanan dapat dianalisa melalui tiga level yaitu internasional nasional dan 

individual. Karena itu, dalam menangani kejahatan transnasional diperlukan 

strategi khusus.  

 Strategi tersebut dijelaskan menggunakan Theory of change oleh Midgley 

dengan enam variabel antara lain : Deterrence; Severing the links between politics, 

the state and crime; Managed adaptation of crime to minimize negative impacts on 

violence, security and conflict; Cultural change; Economic transformation; dan 

Global regulation. Pada tulisan ini, Paulo cukup menjelaskan tentang logika dari 

masing-masing teori dalam Theory of Change. Melalui variabel-variabel tersebut, 

Paulo kemudian mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dapat diterapkan 

Ethiopia.  

 Hasil yang didapatkan oleh Paulo, yang pertama adalah adanya beberapa 

hambatan yang dihadapi Ethipopia, seperti belum adanya hukum yang secara 

spesifik mengidentifikasikan aktivitas kejahatan transnasional, menyebabkan 

kurangnya tindakan respon dari badan penegak hukum, hal tersebut juga didukung 

dengan minimnya hukuman yang pantas bagi pelaku.23 Paulo juga menyoroti tidak 

adanya strategi multidimensi dalam menangani kejahatan transnasional, lemahnya 

kerjasama antar lembaga, korupsi di sektor pemerintahan, dan hambatan lainnya 

                                                 
23 Ibid p.101-102 
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menjadi tantangan bagi Ethiopia dalam menangani kejahatan transnasional yang 

semakin kompleks. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Paulo memberikan argumen 

mengenai prospek Ethiopia dalam mengontrol Kejahatan transnasional. yang 

pertama adalah Mutual Legal Assistance Treaties. Dengan meratifikasi perjanjian 

Internasional dalam penanganan kejahatan transanasional, Ethiopia dapat 

meminimalisir aktivitas dan dampak yang ditimbulkan kelompok kejahatan. 

Kemudian, dengan memperluas jangkauan penegak hukum ke negara lain dengan 

landasan kerjasama, dapat menjadi upaya perlawanan balik terhadap kejahatan 

transnasional. kehadiran INTERPOL sebagai organisasi polisi internasional dapat 

berkontribusi besar bagi Ethiopia terutama dalam hal penegakan hukum dan 

pengembangan kapasitas. Kemudian yang terakhir, Paulo menjelaskan bahwa perlu 

adanya reformasi legislatif di Ethiopia, mengingat lemahnya landasan hukum 

Ethiopia dalam menanggapi ancaman yang dibawa aktor kejahatan transnasional.  

Paulo menegaskan pentingnya strategi melalui berbagai pendekatan dalam 

penanganan kejahatan transnasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, beliau 

menggunakan theory of change untuk mendukung argumennya. Paulo 

menggunakan theory of change sebagai landasan teoritis untuk memberikan 

gagasan terhadap bagaimana harusnya Ethiopia menghadapi Kejahatan 

Transnasional.  

Pada studi terdahulu yang kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Khanisa 

Krisman pada tahun 2013 mendiskusikan mengenai pentingnya agenda 
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cybersecurity di kawasan ASEAN. 24  Jurnal ini bertujuan untuk memberikan 

penjelasan mengenai masa depan kerjasama keamanan di ruang siber di ASEAN. 

Tulisan ini berusaha memberikan analisa mengenai rekomendasi terhadap ASEAN 

untuk meningkatkan keamanan di ruang siber.  

Krisman memulai pendahuluan dengan memberikan gambaran mengenai 

bagaimana kehidupan manusia berubah seiring perkembangan arus teknologi dan 

modernisasi, dengan menekankan perhatian utama pada internet sebagai 

perkembangan teknologi yang ikonik. Berkembangnya pola hidup manusia yang 

dipengaruhi oleh modernisasi, begitu juga dengan tindakan kejahatan, itu yang 

berusaha disampaikan Krisman dalam jurnal ini.  

Jenis kejahatan baru, ini kemudian berkembang begitu besar, hingga diakui 

oleh komunitas Internasional sebagai ancaman baru di level global. Hal tersebut 

ditandai dengan diaturnya rezim kerjasama keamanan Budapest convention on 

cybercrime pada tahun 2001 oleh Council of Europe.  

Mertimbangkan hal hal tersebut, muncul argumen Krisman untuk ASEAN 

agar mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman baru di ruang siber. Untuk 

itu, diperlukan kerangka kerjasama dalam menangani ancaman cybercrime di 

ASEAN. Maka memunculkan pertanyaan kerjasama cybersecurity seperti apa yang 

cocok bagi ASEAN? 25 

                                                 
24  Khanisa Krisman, "A Secure Connection: Finding the Form of ASEAN Cyber Security 

Cooperation," Journal of ASEAN Studies 1, no. 1 (2013): , doi:10.21512/jas.v1i1.60. 
25 Ibid 
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Pertanyaan diatas dapat dijawab dengan mengidentifikasikan ancaman yang 

dihadapi ASEAN dalam kaitannya dengan kemanan di ruang siber. Kemudian 

diikuti dengan hambatan hambatan yang dimiliki ASEAN dalam membangun 

kerangka kerjasama regional untuk menangani ancaman tersebut. Krisman 

kemudian juga menggarisbawahi pertumbuhan aktivitas kejahatan cybercrime yang 

semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan kerangka pemikiran tersebut, krisman 

berusaha menjawab pertanyaan penelitian untuk memberikan argumen yang 

bersifat eksploratori tentang rekomendasi terhadap langkah langkah yang perlu 

ditempuh ASEAN untuk mendirikan kerangka kerjasama dalam menangani 

ancaman cybercrime  

Krisman menyoroti kurangnya perhatian sebagian besar negara-negara 

ASEAN dalam menangani cybersecurity di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut 

diperjelas dengan adanya kesenjangan antar negara dalam memprioritaskan 

penanganan isu cybercrime. 26  Rendahnya prioritas ASEAN dalam menangani 

ancaman cybercrime dibuktikan dengan tidak adanya kerangka legal kerjasama 

yang lebih jauh selain ARF Statement tahun 2006. Kendala dari hal tersebut adalah 

terdat kesenjangan antara negara anggota ASEAN dalam memprioritaskan 

cybersecurity sebagai concern keamanan. Hal tersebut juga disebabkan oleh 

kemajuan teknologi yang berbeda di tiap negara.  

Pada dasarnya, hambatan yang dimiliki ASEAN dalam menangani isu 

cybercrime secara kolektif adalah perbedaan infrastruktur dan kompetensi setiap 

                                                 
26 Ibid p.42 
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negara, sehingga kerangka kerjasama ASEAN dalam menjaga cybersecurity yaitu 

ASEAN ICT Master Plan 2015 dianggap kurang komprehensif dalam menghadapi 

pertumbuhan isu cybercrime. Dari situ krisman membandingkan kerangka 

kerjasama cybersecurity ASEAN dengan model kerjasama di kawasan lain yang 

sudah lebih dulu menangani isu cybercrime, antara lain Council of Europe’s 

Convention on Cybercrime 200, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence 2011, dan Asia Pacific Computer Emergency Response Team.27  

Krisman berusaha mengidentifikasi apa saja yang diperlukan bagi ASEAN 

untuk meningkatkan upayanya dalam menangani isu cybercrime dalam tataran 

kerjasama regional untuk meningkatkan keamanan di ruang cyber dengan 

memberikan gagasan model kerjasama yang tepat bagi ASEAN serta tantangan-

tantangan dalam mencapai hal tersebut. Krisman menekankan perlunya dibangun 

perjanjian yang mengikat terkait cybersecurity seperti Budapest Convention on 

Cybercrim oleh Council of Europe.  

Krisman berargumen bahwa hal pertama yang perlu diterapkan dalam 

membangun kerangka kerjasama cybersecurity di asean adalah menyetarakan 

infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan kompetensi Teknologi Komputer bagi 

masyarakat negara anggota ASEAN. Setelah itu, baru ASEAN dapat menyusun 

kerangka kerjasama dengan membentuk kerjasama formal dalam menangani 

cybercrime bagi para anggotanya. Maka dari itu, ASEAN dapat membentuk rezim 

                                                 
27 Ibid p.46-48 
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keamanan ruang siber yang dapat diratifikasi dan diadopsi ke dalam hukum 

nasional setiap anggotanya layaknya Budapest Convention on Cybercrime di Eropa.  

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara Studi Terdahulu yang 

penulis gunakan sebagai referensi dengan skripsi penelitian ini. Perbedaan dengan 

studi terdahulu pertama terletak pada Subjek penelitian, serta fokus cakupan isu. 

Dalam Jurnal penelitian Paulo menganalisa negara Ethiopia dengan isu yang 

dihadapi yaitu kejahatan transnasional secara umum dari perdagangan narkoba 

hingga terorisme. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan menganalisa negara 

Singapura sebagai subjek, serta cakupan isu lebih spesifik ke aktivitas cybercrime. 

Untuk persamaan studi ini dengan skripsi yang akan ditulis, terdapat pada 

pendekatan teoritis yang digunakan yaitu Theory of Change. 

Kemudian, pada studi terdahulu kedua terdapat perbedaan di cakupan aktor 

yang dianalisis, serta jenis penelitian. Penelitian oleh Khanisa menganalisa ASEAN 

sebagai subjek utama dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi agenda 

cybersecurity di ASEAN untuk menyusun ide-ide baru serta hipotesis untuk 

memberikan rekomendasi kerangka kerjasama cybersecurity di masa mendatang. 

Sedangkan, skripsi yang akan penulis susun mengambil subjek negara Singapura, 

dan bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan upaya yang telah diterapkan 

Singapura dalam menangani aktivitas cybercrime. Kemudian untuk persamaan, 

kedua penelitian memiliki concern isu yang sama yaitu aktivitas cybercrime. 

 Kedua referensi studi terdahulu diatas memiliki kontribusi terhadap 

penulisan skripsi penelitian ini. Terdapat relevansi yang dapat penulis dapat dari 
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kedua penelitian terdahulu ini, terutama terletak pada penggunaan landasan teori 

dan topik isu penelitian. Penelitian milik oleh Paulo, membantu penulis dalam 

memahami penggunaan pendekatan teoritis yang akan digunakan dalam 

menganalisa strategi penanganan isu cybercrime sebagai salah satu kategori 

kejahatan transnasional.  

Sedangkan untuk penelitian kedua Khanisa membantu penulis dalam 

memahami lebih dalam terhadap dinamika isu dan penanganannya terutama bagi 

negara-negara ASEAN. Mengingat cakupan penelitian ini berada pada negara 

Singapura yang berada di kawasan Asia Tenggara, perkembangan isu dan kerangka 

kerjasama yang diatur di kawasan tersebut untuk menanggapi isu tersebut dapat 

memberikan wawasan baru untuk lebih memahami isu yang akan diangkat.  

2.2 Kerangka Konseptual 

 Penulis akan menggunakan Theory of Change oleh Tim Midgley dalam 

tulisannya yang berjudul Identifying Approaches and Measuring Impacts of 

Programmes Focused on Transnational Organized Crime. Teori ini dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi upaya negara dalam menangani aktivitas 

Kejahatan Transnasional dari berbagai pendekatan strategis, melalui beberapa 

variabel beserta indikatornya. Terdapat enam pendekatan yang ditawarkan oleh 

Midgley dalam theory of change untuk mengidentifikasi upaya penanganan 

kejahatan Transnasional. Tim Midgley melalui tulisannya bertujuan untuk 

menjelaskan pentingnya penanganan terhadap kejahatan Transnasional dan 
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menganalisa bagaimana pendekatan yang tepat bagi negara dalam melakukan hal 

tersebut.28  

2.2.1 Transnational Organized Crime 

 Untuk memahami theory of change, pertama tama kita perlu memahami 

aktivitas dan karakteristik Kejahatan Transnasional. Midgley mengidentifikasikan 

karakteristik Kejahatan Transnasional ke dalam lima level. Kelima level ini 

menunjukkan aktivitas Kejahatan transnasional sebagai bagian dari sistem ekonomi 

sosial dan politik suatu negara. 29  Kelima level tersebut antara lain bussiness, 

facilitation networks, support networks, social political and economic 

vulnerabilities, dan global political and economic system. 

Bussiness, dapat dipahami sebagai aktivitas Kejahatan transnasional yang 

berorientasi kepada keuntungan. Midgley menggarisbawahi bagaimana kejahatan 

transnasional pada dasarnya berfungsi sebagai upaya pelaku untuk meraih 

keuntungan melalui tindakan ilegal.30 

Facilitation networks mengacu pada dukungan yang didapatkan para 

pelaku kejahatan transnasional, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi 

melaksanakan aktivitas kejahatan.  Dukungan yang dimaksud disini adalah pegawai 

negeri, aparat, politisi dan pihak-pihak lain yang bekerja dalam sistem ekonomi 

                                                 
28 Tim Midgley, Ivan Briscoe, and Daniel Bertoli, "Identifying Approaches and Measuring Impacts 

of Programmes Focused on Transnational Organised Crime," 2014, doi:10.1163/2210-7975_hrd-

9830-2014007. 
29 Ibid p.8 
30 Ibid p.8 
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politik dan sosial negara. 31  Keberadaan dukungan dari pihak-pihak tersebut 

semakin memperkuat pengaruh dan jaringan kelompok kejahatan transnasional. 

Support network juga dapat dipahami sebagai dukungan yang diperoleh 

pelaku, Kejahatan transnasional. Akan tetapi, di level ini dukungan muncul dari 

komunitas dan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi ketika masyarakat memiliki 

kepercayaan kecil terhadap negara. Dukungan semakin diperkuat apabila 

masyarakat lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan pelaku kejahatan 

transnasional.32 Maka dari itu, aktivitas kelompok kejahatan tarnsnasional dapat 

menjadi semakin kuat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum.    

Social, political, and economic vulnerabilities dapat dipahami sebagai 

faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat berpotensi untuk mendukung aktivitas 

kejahatan transnasional atau bahkan melakukan aktivitas tersebut. menurut 

Midgley, faktor faktor tersebut antara lain : kurangnya peran negara pada suatu 

daerah, adanya marginalisasi sosial, kesenjangan masyarakat, persaingan antar 

kelompok, urbanisasi yang beruntun, serta kondisi lain yang mendorong 

masyarakat untuk kehilangan kepercayaan pada negara dan beralih pada tindakan 

ilegal.33 

Global financial, economic and political system mengacu pada 

perkembangan sistem perdagangan global dan globalisasi di dunia yang 

memungkinkan aktivitas manusia seperti perdagangan, transportasi, dan 

                                                 
31 Ibid  
32 Ibid 
33 Ibid 
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komunikasi dilakukan dengan semakin cepat dan praktis. Perkembangan sistem 

tersebut memiliki celah yang kemudian digunakan untuk melaksanakan aktivitas-

aktivitas kejahatan transnasional. Midgley beranggapan, kurangnya kerjasama dan 

pengawasan antar negara dalam kegiatan ini dimanfaatkan jaringan kejahatan 

transnasional untuk melaksanakan aktivitasnya. 34  Begitu juga dengan 

perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang menjadi tempat munculnya 

jenis kejahatan baru cybercrime, serta mendorong jaringan kejahatan transnasional 

lain untuk berevolusi.  

  

(sumber : Tim Midgley 2014) 

2.2.2 Theory of Change 

Theory of Change dapat dibilang sebagai pendekatan teoritis dalam 

menangani kejahatan Transnasional pada enam level diatas. Maka dari itu, teori ini 

                                                 
34 Ibid. p.9  

Gambar 1 Level Transnational Organised Crime 
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akan dipetakan menjadi enam bagian sebagai upaya intervensi yang membidik 

enam level karakteristik Kejahatan Transnasional dengan asumsi bahwa diperlukan 

pendekatan yang berbeda dalam mengintervensi setiap level dalam menangani 

Kejahatan Transnasional.  

 Berikut ini adalah enam Teori dalam theory of change beserta variabel-

variabelnya.  

 Detterence, dapat dianggap sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan Transnasional dengan fokus dari sektor hukum. 35 Teori ini berangkat 

dari anggapan bahwa pelaku kejahatan adalah aktor rasional yang 

mempertimbangkan cost dan benefit dalam melaksanakan tindakannya. Maka 

upaya ini dilakukan untuk meningkatkan cost dan mengurangi benefit dalam 

kegiatan kejahatan transnasional, sehingga kegiatan transnasional tidak terjadi. 

penulis akan menggunakan tiga pendekatan strategi dalam teori ini, antara lain : 

1) law Enforcement. Pendekatan ini mengacu pada pengerahan aparat penegak 

hukum dan militer. Ini adalah cara paling dominan yang dilakukan negara dalam 

menanggapi segala jenis kejahatan dan pelanggaran hukum 

2) selective targeting approach. Pendekatan ini mengacu pada strategi penegak 

hukum untuk memfokuskan upaya penegakan hukum pada aktivitas kejahatan 

transnasional tertentu secara spesifik. Dengan menyusun strategi selektif terdapat 

                                                 
35 Ibid p. 10 
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jenis ancaman kejahatan, dapat dilihat komitmen negara dalam menangani 

kejahatan transnasional 

3) Criminal justice and security sector reform. Pendekatan ini dapat dipahami 

sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas sektor keamanan di suatu negara. 

Negara dapat menangani aktivitas kejahatan transnasional dengan lebih efisien 

dengan memperkuat sektor keamanan. Hal ini biasa dilakukan dengan merevisi 

undang-undang dan membentuk tim atau agensi tertentu untuk melawan kejahatan 

transnasional 

 Severing the links between politics, the states, and the crime. Midgley 

beranggapan adanya kerjasama antara pelaku kejahatan transnasional dengan 

oknum negara.36 Hal tersebut meningkatkan pengaruh dari kejahatan transnasional 

pada suatu negara, sehingga  diperlukan pendekatan strategis dalam mengintervensi 

adanya asosiasi antara pelaku kejahatan transnasional dengan lembaga negara. 

Untuk memutus jaringan antara negara dengan Kejahatan transnasional penulis 

akan menggunakan dua pendekatan : 

1) Initiatives to promote transparency and community ‘empowerment’. Adalah 

upaya untuk meningkatkan transparansi negara kepada masyarakat. Dengan 

lembaga pemerintah yang transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Sehingga mengurangi kemungkinan dukungan masyarakat terhadap kejahatan 

transnasioal.  

                                                 
36 Ibid. p. 15 
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2) Development or strengthening of anti-corruption oversight mechanisms. Dapat 

dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin tidak adanya korupsi di dalam 

lembaga pemerintahannya. Hal tersebut dapat berupa undang undang yang 

mengatur hukum tindakan korupsi, maupun pembentukan lembaga khusus dalam 

mengawasi dan menghukum sektor negara yang melakukan korupsi.  

 Managed adaptation of crime. Strategi yang ditawarkan dalam teori ini 

bertujuan untuk mengurangi dampak yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan 

transnasional melalui cara mitigasi. Menurut Midgley, hal tersebut dapat dilakukan 

memberikan mereka yang terlibat dengan kegiatan kejahatan transnasional toleransi 

pada batasan tertentu. 37  Terdapat dua pendekatan yang memungkinkan untuk 

penulis gunakan yaitu: 

1) Decriminalisationm, yaitu upaya pengurangan hukuman bagi beberapa tindakan 

yang dianggap kurang merugikan masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk 

toleransi penegak hukum terdapat tindakan yang dianggap kurang merugikan.  

2) Selective targeting of law enforcement. Pendekatan ini dilakukan dengan 

memberikan tekanan yang lebih besar terhadap tindakan kejahatan tertentu yang 

dianggap paling berbahaya, dengan begitu negara dapat meminimalisir dampak 

yang dihasilkan dari kejahatan transnasional yang menjadi ancaman besar bagi 

negara tersebut.  

 Cultural change. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa aktivitas 

kejahatan transnasional memungkinkan untuk mendapat dukungan masyarakat, 

                                                 
37 Ibid. p.20 
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sehingga diperlukan upaya untuk mengintervensi hubungan antara masyarakat 

dengan aktivitas kejahatan transnasional. Intervensi tersebut mencakup upaya 

bagaimana pemerintah dan penegak hukum dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, sehingga mengurangi dukungan terhadap aktivitas kejahatan 

transnasional.38 Pendekatan yang dapat digunakan dalam teori ini antara lain :  

1) Media engagement. Upaya ini dapat dipahami dengan peningkatan arus 

informasi yang beredar di masyarakat, terutama di kalangan media. Upaya untuk 

memberikan pemberitaan terkait ancaman kejahatan transnasional, dan upaya 

penegak hukum dalam menangani ancaman tersebut dapat meningkatkan dukungan 

masyarakat kepada negara. 

2)  Community change. pendekatan ini merupaya untuk menciptakan apa yang 

Migley sebut dengan “culture of lawfullness” di masyarakat, yang berarti budaya 

masyarakat yang lebih terikutsertakan dalam tatanan keamanan formal. Ini dapat 

dihasilkan dengan meningkatkan wawasan masyarakat terhadap kejahatan 

transnasional. dengan begitu, tidak hanya masyarakat menjadi semakin taat hukum, 

mereka juga bisa lebih waspada terhadap potensi ancaman kejahatan transnasional. 

 Economic transformation. Pertumbuhan ekonomi negara dianggap 

memiliki relasi dengan tingkat kejahatan transnasional. hal ini cukup masuk akal 

mengingat bahwa salah satu sifat kejahatan transnasional itu sendiri adalah untuk 

mendapatkan keuntungan. Menurut teori ini dapat diidentifikasi upaya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi serta standar hidup masyarakat agar mengurangi 

                                                 
38 Ibid. p.26 
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kecenderungan untuk terlibat dengan aktivitas kejahatan transnasional. berikut 

adalah pendekatan yang dapat digunakan : 

1) Improved access to and quality of basic services. Pendekatan ini dilakukan 

dengan memastikan terpenuhinya akses yang sama terhadap layanan masyarakat 

seperti, pendidikan dan kesehatan.  

2) Economic diversification. Pendekatan ini dilakukan dengan meningkatkan 

tingkat ketenagakerjaan di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat di 

jalan yang tidak melenceng dari hukum.  

 Global regulation. Mengingat bahwa sifat kejahatan transnasional yang 

memilki pengaruh dan jangkauan yang luas, serta aktivitas yang dapat menembus 

batas-batas negara, upaya penanganan terhadap isu ini tidak cukup hanya dilakukan 

di masing masing negara. Keberadaan regulasi global dapat menjadi cara yang 

efektif untuk meningkatkan koordinasi antar negara dalam kerjasama untuk 

menangani fenomena kejahatan transnasional. 39  Untuk mengidentifikasikan hal 

tersebut dapat dilihat di variabel berikut : 

1) Global bodies. Mengacu pada badan atau organisasi internasional yang 

mewadahi kerjasama antar negara anggota dalam menangani kejahatan 

transansional. Partisipasi negara dalam organisasi Internasional penegak hukum 

                                                 
39 Ibid. p.  
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dianggap dapat meningkatkan efektifitas negara dalam merespon tindakan 

kejahatan transnasional melalui kerjasama, serta peningkatan kapasitas. 

