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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Negara sebagai salah satu subjek hukum international memiliki hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi. Tetapi, suatu negara tidak selamanya dapat memenuhi kewajiban 

tersebut, ketika suatu negara tidak memenuhi kewajibannya dalam menaati ketentuan 

international dan bahkan hingga menyebabkan terganggunya hak negara lain, maka akan 

timbul pertanggungjawaban.
1
 

Thontowi dan Iskandar menerangkan bahwa konsep tanggung jawab negara selaras 

dengan prinsip persamaan kedaulatan negara-negara yang terdapat pada hukum 

internasional.
2
 Prinsip ini salah satunya termaktub dalam Pasal 2 Piagam PBB (UN Charter) 

yang menegaskan bahwa persamaan derajat atau kedaulatan negara adalah salah satu asas 

yang mereka anut. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara berdaulat adalah setara dan 

memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, menghormati hak satu sama lain merupakan 

kewajiban bagi negara-negara berdaulat. Hal ini menyebabkan suatu negara yang merasa 

haknya dirampas atau terganggu oleh negara lain dapat meminta pertanggungjawaban dari 

negara tersebut. 

Namun, selain pelanggaran terhadap kewajiban international terdapat unsur lain yang 

harus dipenuhi dalam meminta pertanggungjawaban, yaitu atribusi kepada negara. Suatu 

pelanggaran harus dapat dihubungkan atau beratas namakan negara untuk dapat dimintai 

pertanggungjawaban. Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts 2001 mengatur dan membahas mengenai atribusi negara dalam Bab 2. Sayangnya tidak 

semua bentuk pelanggaran dapat dengan mudah dihubungkan dengan negara, salah satunya 

 

 

 

 

1
 I Gusti Ngurah Artayadi, Putu Tuni Cakabawa Landra, Made Maharta Yasa, 2017, 

Tanggung jawab negara terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik 

(studi kasus kerusakan gedung diplomatik Republik Indonesia di Yaman), Journal Ilmu Hukum, 

Kertha Negara, Vol. 5 No. 5 2017, 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/34987 
2
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adalah pelanggaran dan kejahatan di bidang dunia maya.
3
 Kejahatan di dunia maya sulit 

diatribusikan pada negara karena terdapat kendala teknik dalam mengungkap pelaku 

kejahatan sebenarnya dan beratnya beban pembuktian yang dijatuhkan pada negara korban. 

Kejahatan berbasis dunia maya atau kejahatan cyber telah menjadi ancamam nyata 

bagi negara di seluruh dunia. Peningkatan kasus kejahatan cyber terjadi dengan significant.
4
 

Salah satu bentuk dari kejahatan cyber adalah spionase siber atau mata-mata siber. spionase 

siber dapat menyebabkan terganggunya ekonomi, keamananan, dan juga hubungan antar 

negara. Meskipun mempunyai dampak yang membahayakan negara, kasus spionase siber ini 

sulit untuk diselesaikan karena identitas penyerang tidak mudah untuk diketahui secara 

pasti.
5
 

Dalam literasi sebelumnya, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai 

tanggung jawab negara, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mark Chinen di tahun 2014. 

Meskipun terbilang masih jarang, penelitian mengenai spionase siber juga sudah dilakukan 

oleh Ruberstain di tahun 2014. Terdapat juga penelitian yang membahas permasalahan 

terkait spionase siber antarnegara oleh Jolley di tahun 2017. Namun, penelitian tersebut lebih 

menitikberatkan kepada analisis kasus peretasan email anggota kampanye Hillary Clinton 

oleh Rusia di tahun 2016 serta pengumpulan infomasi penting pemerintahan yang dilakukan 

China terhadap Amerika Serikat di tahun 2014. Sedangkan penelitian mengenai yang 

berfokus kepada tanggung jawab negara terhadap spionase siber belum pernah dilakukan. 

Selain itu, peraturan yang membahas terkait spionase siber masih sangat terbatas dalam 

hukum international. Sehingga, penelitian ini perlu dilakukan sebagai tambahan informasi 

dalam hukum international dalam rangka menghadapi tingkat kejahatan cyber yang terus 

meningkat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

penting yaitu : 

 
 

3
 Jolley Jason, 2017, Attribution, state responsibility, and the duty toprevent malicious 

cyber-attacks in international law, PhD thesis University of Glasgow, Scotlandia, hlm 117. 
4
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/cyber -crime. 

