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• Pada penelitian tentang bencana di tahun
1970-an, bencana dianggap sebagai peristiwa
yang dapat memperkuat solidaritas
masyarakat. Penjelasan yang dikembangkan
saat itu, bencana dianggap dapat mengurangi
konflik yang terjadi di dalam masyarakat. 
Bencana kemudian dianggap mempunyai
beberapa fungsi bagi masyarakat, yaitu
(Drabek, 1986):
• Menyadarkan masyarakat akan adanya ancaman

yang datang dari dari luar,
• Menyadarkan masyarakat akan adanya prioritas

yang harus disepakati,
• Menyadarkan masyarakat bahwa terdapat

masalah yang harus diselesaikan dengan cepat.
• Menjadikan fokus perhatian masyarakat pada 

saat kekinian.
• Memperkuat identifikasi masyarakat.

• Hasil penelitian tentang bencana yang 
diterbitkan mulai tahun 2015-an, 
menunjukkan bahwa:
• Terdapat banyak bukti bahwa seiring terjadinya

bencana, tindakan anti-sosial dan kejahatan juga 
ikut terjadi.

• Bencana dapat memicu berkembangnya
corrosive communities, yang menjadi lahan
subur tumbuhnya konflik, trauma yang 
berkelanjutan, dan gangguan sosial (Frailing and 
Harper, 2017).

• Bencana memiliki kecenderungan tinggi untuk
menghasilkan ketidakstabilan sosial dan 
ketidaknormalan, menciptakan anomie yang luas
di masyarakat yang dilanda krisis (Nath, 2019).

• Bencana merupakan criminogenic situation.



McAfee Covid-19 Threat Report: July 2020



Peningkatan Perilaku Dijital

• Work from Home.
• School from Home.

• Shop from Home.

• Cashless payment.

• Peningkatan penggunaan distributed 
computing yang menjadikan
pengelolaan keamanan sistem
informasi semakin sulit.

• Peningkatan penggunaan mobile 
computing menjadikan semakin
banyaknya kesempatan untuk masuk
ke dalam jaringan dan melakukan
pencurian atau perubahan informasi.

• Peningkatan secara dramatis 
penggunaan internet, VoIP dan 
broadband yang di sisi lain merupakan
eksposure terhadap resiko keamanan
sistem informasi.
• (Lihat Calder, 2005)

Setiap data 
nodes, paths, 
dan edges, 
menjadi
rentan
terhadap
kejahatan
siber.



Our Past Digital Sins

• Security is an 
annoyance.

• Features are rushed 
to market.

• Programmers can’t 
accurately predict 
flaws.

• Little diversity in the 
software market
• (Lihat Strabe, 2004)

• Konsep digital 
etiquette atau
netiquette.

• Konsep hak dan 
tanggung jawab
dijital (digital 
rights and 
responsibilities).

• Konsep keamanan
digital (digital 
security).
• (Lihat Leogrande, 

2014)

Digital divide – “a 
symptom of deeper, 
more important divides: 
of income, development 
and literacy”, akan tetapi
terkait dengan tujuan
sosial, politik dan 
ekonomi.
(Lihat Servon (2002); 
Cleary, 2006)



https://patrolisiber.id/statistic

Maret – Agustus 2019
(Januari – Agustus 2019, jumlah kasus 4.586)

Maret – Agustus 2020
(Januari – Agustus 2020, jumlah kasus 2.259)





• Keistimewaan media sosial:
• Accessibility. Media sosial lebih murah, lebih mudah diakses oleh penggunanya, juga lebih

mudah digunakan.

• Speed. Konten yang dibuat di media sosial dapat segera setelah dipublikasikan. 

• Interactivity. Media sosial mendorong terjadinya komunikasi dua arah ataupun multiple 
communication channels. 

• Longevity/ Volatility. Konten yang ada di dalam media social dapat bertahan dalam jangka
waktu yang lama, juga dapat diperbarui dan dirubah kapan saja oleh penulisnya.

• Reach. Akses yang tidak terbatas pada semua konten yang tersedia di dalamnya. Siapa saja
dapat mengakses konten tersebut darimana saja dan siapa saja dapat juga menghubungi atau
berkomunikasi dengan siapa saja dimana saja. Media sosial menawarkan fasilitas yang sama
bagi seluruh penggunanya yaitu dapat membagikan informasi apapun dengan siapapun yang 
mereka kehendaki (Taprial and Kanwar, 2012).



Pencegahan

• Mengembangkan virtual community policing, memanfaatkan teknologi
informasi untuk berbagi data dan informasi yang bakal mengarah pada 
keterlibatan aktif masyarakat dan polisi dalam upaya penegakan hukum, 
pencegahan kejahatan, serta pengendalian sosial (Kappeler and Gaines, 
2011). 

• Menjadi pressure groups dengan berupaya untuk menuntut keterlibatan
perusahaan-perusahaan yang diketahui dijadikan sebagai host dalam
kejahatan siber (Bell, 2014)

• Dalam tataran kebijakan maka yang perlu dilakukan adalah peningkatan
kapasitas masyarakat tentang digital literacy, pemerataan akses terhadap
infrastruktur teknologi informasi, serta pembenahan peraturan terkait
penyelenggaraan aplikasi teknologi informasi, termasuk penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan.
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