2) Global regulations. Mengacu pada perjanjian perjanjian berupa konvensi dan 

sebagainya sebagai aturan global yang mengatur negara penanganan kejahatan 

transnasional. compliance negara terhadap rezim dapat menjadi tolak ukur upaya 

negara dalam menangani kejahatan transnasional.  

Sumber : (Tim Midgley 2014) 

2.3 Operasionalisasi Konsep  

2.3.1 Theory of change : Detterence 

1) law Enforcement.  

Variabel ini dapat dilihat dari upaya negara melalui aparat penegak hukum 

dalam menangani aktivitas kejahatan transnasional. Badan Kepolisian dipastikan 

memiliki peran yang besar dalam upaya ini. Singapore Police Force adalah badan 

kepolisian nasional singapura. Selain kepolisian penulis juga akan menyoroti 

lembaga pemerintah yang secara khusus dibentuk untuk menangani isu cybercrime. 

Gambar 2 intervensi Theories of Change dalam level TOC 
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Penulis akan menganalisa upaya investigasi serta penegakan hukum yang dilakukan 

oleh kedua lembaga ini, dalam penanganan isu cybercrime di Singapura.  

Fokus penulis dalam variabel ini akan terletak pada lembaga penegak 

hukum di Singapura. Yang pertama adalah kepolisian nasional singapura Singapore 

Police Force. Kemudian Cyber Security Agency of Singapore sebagai lembaga 

yang secara khusus menangani keamanan di bidang cyber. Penulis berencana akan 

mengidentifikasi komitmen kedua lembaga nasional tersebut dalam menangani 

cybercrime melalui program-program yang dilaksanakan serta kebijakan-kebijakan 

yang ditetapkan. 

2) selective targeting approach.  

Pendekatan ini mengacu pada strategi penegak hukum untuk memfokuskan 

upaya penegakan hukum pada aktivitas kejahatan transnasional tertentu secara 

spesifik. Hal tersebut dapat dilihat dari strategi negara dalam menangani satu jenis 

kejahatan transnasional. dari variabel ini, penulis akan mengidentifikasi prioritas 

keamanan khususnya dalam ancaman cybercrime di Singapura.  

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat action plan dan strategi negara 

dalam menghadapi ancaman cybercrime. Singapura mengesahkan kebijakan 

Cybersecurity act sebagai landasan hukum dalam mengamankan ruang cyber. 

Cybersecurity act adalah kerangka legal dalam pengelolaan keamanan 

cybersecurity di Singapura. 40  Dari kerangka tersebut penulis dapat melihat 

                                                 
40  "Cybersecurity Act," Cyber Security Agency, , accessed May 20, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/legislation/cybersecurity-act. 
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pendekatan strategis dalam proses menangani ancaman cybercrime, terutama 

prioritas ancaman yang dihadapi Singapura. 

Contoh lain dari penerapan variabel ini, penulis juga akan menganalisa 

perubahan hukum Singapura, dengan memprioritaskan aktivitas cybercrime seperti 

yang diatur dalam criminal law reform bill 2019 dan computer misuse and 

cybersecurity (amendment) act 2017. Melalui undang undang tersebut, penulis 

dapat mengidentifikasikan pendekatan selektif target jenis cybercrime yang 

diprioritaskan.  

  

3) Criminal justice and security sector reform. 

  Pendekatan ini dapat dipahami sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas 

sektor keamanan di suatu negara. Penulis akan melihat upaya singapura dalam 

memperkuat sektor keamanan, khususnya di ruang cyberspace. Upaya tersebut 

mencakup program peningkatan kapasitas, reformasi lembaga keamanan, kerangka 

hukum, dan upaya lainnya oleh lembaga nasional Singapura.  

 Pendirian lembaga CSA pada April 2015 merupakan salah satu upaya 

Singapura di bidang reformasi lembaga sektor keamanan cyberspace. Kemudian 

diikuti dengan pengesahan cybersecurity act pada 2018 juga dapat menjadi potensi 

data dalam variabel ini.  

2.3.2 Theory of change : Severing the links between politics, states and crimes 

1) Initiatives to promote transparency and community ‘empowerment’.  
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Upaya untuk meningkatkan transparansi negara kepada masyarakat. Hal 

tersebut dapat dicapai dengan menjamin kebebasan akses informasi oleh 

masyarakat terhadap kebijakan negara, sehingga meningkatkan transparansi negara. 

Penulis dapat mengidentifikasi hal ini dengan mengamati apakah lembaga 

pemerintah dan penegak hukum dapat terbuka terhadap masyarakat.  

Transparansi pemerintah Singapura menjadi perdebatan hingga saat ini. 

Pasalnya, sampai sekarang Singapura tidak memiliki landasan hukum yang 

menjamin kebebasan akses informasi. Akan tetapi, saat ini sedang muncul wacana 

dari masyarakat, untuk mendorong agar menyusun freedom of information act 

sebagai landasan hukum transparansi pemerintah.41 Selain itu, meskipun dengan 

tidak adanya landasan hukum terkait jaminan kebebasan akses, lembaga keamanan 

cybersecurity singapura, CSA mempublikasikan strategi maupun hasil evaluasi tiap 

tahun yang dapat diakses dari situs resmi mereka.42 Begitu juga dengan Singapore 

Police Force yang menyediakan media release maupun publikasi untuk diakses 

secara bebas untuk melihat hasil kerja, berita, serta laporan tahunan kepolisian 

Singapura.43 

2) Development or strengthening of anti-corruption oversight mechanisms.  

                                                 
41 Justin Ong, "Non-mainstream Media Journalists Call for Freedom of Information Act to Fight 

Fake News," CNA, March 27, 2018, , accessed May 20, 2019, 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/independent-alternative-media-toc-fake-news-

committee-10080122. 
42  "Publications," Cyber Security Agency, , accessed May 20, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/news/publications. 
43  "Media Releases," Singapore Police Force, , accessed May 20, 2019, 

https://www.police.gov.sg/news-and-publications/media-releases. 
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Variabel ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin tidak 

adanya korupsi di dalam lembaga pemerintahannya. Upaya yang dapat dilakukan 

antara lain pembentukan lembaga anti korupsi, komite pengawasa korupsi, dan 

mekanisme-mekanisme lain untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi. 

Penulis akan mengidentifikasi mekanisme Singapura dalam menjamin lembaga 

pemerintahan yang terhindar dari korupsi. 

Mekanisme utama anti korupsi Singapura diatur oleh lembaga pemerintah 

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). penulis dapat menganalisa 

bagaimana CPIB dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus korupsi di Singapura. 

Sehingga, penulis nantinya mampu mengukur seberapa korup lembaga 

pemerintahan Singapura, dan kaitannya dengan kejahatan Transnasional 

2.3.3 Theory of change : Managed adaptation of crime 

1) Decriminalisation.  

Kebijakan untuk mengurangi hukuman bagi beberapa tindakan yang 

dianggap kurang merugikan masyarakat berfungsi untuk memitigasi kerugian yang 

disebabkan oleh aktivitas kejahatan transnasional. Penulis akan mengidentifikasi 

apakah adanya perubahan pada penegakan hukum dan sanksi yang dikenakan 

terkait jenis kejahatan tertentu.  

Beberapa contoh perubahan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap 

tindakan kejahatan dapat dilihat pada perubahan hukum yang diatur dalam criminal 

law reform bill pada februari 2019. Aturan baru ini dibuat untuk mengamandemen 
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aturan penegakan hukum penal code pada tahun 2008.44 Melalui revisi kebijakan 

tersebut,  penulis dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan terhadap sanksi 

kejahatan, baik itu kriminalisasi dan dekriminalisasi.  

Penulis akan berusaha menemukan perubahan perubahan hukum tindakan 

kejahatan, dengan memprioritaskan pada kejahatan di ruang cyber. Contoh lain 

perubahan hukum untuk tindakan cybercrime secara khusus diatur dalam computer 

misuse and cybersecurity (amendment) act 2017. Undang undang ini merupakan 

hasil amandemen dari aturan dengan nama yang sama pada tahun 2007. 45 

Amandemen undang undang tersebut didalamnya terkandung diatur mengenai 

hukum tindakan-tindakan yang dilakukan di ruang cyber, dengan perubahan yang 

berupa keringanan maupun pemberatan terhadap jenis cybercrime tertentu. 

2) Harm reduction approaches  

Pendekatan ini diterapkan melalui kebijakan kebijakan dan program serta 

kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak 

merugikan yang dihasilkan oleh tindakan kejahatan transnasional. Variabel ini tidak 

bersifat seperti pendekatan yang menindaki tindakan kejahatan secara langsung, 

melainkan berhadapan dengan  efek negatif yang muncul dari adanya tindakan 

kejahatan transnasional tersebut baik secara preventif maupun restoratif. Upaya ini 

ditujukan kepada masyarakat yang dirugikan oleh aktivitas kejahatan transnasional.  

                                                 
44 "Explainer: How the Criminal Law Reform Bill Aims to Fight Crimes of the Internet Age," 

TODAYonline, February 13, 2019, , accessed May 21, 2019, 

https://www.todayonline.com/singapore/explainer-how-criminal-law-reform-bill-aims-fight-

crimes-internet-age. 
45  "Computer Misuse and Cybersecurity (Amendment) Act 2017" Accessed May 21, 2019. 

https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/22-2017/Published/20170511?DocDate=20170511. 
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Contoh dari pendekatan ini dapat dilihat dari upaya Singapura untuk 

memastikan adanya mekanisme bagi bisnis untuk memulihkan diri dari serangan 

cybercrime. Dalam cybersecurity strategy, Singapura berencana memastikan hal ini 

dapat diwujudkan melalui Disaster Recovery Plans (DRP) dan Business Continuity 

Plans (BCP).46 

2.3.4 Theory of change : Cultural Change 

1) Media engagement.  

Upaya ini dapat dipahami dengan peningkatan arus informasi yang beredar 

di masyarakat, terutama di kalangan media. Pendekatan ini dapat diidentifikasi 

dengan melihat bagaimana upaya negara dalam mendukung media dalam 

memberitakan informasi seputar aktivitas kejahatan. 

Pada variabel ini, penulis akan mengidentifikasikan beberapa upaya 

partisipasi singapura dalam media, untuk memberikan informasi mengenai 

tindakan kejahatan transnasional khususnya cybercrime kepada masyarakat. Hal 

tersebut akan mencakup bagaimana media massa singapuran memberitakan 

cybercrime serta publikasi oleh lembaga pemerintahan sendiri.  

Singapore Police Force, memiliki halaman situs resmi untuk melaporkan 

segala tindakan kejahatan dan penangkapan kriminal kepada masyarakat. Situs 

tersebut dapat diakses secara bebas.47 Penulis dapat memilah jenis pemberitaan 

yang sesuai dengan topiik penelitian untuk masukan data dalam variabel ini. 

                                                 
46 "CSA: Singapore's Cyber Security Strategy," Cyber Security Agency, , accessed July 31, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cybersecurity-strategy. Hal. 17 
47 Singapore Police Force, op cit. 

https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cybersecurity-strategy
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2)  Community change. 

Pendekatan ini merupakan upaya untuk menciptakan apa yang Midgley sebut 

dengan “culture of lawfullness” di masyarakat, yang berarti budaya masyarakat 

yang lebih terikutsertakan dalam tatanan keamanan formal. Hal tersebut dapat 

dicapai dengan upaya pendidikan, pusat informasi publik, dan upaya pendekatan ke 

masyarakat yang lain.   

Penulis akan mengidentifikasi upaya singapura dalam variabel ini dengan 

menjelaskan apa saja program yang dilaksanakan singapura untuk mengedukasi 

masyarakat terkait isu cybercrime.  Penulis juga akan mempertimbangkan program 

lain yang melibatkan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap isu cybercrime.  

Singapura memiliki beberapa program yang ditujukan kepada masyarakat 

dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap cybercrime. Salah satunya adalah 

projek “gosafeonline” oleh CSA. Melalui website resmi gosafeonline, masyarakat 

dapat mengakses berbagai panduan keamanan di ruang cyber, dengan tips dan 

berbagai buku panduan yang ditujukan bagi mulai dari anak-anak hingga pegawai. 

Disitu masyarakat juga dapat melaporkan insiden pelanggaran-pelanggaran terkait 

cybersecurity.48 

2.3.5 Theory of change : Economic transformation 

1) Improved access to and quality of basic services.   

                                                 
48  "Cyber Security Awareness Alliance." Cyber Security Agency. Accessed May 21, 2019. 

https://www.csa.gov.sg/gosafeonline. 
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Pendekatan ini dilakukan dengan memastikan adanya akses yang baik 

terhadap layanan masyarakat seperti, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat 

diidentifiaksi dengan bantuan pemerintah kepada lembaga pendidikan dan 

kesehatan. Pendekatan ini berakar dari asumsi bahwa apabila masyarakat memiliki 

pendidikan dan kapabilitas yang memenuhi, mereka akan memiliki banyak pilihan 

dalam menghidupi diri, sehingga terhindar dari kegiatan kriminal. 

Menteri pendidikan Singapura menerapkan program beberapa program 

bantuan dana pendidikan. Salah satu contoh bantuan dana tersebut adalah  Edusave 

Scheme. Program ini berjalan sejak 1993 hingga sekarang. Edusave adalah program 

bantuan dana dan beasiswa bagi siswa Singapura umur 7 hingga 16 yang sedang 

menempuh pendidikan.49 Program ini adalah salah satu upaya Singapura dalam 

memastikan terpenuhinya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. 

Bidang cybersecurity secara khusus, dapat menjadi bidang pendidikan yang 

penulis akan pertimbangkan dalam pendekatan ini. Beberapa jenjang pendidikan 

tinggi di Singapura menawarkan program di bidang cybersecurity seperti Singapore 

Institute of Technology (SIT), Singapore University of Technology and Design 

(SUTD).50 Selain itu, penulis juga akan mempertimbangkan program program lain 

oleh kementrian terkait dalam mendukung pendidikan cybersecurity, seperti 

beasiswa, workshop, pelatihan dan sebagainya. 

                                                 
49  Ministry of Education. Edusave. Accessed May 21, 2019. 

https://www.moe.gov.sg/education/edusave. 
50 "CSA: Singapore's Cyber Security Strategy," Cyber Security Agency, , accessed July 31, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cybersecurity-strategy. 
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2) Economic diversification.  

Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi angka 

pengangguran. Menurut Midgley angka pengangguran memiliki keterkaitan dengan 

tingkat tindakan kejahatan. Maka diperlukan upaya yang dapat meningkatkan 

angka ketenagakerjaan, sehingga tenaga kerja dapat terserap untuk bekerja di 

masyarakat, dan terhindar dari aktivitas kejahatan transnasional. hal ini dapat 

diidentifikasi dengan melihat tingkat kesempatan tenaga kerja di suatu negara. 

Untuk mengoperasionalisasikan variabel ini, penulis akan berusaha menilai 

tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat singapura. Hal tersebut akan dilakukan 

dengan mengidentifikasi jumlah penduduk dengan upah minimum. Selain itu, 

program Singapura untuk meningkatkan ketenagakerjaan bagi masyarakat dapat 

menjadi masukan untuk variabel ini.   

Beberapa program ketenagakerjaan diatur oleh Kementrian 

Ketenagakerjaan Singapura. Jenis program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan 

bidang cybersecurity akan menjadi prioritas penulis untuk dimasukkan sebagai data. 

Program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di bidang cybersecurity terdapat 

dalam salah satu strategi besar Singapura.51 Dukungan lain juga berupa kerjasama 

dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang cybersecurity. 

 

                                                 
51 ibid 
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2.3.6 Theory of change : Global regulations 

1) Global bodies.  

Mengacu pada badan atau organisasi internasional yang mewadahi 

kerjasama antar negara anggota dalam menangani kejahatan transansional. 

Partisipasi Singapura ke dalam organisasi Internasional dalam tingkat kawasan dan 

global, khususnya yang membahas kerjasama penanganan kejahatan transnasional 

khususnya cybercrime akan menjadi masukan utama dalam variabel ini. melalui 

visi misi serta aktivitas yang diselenggarakan organisasi internasional ini, penulis 

akan dapat mengidentifikasi aktivitas Singapura dalam konteks global dan regional 

dalam kerjasama penanganan isu kejahatan transnasional khususnya cybercrime.  

Sejauh ini penulis telah mengidentifikasikan partisipasi Singapura dalam 

beberapa organisasi Internasional yang memiliki concern pada isu kejahatan 

transnasional antara lain ICPO INTERPOL, ASEANAPOL, ASEAN dan UNODC. 

2) Global regulations. 

 Mengacu pada perjanjian perjanjian internasional sebagai upaya negara 

dalam meningkatkan efektifitas dan peningkatan kapasitas dalam penanganan 

kejahatan transnasional. Penulis akan berusaha mengidentifikasi perjanjian 

kerjasama di tingkat global dan regional yang disepakati oleh Singapura dengan 

dalam upaya peningkatan cybersecurity. Melalui pengidentifikasian dan melihat 

compliance Singapura terhadap rezim global mengenai penanganan cybercrime, 

penulis dapat menilai bagaimana kerjasama Singapura dalam penanganan isu 

cybercrime dengan aktor luar negeri.  
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Rezim terkait cybercrime di tingkat global diatur dalam Budapest 

Convention on Cybercrime. Ini merupakan rezim Internasional pertama dalam 

menangani cybercrime. Budapest Convention bertujuan untuk menangani 

cybercrime dengan harmonisasi hukum nasional, meningkatkan kapasitas 

penyelidikan, serta meningkatkan kerjasama antar negara. 52  Konvensi ini 

diratifikasi dan diadopsi oleh anggota council of Europe beserta beberapa negara 

non anggota. 

Singapura menjadi lead shepperd dalam forum Senior Officials Meeting in 

Transnasional Crime (SOMTC) di tingkat regional Asia Tenggara. SOMTC adalah 

salah satu pertemuan regional tahunan dibawah kerangka ASEAN yang secara 

khusus mendiskusikan kerjasama penanganan ancaman Kejahatan Transnasional. 

posisi Singapura sebagai lead shepperd dalam isu cybercrime berarti perwakilan 

singapura beperan sebagai chair dalam pertemuan Working Group yang 

mendiskusikan isu cybercrime. Melalui pertemuan tersebut, Singapura dan anggota 

ASEAN lainnya membahas program kerjasama dalam menangani ancaman 

cybercrime.  

 

 

 

                                                 
52  Council of Europe. Convention on Cybercrime. Accessed May 21, 2019. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561. 
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2.4 Tabel operasionalisasi Konsep 

 

Teori Variabel Indikator Operasionalisasi 

Deterrence 

Law Enforcement 

Deployment of 

police or military 

units 

Pengerahan 

aparat kepolisian 

Singapura 

terhadap pelaku 

cybercrime  

Selective targeting 

approach 

intentional 

focusing of law 

enforcement 

efforts 

Peningkatan 

prioritas 

penegakan hukum 

terhadap aktivitas 

cybercrime   

Criminal justice 

and security 

sector reform 

strengthen 

criminal justice 

systems 

Adanya 

perubahan 

terhadap sistem 

penegakan hukum 

dalam 

menanggapi 

ancaman 

cybercrime 

Severing the links 

between politics, 

states and crimes 

Transparency  

Promotion of 

social 

accountability 

mechanisms 

Upaya Singapura 

untuk 

meningkatkan 

transparansi 

lembaga 

pemerintahan 

Anti-corruption 

oversight 

mechanisms 

Legislative 

oversight 

committees 

Upaya Singapura 

dalam 

memperkuat 

Tabel 1. Operasionalisasi konsep 
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mekanisme anti 

korupsi 

Managed 

adaptation of 

crime 

Harm reduction 

approaches 

set of policies, 

programmes and 

practices that 

seek to 

minimise the 

adverse effects of 

illegal activities 

Upaya Singapura 

untuk mengurangi 

dampak yang 

dihasilkan oleh 

cybercrime 

terhadap 

masyarakat 

Decriminalisation.  

removal of 

sanctions under 

criminal law for 

specific illicit 

activities 

Perubahan hukum 

terkait tindakan 

kejahatan 

cybercrime  

Cultural Change 

Media 

mobilization  

flows of public 

information on 

criminal activities 

Alur informasi 

dan pemberitaan 

terhadap 

masyarakat 

terkait tindakan 

cybercrime di 

Singapura 

Community 

change. 

creation of a 

culture of 

lawfullness 

Upaya 

peningkatan sadar 

hukum melalui 

program edukasi, 

informasi publik, 

dan program 

pendekatan 

masyarakat  
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Economic 

transformation 

Improved access 

to and quality of 

basic services.  

Direct support to 

health centres 

and schools 

Bantuan dana 

Pendidikan di 

bidang 

cybersecurity 

Economic 

diversification. 

Vocational and 

skills training 

programmes 

Program 

kementrian 

ketenagakerjaan 

untuk bantuan 

dana dan 

peningkatan 

kapasitas di 

bidang 

cybersecurity 

Global 

regulations 

 Global bodies 

international 

organisations and 

international law 

enforcement 

agencies 

Peran Organisasi 

Internasional  

dalam menangani 

cybercrime di 

Singapura 

Global regulations 

harmonise legal 

and judicial 

frameworks 

across countries 

and promote co-

ordinated action 

against TOC 

penerapan tatanan 

internasional 

terkait 

cybersecurity  

pada kebijakan 

nasional 

Singapura 

( Sumber : diolah dari Tim Midgley (20014) )  
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2.5 Alur Pemikiran 

 

  

2 : Severing the link 

between politic, the 

state and crime 

 

‘?q

a

i

o

8

9 

1 : Deterrence 

3 : Managed 

adaptation 

of Crime 

 

4 : Cultural 

Change 

 

5 : Economic 

Transformation 

 

6 : Global 

Regulation 

Theory of Change  

Bagaimana upaya Singapura dalam menangani ancaman cybercrime 

pada rentang tahun 2015 hingga 2018? 