Diakses pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 12.50 WIB. 
5
 Dana Rubenstein, 2014, Nation State spionase siber and its Impacts, Paper Washington 

University, St. Louis, hlm 7. 

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/cyber
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1. Bagaimana hukum internasional memandang spionase siber yang dilakukan oleh negara? 

2. Bagaimana tanggungjawab suatu negara yang melakukan spionase siber? 

 
 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencegah ketidakpastian topik yang menyimpang dari tujuan dalam penelitian 

ini, penting untuk membatasi bidang-bidang yang relevan dengan penelitian ini. Agar tidak 

meluas masalah yang akan ditangani sehingga menimbulkan ketidakjelasan pembahasan 

dalam penelitian ini, maka penulis membuat ruang lingkup penelitian sebagai berikut. 

Penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab negara dari segi hukum 

internasional, tepatnya seperti yang diatur pada draft konvensi tanggung jawab negara tahun 

2001. Sebelum mengetahui mengenai pertanggungjawaban suatu negara terhadap spionase 

siber, penulis akan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap legalitas dari spionase siber 

itu sendiri berdasarkan sumber-sumber hukum international seperti perjanjian international, 

kebiasaan international, prinsip hukum international serta putusan pengadilan international. 

Setelah mengetahui pandangan hukum international terhadap spionase siber, penulis 

kemudian akan menganalisa mengenai unsur yang harus dipenuhi oleh tindak spionase siber 

agar dapat menimbulkan tanggung jawab negara. 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional terkait spionase siber yang 

dilakukan oleh negara. 

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban suatu negara terhadap spionase siber yang 

dilakukkannya dalam hukum international. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1). Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum International 

mengenai tanggung jawab negara terhadap spionase siber dalam perspektif 

hukum international. 
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2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah 

untuk pengkajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara terhadap spionase 

siber dalam perspektif hukum international. 

b. Manfaat Praktis 

1). Bagi penulis 

Menambah ilmu dan pemahaman mengenai tanggung jawab negara terhadap 

spionase siber dalam perspektif hukum international. 

2). Bagi pembaca 

Menambah ilmu dan pemahaman mengenai tanggung jawab negara terhadap 

spionase siber dalam perspektif hukum international. 

 
E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif 

merupakan penelitian yang berfokus pada studi tertulis menggunakan data sekunder, 

seperti penggunaan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori 

hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Penelitian yuridis normatif 

mencakup penelitian suatu asas-asas, sistematika, sinkronisasi hukum vertikal dan 

horizontal yang ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan 

tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta 

sejarah hukum. 

2. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang 

mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan-perundang-undangan sebagai bahan 

acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan penulis didasarkan pada peraturan perundang- 

undangan mengenai masalah dalam tanggung jawab negara terhadap spionase siber. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari: 
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a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang terdiri 

dari: 

1). Draft konvensi tanggung jawab negara tahun 2001 (Draft Responsibility of State 

for Internationally Wrongful acts 2001 ) 

2). Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Konvensi Den Haag tahun 1907. 

3). Budapest Convention on Cybercrime, Council of Europe (Europe Treaty series 

No 185) 

4). ITU Understanding Cybercrime : A guide for Developing Countries. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menginterpretasi dari bahan 

hukum primer yang terdiri dari: 

1). Hasil-hasil penelitian 

2). Hasil karya dari kalangan hokum 

3). Buku 

4). Jurnal ilmiah 

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: 

1). Kamus 

2). Ensiklopedia 

4. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur- 

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat 

tertulis dari berbagai literatur terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 

mempelajari undang-undang yang menjadi fokus penelitian, lalu mengambil dan 

mengumpulkan bahan mana yang dipilih yang terkait erat dengan obyek penelitian 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, data-data yang 

dikumpulkan adalah data dalam bentuk kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen- 

dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian dianalisis 

secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, serta dilakukan dengan memahami dan 
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menyusun data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian diambil 

kesimpulan. Dengan menggunakan cara berpikir deduktif maka dibuat kesimpulan, cara berpikir 

deduktif merupakan suatu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal umum kemudian ditarik 

menjadi kesimpulan yang spesifik 