Argumen Utama : Dengan mengacu pada variabel yang telah penulis tetapkan dalam definisi operasional yang telah disusun 

melalui enam variabel sehingga penulis memahami upaya Singapura dalam menangani ancaman cybercrime dengan prioritas 

pada upaya detterence, cultural change dan global regulation 

Law Enforcement : Pengerahan aparat kepolisian Singapura terhadap pelaku cybercrime 

Selective Targeting: Peningkatan prioritas penegakan hukum terhadap aktivitas cybercrime   

Criminal Justice and Sector Reform : Adanya perubahan terhadap sistem penegakan hukum dalam menanggapi 

ancaman cybercrime 

Transparency : Upaya Singapura untuk meningkatkan transparansi lembaga 

pemerintahan 

 
Development or Strengthening of Anti-Corruption Oversight Mechanism amd Spesific Components of Public : 

Upaya Singapura dalam memperkuat mekanisme anti korupsi 

Harm Reduction Approach: Upaya Singapura untuk mengurangi dampak yang dihasilkan 
oleh cybercrime terhadap masyarakat 

Decriminalisation Perubahan hukum terkait tindakan kejahatan cybercrime 

Media Mobilization : Alur informasi dan pemberitaan terhadap masyarakat terkait 
tindakan cybercrime di Singapura 

Community Change : Upaya peningkatan sadar hukum melalui program edukasi, informasi publik, 

dan program pendekatan masyarakat 

Economic Diversivication : Program kementrian ketenagakerjaan untuk bantuan dana dan peningkatan 

kapasitas di bidang cybersecurity 

Improved Access to an Qualityof Basic Service : Bantuan dana Pendidikan di bidang 
cybersecurity 

Global Standard and Global Regulation  : penerapan tatanan internasional terkait cybersecurity  pada 

kebijakan nasional Singapura 

Global Bodies : Peran Organisasi Internasional  dalam menangani cybercrime di Singapura 
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2.6 Argumen Utama 

 Merujuk pada variabel yang penulis tetapkan berdasarkan pada theories of 

change, penulis dapat mengidentifikasi upaya Singapura dalam menangani 

cybercrime dalam definisi operasional yang telah disusun melalui enam variabel. 

Proses identifikasi ini akan mengarah pada strategi Singapura untuk menangani 

kejahatan cybercrime yang yang dilakukan di berbagai sektor melalui beberapa 

pendekatan. 

 Dari keenam variabel yang telah dijelaskan diatas, penulis berargumen 

bahwa singapura akan memiliki kecenderungan prioritas tindakan penanganan 

cybercrime di tiga variabel, yaitu detterence, cultural change, dan global 

regulations. Argumen ini didasari oleh program yang telah dilakukan oleh 

Singapura hingga saat ini, yang secara langsung membahas penanganan dan 

pencegahan terhadap tindakan cybercrime. Strategi tersebut sebagian besar berupa 

pembentukan badan dan landasan hukum, pendekatan terhadap masyarakat, serta 

pembentukan kerangka  kerjasama internasional.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam 

menjawab rumusan permasalahan penelitian ini. Menurut Uber Silalahi, Penelitian 

Deskriptif menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, 

setting sosial, atau hubungan.53 Berdasarkan metode tersebut penulis akan berupaya 

memetakan situasi yang berupa strategi, program, dan upaya yang dilakukan 

Singapura dalam menanggulangi aktivitas kejahatan transnasional cybercrime 

menggunakan variabel dan Indikator diatas. Setelah penulis menemukan situasi 

yang terjadi, penulis akan mengidentifikasi sifat-sifat dari upaya upaya tersebut 

untuk memberikan gambar terperinci terhadap bagaimana Singapura menangani 

cybercrime.  

3.2 Ruang Lingkup 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada 

negara Singapura. Apabila dikaitkan dengan isu yang diangkat yaitu cybercrime. 

ruang lingkup tersebut dimaksudkan pada sistem dan jaringan komputer dalam 

domain Singapura, yang menjadi korban ancaman isu tersebut.  

 Untuk ruang lingkup waktu, penulis menetapkan batasan dari tahun 2015 

hingga tahun 2018. Pertimbangan hal tersebut yang paling utama adalah 

didirikannya CSA sebagai sektor negara di bawah kementrian informasi dan 

                                                 
53 Ulber silalahi. "Metode penelitian sosial." (2006). P.27 
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komunikasi Singapura yang secara khusus menangani kejahatan cybercrime pada 

tahun 2015. Penulis menganggap bahwa tahun tersebut merupakan momentum dari 

Singapura melalui CSA untuk menangani ancaman Singapura dengan lebih baik 

dari sebelumnya. Kemudian, dari situ penulis beranggapan bahwa terdapat 

perubahan signifikan terhadap strategi serta kebijakan Singapura dalam 

menanggapi isu tersebut. Batas akhir waktu penelitian pada tahun 2018 

dimaksudkan agar peneliti mendapat masukan dari kondisi cybersecurity Singapura 

yang terbaru.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis akan menggunakan teknik penulisan kepustakaan dengan 

mengumpulkan data yang didapatkan secara tidak langsung seperti publikasi negara, 

dokumen negara, jurnal, buku, pemberitaan media, dan sumber lain yang dapat 

dipertanggung jawabkan keasliannya. Hal tersebut berarti, data yang penulis 

gunakan berupa data sekunder.  

3.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitan akan dijabarkan ke dalam enam bab dengan 

penjelasan masing-masing bab sebagai berikut 

BAB I Pendahuluan 

Sebagai pendahuluan penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang 

isu yang penulis angkat dalam penelitian ini dengan memaparkan persebaran tren 

di tingkat regional dan nasional. Kemudian diikuti oleh rumusan masalah penelitian 
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mengenai apa yang ingin penulis ketahui dari penelitian ini, serta tujuan dan 

manfaat penelitian 

BAB II Kerangka Pemikiran 

Bab ini mengandung kerangka pemikiran penulis dalam pelaksanaan 

penelitian ini. diawali oleh penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam 

menjalankan penelitian dengan pertimbangan relevansi pada isu dan kerangka 

teoritis/konseptual. kerangka tersebut terdiri dari pendekatan teoritis/konseptual 

yang akan digunakan penulis dalam menjelaskan isu yang diangkat untuk 

menjawab pertanyaan rumusan masalah, serta bagaimana operasionalisasi 

teori/konsep terhadap isu yang diambil.  

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penulis dalam menjalankan 

penelitian. Metode metode tersebut mencakup Jenis penelitian yang diambil 

berdasarkan tujuan. Kemudian dijelaskan pula ruang lingkup tempat dan waktu 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian juga 

akan dipaparkan di bab ini. kemudian di bab ini juga menjelaskan rencana 

sistematika penulisan mengenai bagaimana hasil penelitian akan disusun secara 

sistematis. 

BAB IV Gambaran Umum 

Bab ini akan berisi gambaran umum yang didalamnya menjelaskan kondisi 

Singapura dalam ancaman isu cybercrime. Dalam bab ini penulis akan secara rinci 



39 

 

menjelaskan perkembanganm, dinamika dan tren kejahatan cybercrime yang terjadi 

di singapura. 

BAB V Analisis Penerapan Theories Of Change Terhadap Strategi Singapura 

Untuk Menangani Cybercrime 

 Pada bab ini penulis akan berusaha menjelaskan secara rinci upaya 

singapura dalam menangani cybercrime dengan menggunakan kerangka pemikiran 

yang sudah ditetapkan pada Bab 2. Disini penulis akan melakukan penerapan 

konsep/teori yang telah dipaparkan ke dalam isu yang diangkat dalam penelitian ini.  

BAB VI Kesimpulan 

 Bab ini akan menjadi penutup dari penulisan penelitian ini dengan 

menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di bab 1. Jawaban akan 

dijelaskan berdasarkan temuan yang telah didapat di bab 4 dan telah dianalisis di 

bab 5. Kemudian di bab ini hasil tersebut akan disimpulkan sebagai jawaban dari 

rumusan permasalahan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM CYBERCRIME DI SINGAPURA 

 Sebagai negara dengan perkembangan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, 

serta dengan penetrasi internet di masyarakat yang termasuk tinggi, Singapura 

menjadi salah satu negara yang paling diincar individu dan kelompok kejahatan di 

ruang cyber.  

Seringkali tindakan cybercrime terhadap individu dan bisnis yang bersifat 

minor kurang mendapat perhatian media . Salah satu alasannya adalah terdapat 

anggapan bahwa melaporkan kebocoran data terhadap pelaku cybercrime bagi 

bisnis dapat berpotensi terhadap mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 

bisnis tersebut, sehingga beberapa bisnis dan perusahaan yang menjadi korban 

cybercrime enggan untuk melaporkan tindakan cybercrime.  

Disamping serangkaian serangan cyberattack dalam skala kecil, penulis akan 

memberikan gambaran umum mengenai beberapa insiden yang menjadi perhatian 

besar terkait aktivitas cybercrime yang terjadi di Singapura. Berikut ini adalah 

beberapa kasus kasus serangan cybercrime terbesar yang pernah terjadi di 

Singapura. 

4.1. Rangkaian Kasus Cybercrime di Singapura 

 Salah satu kasus cybercrime terbesar yang pernah terjadi di Singapura 

adalah the Messiah cyberattack yang terjadi pada tahun 2013. Kasus ini mengacu 

pada serangkaian serangan pertasan berupa website defacement terhadap 

infrastruktur ICT pemerintah singapura dan website layanan masyarakat, yang 
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dilakukan oleh individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai ‘the messiah’. 

Serangan-serangan ini dilakukan dengan memberikan pesan-pesan sindiran dan 

ancaman terhadap pemerintah Singapura. Rangkaian aksi tersebut dilandasi sebagai 

aksi protes terhadap wacana kebijakan Singapura untuk meregulasi internet yang 

direncanakan akan diterapkan pada tahun 2014. 

 Serangan berawal dengan ancaman aktivis peretas dengan nama sandi ‘the 

Messiah’ yang mengafiliasikan diri dengan kelompok hacktivist dengan nama 

‘anonymous’ memberikan ancaman berupa video yang diunggah ke Youtube 

kepada pemerintah Singapura.54 berikut adalah salah satu kutipan dari isi ancaman 

tersebut 

“the primary objective of our invasion was to protest the implementation of 

the internet licensing framework by giving you a sneak peak of the state of your 

cyberspace if the ridiculous, communistic, oppressive and offensive framework gets 

implemented.”55 

Video tersebut dijatuhkan dari platform Youtube setelah viral dan dibagikan 

ke media sosial lain. Video tersebut secara eksplisit mengungkapkan protes pelaku 

terhadap regulasi internet Singapura, yang dianggap membatasi kebebasan 

berpendapat dan berekspresi, serta melanggar hak-hak sipil.  

                                                 
54 Terence. Tech in Asia - Connecting Asias startup ecosystem. Accessed September 8, 2019. 

https://www.techinasia.com/youtube-anonymous-hacker-group-threatens-war-singapore-govt-

video-removed-viral. 
55 ibid 
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Pada November 2013, kurang lebih sembilan belas situs resmi pemerintahan 

Singapura mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Pihak resmi terkait 

mengumumkan pada masyarakat bahwa mereka sedang mengalami perawatan 

server rutin yang akan segera pulih kembali.56 Akan tetapi, pernyataan tersebut 

dibantah dengan klaim oleh ‘the Messiah’ bahwa gangguan akses tersebut adalah 

hasil serangan oleh dirinya.57 Selain itu, Messiah juga menyerang halaman situs 

media massa Singapura pro-pemerintah Strait Times dengan pesan bertuliskan “you 

just got hacked for misleading the people” dengan gambar banner yang bertuliskan 

“it’s a good to be Singaporean today”58 

Berikut adalah sembilan belas lembaga pemerintah yang terkena cyber 

attack dari the messiah : Land Transport Authority, Accounting and Corporate 

Regulatory Authority, Immigration & Checkpoints Authority , Ministry of Home 

Affairs, Internal Security Department, Central Narcotics Bureau , Government of 

Singapore, Public Utilities Board, Careers@Gov, Singapore Government 

Directory Interactive, Singapore Parliament, Ministry of Manpower, SingPass, 

Singapore Prisons Service, Singapore Police Force, SPRING Singapore, Infocomm 

Development Authority, Ministry of Finance, Health Promotion Board, Housing 

                                                 
56 Lee, Terence. “19 Singapore Government Websites Taken down Simultaneously for ‘Planned 

Maintenance.’” Yahoo! News. Yahoo!, November 2, 2013. https://sg.news.yahoo.com/16-

singapore-government-websites-taken-085939732.html. 
57  Tan, Jeanette. “Hacker 'The Messiah' Claims Attack on Singapore Govt Sites, Repeats 

'Anonymous' Cyber Threat.” Yahoo! News. Yahoo!, November 5, 2013. 

https://news.yahoo.com/hacker--the-messiah--claims-attack-on-singapore-govt-sites--repeats-

‘anonymous’-cyber-threat-090023141.html. 
58 “'Anonymous' Hack Singapore Newspaper's Website.” BBC News. BBC, November 1, 2013. 

https://www.bbc.com/news/technology-24768053. 
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Development Board, Ministry of Defense, Central Provident Fund Board, Media 

Development Authority, National Research Foundation59  

Pada 4 November 2013, Singapore Police Force berhasil menyelidiki 

identitas dan menangkap Messiah. Mereka mengungkap bahwa individu bernama 

James Raj Arokiasamy yang merupakan identitas asli the messiah beroperasi di 

Kuala Lumpur, dan berhasil menangkap tersangka dengan bantuan rekan kepolisian 

di Malaysia.60  

Akan tetapi, cyber attack tidak berakhir disitu. Tepat setelah ditangkapnya 

James Raj, terjadi lagi serangan terhadap halaman situs resmi Singapura. Serangan 

kali ini berupa website defacement yang menyerang situs resmi perdana menteri 

Singapura Lee Hsien Loong, beberapa sekolah, perusahaan Australia, dengan 

banner yang sama ketika Messiah meretas halaman media Strait Times.61 

 Kasus lain terjadi pada September 2014, insiden cyberattack menimpa 

sebuah perusahaan karaoke Singapura ‘K Box’. Data pribadi anggota K Box 

berhasil dibobol dan dijual oleh peretas yang mengklaim dirinya sebagai “the 

knowns”.62 Data pribadi tersebut mencakup nomor kontak, alamat e-mail, nomor 

kartu identitas, dan data lainnya.  

                                                 
59 Lee, loc. cit 
60 Tan Yi Liang, “Malaysian Police Help Nab Singaporean ‘The Messiah’ Who Hacked Singaporean 

Government Website,” The Star Online, December 31, 1969, 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2013/11/12/malaysian-police-help-nab-singaporean-

who-hacked-singaporean-government-website/. 
61 “'Anonymous' Hacks Singapore Prime Minister's Website.” BBC News. BBC, November 8, 2013. 

https://www.bbc.com/news/technology-24862839. 
62 “Hackers Leak Data of over 300,000 K Box Members.” TODAYonline, September 16, 2014. 

https://www.todayonline.com/singapore/hackers-leak-data-over-300000-k-box-members. 
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Pelaku mengirimkan e-mail berisi daftar data-data yang berhasil dibobol 

tersebut kepada beberapa outlet media, dengan menyertakan pesan protes terhadap 

pemerintah mengenai kenaikan tarif tol di Woodlands Checkpoint. Jalan tol 

tersebut merupakan jalan yang menjadi perbatasan antara Singapura dengan 

Malaysia. Dalam pesan protes tersebut, pelaku mengungkapkan keresahannya 

mengenai kenaikan tarif tersebut dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut 

“hanya menjadi beban finansial bagi para pekerja Malaysia”. 63  Pelaku juga 

memberikan pesan ancaman bahwa mereka telah melakukan peretasan dan apabila  

tidak takut untuk melakukannya lagi. 

 Serangan cyberattack selanjutnya adalah Insiden pencurian data pribadi 

melalui ruang siber dilaporkan terjadi di Ministri of Defence (MINDEF) Singapura 

pada Februari 2017. Menurut pernyataan dari MINDEF, ini merupakan 

pertamakalinya sistem I-net diterbos, dan adanya kemungkinan bahwa upaya ini 

telah terencana dengan matang. I-net adalah jalur khusus yang digunakan hanya 

oleh para pegawai MINDEF untuk mengakses internet. Begitu penerobosan 

terdeteksi, MINDEF dan CSA melaksanakan penyelidikan untuk mendeteksi 

jangkauan serangan.    

MINDEF menyatakan adanya dugaan bahwa serangan ini merupakan aksi 

yang disponsori negara dengan tujuan untuk mencuri akses terhadap informasi 

resmi Singapura.64 Pihak resmi menyatakan tidak ada informasi rahasia MINDEF 

masih aman dan tidak ada yang berhasil diakses,  karena data informasi rahasia 

                                                 
63 ibid 
64 Ibid 
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disimpan dalam sistem komputer yang terpisah dari I-net. Disamping itu, MINDEF 

juga mengambil langkah untuk memitigasi kerusakan dengan memutuskan koneksi 

semua jaringa I-net, menghubungi semua pegawai yang datanya dicuri untuk segera 

mengambil langkah pengamanan akun di sistem yang lainnya. 65  Semua hasil 

temuan dari penyelidikan insiden ini dirahasiakan demi alasan keamanan.66 

 Pada Mei 2017, sebuah virus ransomware bernama wannacry menyebarkan 

serangan ke sistem komputer berbasis Sistem Operasi Microsoft Windows di 

seluruh dunia. 67 Ransomware ini mampu menyebar melalui jaringan internet, dan 

mengincar sistem yang rentan untuk kemudian mengunci akses terhadap sistem 

komputer tersebut, kemudian pelaku akan memberikan kembali akses komputer 

korban dengan syarat tebusan sejumlah uang dalam bentuk bitcoin. Pada dasarnya, 

ini adalah tindakan penculikan terhadap akses komputer seseorang. Ransomware 

ini dapat menyerang sistem komputer melalui dua cara yaitu melalui tautan, dan 

lampiran e-mail.68 

 

                                                 
65 Ibid 
66 “Cyber Attack on Mindef's System Occurred Weeks before Detection.” TODAYonline, April 3, 

2017. https://www.todayonline.com/singapore/cyber-attack-mindefs-i-net-system-occurred-weeks-

detection-feb-1. 
67 “WanaCrypt0r Aka WannaCry: What You Need to Know and Actions to Take.” The Singapore 

Computer Emergency Response Team, n.d. https://www.csa.gov.sg/singcert/news/advisories-

alerts/wanacrypt0r-aka-wannacry--what-you-need-to-know-and-the-actions-to-take. 
68 Tham, Irene. “Little Sign of WannaCry Worm in Singapore.” The New Paper, May 15, 2017. 

https://www.tnp.sg/news/singapore/little-sign-wannacry-worm-singapore. 
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 Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa, komputer yang terinfeksi 

ransomware, menjadi ter-enkripsi, yang berarti terkunci dan tidak dapat diakses. 

Hanya pelaku yang dapat melakukan dekripsi, dengan tebusan sejumlah bitcoin. 

Pelaku juga memberikan batasan waktu tertentu, sebelum semua berkas dalam 

komputer hilang. Semakin lama, maka biaya tebusan semakin besar.  

 Singapura tidak terlepas dari epidemik global ini, meskipun dampaknya 

termasuk rendah. Satu satunya kabar tentang korban WannaCry ransomware di 

Singapura datang dari vendor digital display MediaOnline. 69  Dua Mall di 

Singapura, tepatnya di Tiong Bahru dan White Sands menggunakan digital display 

                                                 
 69 “Tiong Bahru Plaza's Digital Directory Hit by Global Ransomware Attack: Mall Operator.” CNA, 

May 15, 2017. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/tiong-bahru-plaza-s-digital-

directory-hit-by-global-ransomware-8846096. 

Gambar 3 warning message komputer yang terinfeksi ransomware. 

Sumber (https://mustsharenews.com/wannacry-worm-singapore/) 

https://mustsharenews.com/wannacry-worm-singapore/
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dari MediaOnline. Dikabarkan bahwa tampilan pada beberapa display 

menunjukkan bahwa sistem mereka terkena ransomware. Akan tetapi, tidak ada 

kerugian lebih besar, karena sistem display tersebut tidak terkoneksi dengan 

jaringan utama Mall, sehingga situasi dapat diatasi dan tidak ada bitcoin yang 

dikirimkan.70    

 Kasus selanjutnya terjadi ketika pergelaran pertemuan secara langsung 

antara presiden Amerika Serikat Donad Trump, dengan presiden Korea Utara Kim 

Jong Un yang pertama kali dalam sejarah yang diselenggarakan di Singapura. Pada 

saat itu juga, tanggal 11 hingga 12 Juni 2018, dideteksi peningkatan drastis upaya 

serangan cyber attack terjadi di Singapura. 71  Tepat pada hari-hari tersebut, 

Singapura menjadi sasaran terbesar terhadap serangan cyber attack.   

 Menurut F5 Labs, sebuah perusahaan teknologi amerika serikat, terdeteksi 

kurang lebih 40.000 upaya cyber attack selama acara pertemuan berlangsung. 

Upaya serangan tersebut paling banyak  mengincar perangkat ponsel, dan segala 

perangkat IoT (Internet of Things). Dideteksi serangan serangan tersebut paling 

banyak jumlahnya datang dari IP Russia, kemudian Brasil, dan diikuti oleh 

Jerman.72 

                                                 
70 Hermesauto. “Singapore Malls, Users Hit in Cyber Attack.” The Straits Times, May 16, 2017. 

https://www.straitstimes.com/singapore/global-ransomware-attack-hits-digital-directory-at-tiong-

bahru-

plaza?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&xtor=CS1-

10#link_time=1494774757. 
71 “Russian Cyberattacks Targeting Singapore Spike during Trump-Kim Summit: Study.” CNA, 

June 18, 2018. https://www.channelnewsasia.com/news/technology/russian-cyberattacks-targeting-

singapore-spike-during-trump-kim-10443124. 
72 Boddy, Sara, and Justin Shattuck. “Russian Attacks Against Singapore Spike During Trump-Kim 

Summit.” F5 Labs, June 15, 2018. https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/russian-

attacks-against-singapore-spike-during-trump-kim-summit. 
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 Diduga bahwa motif serangan tersebut bertujuan untuk mengakses 

perangkat yang rentan, sehingga dapat memata-matai komunikasi kegiatan dan 

mengambil data. 92 persen upaya serangan tersebut bertujuan untuk mengakses dan 

memata-matai, dan 8 persen merupakan upaya untuk mengunggah software 

berbahaya.73 Menurut F5 labs, hingga saat ini masih belum ada bukti apakah upaya 

serangan tersebut disponsori oleh negara, maupun berhasil atau tidaknya serangan 

tersebut. Di sisi lain, CSA menyatakan tidak ada laporan tentang keberhasilan cyber 

attack terhadap infrastruktur Informasi terkait pertemuan tersebut.74 

 Kasus cybercrime yang paling baru terjadi, yaitu penerobosan dan 

pencurian data kembali terjadi di Singapura pada Juli 2018. Singhealth, sebuah 

layanan kesehatan Singapura menjadi korban serangan cyberattack dengan 

                                                 
73 Ibid 
74 “Singapore Top Cyber Attack Target during Trump-Kim Talks: Report.” TODAYonline, June 18, 

2018. https://www.todayonline.com/singapore/singapore-top-cyber-attack-target-during-trump-

kim-talks-report. 

Gambar 4 timeline cyberattack Trump-Kim summit 

Sumber (https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/russian-attacks-against-singapore-spike-during-trump-kim-

summit.) 
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pembobolan akses untuk mencuri data data pribadi pasien. Pelaku berhasil 

mengakses sistem database Singhealth, dan mencuri data pribadi kurang lebih 1,5 

juta pasien. Dari 1,5 juta data tersebut, termasuk di dalamnya data pribadi perdana 

menteri Singapura Lee Hsien Loong, dengan dugaan bahwa serangan ini telah 

direncanakan untuk membidik data pribadi perdana menteri.75 Kasus ini dikabarkan 

sebagai kasus data breach terbesar sepanjang sejarah Singapura. 

 Berdasarkan laporan dari hasil penyelidikan Committee of Inquiry dari 

Ministry of Communication and Information, berikut adalah kronologi kasus 

Singhealth data breach. Pelaku sudah mulai mendapatkan akses awal ke database 

Singhealth sejak Agustus 2017, dengan dugaan bahwa pelaku mendapatkan akses 

melalui upaya phising. Langkah selanjutnya dilakukan pada Desember 2017, ketika 

pelaku memulai menyerang beberapa server dan akun administrator yang 

terkoneksi dengan database Singhealth. 76 

 Upaya akses terhadap database Singhealth pertama kali dilakukan pelaku 

pada Mei 2018, namun gagal. Upaya ini terus berlanjut sepanjang bulan Juni 2018, 

hingga pada akhir bulan, pelaku berhasil mendapatkan credential yang dibutuhkan 

                                                 
75 Kwang, Kevin. “Singapore Health System Hit by 'Most Serious Breach of Personal Data' in 

Cyberattack; PM Lee's Data Targeted.” CNA, October 18, 2018. 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singhealth-health-system-hit-serious-

cyberattack-pm-lee-target-10548318. 
76 Ministry of Communication and Information. “PUBLIC REPORT OF THE COMMITTEE OF 

INQUIRY INTO THE CYBER ATTACK ON SINGAPORE HEALTH SERVICES PRIVATE 

LIMITED’S PATIENT DATABASE ON OR AROUND 27 JUNE 2018.” Accessed September 11, 

2019. https://www.mci.gov.sg/~/media/mcicorp/doc/report of the coi into the cyber attack on 

singhealth 10 jan 2019.pdf?la=en. 
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untuk mengakses database Singhealth. Mulai pada 27 Juni , pelaku sudah 

melakukan pengambilan catatan data pasien tanpa terdeteksi. 77 

 Pihak resmi baru mendeteksi adanya aktifitas mencurigakan pada 4 Juli. 

Upaya pengamanan segera dilakukan untuk menghentikan aktivitas tersebut ke 

dalam database. Permasalahan ini kemudian ditangani oleh CSA, kemudian 

ditemukan jangkauan aktivitas pelaku. Dari penyelidikan tersebut, ditemukan 

sejumlah kerentanan dan kelemahan pada pengelolaan sistem Singhealth. Selain itu, 

adanya dugaan pelaku merupakan kelompok dengan sumber daya yang besar dan 

keahlian tinggi. 78  Pada 20 Juli, Insiden kebocoran data pasien Singhealth 

diumumkan ke Publik. 

 Pihak pemerintah sudah dapat mengidentifikasi pelaku pembobolan sistem 

Singhealth, namun tidak berkenan untuk mengumumkannya secara publik, demi 

alasan keamanan. Di sisi lain, Symantec melaporkan bahwa pelaku tindakan ini 

adalah kelompok cybercriminal yang bernama Whitefly.79 Symantec menemukan 

bahwa, kelompok ini telah beropereasi sejak tahun 2017. Saat ini keterlibatan 

Whitefly dalam aktivitas cybercrime yang dapat dikonfirmasi masih hanya di 

Singapura. Menurut laporan Symantec, cyberattack dengan pola dan alat yang sama 

juga ditemukan di negara lain di Asia tenggara dan Rusia, namun masih belum 

dipastikan apakah serangan ini dari aktor yang sama atau bukan.80  

                                                 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 “Whitefly: Espionage Group Has Singapore in Its Sights.” Symantec. Accessed September 11, 

2019. https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/whitefly-espionage-singapore. 
80 Ibid 
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4.2. Ancaman dari Aktivitas Cybercrime 

 

 Bagian ini akan berbicara tentang dampak dan kerugian yang dihasilkan dari 

kasus-kasus cybercrime yang terjadi di Singapura. Pada bagian ini juga akan 

dijelaskan mengapa cybercrime menjadi sebuah ancaman bagi negara Singapura. 

Peristiwa Cyberattack Singapura pada tahun 2013 hingga saat ini diingat sebagai 

salah satu kejadian peretasan yang paling besar di Singapura. Aksi aktivisme ini 

dilakukan oleh seorang individu, akan tetapi berhasil mencuri perhatian masyarakat 

secara luas. Aksi yang dilakukan sebagai upaya protes ini, berhasil membobol akses 

halaman situs resmi berbagai lembaga pemerintah dengan kalimat-kalimat yang 

mengancam dan provokatif. Kejadian ini seolah mengekspos kepada masyarakat 

dan dunia, kerentanan singapura dalam keamanan di cyberspace. Terlebih lagi, 

setelah pelaku berhasil di tangkap, memicu kemunculan beberapa peniru yang 

melancarkan aksi yang serupa, yaitu dengan meretas halaman halaman resmi 

pemerintah, dengan kalimat provokasi lainnya. Hal tersebut menunjukkan 

keberhasilan pengaruh pelaku dalam menyampaikan pesannya dan menarik 

simpatisan di masyarakat. Kasus ini menunjukkan adanya konsekuensi sosial yang 

dapat tercipta melalui media cyberspace.  

Pada kasus K box data breach yang terjadi pada tahun 2014, sekitar 3000 

buah data pribadi anggota K Box berhasil dibobol dan dijual oleh pelaku. Akibat 

kebocoran data ini, perusahaan K Box dijatuhi denda oleh Personal Data 
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Protection Commission sebesar S$50,000 atas dasar ketidaksanggupannya menjaga 

keamanan informasi pribadi 3000 anggotanya.81 Pada kasus ini, K Box dianggap 

tidak mampu memenuhi upaya pengamanan data pelanggan dalam sistem 

manajemennya. K box juga dinyatakan melakukan kelalaian karena  tidak memiliki 

Data Protection Officer (DPO). Kelalaian tersebut dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap  pasal 24 dalam Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) yang 

mewajibkan organisasi untuk memastikan keamanan data anggotanya.82 

 Kasus berikutnya yang serupa, yaitu data breach yang menimpa 

MINDEF(Ministry of Defence) pada tahun 2017. Kasus ini  menyebabkan sekitar 

850 data anggota personel dan karyawan Ministry of Defence dinyatakan berhasil 

bocor dicuri oleh pihak luar.83 Dikabarkan juga bahwa ada upaya untuk mengakses 

informasi sensitif dari MINDEF, akan tetapi gagal. Merupakan sebuah ironi apabila 

kementrian yang bertugas menjaga pertahanan itu sendiri, tidak mampu menjaga 

keamanan organisasinya sendiri. Kemudian, kasus selanjutnya yaitu data breach 

Singhealth, pada tahun 2018 sejumlah  1,5 juta data pribadi pasien termasuk 

perdana menteri Singapura berhasil dicuri dengan akses secara tidak resmi dari luar. 

Pada kasus ini,  Singhealth dan  Integrated Health Information Systems (i HIs) 

sebagai pengelola sistem informasi, dinyatakan bersalah atas kelalaian dalam 

menjaga keamanan data pasiennya. Singhealth dan iHis mendapatkan denda 

                                                 
81 Neo Chai. “Slack Security Measures Led to Leak of K Box Customers' Data.” TODAYonline, 

October 26, 2016. https://www.todayonline.com/singapore/slack-security-measures-led-leak-k-

box-customers-data. 
82 Singapore Statutes Online. Accessed September 9, 2019. https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012. 
83  Breach in MINDEF's I-net System. Accessed September 10, 2019. 

https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-

detail/2017/february/28feb17_nr. 
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masing-masing SGD 250,000 dan SGD 750,000.84 Denda tersebut dikenakan atas 

dasar undang-undang Personal Data Protection Act. 

 Di luar dari kejahatan-kejahatan besar diatas, yang mendapat perhatian 

media, perlu diketahui juga bahwa masih ada kasus kasus kecil yang cukup 

memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Salah satu contoh, nyawa 

seseorang dapat berpotensi terancam berkat sebuah layanan yang dapat diakses 

secara online melalui deep web. Beberapa warga ditangkap atas tuduhan  

menggunakan jasa hitman untuk mengakhiri nyawa orang lain atas dasar urusan 

pribadi 85  Individu-individu tersebut ditangkap atas percobaan pembunuhan. 

Dikabarkan kemudian, bahwa sebagian besar dari layanan hitman di Internet 

merupakan penipuan.  

 Dari segi kerugian finansial, cybercrime memberikan kerugian yang cukup 

besar bagi Singapura. Laporan CSA pada Cyber Landscape 2018 menyatakan 

bahwa diperkirakan bisnis di Singapura mengalami kerugian sekitar S$58 juta 

sebagai dampak dari cybercrime.86 Angka tersebut juga merupakan peningkatan 

sebesar 31 persen dari tahun 2017. Pada tingkat individual, kejahatan online scam 

                                                 
84 Tham, Irene. “IHiS, SingHealth Fined $1m; New Cyber Security Steps Taken.” The Straits Times, 

January 17, 2019. https://www.straitstimes.com/politics/ihis-singhealth-fined-1m-new-cyber-

security-steps-taken. 
85 Adeline Tan, “Spurned Lover Jailed Five Years after Hiring Hitman on Dark Web,” The New 

Paper, September 19, 2019, https://www.tnp.sg/news/singapore/spurned-lover-jailed-five-years-

hiring-hitman; “Married S'porean Man, 47, Hires Hitman on Dark Web to Kill Ex-Mistress' New 

Boyfriend,” Mothership.sg, accessed September 24, 2019, https://mothership.sg/2019/07/man-

affair-hire-killer-dark-web/; David Sun, “Student and Two Others in Singapore Targeted through 

Hitmen-for-Hire Sites on Dark Web,” The New Paper, September 19, 2019, 

https://www.tnp.sg/news/singapore/three-others-singapore-targeted-through-hitmen-hire-sites. 

 
86 “Singapore Cyber Landscape 2018," Cyber Security Agency, , accessed September 25, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/news/publications/singapore-cyber-landscape-2018, hal. 28 
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masih menjadi permasalahan. Dilaporkan adanya 1.204 kasus online scam pada 

tahun 2018, dan diperkirakan   jumlah kerugian terhadap motif kejahatan seperti ini 

mencapai S$ 1,9.87  

Pada tahun 2015, seorang warga Singapura ditangkap karena telah secara 

illegal menggunakan ratusan akun Singpass untuk melancarkan penyelundupan 

manusia dari China ke Singapura. 88  James Sim Guan Liang sebagai pelaku, 

dikabarkan telah mengakes secara tidak sah dua ratus lebih akun Singpass untuk 

kemudian dijual kepada sindikat penyelundupan manusia di China. Semua ini 

pelaku lakukan secara online bersama rekannya dari sindikat China yang 

menggunakan kata sandi ‘lemon’.89 Dikabarkan bahwa berkat aktivitas ini, pelaku 

bersama rekan dari sindikat di China berhasil menyelundupkan 20 orang masuk ke 

Singapura, dan 3 orang diantaranya dikabarkan telah melakukan tindakan yang 

melanggar hukum. 90  James Sim Guan Liang berhasil ditangkap dan dijatuhi 

hukuman penjara selama 5 tahun 2 bulan atas kejahatan identity theft.91 

Apabila melihat kasus diatas, dapat dibilang bahwa sebagai tindakan 

kejahatan, cybercrime tidak selalu berdiri sendiri. Aktivitas cybercrime ada kalanya 

diikuti oleh kejahatan transnasional lainnya. Cybercrime juga dapat berperan 

sebagai sebuah sarana dalam melaksanakan kejahatan transnasional lainnya. Salah 

                                                 
87 ibid 
88 Ronald Loh, “He Sold SingPass Accounts to China Syndicate,” The New Paper, November 25, 

2016, https://www.tnp.sg/news/singapore/he-sold-singpass-accounts-china-syndicate. 
89 “Man Faces More than 800 Computer Misuse Charges,” AsiaOne, accessed October 14, 2019, 

https://www.asiaone.com/singapore/man-faces-more-800-computer-misuse-charges. 
90 “S'porean Who Sold Identities of SingPass Users Jailed 5 Years, 2 Months,” TODAYonline, 

March 24, 2016, https://www.todayonline.com/singapore/sporean-who-sold-identities-singpass-

users-jailed-5-years-2-months. 
91 ibid 
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satu contohnya adalah yang telah penulis sebutkan diatas, dimana hasil dari 

peretasan data pribadi warga Singapura melalui Singpass menjadi jalan masuk 

untuk melancarkan kegiatan penyelundupan manusia. Terlepas dari berapa jumlah 

yang dihasilkan dari kegiatan identity theft, hal tersebut menimbulkan potensi 

ancaman bagi pemilik akun.  Kasus diatas membuktikan bahwa adanya 

interkoneksi antara cybercrime dengan jenis kejahatan transnasional yang lain.  

Selain alasan finansial, ketegangan geopolitik dunia juga menjadi salah satu 

motif dari aktivitas cybercrime. Hal tersebut terlihat dari contoh diatas, ketika 

pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura.  Upaya infiltrasi 

penyadapan perangkat yang dideteksi berasal dari Rusia dan Brasil, 

mengindikasikan kemungkinan adanya kepentingan yang datang dari kedua negara 

tersebut dalam pertemuan ini. Sebagai negara tuan rumah dalam acara tersebut, 

Singapura ikut rentan dalam upaya penyerangan di cyberspace. Ditambah lagi, 

dengan sulitnya menentukan aktor pelaku dalam kasus ini, antara aktor negara atau 

non-negara. Mengingat lagi tentang data breach yang mengincar MINDEF, bahwa 

diperkirakan juga adanya motif politik dari serangan ini yang disponsori oleh 

negara lain, untuk mencuri informasi rahasia Singapura. Hal tersebut membuktikan 

bahwa ranah cyberspace juga menjadi media dalam politik dunia.  

Malware adalah salah satu bentuk ancaman dari cybercrime yang dihadapi 

semua sistem komputer di dunia. Malware pada dasarnya adalah perangkat lunak 

yang bersifat merusak dengan memberikan memberikan perintah perintah tertentu 

pada sebuah sistem komputer, tanpa diketahui pemilik sistem tersebut. perintah 

tersebut dapat menghasilkan berbagai macam perilaku terhadap sebuah perangkat. 
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Malware juga yang menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam upaya 

penyadapan di pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un. Malware dapat 

ditanamkan oleh pelaku terhadap perangkat incarannya melalui lampiran e-mail. 

Cara tersebut yang disebut sebagai aktivitas phising. Aktivitas ini seringkali 

memanfaatkan event-event besar sebagai dalih dalam mencari target perangkat 

yang rentan untuk diserang.  

Bentuk lain dari Malware, yang memiliki perilaku untuk ‘menyita’ akses 

terhadap suatu perangkat dengan meminta tebusan untuk mengembalikan akses 

tersebut kepada pemilik, yang dikenal sebaga ransomware masih menjadi ancaman 

bagi Singapura hingga saat ini. Pada tahun 2015, ransomware dengan nama 

wannacry sempat menjadi epidemik bagi berbagai organisasi di seluruh dunia, 

termasuk Singapura. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, berbagai varian baru 

dari ransomware dengan nama gandcrab, gamarue, conflicker, mirai, gamut dan 

beberapa ransomware lainnya dikabarkan sempat menimbulkan kerugian terhadap 

organisasi di Singapura. Gandcrab dianggap sebagai salah satu jenis ransomware 

yang paling agresif pada tahun 2018.92  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

telstra, didapatkan bahwa 83 persen organisasi di Singapura terkena serangan 

ransomware pada tahun 2018.93 63 persen diantaranya dialporkan telah membayar 

tebusan kepada pelaku. 94  Dalam penelitian tersebut juga ditembukan bahwa 

Singapura ditetapkan sebagai negara dengan tingkat pembayar kepada pelaku 

                                                 
92 Ben Herzog, “The GandCrab Ransomware Mindset,” Check Point Research, July 29, 2019, 

https://research.checkpoint.com/gandcrab-ransomware-mindset/. 
93  Telstra Enterprise, “Telstra Security Report,” Telstra Security Report, 2019, 

https://www.telstraglobal.com/insights/whitepapers/whitepaper/telstra-security-report-2019. Hal. 

36 
94 ibid 

https://www.telstraglobal.com/insights/whitepapers/whitepaper/telstra-security-report-2019
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ransomware tertinggi setelah New Zealand.95  Sementara itu, dikabarkan bahwa 

pengembang ransomware gandcrab mengumumkan melalui forum online bahwa 

dia telah menutup operasinya, setelah berhasil meraup sekitar $2 miliyar dari 

bayaran tebusan.96  

Dari sekian banyak kejadian terkait ancaman terhadap keamanan di 

cyberspace, data breach  adalah jenis aktivitas kejahatan yang paling sering terjadi 

di Singapura. Alasan dari hal tersebut yaitu adanya nilai dari sebuah informasi 

pribadi. Data pribadi memiliki nilai jual dalam pasar internet gelap. Hal tersebut 

dikarenakan, informasi Pribadi dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk 

hal-hal yang bersifat illegal. Data pribadi bisa dianggap sebagai pintu masuk untuk 

melakukan tindakan kejahatan lain yang lebih lanjut. Kasus penyelundupan 

manusia dari China ke Singapura diatas adalah salah satu contohnya. 

Penyelundupan tersebut dapat berhasil, berkat tersedianya data yang dapat 

digunakan untuk memalsukan identitas para penyelundup untuk masuk ke 

Singapura. Penyelundup membeli data yang disediakan oleh peretas, sehingga 

terdapat motif ekonomi yang kuat dalam aktivitas ini.  Karena itu, organisasi, 

lembaga dan perusahaan yang menyimpan data anggotanya memiliki tanggung 

jawab untuk menjagai kerahasiaan data tersebut.  

Pencurian data informasi pribadi dapat dianggap termasuk ke dalam ranah 

keamanan insani, yang merupakan salah satu ancaman yang dihadapi dalam 

                                                 
95 ibid 
96 Catalin Cimpanu, “GandCrab Ransomware Operation Says It's Shutting Down,” ZDNet (ZDNet, 

June 1, 2019), https://www.zdnet.com/article/gandcrab-ransomware-operation-says-its-shutting-

down/. 
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kemanan non-tradisional. Data pribadi setiap individu memiliki informasi yang 

bersifat intim dalam kehidupan masing-masing, dengan kata lain adanya privasi 

dalam setiap data pribadi yang kita berikan. Itulah kenapa data pribadi memiliki 

nilai. Banyak layanan online dan media sosial di internet yang dapat digunakan 

masyarakat secara gratis. Namun, sebenarnya masyarakat pengguna layanan dan 

media sosial tersebut membayar dengan dengan data diri mereka. Dari situlah, 

perusahaan penyedia layanan di internet dan media sosial dapat merekam jejak 

aktivitas pengguna secara online, untuk mempelajari apa saja pola perilaku masing-

masing individu, untuk kemudian mereka menjadikan sebagai acuan untuk target 

dari beragam iklan.97 Itulah salah satu alasan kenapa data pribadi setiap individu 

memiliki nilai yang dapat di monetisasi. Karena itu, penggunaan data dan informasi 

pribadi harus dilakukan dengan kesadaran dari pengguna dan keamanan sistem 

yang cukup, agar tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak bertanggung jawab 

dan melanggar privasi. Hal tersebut sudah diatur oleh Singapura dalam undang 

undang Personal Data Personal Act sejak tahun 2012. 

Kasus kebocoran data, memiliki pengaruh terhadap reputasi dan nilai saham 

bagi perusahaan dan organisasi. Bocornya informasi data pribadi oleh 

cybercriminal berpotensi menurunkan reputasi dan kepercayaan publik, terhadap 

perusahaan terkait. Logikanya, masyarakat lebih percaya kepada layanan yang 

dapat menjamin keamanan privasi mereka Bagi organisasi dan perusahaan, 

                                                 
97 “Warner & Hawley Introduce Bill to Force Social Media Companies to Disclose How They Are 

Monetizing User Data,” Mark R. Warner, June 24, 2019, 
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kebocoran data pribadi anggota atau pelanggan, selain memiliki kerugian secara 

finansial, juga memiliki kerugian dalam bentuk consumer confidence, social trust 

dan personal safety. 98  Sebuah penelitian oleh Ponemon Institute menunjukkan 

korelasi anatara kasus kebocoran data pribadi dengan turunnya nilai saham 

perusahaan.99 Fenomena ini menjadi ancaman, terutama bagi Singapura, sebagai 

negara maju di Asia Tenggara. 

 Sebagai negara yang dikenal sebagai pusat perkembangan teknologi 

terdepan di Asia Tenggara, Singapura menjadi sasaran utama cybercrime di 

kawasan tersebut.100 Terutama hingga saat ini Singapura memiliki komitmen untuk 

menciptakan upaya pembangunan negara dengan branding sebagai Smart 

Nation.101 Ini adalah inisiatif negara yang diupayakan sejak tahun 2014. Inisatif ini 

pada dasarnya adalah program pembangunan untuk meningkatkan penggunaan 

teknologi pada kehidupan sehari-hari dan infrastruktur umum. Tujuan utama dari 

program smart nation adalah untuk menciptakan apa yang disebut sebagai digital 

economy, digital government, dan digital society.  Beberapa contoh upaya 

digitalisasi dari rencana Smart Nation ini antara lain ; tanda penduduk digital 

(Singpass), e-payment, layanan kesehatan online, beberapa app untuk kehidupan 

                                                 
98 Liyuan Liu et al., “Understanding Data Breach: A Visualization Aspect,” Wireless Algorithms, 

Systems, and Applications Lecture Notes in Computer Science, 2018, pp. 883-892, 
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October 9, 2019. 
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101 Kevin Kwang, “What next for Smart Nation Singapore? Getting Citizens and SMEs to Embrace 
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sehari-hari, dan pembangunan digital lainnya.102 Perkembangan di bidanng digital 

perlu diimbangi dengan keamanan di ranah yang sama, karena itu cybercrime tentu 

akan menjadi hambatan besar dalam tujuan nasional Singapura untuk mewujudkan 

komitmen ini.     

 Cybercrime adalah ancaman serius terhadap kemaanan dan kedaulatan  

negara. Karena melalui ruang cyber, upaya upaya untuk menyalahi privasi, 

memprovokasi publik, tindakan ekonomi yang illegal, hingga mencuri informasi 

negara dengan meretas database nasional telah dilakukan. Sifat cybercrime yang 

trans-border memberikan tingkat kesulitan negara dalam mengidentifikasi pelaku. 

Berbagai cybercrime yang mengincar badan pemerintahan memperbesar 

kemungkinan adanya kepentingan nasional negara lain untuk memata-matai, serta 

menyabotase informasi dari negara terkait. Motif ekonomi, politk, hingga personal 

dapat menjadi pemicu dalam segala aktifitas illegal di ranah cyberspace. Semua ini 

menunjukkan bahwa, cybercrime menjadi ancaman bagi Singapura, dan bukan hal 

yang dapat diremehkan.  

  

                                                 
102  “Smart Nation Progress,” Why Smart Nation | Milestones, accessed October 12, 2019, 

https://www.smartnation.sg/why-Smart-Nation/smart-nation-progress. 
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BAB V 

ANALISIS PENERAPAN THEORIES OF CHANGE TERHADAP 

STRATEGI SINGAPURA UNTUK MENANGANI CYBERCRIME 

 Pada bagian ini, penulis akan memberikan analisis upaya penanganan 

cybercrime oleh Singapura dengan menggunakan variabel-variabel dalam Theory 

of change. Bab ini akan disusun berdasarkan keenam teori dalam theories of change, 

dengan urutan : Detterence, severing links between politics states and crime, 

managed adaptation, cultural change, economic transformations, dan global 

regulations. Kemudian pada setiap sub bab, narasi akan dibagi lagi berdasarkan 

setiap variabel yang sudah ditetapkan seperti yang sudah dipaparkan pada bagian 

operasionalisasi.  

Setiap bagian variabel dalam masing-masing teori akan penulis susun 

dengan tatanan berikut. Pertama, penulis akan mulai dengan menjelaskan kembali 

mengenai logika masing masing variabel tersebut berdasarkan Tim Midgley dalam 

theory of change. Kemudian, diikuti oleh studi kasus terkait variabel tersebut 

dengan kondisi yang terjadi di Singapura sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan, yaitu dari tahun 2015 hingga 2018. Setelah itu, penulis akan gunakan 

indikator masing masing variabel dalam theory of change tersebut untuk diterapkan 

dalam analisa untuk mengidentifikasi studi kasus yang penulis temukan. Setiap 

penjelasan variabel akan ditutup dengan closing statement yang akab berbicara 

tentang kesimpulan dari hasil analisis tersebut.  
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5.1 Theory of change : Detterence 

 Telah dijelaskan bahwa variabel detterence akan berbicara tentang upaya 

pengerahan aparat negara dalam menanggapi kejahatan. Upaya ini bersifat 

penegakan hukum secara langsung. Variabel ini berusaha untuk membidik 

kejahatan transnasional pada level the businesses dan facilitation networks. Dengan 

kata lain level ancaman yang berusaha ditangani disini adalah tindakan kejahatan 

langsung, maupun usaha untuk melancarkan terjadinya suatu kejahatan. Untuk 

menilai hal tersebut, kita akan melihat pengerahan aparat, upaya strategi prioritas 

penegakan hukum terhadap tindakan cybercrime, dan reformasi badan penegakan 

hukum dalam menangani kejahatan di cyberspace. Pendekatan dalam variabel ini 

antara lain law enforcement, selective targeting approach, dan criminal justice and 

security reform. 

5.1.1 Law Enforcement 

 Variabel law enforcement pada theory of change detterence, pada dasarnya 

berbicara tentang upaya tindak langsung negara dalam merespon kejahatan 

transnasional. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk mengejar, dan menghukum 

pelaku kejahatan transnasional. Umumnya, kegiatan seperti ini diserahkan kepada 

badan kepolisian atau militer dalam pelaksanaannya. Midgley berasumsi bahwa , 

dengan adanya landasan hukum yang mengatur apa yang tidak boleh dilakukan, 

dan badan negara yang menegakkan hukum tersebut untuk mencegah dan menindak 

tindakan pelanggaran hukum, maka akan memunculkan adanya rasa terancam bagi 

orang yang hendak melakukan pelanggaran hukum.103 Karena itu, pada bagian ini 

                                                 
103 Midgley 2014, op. cit. 
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penulis akan menjelaskan upaya penegakkan hukum oleh badan kepolisian 

singapura terhadap kasus-kasus cybercrime.  

Tindakan penegakan hukum di Singapura, sama seperti kebanyakan negara 

pada umumnya, ditangani oleh badan kepolisian. Singapore Police Force (SPF) 

adalah badan kepolisian nasional Singapura. Sebagai otoritas penegak hukum, SPF 

bertanggung jawab untuk memastikan keamanan masyarakat dari tindakan 

kejahatan dan pelanggar hukum, tidak terkecuali di ranah cyberspace. Dalam 

urusan penyelidikan dan pengaduan tindakan cybercrime. Dasar hukum yang 

mengatur kejahatan siber diatur dalam Computer Misuse and Cybersecurity Act 

(CMCA). SPF mengacu terhadap landasan hukum tersebut dalam menindak 

aktivitas cybercrime.  Disini kita akan melihat pengerahan SPF sebagai penegak 

hukum dalam melaksanakan fungsinya, secara khusus pada kejahatan jenis 

cybercrime.  

SPF juga dibantu oleh cybersecurity agency (CSA) sebagai pilar utama 

cybersecurity Singapura. Sejak tahun 2018, CSA memiliki perluasan kewenangan 

melalui cybersecurity act yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan 

penyelidikan terhadap insiden cybercrime. Hal tersebut dilakukan untuk 

memperkuat keamanan cybersecurity Singapura.  

 Pada Mei tahun 2015, Seorang bernama James Lin Guang Liang berhasil 

ditangkap atas tuduhan pelanggaran terhadap  Computer Misuse C Act. Pelaku 

mengadapi lebih dari 800 tuntutan CMCA.104 Pelaku diduga mencuri lebih dari 200 

                                                 
104 “Man Faces More than 800 Computer Misuse Charges,” AsiaOne, accessed September 24, 2019, 

https://www.asiaone.com/singapore/man-faces-more-800-computer-misuse-charges. 
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akun Singpass untuk dijual kepada sindikat penyelundupan manusia di China.105 

Data akun yang didapat digunakan sebagai akses palsu untuk menyelundupkan 

orang melalui sindikat tersebut. Setelah diselidiki, telah diungkap bahwa pelaku 

telah melaksanakan aktivitas transaksi identitas tersebut sejak 2006.106   Berkat 

usahanya tersebut, ditemukan sekitar 20 orang imigran gelap dari China yang 

berhasil masuk ke Singapura tanpa ijin. James Lin Guang dihukum 5 tahun dan 2 

bulan penjara atas perbuatannya.107  

 Pada tahun 2017, oknum bernama Mohammad Adam bin Mohammed 

Rashid ditangkap atas kejahatan mengeksploitasi sistem pembayaran Paypal.108 

Oknum mengaku telah melakukan sejumlah perbelanjaan dari tindakannya sejak 

April 2016.109 Pelaku juga mengaku, telah menjual kembali barang hasil belanja 

yang didapat dari mencurangi sistem Paypal. Pelaku melakukan hal ini dengan 

membeli data akun Paypal yang dijual di deep web, kemudian melakukan 

pembelian menggunakan akun bank orang lain. 110  Disamping itu, pelaku juga 

membuat panduan dalam melakukan tindakannya yang di unggah ke sebuah situs 

di deep web. Pelaku memasang sejumlah harga untuk mendapatkan panduannya. 

Mohammad Adam dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas tindakannya.111  

                                                 
105 Ronald Loh, “He Sold SingPass Accounts to China Syndicate,” The New Paper, November 25, 

2016, https://www.tnp.sg/news/singapore/he-sold-singpass-accounts-china-syndicate. 
106 ibid 
107 “S'porean Who Sold Identities of SingPass Users Jailed 5 Years, 2 Months,” TODAYonline, 

March 24, 2016, https://www.todayonline.com/singapore/sporean-who-sold-identities-singpass-

users-jailed-5-years-2-months. 
108 Elena Chong, “Man Jailed for Cheating after Buying PayPal and Credit Card Account Details on 

Dark Web,” The Straits Times, November 2, 2017, https://www.straitstimes.com/singapore/courts-

crime/man-jailed-for-cheating-after-buying-paypal-and-credit-card-account-details. 
109 ibid 
110 ibid 
111 ibid 



65 

 

 Pada tahun 2018 Polisi berhasil menangkap individu yang diduga menjadi 

pelaku rangkaian kasus peretasan. 112  Dari laporan penyelidikan, seorang pria 

diduga melakukan serangkaian peretasan terhadap akun Paypal dan Qoo1. Polisi 

memulai penyelidikan setelah adanya laporan dari warga mengenai adanya 

kemungkinan akun Paypal dan Qoo1 miliknya terancam, dan adanya aktivitas 

mencurigakan dari kartu kreditnya.113 Apabila bersalah, pelaku terancam hukuman 

paling lama 2 tahun penjara menurut CMCA. 

 Serangkaian kasus diatas adalah hasil kerja SPF dalam mengatasi 

cybercrime, yaitu dengan berhasilnya menangkap beberapa oknum pelaku 

kejahatan. Hasil tersebut sesuai dengan logika Midgley dalam penegakkan hukum 

terhadap transnational crime, yaitu untuk mengidentifikasi pelaku, mengejar dan 

menghukum pelaku, dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan kejahatan 

transnasional secara langsung.  

Akan tetapi, dalam jangka waktu tiga tahun dari 2015 hingga 2018 sangat 

sedikit upaya bersifat penangkapan terhadap individu pelaku cybercrime, atau yang 

setidaknya dapat penulis temukan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang berskala 

besar seperti pembobolan data ribuan masyarakat, hingga saat ini belum ada 

publikasi tentang penanganannya. Nampaknya, upaya yang dilakukan dan berusaha 

dipromosikan oleh SPF serta CSA, lebih cenderung terhadap upaya yang bersifat 

preemtif dan restorasi.  

                                                 
112  “News Release,” Singapore Police Force, accessed September 25, 2019, 

https://www.police.gov.sg/news-and-publications/media-

releases/20181120_arrest_SERIAL_HACKER_ARRESTED_E. 
113 ibid 
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5.1.2 Selective targeting approach 

 Bagian ini berbicara tentang bagaimana negara memberikan prioritas lebih 

terhadap suatu jenis kejahatan. Menurut Midgley, paya prioritas ini dapat dipahami 

dengan melihat cara negara mememperkuat hukum, atau pengembangan kapasitas 

penegak hukum dalam menangani sebuah kejahatan transnasional. 114  Untuk 

menerapkan pendekatan ini, penulis akan melihat cara Singapura memperkuat 

sektor hukum dan penegakannya dalam menangani kejahatan cybercrime, melalui 

revisi undang undang, serta pengembangan kapasitas sektor infrastruktur 

cybersecurity seperti CSA maupun SPF.  

Pemerintah Singapura membentuk lembaga baru pada April 2015 untuk 

menjadi pengawas serta memimpin perkembangan cybersecurity di Singapura.115 

Lembaga tersebut adalah Cyber Security Agency (CSA), dikelola oleh Kementrian 

Komunikasi dan Informasi, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan 

cybersecurity nasional. CSA menggantikan peran Singapore Infocomm 

Technology Security Authority (SITSA). CSA bertanggungjawab untuk 

meningkatkan kapasitas infrastruktur cybersecurity Singapura,. CSA juga melayani 

pelaporan tindakan cybercrime melalui SingCert. Program lain CSA adalah public 

outreach, yaitu upaya edukasi ke masyarakat mengenai cybersecurity.  Ini adalah 

upaya singapura dalam memperkuat infrastruktur cybersecurity.  

 Dari segi pengembangan kapasitas, pada tahun 2016 Singapura telah 

meluncurkan salah satu programnya, yaitu program pelatihan yang dikelola oleh 

                                                 
114 Midgley 2014, op. cit. 
115 Irene Tham, Op.  cit.  
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CSA dengan nama sandi exercise cyber star.116 Ini adalah program pelatihan untuk 

CII memperkuat pertahanan terhadap serangan cyberattack. CII atau, Critical 

infocomm infrastructure yang mengacu pada sistem komputer yang digunakan pada 

sektor-sektor negara yang penting seperti, energi, transportasi, kesehatan, keuangan, 

air, keamanan, media, dan sektor-sektor lainnya.  Pada program pertama di tahun 

2016, hanya melibatkan 4 sektor, sedangkan pada tahun 2017 dan seterusnya,  

peogram ini melibatkan 11 sektor CII.117 Pada pelatihan ini, setiap sektor menjalani 

ujian evaluasi dalam menjalankan respon terhadap serangan serangan seperti 

infeksi malware, hingga serangan DDoS.  

 Program diatas menjadi contoh terhadap upaya Singapura dalam urusan 

pengembangan kapasitas. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator menurut 

Midgley dalam detterence, yaitu pengembangan kapasitas serta kekokohan 

lembaga anti kejahatan transnasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional.  

 Pada bagian ini, dapat diamati bahwa Singapura memiliki kecenderungan 

untuk memprioritaskan upaya pertahanan yang bersifat pre-emptive dalam 

menangani cybercrime. Dengan kata lain, upaya yang peningkatan yang dilakukan 

Singapura bersifat mempertahankan diri dari serangan cyberattack, bukan mengejar 

pelaku cybercrime itu sendiri. dengan mendirikan CSA dan program pelatihan CII 

diatas adalah bentuk upaya singapura dalam memperkuat sektor pertahanan 

terhadap cybercrime dan pengembangan kapasitas. Pembentukan CSA ini 

                                                 
116 CSA, “CSA Marks Operational Milestone with Exercise Cyber Star,” Cyber Security Agency, 

accessed November 26, 2019, https://www.csa.gov.sg/news/press-releases/exercise-cyber-star) 
117 Priyankhar Bhunia, “CSA Singapore Holds Exercise Covering All Eleven CII Sectors to Test 

Response to Cyber Attacks,” OpenGov Asia, April 3, 2019, https://www.opengovasia.com/csa-

singapore-holds-exercise-covering-all-eleven-cii-sectors-to-test-response-to-cyber-attacks/) 
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menandakan komitmen Singapura dalam upaya peningkatan keamanan 

cybersecurity.  CSA juga memiliki peran yang penting dalam beberapa pendekatan-

pendekatan lain yang akan didiskusikan pada bagian-bagian selanjutnya 

5.1.3. Criminal Justice and Security Reform   

Bagian ini akan berbicara tentang sektor hukum negara dalam menangani 

kejahatan transnasional. Variabel criminal justice and securtity reform dapat 

dianalisa dengan mengamati adanya perubahan atau revisi terhadap kerangka 

hukum negara yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.118 Pendekatan ini 

berguna untuk memperkuat sistem penegakan hukum untuk lebih efektif dan 

efisisen dalam menghukum pelaku kejahatan transnasional.119 

 Landasan hukum sebagai dasar strategi Singapura dalam menangani kasus 

kejahatan di ruang siber secara khusus diatur di beberapa undang-undang berikut 

ini, yaitu Computer Misuse and Cybersecurity Act (CMCA), dan Personal Data 

Protection Act (PDPA, dan Cybersecurity Act.  

 Undang undang CMCA didirikan sejak tahun 1993 pada dasarnya dibuat 

untuk meregulasi tindakan akses yang tidak sah terhadap perangkat komputer. Di 

dalamnya terdapat jenis jenis pelanggaran beserta konsekuensi dari masing masing 

pelanggaran. Jenis pelanggaran terhadap penggunaan komputer menurut CMCA 

adalah : akses yang tidak sah, akses komputer demi tujuan melakukan tindakan 

yang membahayakan orang lain, modifikasi terhadap konten komputer secara tidak 

sah,tindakan penyadapan terhadap komputer secara tidak sah, tindakan 
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penghambatan akses terhadap komputer secara tidak sah, dan tindakan 

memanipulasi informasi yang didapat melalui cara yang tidak sah.120  

 CMCA mengalami amandemen yang dilakukan pada tahun 2017. Secara 

garis besar, amandemen CMCA tahun 2017 mencakup dua hal. Yang pertama, 

menambah jenis pelanggaran baru. Kedua, memperluas cakupan hukum. Jenis 

pelanggaran baru yang diusulkan pada amandemen 2017 diletakkan pada ayat 8A 

dan 8B. Pasal 8A berbicara tentang keamanan informasi pribadi. Dengan kata lain, 

seseorang akan dianggap melanggar apabila memperoleh, memberikan, dan 

menawarkan informasi dan data pribadi orang lain secara tidak sah.121 Sedangkan 

pasal 8B berbicara tentang larangan penggunaan, pemilikan, dan transaksi seputar 

barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan 

komputer.122 Untuk perluasan cakupan, revisi 2017 menghilangkan batasan dari 

undang-undang sebelumnya yang membatasi penegakan hukum apabila pelaku 

kejahatan berada di Singapura. Perluasan Cakupan hukum berlaku dengan 

ketentuan tindakan yang berkaitan memiliki ancaman yang besar terhadap 

Singapura.123  

 PDPA adalah undang-undang yang ditujukan untuk bisnis dan perusahaan 

di Singapura. Undang-undang ini berisi jaminan bagi bisnis dan usaha untuk 

menjaga keamanan data pribadi anggota atau pelanggan dari bisnis dan perusahaan 
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tersebut.124 Pada dasarnya, apabila organisasi atau perusahaan tidak dapat menjaga 

keamanan data pribadi anggota dan pelanggannya, maka organisasi atau perusahaan 

tersebut akan menerima sanksi.125 Undang undang ini berlaku sejak tahun 2012 dan 

mengalami beberapa kali revisi. Akan tetapi, tidak ada revisi substansial mengenai 

peraturannya, selain hal-hal yang bersifat administratif. 

Melalui undang-undang cybersecurity act yang disahkan pada tahun 2018, 

CSA memiliki kewenangan untuk merespon kasus dan ancaman cybercrime. Secara 

garis besar, Undang undang ini berisikan tiga hal utama, yaitu : penunjukan 

cybersecurity comissioner, Cakupan hukum, dan kerangka lisensi cybersecurity 

service provider.126 Komisioner yang ditunjuk oleh Menteri memiliki wewenang 

yang signifikan dalam tindakan respon terhadap cybercrime. Wewenang tersebut 

termasuk melakukan penyelidikan, menyita barang bukti, menentukan standar 

cybersecurity, dan lain-lain.127 Hukum ini mencakup segala lembaga baik nasional 

maupun swasta yang bergerak di bidang utama, yaitu : energi, air, info komunikasi, 

kesehatan, keuangan, keamanan, penerbangan, perairan, transportasi darat, maritim, 

pemerintah, dan Media.128 Hukum ini juga akan mengatur standar bagi perusahaan 

yang bergerak di bidang cybersecurity. Penyedia layanan cybersecuirty diharuskan 

memiliki lisensi yang diberikan oleh Komisioner, untuk dapat beroperasi. 129 
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Lisensi tersebut guna memastikan adanya standar dalam pelaksanaan cybersecurity 

dan menjamin adanya kualitas dari layanan yang disediakan.  

Contoh kasus diatas adalah beberapa revisi undang undang yang mengatur 

tentang keamanan di cyberspace, dan penggunaan komputer. Upaya ini dilakukan 

Singapura dengan tujuan untuk memperkuat landasan hukum dalam merespon 

tindakan cybercrime yang semakin berkembang setiap tahunnya. Pelaksanaan 

revisi kerangka hukum yang mengatur cybercrime ini sesuai dengan salah satu 

bentuk pendekatan criminal justice and security reform oleh Midgley, yang 

berbicara tentang perubahan kerangka hukum. Perubahan ini dilakukan untuk 

memberikan ancaman yang cukup bagi kriminal, sehingga dapat mengurangi 

dorongan untuk melakukan tindakan cybercrime.  

Perubahan undang undang ini, adalah bentuk upaya singapura untuk 

menciptakan sistem hukum yang relevan dengan ancaman cybercrime yang 

semakin berkembang dan ber evolusi. Revisi diatas adalah cara yang dilakukan 

Singapura untuk menciptakan sistem penanganan terhadap cybercrime yang lebih 

efektif. Upaya ini juga salah satu bentuk upaya yang bersifat pre-emptive dalam 

menghadapi tindakan cybercrime. 

 

5.2 Severing the links between politics, states, and crimes 

 Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk menghalangi aktivitas 

kejahatan transnasional. Teori ini berangkat dari adanya anggapan bahwa seringkali 

aktor kejahatan transnasional memiliki hubungan kerjasama dengan oknum negara. 
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Itulah permasalahan yang berusaha dibahas dalam variabel ini. Teori ini berusaha 

menangani ancaman kejahatan transnasional secara khusus pada level facilitation 

networks, dimana terdapat jaringan dalam sistem negara yang membantu 

melancarkan aktivitas kejahatan tersebut. Maka dari itu, bagian ini akan berbicara 

mengenai bagaimana negara berusaha meningkatan transparansi, serta mekanisme 

anti korupsi yang ada di Singapura.  

5.2.1 Initiatives to promote transparency and community ‘empowerment’ 

 Logika dalam konsep ini adalah dengan meningkatnya transparansi 

pemerintah, akan meningkatkan pula akuntabilitas pemerintah tersebut, sehingga 

meminimalisir terjadinya korupsi.130 Transparansi disini meliputi kebebasan akses 

arus informasi untuk masyarakat. Pada bagian ini, penulis akan mengamati apakah 

Singapura dapat menjamin kebebasan berpendapat serta keterbukaan informasi 

terhadap masyarakat terkait kebijakan negara. 

 Media informasi, dimanapun itu berada, memiliki permasalahan yang 

serupa, yaitu berita palsu. Setiap negara pun memiliki cara masing masing untuk 

menangani permasalahan ini, sesuai dengan kepentingan dan ideologi masing 

masing negara. Singapura, menegakkan undang-undang anti berita palsu sebagai 

cara untuk menangani permasalahan tersebut. Melalui undang-undang Protection 

from Online Falsehoods and Manipulation Bill, Singapura mengkriminalisasi 

okum oknum yang melakukan tindakan berita yang dianggap menyesatkan atau 
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mengancam keamanan masyarakat Singapura.131 dengan hukum ini, pemerintah 

Singapura juga memiliki kuasa terhadap mengatur media sosial untuk memblokir 

akun-akun yang dianggap ridak betanggungjawab.  

 Di sisi lain, pihak pemerintah Singapura memberikan akses yang cukup luas 

bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi dari setiap lembaga 

pemerintahan. Terkadang laporan tahunan beberapa badan pemerintahan juga dapat 

diakses bebas melalui halaman website terkait. Sebagai contohnya, Cybersecurity 

Agency (CSA) memiliki website dimana mereka menampilkan segala informasi 

terkait cybersecurity di Singapura, termasuk cybersecurity landscape yang 

merupakan laporan tahunan berisi analisis dinamika serta perkembangan rencana 

CSA dalam menangani cybercrime selama satu tahun. Saat ini Cyber Landscape 

telah dirilis sejumlah 3 edisi untuk tahun 2016, 2017, dan 2018.132 Selain itu, juga 

dapat diamati dalam halaman website Singapore Police Force, pengunjung juga 

dapat melihat hasil-hasil kerja SPF dalam menegakkan hukum dan menjaga 

keamanan, serta adanya media rilis untuk melihat berita terkait penegakkan hukum 

di Singapura.133 Semua diatas juga dapat ditemukan di situs badan pemerintahan 

singapura yang lain.  

 Dalam theory of change, Midgley berargumen bahwa transparansi adalah 

salah satu kunci untuk meraih kepercayaan masyarakat, yang secara tidak langsung 
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dapat meminimalisir aktivitas kejahatan transnasional. Apabila transparansi dalam 

artian keterbukaan informasi, dapat dibilang Singapura cukup transparan. Hal ini 

mempertimbangkan komitmen Singapura dalam memfasilitasi akses informasi 

melalui internet untuk digunakan masyarakat secara gratis. Masyarakat dapat 

membuka berita, daftar undang-undang, laporan tahunan, dan jenis informasi yang 

lain dari kementrian dan badan nasional terkait.  

 Jika melihat semua fakta diatas, sekilas dapat terlihat upaya Singapura 

untuk menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Akan tetapi, seringkali 

informasi yang diberikan bersifat umum, dan kurang mendalam. Tidak jarang juga 

pemerintah Singapura membatasi informasi yang diberitakan dengan alasan 

‘keamanan’. Seperti contoh, insiden cyberattack yang menyerang Singhealth pada 

tahun 2018. Pada kasus tersebut, CSA terkesan menutupi informasi dengan 

menolak untuk berkomentar kepada media mengenai identitas terduga pelaku 

serangan, demi alasan keamanan nasional. Justru organisasi non-pemerintah, 

Symantec yang berinisiatif untuk mengidentifikasi pelaku, yaitu kelompok 

cybercriminal dengan nama whitefly.134  Hal ini menjadi landasan pendapat penulis 

bahwa Singapura cukup, namun tidak sepenuhnya transparan dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat.   

                                                 
134 Kevin Kwang, “Cyber Espionage Group Whitefly behind SingHealth Hack: Symantec,” CNA, 

March 6, 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singhealth-hack-whitefly-

cyber-espionage-group-symantec-11317330) 
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5.2.2. Development of anti-corruption oversight mechanism 

 Kita akan melihat upaya Singapura dalam mengantisipasi tindakan korupsi 

pada bagian pendekatan ini. Menurut Midgley, ini diperlukan untuk memastikan 

akuntabilitas negara dengan menghindari adanya koneksi antara aktor pemerintah 

dengan aktor kejahatan transnasional. 135  Adanya landasan hukum dan badan 

pengawas korupsi yang kuat, dapat meningkatkan resiko bagi aktor pemerintah 

untuk terlibat dalam korupsi dan kejahatan transnasional.  Variabel ini dapat 

diidentifikasi dengan mengamati mekanisme anti korupsi yang dimiliki negara 

seperti seperti landasan hukum, lembaga anti-korupsi, dan sebagainya.  

 Hukum anti korupsi di Singapura diatur dalam Prevention of Corruption 

Act. 136  Undang undang ini berdiri dan berlaku sejak tahun 1960 dan telah 

mengalami beberapa kali amandemen hingga saat ini. Badan yang ditunjuk untuk 

menegakkan hukum korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah 

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). CPIB adalah badan pemerintahan 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menginvestigasi dan melakukan 

penuntutan pada kasus korupsi di Singapura. Menurut CPIB, korupsi didefinisikan 

sebagai segala bentuk suapan baik berupa uang maupun bukan, yang diterima 

maupun diberikan oleh anggota layanan publik, sebagai imbalan untuk segala 

tindakan yang menyangkut badan layanan publik terkait. 137  Dengan kata lain, 

korupsi adalah segala tindakan penyalahgunaan posisi atau jabatan seseorang dalam 

                                                 
135 Midgley 2014, op. cit. 
136  “ Prevention of Corruption Act,” Singapore Statutes Online, accessed October 29, 2019, 

https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960. 
137  “Prevention of Corruption Act,” Corrupt Practices Investigation Bureau (Corrupt Practices 

Investigation Bureau, October 26, 2015), https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/prevention-of-

corruption-act. 
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suatu organisasi, di luar kewajibannya dalam organisasi tersebut, atas perintah 

orang lain dengan imbalan. Hukum tindakan korupsi di Singapura dapat mencapai 

denda sebesar $ 100.000 atau lima tahun penjara. 

 Berikut ini adalah beberapa program dan upaya Singapura, khususnya CPIB 

dalam memperkuat mekanisme anti-korupsi. Pertama, pada tahun 2015 

diadakannya kegiatan  Anti-Corruption Executive Programme (ACE). Ini adalah 

kegiatan berbagi dan diskusi mengenai isu korupsi yang dihadiri oleh akademisi 

dan penegak hukum dari berbagai negara.138 Selain CPIB, agensi lain yang terlibat 

dalam program ini antara lain : Immigrations and Checkpoints Authority of 

Singapore (ICA), the Singapore Police Force (SPF) dan Malaysia Anti-Corruption 

Commission (MACC). Selanjutnya, pada tahun 2017, CPIB mendirikan Corruption 

Reporting & Heritage Centre (CRHC) baru atau cabang kantor untuk pusat 

pelaporan tindakan korupsi, yang mulai beroperasi mulai 9 Januari.139 Selain dapat 

melakukan pelaporan, masyarakat juga dapat mengunjungi heritage gallery, 

dimana mereka dapat belajar tentang perjalanan Singapura dalam menangani 

korupsi. Upaya peningkatan mekanisme anti-korupsi selanjutnya, adalah pelatihan 

penanganan korupsi, yang diselenggarakan oleh UNODC bersama CPIB pada 

tahun 2018. 140  Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penegak 

                                                 
138 CPIB, “Anti-Corruption Executive Programme (ACE) 2015,” Corrupt Practices Investigation 

Bureau (Corrupt Practices Investigation Bureau, October 26, 2015), https://www.cpib.gov.sg/press-

room/events/anti-corruption-executive-programme-ace-2015) 
139  CPIB, “Corruption Reporting & Heritage Centre,” Corrupt Practices Investigation Bureau 

(Corrupt Practices Investigation Bureau, February 15, 2017), https://www.cpib.gov.sg/press-

room/events/corruption-reporting-heritage-centre) 
140 CPIB, “UNODC, Singapore Collaborate to Boost Corruption Investigations in the Asia-Pacific,” 

Corrupt Practices Investigation Bureau (Corrupt Practices Investigation Bureau, June 18, 2018), 

https://www.cpib.gov.sg/press-room/events/unodc-singapore-collaborate-boost-corruption-

investigations-asia-pacific) 
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hukum dalam menangani tindakan korupsi.  Pelatihan ini tidak hanya mencakup 

penanganan korupsi pada tingkat nasional, melainkan juga kasus korupsi tingkat 

transnasional. 

 Pada tahun 2018 terdapat kasus korupsi yang berkaitan dengan cybercrime. 

Seorang petugas penjara ditangkap karena mengakses data tahanan tempat dia 

bekerja secara tidak sah.141 Pelaku bernam Firoz Khan Shaik Fazaluddin, mengaku 

menerima perintah dari atasannya, Kobi Krishna Ayavoo yang sedang diskors dari 

tugasnya untuk mengakses sistem informasi rehabilitasi tahanan untuk meminta 

data salah satu tahanan. Diduga Kobi melakukan hal teresebut untuk urusan pribadi.   

Atas perbuatan diatas, Kobi dianggap telah melakukan pelanggaran kepercayaan. 

Sementara itu, Firoz menghadapi hukuman denda $4.000 atas computer misuse dan 

Kobi menghadapi hukuman penjara 5 tahun atau denda sebesar $100.000.142 

 Pada kasus tersebut kita dapat melihat adanya keterkaitan antara korupsi 

dengan aktivitas kejahatan cybercrime. Kasus diatas juga mengkonfirmasi 

anggapan Midgley yang berkata bahwa kadang kejahatan transnasional dapat 

terjadi karena ada oknum negara yang melancarkan hal tersebut. Dari situ kita dapat 

melihat upaya penanganan korupsi demi terciptanya akuntabilitas pemerintah 

dalam menciptakan keamananan.  

                                                 
141 Elena Chong, “Prison Officer Fined $4k for Computer Misuse,” The Straits Times, March 1, 

2018, https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/prison-officer-fined-4k-for-computer-

misuse. 
142 “Prison Officer Fined S$4,000 for Illegally Accessing Inmate's Data,” TODAYonline, March 1, 

2018, https://www.todayonline.com/singapore/prison-officer-fined-s4000-illegally-accessing-

inmates-data. 
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 Tidak banyak data terkait kasus Korupsi di Singapura. Hal ini karena 

memang tingkat korupsi di Singapura dibilang cukup rendah. Menurut Corruption 

Perception Index 2018, Singapura menempati peringkat ke 3 dari 180 negara 

sebagai negara paling bersih dari korupsi dengan skor 85 dari 100.143 Pada Index 

tersebut, Singapura juga menjadi satu-satunya negara Asia yang menempati 

peringkat 10 besar. Hal ini tidak lepas dari upaya CPIB dalam menangani korupsi 

demi menjaga akuntabilitas negara.  

 

5.3 Managed Adaptation of Crime 

Teori ini berbicara tentang cara negara untuk mengurangi kerugian akibat 

kejahatan transnasional, daripada menghadapi ancaman kejahatan tersebut secara 

langsung. Dengan kata lain, tujuan utama dari teori ini adalah mitigasi dampak 

negatif kejahatan transnasional. Cara-cara ini mencakup upaya untuk mengurangi 

hukuman jenis kejahatan yang dianggap kurang merugikan, dan upaya bersifat 

pemulihan bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari suatu kejahatan 

transnasional. teori ini berusaha menangani ancaman kejahatan transnasional pada 

hampir semua level dari facilitation networks hingga global political and economic 

system. Teori ini tidak menangani level the bussinesses karena pendekatannya yang 

bersifat tidak langsung, Selanjutnya, bagian ini akan membahas upaya 

dekriminalisasi dan pendekatan harm reduction  di Singapura yang berkaitan 

dengan cybercrime.  

                                                 
143  Transparency International , “Corruption Perceptions Index 2018,” www.transparency.org, 

accessed October 29, 2019, https://www.transparency.org/cpi2018. 
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5.3.1 Harm reduction approaches 

 Pendekatan ini akan melihat rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk 

mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh kejahatan transnasional. 

Pendekatan ini ditujukan untuk masyarakat yang menjadi target atau terkena 

dampak negatif dari aktivitas kejahatan transnasional. Berdasarkan theory of 

change, pendekatan harm reduction merujuk pada seperangkat kebijakan dan 

program yang meminimalisir efek sosial, kesehatan, dan ekonomi dari aktivitas 

kejahatan transnasional di masyarakat.144 Upaya ini tidak selalu bertujuan untuk 

mengurangi aktivitas kejahatan transnasional secara langsung. Pada bagian ini, 

penulis akan mengidentifikasi kebijakan dan program Singapura untuk 

meminimalisir dampak yang disebabkan oleh cybercrime.  

 Menciptakan sistem untuk merespon dan mengantisipasi terhadap ancaman 

cybercrime adalah salah satu bagian dari rencana Singapura yang terdapat dalam 

cybersecurity plan. 145  Lembaga yang berfungsi untuk memberikan bantuan 

terhadap organisasi dan individu yang mengalami permasalahan dalam menanggapi 

insiden cyberattack Di Singapura adalah SingCERT (Singapore Emergency 

Response Team). SingCERTadalah salah satu unit dibawah CSA yang mertugas 

untuk memfasilitasi upaya deteksi, resolusi, dan pencegahan terhadap insiden 

terkait cybersecurity. 146  SingCERT berperan untuk memberikan bantuan teknis 

langkah-langkah perbaikan kepada masyarakat yang mengalami insiden 

                                                 
144 Midgley 2014, op. cit. 
145 Cybersecurity plan 2016, op. cit 
146 Ibid 
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cybercrime untuk memitigasi kerugian yang diderita.147 SingCERT juga berperan 

sebagai tempat masyarakat untuk melaporkan insiden terkait ancaman cybercrime. 

Pada website SingCERT pengunjung dapat melihat update terbaru terkait kondisi 

cybersecurity Singapura, serta trend ancaman cybercrime terbaru. Sebagai saluran 

pelaporan terhadap insiden cybercrime bagi masyarakat, SingCERT seringkali 

terlibat dalam beberapa kasus, Misalnya insiden data breach di MINDEF dan 

Singhealth.  

 Menurut Midgley, upaya mitigasi melalui kebijakan dan program harm 

reduction dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. 148  Ini 

yang berusaha Singapura lakukan melalui program SingCERT. Pada kasus ini, 

SingCERT menjadi ruang bagi masyarakat Singapura untuk melaporkan insiden 

cybersecurity sebagai pemandu langkah langkah perbaikan. Seringkali insiden 

cyberattack terhadap suatu organisasi di Singapura akan melibatkan SingCERT 

dalam upaya penindaklanjutannya. Hal ini membuktikan adanya ikatan 

kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. 

 Meskipun SingCERT didesain sebagai fasilitas deteksi, resolusi, dan 

pencegahan terhadap serangan cybercrime, tidak begitu terlihat fungsi resolusi dari 

lembaga ini. Fungsi deteksi, dan pencegahan dapat mudah dideteksi dengan 

beberapa kali SingCERT terlibat dengan serangan cybercrime untuk 

mengidentifikasi kerusakan, serta bagaimana SingCERT memberikan informasi 

                                                 
147  “You've Been Hacked. What's Your Response Plan?,” Cyber Security Agency, accessed 

November 4, 2019, https://www.csa.gov.sg/gosafeonline/go-safe-for-business/smes/youve-been-

hacked-whats-your-response-plan. 
148 Midgley 2014, op. cit. 



81 

 

kepada publik tentang trend cybersecurity. Hal ini mungkin dikarenakan sifat dari 

serangan cybercrime itu sendiri yang kadang memang tidak dapat dipulihkan. 

Misalnya, pada serangan data breach baik di MINDEF, maupun Singhealth, ketika 

pelaku sudah mendapatkan data yang dicuri, tidak ada lagi yang bisa dilakukan 

untuk membatalkan tindakan tersebut. Upaya restorasi yang paling memungkinkan 

untuk dilakukan oleh SingCERT maupun CSA adalah perbaikan atau peningkatan 

sistem keamanan pada organisasi terkait. Ini adalah kemungkinan alasan kenapa 

Singapura terkesan lebih menitikberatkan upaya preventif dalam menghadapi 

ancaman cybercrime. 

5.3.2 Decriminalisation  

 Menurut Midgley, pendekatan decriminalisation adalah pengurangan 

hukuman terhadap suatu bentuk kejahatan transnasional.149 Terdapat dua bentuk 

dalam decriminalization, de jure dan de facto. 150  Bentuk pertama, adalah 

dekriminalisasi secara de jure, yaitu dengan penghapusan sanksi dalam undang 

undang yang mengatur tindakan kejahatan tertentu secara spesifik. Dengan 

mengurangi sanksi terhadap jenis tindakan yang dianggap kurang merugikan, 

pemerintah dapat meningkatkan komitmen untuk jenis kejahatan yang lain yang 

memiliki urgensi lebih tinggi. Bentuk lain dari decriminalization adalah dengan 

dekriminalisasi secara de facto, yaitu untuk mentoleransi suatu perbuatan yang 

dianggap kejahatan, tanpa melakukan perubahan pada dasar hukum itu sendiri, 

dengan anggapan perbuatan tersebut masih illegal. Pada bagian ini, penulis akan 

                                                 
149 Midgley 2014, op. cit. 
150 ibid 
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mengamati apakah Singapura melakukan perubahan sanksi terhadap salah satu 

tindakan cybercrime selama periode waktu yang ditentukan, dalam undang-undang 

yang mengatur aktivitas cybercrime. 

 Selama jangka waktu yang ditentukan, tahun 2015 hingga 2018, penulis 

tidak menemukan perubahan terhadap kebijakan maupun undang-undang yang 

bertujuan untuk menghilangkan atau meringankan hukuman bagi tindakan 

cybercrime baik dalam computer misuse act maupun criminal law reform act. Apa 

yang dilakukan Singapura justru sebaliknya, yaitu memperluas konteks cybercrime 

dengan mengkriminalisasi tindakan pelecehan seksual di internet, melalui 

amandemen criminal law reform act. 151  Hal ini membuktikan, secara de jure, 

Singapura tidak memiliki niatan untuk mentolerir maupun meringankan tindakan 

cybercrime.  

 Akan tetapi, secara de facto, penulis menemukan aktivitas yang 

diperbolehkan oleh Singapura untuk dilakukan dengan syarat tertentu. Aktivitas itu 

adalah hacking, atau upaya memperoleh akses terhadap sistem atau komputer orang 

lain secara paksa dari pihak luar, yang merupakan sebuah pelanggaran dan sudah 

diatur dalam undang-undang computer misuse act. Dekriminalisasi ini dilakukan 

melalui sebuah kontes dengan nama ‘Bug Bounty Programme’ yang 

diselenggarakan oleh MINDEF (Ministry of Defence) yang bekerjasama dengan 

perusahaan Amerika Serikat,  HackerOne. 152  Pada tahun 2017, MINDEF 

                                                 
151 “Criminal Law Reform Act 2019,” Singapore Statutes Online, accessed November 4, 2019, 

https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/15-2019/Published/20190604?DocDate=20190604. 
152 Lim Min Zhang, “Mindef to Invite Hackers to Break into Its Internet-Connected Systems to 

Detect Weaknesses,” The Straits Times, December 12, 2017, 
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mengundang hacker lokal maupun internasional untuk mencoba meretas dan 

menemukan kelemahan atau bug dalam sistem informasi MINDEF, dengan hadiah 

berkisar dari $ 150 hingga $ 20.000, berdasarkan tingkat bug yang ditemukan.153  

 Selama tiga minggu program tersebut diselenggarakan, MINDEF menerima 

laporan 35 kerentanan atau bug dalam sistem yang dikonteskan.154 Terdapat 23 

kerentanan level rendah, 10 kerentanan level sedang, 2 kerentanan level tinggi, dan 

tidak ada kerentanan level kritis. Partisipan kontes ini berasal dari beragam negara 

di penjuru dunia, antara lain, Amerika Serikat, India, Romania, Kanada, Russia, 

Swedia, Irlandia, Mesir, Pakistan, dan Singapura itu sendiri.155 17 hacker yang 

berhasil menemukan bug dalam sistem MINDEF tersebut telah menerima hadiah 

yang ditawarkan dengan total senilai $ 14.750. Salah satu dari partisipan yang 

berhasil menemukan kerentanan sistem tersebut adalah warga lokal Singapura. Mr. 

Darrel seorang warga lokal Singapura berhasil menemukan 9 bug atau kerentanan 

dalam sistem MINDEF, dan menjadi salah satu peraih tertinggi dari 300 hacker 

partisipan kontes ini. 156  Mr Darrel mendapatkan hadiah sebesar $5.000 atas 

keberhasilannya. Nilai tersebut setara dengan sepertiga dari total hadiah yang 

diberikan MINDEF kepada seluruh pemenang. 

                                                 
https://www.straitstimes.com/singapore/defence-ministry-to-invite-300-hackers-to-hack-its-

internet-connected-systems. 
153 ibid 
154 “Singapore Ministry of Defence Concludes Successful Ethical Hacking Program,” HackerOne, 

accessed November 4, 2019, https://www.hackerone.com/press-release/singapore-ministry-

defence-concludes-successful-ethical-hacking-program. 
155 ibid 
156  “Hacking His Way to the Top: 30-Year-Old S'porean Shines in Mindef's Bug-Bounty 

Programme,” TODAYonline, February 21, 2018, https://www.todayonline.com/singapore/hacking-
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 Upaya dekriminalisasi sendiri masih belum dapat dipastikan keefektifannya 

dalam mengurangi aktivitas transnasional, karena asumsi nya masih diperdebatkan. 

Beberapa negara mengunakan upaya dekriminalisasi terhadap salah satu bentuk 

aktivitas yang dianggap kurang berbahaya, agar lebih diterima oleh masyarakat, dan 

tidak melakukan aktivitas kejahatan yang lainnya. Midgley mengatakan, 

Dekriminalisasi memiliki berbagai makna dalam konteks yang berbeda, ada yang 

berarti melegalkan suatu tindakan yang sebelumnya dianggap kejahatan, dan ada 

yang membolehkan suatu tindakan kejahatan tanpa mengubah status hukum 

tindakan tersebut.157 Dalam kasus ini, dekriminalisasi dilakukan oleh Singapura 

tidak secara de jure, namun secara de facto. Dalam melakukan dekriminalisasi, 

Singapura tidak melakukan peringanan atau penghilangan hukuman pada undang 

undang dan dasar hukum yang ada, akan tetapi dilakukan dengan sebuah kontes 

dimana partisipannya adalah individu yang memiliki keterampilan dalam hacking, 

yang merupakan salah satu bentuk cybercrime. Melalui kontes ini, Singapura tidak 

berarti melegalkan perbuatan hacking, karena masih dianggap sebagai pelanggaran 

dalam computer misuse act, akan tetapi memberikan toleransi, bahkan hadiah bagi 

para hackers yang berhasil menemukan kelemahan dalam sistem MINDEF.  

 Meskipun tidak ada perubahan terhadap landasan hukum yang mengatur 

tindakan cybercrime, kita dapat melihat komitmen Singapura dalam menciptakan 

cybersecurity melalui kontes bug bounty dari MINDEF dan HackerOne. Kontes ini 

selain menunjukkan kepercayaan diri Singapura, terutama MINDEF, terhadap 

cybersecurity yang mereka miliki, juga dapat berperan sebagai ruang kerjasama 
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baik dari pihak Singapura dan para hacker di dunia dalam pengembangan kapasitas. 

Di satu sisi, Singapura memiliki ruang untuk semakin mengembangkan 

cybersecurity melalui data masukan yang diperoleh dari hasil kontes, dan di sisi 

lain, para hacker termotivasi dengan jumlah uang yang didapat serta belajar banyak 

dari aktivitas hacking yang dilakukan. Pada dasarnya upaya ini bersifat win-win 

bagi kedua pihak, baik dari MINDEF, maupun para hacker.  

  

 

5.4 Cultural Change 

Teori cultural change berangkat dari adanya anggapan adanya simpati atau 

dukungan dari masyarakat terhadap tindakan kejahatan transnasional yang 

memperkuat aktivitas tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk meminimalisir hal 

tersebut dengan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Cultural change menangani ancaman kejahatan transnasional pada level social 

political and economic vulnerabilities, dan support networks. Maka fokus aktivitas 

penanganannya dilakukan untuk semakin membatasi ruang bagi aktor kejahatan 

transnasional untuk melakukan aktivitasnya di tingkat masyarakat. Teori ini dapat 

diterapkan negara dengan lebih melibatkan diri terhadap masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan transnasional. 

kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dapat memberikan 

keunggulan bagi pemerintah untuk menangani ancaman kejahatan transnasional. 

pada bagian ini penulis akan mengidentifikasi upaya Singapura untuk melibatkan 



86 

 

diri terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap cybersecurity 

melalui pendekatan media engagement dan community change.  

5.4.1 Media Mobilization 

 Pendekatan media mobilization berbicara tentang upaya penyaluran 

informasi terhadap masyarakat. Media memiliki peran besar dalam pendekatan ini, 

karena media adalah sumber utama masyarakat mendapaktan informasi yang 

terpercaya dan valid. Midgley beranggapan bahwa dengan masyarakat yang lebih 

berwawasan terhadap terhadap kejahatan transnasional, masyarakat akan semakin 

enggan untuk terlibat di dalamnya, sehingga dukungan terhadap kejahatan 

transnasional semakin berkurang pula dan pemerintah dapat lebih unggul untuk 

menangani ancaman yang ditimbulkan.158  

 Terdapat beberapa media massa swasta yang memberikan informasi dan 

berita secara nasional maupun internasional seperti StraitTimes, today, 

channelnewsasia, dan beberapa media lain. Channel channel tersebut dimiliki oleh 

dua perusahaan press terbesar di Singapura yaitu Singapore Press Holdings dan 

MediaCorp. 159  Dapat dilihat pemberitaan terkait insiden-insiden cybercrime 

sebagai konten topik oleh mediia-media diatas. Beberapa media tersebut juga 

menjadi sumber penulis dalam penelitian ini. Hampir semua kasus dan berita dalam 

penelitian ini bersumber pada media tersebut. Beberapa kasus cybercrime yang 

diliput media diatas antara lain, penangkapan hacker sindikat penyelundupan, kasus 
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https://www.bbc.com/news/world-asia-15966553) 



87 

 

MINDEF data breach, kasus singhealth data breach, infeksi WannaCry, serta 

kejadian-kejadian cybercrime lainnya.  

 Selain jurnalisme media massa, dalam memberikan informasi seputar 

cybersecurity lembaga dan badan pemerintahan memiliki rilis media mereka sendiri 

misalnya, Singapore Police Force. Pada halaman website SPF, pengunjung dapat 

mengakses bagian media releases untuk melihat hasil investigasi dan penegakan 

hukum kepolisian Singapura terhadap para pelanggar hukum. 160  Halaman ini 

menjadi ruang hubungan masyarakat bagi kepolisian Singapura dalam memberikan 

informasi terkait tindakan kejahatan. Dapat juga diamati pemberitaan terkait 

cybercrime juga menjadi topik dalam halaman tersebut, seperti tertangkapnya 

seorang serial hacker yang menyalahgunakan akses paypal beberapa masyarakat 

pada 2018, penangkapan scammer online pada 2016, dan beberapa laporan lainnya. 

Sebagian besar rilis media di halaman SPF berupa penangkapan kriminal.  

 Dari segi akses, Singapura menyediakan fasilitas yang cukup bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi. Baik dari media massa dan media rilis 

lembaga pemerintah memberikan beragam informasi dan trend nasional dan 

internasional termasuk informasi seputar cybercrime.  Akan tetapi, hal yang perlu 

menjadi perhatian dalam media Singapura adalah tingkat kebebasan pers. Media di 

Singapura dianggap terlalu di monopoli oleh pemerintah. Dua aktor Media yang 

                                                 
160  “News,” Singapore Police Force, accessed November 12, 2019, 

https://www.police.gov.sg/Media-Room/News) 
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mendominasi media massa di Singapura, Singapore Press Holdings dan 

MediaCorp dikabarkan memiliki koneksi yang erat dengan pemerintah.161  

 Apabila berbicara mengenai kebebasan berpendapat, Singapura dinilai tidak 

terlalu demokratis dalam menjamin hal tersebut. Penulis beranggapan bahwa 

Singapura terkesan represif dalam mengatur alur informasi. Dengan kata lain, kuasa 

dalam mengolah informasi terlalu besar di tangan pemerintah.  Singapura memang 

memiliki kapabilitas yang cukup bagus dalam menyediakan akses terhadap 

informasi yang disediakan, namun tidak membuka jalur yang luas bagi masyarakat 

atau sektor swasta untuk mengelola informasi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan 

disahkannya Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill. Dengan 

adanya undang-undang tersebut membuktikan pemerintah tidak mempercayai 

masyarakat dalam mengolah informasi. Undang-undang ini juga dapat menjadi 

justifikasi pemerintah untuk membungkam siapapun yang mereka anggap ‘tidak 

benar’. Berdasarkan ranking mendunia oleh Reporters Without Borders, Singapura 

menempati urutan 151 dari 180 negara, dalam kategori kebebasan pers.162 Sensor 

media adalah hal yang ketat dilakukan Singapura sejak dulu. Topik ini juga yang 

menjadi latar belakang kejadian cyberattack pada tahun 2013. Dikabarkan juga 

setelah peristiwa tersebut, muncul beberapa simpatisan dari masyarakat yang 

mendukung aksi tersebut dan melakukan hal yang sama. Ini adalah salah satu 

kemungkinan kenapa Singapura memilih untuk meningkatkan kendali pemerintah 

terhadap media. Peristiwa tahun 2013 menjadi contoh bagaimana masyarakat 

                                                 
161 Bbc news 2017, op. cit.  
162 “2019 World Press Freedom Index: Reporters Without Borders,” RSF, accessed October 29, 

2019, https://rsf.org/en/ranking#. 
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memberikan dukungan terhadap aktivitas kejahatan transnasional. Peningkatan 

pengawasan pemerintah yang ketat terhadap media adalah upaya Singapura untuk 

memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi.  

   

5.4.2 Community Change 

  Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan apa yang Midgley 

sebut sebagai “culture of lawfulness”, yang dapat dimaknai sebagai budaya 

masyarakat yang taat terhadap hukum. Dengan terciptanya culture of lawfulness, 

aktivitas kejahatan transnasional semakin memiliki ruang yang sedikit untuk 

bergerak. 163  Hal tersebut juga dapat menjadi bentuk kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Culture of lawfulness tercipta ketika masyarakat memiliki 

kesadaran yang cukup tinggi terhadap aktivitas kejahatan, dan mempercayakan 

penanganan kejahatan tersebut kepada pemerintah. Culture of lawfulness dapat 

dibangun melalui upaya edukasi, informasi publik, dan segala aktivitas yang 

ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan 

hukum nasional. Pada bagian ini, penulis akan mengidentifikasi bagaimana 

Singapura melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan edukasi 

dan informasi seputar cybersecurity. 

  Upaya edukasi masyarakat seputar cybersecurity yang dilakukan Singapura 

salah satunya adalah melalui Gosafeonline. Ini adalah salah satu unit dibawah CSA 

yang bertugas untuk memberikan panduan dan langkah-langkah untuk 

                                                 
163 Midgley 2014, op. cit. 
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meningkatkan keamanan menjaga data dan koneksi bagi masyarakat. Gosafeonline 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap cybersecurity. Pada 

halaman website gosafeonline kita dapat mengakses berbagai panduan seputar 

cybersecurity yang ditujukan untuk berbagai bagian masyarakat, seperti pelajar, 

orang tua, hingga pekerja. 164  Gosafe online menyediakan informasi panduan 

cybersecurity untuk berbagai keperluan berdasarkan kategori masyarakat yang 

berbeda, misalnya dalam kategori cybersecurity untuk orangtua, pengunjung 

website dapat melihat informasi cybersecurity untuk menangani hal-hal seperti 

cyberbully, keamanan dasar berinternet bagi keluarga, dan sejenisnya. Selain 

panduan cybersecurity dasar untuk masyarakat umum, gosafeonline juga 

menyediakan e-book panduan pengelolaan cybersecurity tingkat lanjut bagi 

organisasi dan bisnis. Panduan lanjutan tersebut antara lain, panduan perlindungan 

data personal bagi organisasi, panduan mengelola pembobolan data, panduan 

mengamankan data personal, dan panduan mengelola website bagi perusahaan. 

Hingga saat ini, website gosafeonline masih beroperasi dan terus memperbarui 

artikel mengikuti trend cybersecurity yang terus berkembang.  

  Program pendekatan masyarakat lainnya seputar cybercrime adalah 

crimewatch. Ini adalah drama serial acara tv oleh Singapore police force mengenai 

penegakan hukum kepolisian Singapura. Kepolisian Singapura bersama CSA 

mereka ulang kejadian-kejadian cybercrime yang pernah terjadi ke dalam beberapa 

                                                 
164  “Gosafeonline Cyber Security Awareness Alliance,” Cyber Security Agency, accessed 

November 12, 2019, https://www.csa.gov.sg/gosafeonline) 
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episode crimewatch.165 Beberapa kasus cybercrime yang diadaptasi ke dalam serial 

crimewatch antara lain, sebuah kasus love scam yang tayang pada crimewatch 2015 

episode 8. Pada episode ini diceritakan pengalaman seorang warga yang menjadi 

korban penipuan melalui sebuah dating app, dimana pelaku dapat memalsukan 

lokasinya dalam menjalankan aksinya, yang berujung pada kehilangan sejumlah 

uang. Kasus dengan modus serupa juga dilaporkan terjadi sebanyak 141 kasus pada 

tahun 2015 dengan total kerugian $ 3.79 juta. Kasus selanjutnya adalah salah satu 

kasus cyberattack terbesar di Singapura, 2013 messiah cyber attack, yang 

ditayangkan pada crimewatch 2015 episode 10. Episode ini menceritakan awal 

mula serangan terjadi mulai dari motif pelaku, dan bagaimana pelaku dapat 

melakukan aksinya, hingga proses investigasi dan penangkapan pelaku oleh 

Singapore police force di Malaysia. Episode selanjutnya yang mengangkat 

ancaman cybercrime adalah crimewatch 2016 episode 5, yang menceritakan dua  

kasus yaitu seorang warga yang secara tidak sadar terlibat dalam sindikat penipuan 

online melalui sebuah lowongan kerja palsu yang diterima melalui e-mail, dan 

sebuah kasus pemerasan online menggunakan ransomware pada sebuah pemilik 

bisnis. Kasus cybercrime yang terakhir diadaptasi ke dalam serial crimewatch ada 

di crimewatch 2018 episode 8. Episode  mereka ulang kasus peretasan akun e-wallet 

Paypal melalui dark web, yang berujung pada tertangkapnya seorang warga dewasa 

                                                 
165  “Crimewatch: Cybercrime Cases,” Cyber Security Agency, accessed November 12, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/gosafeonline/resources/crimewatch) 
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dan dua remaja. Semua episode crimewatch telah diunggah ke channel Singapore 

Police Force di youtube.166  

  Melalui tontonan edukatif berupa serial televisi yang me-reka ulang kasus 

cybercrime yang terjadi di level masyarakat, dapat dilihat sebagai cara Singapura 

untuk mempromosikan kesadaran akan ancaman kejahatan, termasuk cybercrime, 

terhadap masyarakat. Dalam acara tersebut juga dilengkapi dengan pesan dan 

himbauan kepada penonton untuk melindungi diri dari ancaman kasus yang 

diangkat, serta konsekuensi hukum dari kejahatan dalam kasus tersebut. Hal ini 

adalah upaya untuk menciptakan apa yang disebut Midgley sebagai “culture of 

lawfulness” di masyarakat Singapura. 

  Acara serial televisi crimewatch selain menjadi acara drama yang me-reka 

ulang kasus kejahatan di Singapura, juga memiliki konten yang informatif di 

dalamnya. Secara umum, acara ini disusun dengan format drama reka ulang yang 

mengambil sudut pandang korban, pelaku, dan penegak hukum, kemudian diikuti 

oleh beberapa pesan informatif dari pihak yang berwenang seperti SPF dan CSA 

terkait kasus tersebut. Ini dapat menjadi cara yang bagus untuk mempromosikan 

trend kejahatan yang dihadapi masyarakat, upaya pencegahan dari masyarakat 

sendiri, serta konsekuensi hukum dari tindakan kejahatan tersebut. Pemerintah 

Singapura menunjukkan upayanya untuk meraih kepercayaan dari masyarakat 

melalui upaya ini.  

                                                 
166 Spf Community Outreach, “Singapore Police Force,” YouTube, accessed November 12, 2019, 

https://www.youtube.com/channel/UCVHslVZDC3bT0RdYF5a7vhw) 
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5.5 Economic Transformation 

 Cybercrime adalah jenis kejahatan yang relatif lebih sering terjadi di negara 

dengan tingkat GDP yang tinggi. Singapura termasuk negara dengan GDP yang 

tinggi dengan pendapatan $364 miliar pada 2018.167 Midgley berasumsi bahwa 

negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga memiliki kapasitas 

yang tinggi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.168 Selain itu, 

dikaitkan juga antara struktur ekonomi negara dengan kejahatan transnasional 

dengan asumsi bahwa  kemiskinan mendorong masyarakat untuk melakukan 

kejahatan. Untuk itu, negara perlu meningkatkan upaya pembangunan ekonomi di 

masyarakat demi mengurangi kecenderungan masyarakat untuk melakukan 

tindakan kejahatan. Hal tersebut dapat dicapai dengan memastikan terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat, serta program-program pelatihan untuk menyerap 

tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Teori economic 

transformation bergerak pada tingkat social political and economic vulnerabilities, 

sehingga cara penanganan yang diambil bersifat tidak langsung, yaitu dengan 

peningkatan kualitas masyarakat. Karena itu, pada bagian ini, akan dijelaskan 

bagaimana Singapura mencapai dua hal tersebut dalam kaitannya dengan 

cybercrime, melalui pendekatan improved access to and quality of basic service 

dan economic diversivication.  

                                                 
167 “GDP (Current US$) - Singapore,” Data (The World Bank), accessed November 12, 2019, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=SG&start=2005) 
168 Midgley 2014, op. cit. 
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5.5.1 Economic diversification 

 Pendekatan ini akan berbicara tentang ketenagakerjaan dan tingkat 

pengangguran di masyarakat. Upaya ini berangkat dari asumsi bahwa tingkat 

pengangguran masyarakat meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk terlibat 

dalam aktivitas kejahatan transnasional. maka dari itu, negara perlu memastikan 

masyarakatnya memiliki penghidupan yang layak. Midgley berasumsi aktor 

kejahatan transnasional muncul dari masyarakat yang tidak memiliki alternatif mata 

pencaharian.169 Jika masyarakat memiliki kapasitas yang cukup untuk memiliki 

penghidupan yang layak, mereka tidak akan memilih untuk melakukan tindakak 

kejahatan. Selain itu, dalam kaitannya dengan penanganan cybercrime pemerintah 

perlu meningkatkan kapasitas tenaga kerja pada bidang cybersecurity. Disini akan 

dijelaskan bagaimana Singapura meningkatkan jumlah dan kapasitas calon tenaga 

kerja secara, terutama  penyerapan tenaga kerja di bidang cybersecurity.  

 Salah satu upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja Singapura adalah 

program MINDEF cyber NSF scheme. Ini adalah program kerjasama antara 

MINDEF, CSA, dan Singapore Institute of Technology untuk meningkatkan 

pertahanan di ruang siber dengan meningkatkan tenaga ahli cybersecurity dalam 

angkatan militer Singapura. 170  Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

potensi dan kemampuan angkatan wajib militer (Full-time National Servicemen) 

Singapura demi memperkuat pertahanan cybersecurity. Angkatan wajib militer 

                                                 
169 ibid 
170 “SIT Partners MINDEF to Offer Cyber NSF Scheme,” Digital Newsroom (Singapore Institute of 

Technology, February 26, 2018), https://www.singaporetech.edu.sg/digitalnewsroom/sit-partners-

mindef-to-offer-cyber-nsf-scheme/) 
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singapura akan mendapat kesempatan untuk menjadi spesialis cybersecurity untuk 

Singapore Armed Force. Melalui program ini, MINDEF melakukan seleksi 

terhadap semua angkatan wajib militer Singapura untuk kemudian menjalani 

pelatihan dalam pertahanan di ruang cyber. Peserta yang lolos seleksi dan 

memberikan hasil yang memuaskan selama program ini, akan menerima tawaran 

cyber specialist award, dimana mereka akan mendapat pelatihan dalam peran 

cybersecurity yang lebih lanjut, seperti incident response, penetration testing,  dan 

forensik.171   

 Indikator dari variabel economic diversification adalah vocational and skill 

training programme.172 Dengan kata lain variabel ini dapat dilihat dari bagaimana 

negara meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerjanya. Program cyber 

nsf scheme mewakili indikator tersebut. Melalui program ini, Singapura berusaha 

memberikan  pelatihan cybersecurity, bagi angkatan wajib militer, sehingga 

sehingga mereka memiliki keahlian tambahan sebelum terjun ke dunia kerja. 

Dengan adanya kemampuan tambahan tersebut, para angkatan wajib militer ini 

memiliki alternatif di bidang cybersecurity.  

 Tingkat pengangguran masyarakat Singapura dapat dianggap cukup rendah 

yaitu relatif stabil pada 3% dari tahun 2015 hingga 2018. Di sisi lain pada tahun 

2015 hingga 2018 Singapura memiliki jumlah rata-rata 3.600.000 orang tenaga 

kerja. Hal teresbut membuktikan tingginya tingkat produktivitas masyarakat 

Singapura. karena cybercrime adalah kejahatan yang memerlukan keterampilan 

                                                 
171 Cybersecurity landscape 2017, op. cit. hal 39 
172 Midgley 2014, op. cit. 
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khusus, atau masyarakat yang terdidik, pemerintah perlu memastikan keterampilan 

masyarakatnya tidak digunakan untuk aktivitas kejahatan. Dengan program nsf 

scheme, Singapura tidak hanya dapat menurunkan kecenderungan calon tenaga 

kerja untuk beralih ke dalam aktivitas cybercrime, mereka juga mendapat 

kesempatan dalam berkontribusi untuk menghalangi cybercrime itu sendiri.  

5.5.2 Improved access to and quality of basic service 

 Pendekatan ini berbicara tentang bagaimana pemerintah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat dengan program bantuan untuk misalnya pendidikan 

dan kesehatan. Logika dari pendekatan ini adalah dengan terpenuhinya akses 

masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, akan 

meminimalisir kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas kejahatan 

transnasional. 173  Pemerintah memiliki peran untuk memastikan terpenuhinya 

kebutuhan tersebut melalui alokasi anggaran nasional. dalam kaitannya dengan 

cybercrime, program pendidikan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat 

Singapura. Jadi, pada bagian ini penulis akan menjelaskan upaya Singapura dalam 

meningkatkan program pendidikan, terutama program yang berkaitan dengan 

cybersecurity. 
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Tabel 3 rangkuman APBN Singapura 174  

  

Data statistik APBN Singapura menunjukkan, terdapat pola peningkatan 

angka pendapatan yang stabil pada tahun 2015 sebesar $64,82 milliar hingga 2017 

sebesar $75,81 milliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018. 

Sedangkan untuk angka pengeluaran terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 

sebesar $67,44 milliar  hingga 2018 sebesar $78,99 milliar. Skema APBN 

Singapura dari tahun 2015 hingga 2018 memiliki pola yang relatif mirip. 

Pendapatan negara paling besar bersumber dari pajak korporat, diikuti oleh pajak 

perseorangan, barang dan jasa, dan penghasilan lainnya. 175  Sedangkan belanja 

negara paling besar digunakan untuk sektor pembangunan sosial yang seringkali 

mencapai hampir 50% dari total pengeluaran, kemudian diikuti oleh sektor 

keamanan & hubungan eksternal, pembangunan ekonomi, dan administrasi 

pemerintah. Sektor pembangunan sosial di dalamnya mencakup pendidikan, 

kesehatan, sumber daya, dan lain-lain.176  

                                                 
174  MOF, “Analysis Of Revenue And Expenditure,” Singapore Budget 2019 (Government of 

Singapore, February 18, 2019), https://www.singaporebudget.gov.sg/docs/default-

source/budget_2019/download/pdf/FY2019_Analysis_of_Revenue_and_Expenditure.pdf) 
175 ibid 
176 ibid 
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 Salah satu rencana anggaran bantuan pemerintah Singapura terhadap 

pendidikan secara umum adalah edusave. 177  Ini adalah skema berlapis oleh 

kementrian pendidikan Singapura untuk menunjang pendanaan siswa. Lapisan 

paling utama dari skema ini adalah Edusave contribution yang diberikan untuk 

semua pelajar Singapura berumur 7 hingga 16 tahun. Selain itu, ada edusave award 

yang merupakan anggaran yang diberikan untuk siswa dengan prestasi tinggi. 

Apabila edusave contribution hanya berlaku untuk sekolah dasar dan sekunder, 

edusave award berlaku dari tingkat 4 sekolah dasar hingga tingkat pre-university. 

Pada dasarnya, setiap siswa Singapura mulai dari tingkat dasar akan memiliki akun 

edusave yang akan diberi anggaran dari Ministry of Education setiap tahunnya. 

Anggaran yang diberikan rata-rata $ 200 setiap tahun untuk setiap siswa. Pada tahun 

2018 edusave contribution memberikan anggaran $200 untuk siswa sekolah tingkat 

dasar dan $ 240 untuk siswa sekolah tingkat sekunder.178 

 Singapura juga meluncurkan program bantuan pendidikan secara khusus di 

bidang cybersecurity. Salahsatunya adalah program beasiswa Smart Nation 

Scholarship. Program beasiswa ini didukung oleh CSA, Government Technology 

Agency (GovTech), dan Infocomm Media Development Authority (IMDA). 

Program ini diluncurkan pada tahun 2018 dan telah menyaring sejumlah empat 

belas pelajar terpilih. 179  Beasiswa ini ditujukan untuk membentuk sumberdaya 

manusia yang berbakat dalam bidang teknologi demi kepentingan masyarakat. Para 

                                                 
177 “Edusave Contributions | Ministry of Education,” Ministry of Education, accessed November 12, 

2019, https://beta.moe.gov.sg/fees-assistance-awards-scholarships/edusave-contributions/) 
178 ibid 
179 “Pioneer Batch of Smart Nation Scholars,” Cyber Security Agency, accessed November 12, 2019, 

https://www.csa.gov.sg/news/press-releases/pioneer-batch-of-smart-nation-scholars) 
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partisipan beasiswa terpilih akan menerima enam tahun pendidikan bagi program 

luar negeri, dan empat tahun pendidikan bagi program dalam negeri. Sekolah tinggi 

yang akan ditempuh oleh para peserta ini antara lain, National University of 

Singapore, Nanyang Technological University, dan University of Oxford.180  

 Pendidikan adalah prioritas utama untuk membentuk sumberdaya manusia 

yang berkualitas. Apabila masyarakat memiliki kapabilitas untuk memiliki 

penghidupan yang layak dari pendidikan yang dimiliki, kecenderungan untuk 

terlibat aktivitas yang melanggar hukum akan semakin kecil.181 Ini adalah argumen 

Midgley tentang kenapa bantuan pemerintah terhadap pendidikan punya peran 

penting dalam menangani kejahatan transnasional. Upaya pemerintah untuk 

memastikan pendidikan masyarakat terpenuhi, dapat dilihat sebagai cara agar 

masyarakat menghindari kegiatan kejahatan trasnasional.  

 Dukungan pemerintah terhadap pendidikan, khususnya beasiswa smart 

nation, selain dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia, juga merupakan upaya dalam mewujudkan insiatif smart nation. Upaya 

ini menunjukkan komitmen Singapura dalam mewujudkan digitalisasi dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk dari upaya singapura untuk 

membentuk pertahanan cybersecurity yang kuat, dengan mencetak sumberdaya 

manusia yang terlatih dalam teknologi informasi secara umum, tetapi juga 

cybersecurity.  

                                                 
180  “Annex A Information on Awardees,” Smart Nation Singapore, August 18, 2018, 

https://www.csa.gov.sg/~/media/csa/documents/smart nation/annex a information on awardees.pdf) 
181 Midgley 2014, op. cit. 
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5.6 Global Regulations 

Kejahatan transnasional bukan lagi hanya tindakan kejahatan yang dilakukan 

pada level domestik negara, namun ide, perencanaan, dan pelaksanaannya melewati 

batas-batas juridiksi negara. Karena itu, ancaman ini tidak cukup ditangani oleh 

masing-masing negara, akan tetapi diperlukan adanya harmonisasi serta kerjasama 

baik dalam hal aturan, informasi, penegakan hukum, hingga kapasitas penegak 

hukum, dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Bagian ini berusaha 

menangani ancaman kejahatan transnasional yang berada pada tingkat global 

political and economic system.  Pada bagian ini, penulis akan melihat upaya 

Singapura di tingkat Internasional dalam menangani ancaman cybercrime sebagai 

kejahatan transnasional. upaya tersebut akan diidentifikasi berdasarkan dua 

variabel yaitu global bodies yang mengacu pada partisipasi Singapura ke dalam 

organisasi internasional yang bertujuan untuk kerjasama penanganan kejahatan 

transnasional, dan global regulations yang akan berbicara mengenai konvensi 

internasional yang mengatur hukum terhadap isu yang dibahas yaitu cybercrime 

serta komitmen Singapura dalam menerapkan konvensi tersebut. 

5.6.1 Global bodies 

  Pendekatan ini membahas tentang upaya kerjasama dan koordinasi melalui 

organisiasi internasional dalam menangani kejahatan transnasional. Koordinasi 

dapat dilakukan melalui bantuan teknis, finansial, hingga penegakan hukum. 

Menurut Midgley, koordinasi organisasi internasional adalah mekanisme yang 
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efektif dalam  menangani kejahatan transnasional. 182  Karena itu, dengan 

pendekatan ini, penulis berusaha mengidentifikasi koordinasi aktivitas penanganan 

cyber crime melalui origanisasi internasional dimana Singapura menjadi partisipan 

di dalamnya. 

  Organisasi internasional pertama yang ingin penulis bahas disini adalah 

organisasi yang mewadahi kerjasama badan kepolisian di dunia, Interpol. Interpol 

memiliki perhatian terhadap tindakan kejahatan transnasional, termasuk cybercrime. 

Pada tahun 2017, INTERPOL bersama negara-negara ASEAN melaksanakan 

operasi bersama dalam kerjasama teknis penanganan cybercrime.183 Operasi  yang 

dilaksanakan di gedung INTERPOL Global Complex for Innovation (IGGI) diikuti 

oleh penyelidik dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand 

dan Vietnam untuk berbagi intelijen tentang tren aktivitas cybercrime di kawasan 

Asia Tenggara. IGGI juga dihadiri oleh para ahli perwakilan dari sektor swasta yang 

bergerak di bidang cybersecurity seperti Trend Micro, Kaspersky Lab, Cyber 

Defense Institute, Booz Allen Hamilton, British Telecom, Fortinet and Palo Alto 

Networks. Operasi ini memberikan hasil berupa identifikasi ratusan website 

berbahaya yang terinfeksi kode malware (beberapa diantaranya portal website 

pemerintah), beberapa operator website phising, dan sekitar 9000 server command 

                                                 
182 Midgley 2014, op. cit. 
183 “INTERPOL-Led Cybercrime Operation across ASEAN Unites Public and Private Sectors,” 

INTERPOL, accessed November 19, 2019, https://www.interpol.int/en/News-and-

Events/News/2017/INTERPOL-led-cybercrime-operation-across-ASEAN-unites-public-and-

private-sectors) 
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and control aktif yang dapat digunakan untuk menyebarkan malware dan 

meluncurkan serangan Distributed Denial of Service (DDoS).184 

  Selain melaksanakan kerjasama teknis dalam penanganan cybercrime, 

INTERPOL bersama ASEAN juga melaksanakan kerjasama dalam kegiatan 

pengembangan kapasitas. Melalui inisiatif ASEAN Cyber Capacity Development 

Project (ACCDP) negara-negara ASEAN memiliki wadah untuk memperkuat 

kemampuan penegak hukum untuk bekerjasama dalam menangani ancaman 

cybercrime.185 Projek ini, diusulkan oleh Singapore Ministry of Home Affairs, dan 

didanai oleh Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) untuk dilaksanakan dari tahun 

2016 hingga 2018.186  Ini adalah salah satu projek dari JAIF 2.0 dengan total dana 

sebesar $100.000.000.187 Keseluruhan kegiatan terdiri dari tinjauan kapabilitas tiap 

negara, pelatihan, seminar, dan workshop. Dalam kegiatan ini, Kepolisian 

Singapura memiliki peran sebagai instruktur pelatihan. 

  Theory of change mengindikasikan peran global bodies atau organisasi 

Internasional dalam menangani kejahatan transnasional meliputi bantuan finansial, 

teknis, dan pengembangan kapasitas penegakan hukum. 188   Kita dapat 

mengidentifikasi ketika indikator tersebut pada organisasi-organisasi Internasional  

yang diikuti oleh Singapura diatas. Melalui JAIF dapat diidentifikasi bantuan 

                                                 
184 ibid 
185 “ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP),” INTERPOL, accessed November 19, 

2019, https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cybercrime-training-for-police/ASEAN-

Cyber-Capacity-Development-Project-ACCDP) 
186 ibid 
187  “JAIF 2.0,” Japan-ASEAN Integration Fund, accessed November 19, 2019, 

https://jaif.asean.org/jaif2.html) 
188 Midgley 2014, op. cit. 
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finansial organisasi tersebut dalam mendukung projek pelatihan penanganan 

cybercrime. Kerjasama bantuan teknis dapat diterapkan pada operasi Interpol 

dengan negara-negara asean dalam berbagi informasi yang menghasilkan tinjauan 

ancaman cybercrime di kawasan asia tenggara. Kemudian, program pengembangan 

kapasitas ACCDP yang diusulkan oleh Singapura, dengan bantuan dana dari JAIF 

telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para penegak hukum negara-

negara ASEAN dalam menangani cybercrime.  

  Pada bagian ini, kita dapat melihat komitmen Singapura untuk 

meningkatkan keamanan di cyberspace, melalui peran-peran yang dilakukan pada 

setiap kerjasama internasional. Misalnya, program pengembangan kapasitas di 

tingkat ASEAN merupakan hasil usulan dari Singapura. Kemudian, pada operasi 

bersama INTERPOL dan ASEAN dalam berbagi informasi, dilaksanakan di IGGI 

yang berlokasi di Singapura. Pada projek pengembangan kapasitas juga, perwakilan 

dari Singapore Police Force berperan untuk menjadi instruktur penguji. Ini semua 

membuktikan komitmen serta kapasitas Singapura untuk berpartisipasi dalam 

Organisasi Internasional, dalam upaya kerjasama penanganan ancaman cybercrime.  

 

5.6.2 Global Regulations 

 Variabel ini berbicara tentang harmonisasi kerangka hukum negara melalui 

organisasi Internasional dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional.189 

harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan diskusi Internasional yang mengatur 

                                                 
189 Midgley 2014, op. cit. 
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hukum dan tata cara upaya penanganan kejahatan transnasional. hal tersebut 

dilakukan demi membentuk upaya yang terkoordinasi dalam menangani ancaman 

kejahatan transnasional, untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum. 

Maka dari itu, pada bagian ini akan dijelaskan komitmen Singapura untuk 

berpartisipasi dalam membentuk harmonisasi hukum melalui diskusi Internasional 

yang diwadahi organisasi tertentu dalam menangani ancaman cybercrime.   

 Kerjasama di tingkat regional, terdapat kerangka kerjasama dalam upaya 

harmonisasi penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional yaitu Senior 

Official Meeting on Transnasional Crime (SOMTC). 190  Ini adalah kerangka 

kerjasama di tingkat ASEAN, dimana negara-negara asean berusaha membahas 

setiap isu kejahatan transnasional. Setiap negara bertanggungjawab untuk menjadi 

lead shepperd, atau mengkoordinasi pertemuan yang membahas satu isu. Singapura 

menjadi lead shepperd dalam isu cybercrime, yang berarti Singapura berperan 

dalam  mengkoordinasi negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk  

menyelenggarakan pertemuan dengan tujuan membahas kerjasama dan 

harmonisasi hukum dalam menangani isu cybercrime.  

 SOMTC memiliki 10 mekanisme rangkaian agenda working group yang 

dipisah berdasarkan isu kejahatan transnasional yang dibahasan.. Mekanisme yang 

membahas cybercrime secara spesifik yaitu, SOMTC Working Group on 

Cybercrime (WG on CC). Pada kelompok kerja ini, para delegasi dari setiap negara 

mendiskusikan rencana program kerja untuk kerjasama penanganan cybercrime 

                                                 
190 ASEAN, op. cit. 
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yang meliputi, pertukaran informasi, landasan hukum, penegakan hukum dan 

pengembangan kapasitas.191 Kemudian, para delegasi mendiskusikan rancangan 

program kerja dan aktivitas yang diusulkan untuk periode waktu tertentu, serta 

perbaruan terkait kondisi pelaksanaan aktivitas yang telah diusulkan di pertemuan 

sebelumnya. Rancangan program kerja ini disusun dan dilaksanakan sebagai 

implementasi dari ASEAN  plan of action to combating transnational crime.192  

Contohnya adalah rancangan program kerja untuk periode tahun 2016 

hingga 2018. Pada rancangan kebijakan pertukaran informasi, diusulkan aktivitas 

berupa : pengelolaan daftar kontak unit penegakan hukum cybercrime di tiap negara, 

memfasilitasi jaringan penegakan hukum melalui workshop dan seminar, 

meningkatkan potensial penggunaan INTERPOL Digital Crime Centre, dan 

meningkatkan pengembangan kapasitas. 193  Kemudian pada rancangan landasan 

hukum, aktivitas yang direncanakan adalah mendiskusikan hukum nasional dan 

pengalaman dalam menangani tindakan cybercrime antara anggota ASEAN, dan 

menyusun kompilasi rancangan hukum nasional yang akan dibagikan kepada setiap 

anggota.194  Selanjutnya pada rancangan kegiatan kerjasama penegakan hukum, 

para anggota berkomitmen untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, 

penyelidikan, dan pertukaran intelijen penggunaan ASEAN 24/7 contact point.195 

Terakhir pada poin peningkatan kapasitas, para anggota berkomitmen untuk 

melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kapabilitas penegak hukum dalam 

                                                 
191 ASEAN, “Summary Record The Fourth ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational 

Crime Working Group on Cybercrime (4TH SOMTC WG ON CC)” (Vientiane, 2017)) hal. 4 
192 Ibid. Annex 6 
193 ibid 
194 ibid 
195 ibid 
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menangani cybercrime. Aktivitas tersebut antara lain, peninjauan kapasitas, 

peningkatan peralatan, penyelenggaraan workshop dan seminar, serta penelitian 

dan pelatihan gabungan antara perwakilan anggota ASEAN.196  

 Hingga saat ini, SOMTC adalah hal yang paling mendekati variabel global 

regulations dari Singapura dalam menghadapi ancaman cybercrime. Variabel 

global regulations adalah seperangkat tatanan internasional yang mempromosikan 

harmonisasi dan koordinasi aksi dalam penanganan kejahatan transnasional. 197 

SOMTC adalah kerangka kerjasama yang dibentuk demi tujuan tersebut. Melalui, 

working group masing-masing isu kejahatan transnasional, para anggota ASEAN 

menyusun serangkaian rencana dan program kerja dalam kegiatan kerjasama 

penanganan kejahatan transnasional, termasuk salah satunya SOMTC WG on CC 

yang mendiskusikan penanganan isu cybercrime.   

 Pada kerangka SOMTC, Singapura bertanggung jawab sebagai lead 

shepperd. Dengan kata lain, Singapura berperan menjadi chair pada setiap 

pertemuan SOMTC WG on CC. Selain itu, Singapura juga bertanggungjawab untuk 

memonitor perkembangan setiap anggota ASEAN dalam pelaksanaan setiap 

aktivitas yang telah direncanakan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Singapura 

untuk berpartisipasi dalam membentuk kerangka kerjasama dalam penanganan 

cybercrime yang terkoordinasi antar negara-negara ASEAN.  

  

                                                 
196 ibid 
197 Midgley 2014, op. cit. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan acuan dari theories of change, penulis dapat melihat upaya 

Singapura untuk menangani cybercrime dari berbagai pendekatan seperti yang telah 

didiskusikan diatas. Terdapat beberapa sektor dimana Singapura menaruh perhatian 

lebih besar daripada sektor lain. Hal tersebut tidak sepenuhnya berarti Singapura 

mengabaikan satu sektor tertentu, melainkan sebatas prioritas Singapura dalam 

mengambil langkah untuk menangani ancaman cybercrime. Sebagai contoh, upaya 

melalui pendekatan detterence, cultural change, dan global regulations memiliki 

komitmen yang cukup besar. Pada akhirnya, setiap pendekatan yang diupayakan 

Singapura memiliki porsi dan kontribusi masing-masing dalam menangani 

ancaman cybercrime. 

 Penegakan Hukum sebagai sektor utama setiap negara dalam menangani 

permasalahan kejahatan transnasional. Karena penegak hukum adalah ujung 

tombak negara untuk menjaga keamananan serta menjatuhkan sanksi terhadap 

pelanggar hukum. Landasan hukum juga penting untuk menciptakan keadilan 

dengan merumuskan sanksi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat. Kedua 

hal ini berperan dalam mempertahankan keamanan, dan menjadi pencegah aktivitas 

kejahatan. Keduanya perlu untuk ditinjau agar selalu relevan dengan perkembangan 

dan tren yang ada. Dalam konteks cybercrime, Singapura memiliki komitmen yang 

kuat dalam meningkatkan keamanan. pembentukan CSA pada 2015 juga menjadi 

sebuah peningkatan drastis dalam upaya pertahanan cybersecurity Singapura. 
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Sebagai alat penegak hukum yang paling utama, sektor ini sewajarnya memiliki 

komitmen yang tinggi dalam menangani cybercrime.  

 Memastikan agar aktor negara melaksanakan tanggungjawabnya dalam 

menegakkan hukum dengan benar juga diperlukan demi meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap negara. Disini transparansi dan mekanisme anti-

korupsi memiliki peran besar dalam mempertahankan akuntabilitas negara. 

Ketersediaan arus informasi yang kredibel, dan andasan hukum yang adil 

diperlukan untuk menjaga aktor negara dalam melalaikan kewajibannya. Singapura 

menerapkan kedua hal ini dengan mempublikasikan undang undang, laporan, dan 

dokumen lain dari masing-masing kementrian dan badan pemerintah yang dapat 

diakses masyarakat. Serta, memperkuat lembaga anti-korupsi, sehingga 

menciptakan akuntabilitas negara dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. 

Tidak terlalu banyak upaya yang dikerahkan dalam periode waktu yang ditentukan, 

yang kemungkinan dikarenakan rendahnya tingkat korupsi dan kapasitas lembaga 

anti korupsi yang sudah kokoh.  

 Mitigasi menjadi salah satu upaya dalam meminimalisir apabila ancaman 

yang dihadapi nyata dan telah terjadi. Negara dapat melakukan upaya untuk 

mengalihkan tindakan kejahatan transnasional ke arah yang positif. Selain itu, 

negara juga perlu mempersiapkan rencana penanganan ketika tindakan kejahatan 

telah terjadi. Singapura menyelenggarakan kontes peretasan sebagai upaya 

dekriminalisasi, sehingga aktivitas tersebut dapat menghasilkan output yang positif 

dan bermanfaat bagi Singapura dalam mengatasi ancaman cybercrime. Fasilitas 

pengelolaan keamanan untuk insiden cybercrime juga telah dibangun oleh 
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singapura, yang berperan sebagai pusat pengaduan serta memberikan arahan 

kepada korban ketika insiden cybercrime. Ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya 

yang dikerahkan dengan tinggi oleh Singapura.  

 Upaya penjangkauan masyarakat adalah strategi preventif yang secara tidak 

langsung dapat menangani cybercrime. Mewadahi alur informasi dan memberikan 

edukasi kepada masyarakat adalah upaya untuk menjauhkan masyarakat untuk 

terlibat dari aktivitas kejahatan, dan membuat masyarakat sadar dengan ancaman 

yang dihadapi dengan menciptakan budaya sadar hukum. Meskipun Singapura 

menyediakan wadah yang baik dalam edukasi masyarakat terhadap ancaman 

cybercrime, akan tetapi mereka tidak sebaik itu dalam mengelola kebebasan alur 

informasi. Tingginya monopoli pemerintah terhadap media arus utama, berpotensi 

terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat, karena disini masyarakat tidak 

memiliki wadah yang cukup besar untuk mengelola informasi. Sehingga pada 

sektor ini penulis menilai adanya kekurangan Singapura dalam mewadahi media. 

 Kapabilitas dan kualitas sumberdaya manusia memiliki perhatian tertentu 

dalam menangani ancaman kejahatan transansional. Karena itu, negara perlu 

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, serta kesempatan kerja 

yang cukup agar masyarakat tidak termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas 

kejahatan transnasional. Dalam konteks cybercrime, pelaku melakukan aktivitas 

kejahatan dengan motif ekonomi sebagai alternatif dari pekerjaan yang legal.  

Singapura menangani hal tersebut dengan skema subsidi pendidikan, dan beasiswa 

pada bidang cybersecurity. Sedangkan untuk meningkatkan kesempatan kerja 

masyarakat, Singapura menerapkan program pelatihan cybersecurity yang 
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diintegrasikan dengan program wajib militer, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat dan alternatif tambahan pekerjaan masyarakat, terutama di 

bidang cybersecurity. Penulis melihat komitmen yang cukup tinggi pada 

pembangunan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi 

dalam menangani isu cybercrime. 

 Kerjasama Internasional adalah salah satu kunci penting dalam menangani 

kejahatan transasional. Ancaman yang bersifat borderless tidak cukup hanya diatasi 

dengan upaya negara masing masing. Aktivitas bersama dalam operasi, pelatihan, 

pertukaran informasi, adalah strategi yang efektif untuk menangani isu dan 

ancaman yang dihadapi negara-negara. Badan internasional dan organisasi 

memiliki peran penting dalam menjadi wadah diskusi untuk merumuskan kerangka 

dan program kerjasama negara-negara anggotanya , dalam menangani ancaman 

kejahatan transnasional. Singapura aktif berpartisipasi dalam aktivitas gabungan 

yang diwadahi beberapa organisasi yang memiliki perhatian terhadap kejahatan 

trasnnasional. Penulis mengidentifikasi komitmen yang tinggi oleh Singapura 

dalam membentuk kerangka kerjasama dalam urusan menangani isu cybercrime.   

Akan tetapi setiap semua upaya yang dilakukan ini memberikan hasil yang 

tidak sebanding. Meskipun semakin banyak program yang dilakukan singapura 

baik melalui pembentukan badan pemerintah baru seperti CSA dengan segala 

program kerjanya, tingkat ancaman cybercrime yang dihadapi Singapura selalu 

meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ancaman serta kerugian setiap tahun, serta 

ditambah dengan insiden cybercrime paling besar pada tahun 2018 mengarahkan 
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kepada kesimpulan bahwa kurang efektifnya upaya Singapura dalam menangani 

cybercrime.    

6.2 Kritik dan Saran 

 Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. 

Sebagian besar data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari portal berita 

dan publikasi online lembaga terkait, dikarenakan keterbatasan waktu dan 

kemampuan  yang dimiliki.  Sehingga, informasi yang didapat dari sumber-sumber 

tersebut bersifat umum. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa penulis sendiri 

masih memiliki ruang untuk meningkatkan teknik penulisan dengan bahasa dan 

sistematis yang lebih baik lagi. Bagi pembaca maupun akademisi yang sedang 

meneliti isu yang serupa, saran dari penulis adalah coba untuk lebih mendalami 

kasus dan data yang diperoleh ke lembaga yang berkaitan, apabila memiliki 

kapabilitas untuk melakukannya.  
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