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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini, teknologi sangat memanjakan manusia dengan segala 

perkembangannya termasuk perkembangan teknologi internet dan mobile 

phone. Perkembangan tersebut menghasilkan sebuah dunia maya yang 

disebut media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dengan 

para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Beberapa media sosial seperti twitter, facebook dan instagram 

populer dikalangan masyarakat terutama kaum milenial. Bahkan di masa 

pandemi COVID-19, tingkat penggunaan media sosial semakin meningkat. 

Keadaan masyarakat yang ter-lockdown membuat mereka menghilangkan 

kebosanan dengan bermain media sosial secara lebih intens daripada diluar 

masa pandemi. 

Identitas adalah suatu ciri atau tanda yang unik dan dimiliki pada 

individu yang mempunyai nilai tersendiri berupa informasi-informasi yang 

terkandung didalamnya (Mahmud, 2019). Di media sosial, terkadang 

diperlukan identitas untuk mengenal satu dengan yang lain. Identitas yang 

diperlukan antara lain nama, foto, jenis kelamin, nomor telepon, alamat 

tinggal, tanggal lahir, e-mail, jenjang sekolah, bahkan tautan media sosial 

yang lain. Dengan setumpuk informasi tersebut, penyedia media sosial dapat 

mengelompokkan seorang user dengan user yang lain dengan pendekatan 

identitas sehingga pengguna dapat menjalin pertemanan, kontrak kerja, dan 

bahkan tak jarang menjalin hubungan kekasih melalui media sosial. Sehingga 

masyarakat sangat tergiur mengumbar identitas untuk mendapatkan manfaat-

manfaat yang disediakan media sosial. 

Namun, data informasi dari sebuah identitas di media sosial dapat 

dijadikan sarana serangan kejahatan siber atau biasa disebut cybercrime 

attack. Cybercrime adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan 

memanfaatkan jaringan komputer secara ilegal sebagai sarana ataupun objek 

baik untuk memperoleh keuntungan maupun kerugian (Dista Amalia Arifah, 
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2011). Pada kuartal pertama tahun 2020, Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN) mengungkap bahwa serangan siber yang terjadi di Indonesia 

mencapai 88,4 juta (Annur Cindy Mutia, 2020). Puncak serangan terjadi pada 

12 Maret 2020 dengan total serangan mencapai 3,3juta serangan/hari. Bahkan 

Interpol melakukan survei serangan siber terkait Covid-19 pada bulan 

Agustus 2020 yang mengungkapkan 59% serangan siber secara global adalah 

serangan siber dengan teknik phising. Adapun survei yang dilakukan The 

International Criminal Police Organization pada tahun 2020 tentang tren 

serangan phising di negara ASEAN, mengungkapkan Indonesia merupakan 

peringkat pertama korban serangan phishing dengan presentasi 31,07% dari 

total serangan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan 

masyarakat Indonesia masih buta akan risiko serangan-serangan siber seperti 

ini. Serangan phising ini erat kaitannya dengan teknik pendekatan sosial yang 

dinamakan social engineering. 

Social engineering adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan cara seseorang membujuk orang lain untuk mengakses atau 

memberikan data penting yang mereka inginkan (Alturki et al., 2020). 

Dengan kata lain, pelaku akan berusaha menipu targetnya dengan bekal 

informasi yang terkadang sumber informasinya dari identitas yang diumbar 

oleh target di media sosial. Banyak kasus social engineering yang terjadi di 

Indonesia, beberapa teknik seperti phising, vhising, call-forwarding, 

verifikasi OTP, telepon hadiah palsu, deep fakes video and voice, dan masih 

banyak lagi. Beberapa teknik tersebut dapat dilakukan dengan modal identitas 

seperti nama, nomor telepon, foto diri, video, hubungan keluarga dan segala 

hal penting yang bersangkutan dengan seseorang. 

Dari permasalahan di atas, menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber 

terutama serangan social engineering dapat membentuk suatu informasi 

terstruktur akan target/korban serangannya melalui data publik yang bisa 

didapatkan melalui media sosial yang dapat diakses secara umum. Maka dari 

itu, diperlukan analisa dari data publik yang diumbar di media sosial untuk 

mengetahui tingkat risiko setiap variabel datanya terhadap serangan siber 

terutama social engineering. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dicari suatu pemecahan 

masalah yaitu :  

1. Bagaimana persepsi pengguna sosial media terhadap sensitifitas data 

publik ? 

2. Apa saja data publik pengguna yang tersedia di platform media sosial ? 

3. Bagaimana tingkat risiko penggunaan data publik terhadap kasus 

serangan siber yang terjadi ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Media sosial yang diteliti adalah twitter, facebook, instagram, dan 

linkedin. 

2. Pengambilan data berasal dari survei pengguna media sosial dan analisa 

kasus social engineering yang terjadi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditentukan tujuan 

penelitian ini adalah melakukan analisis tingkat risiko data publik yang 

tersedia dan bisa diakses oleh umum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui data identitas apa saja yang digunakan untuk kejahatan. 

2. Mengetahui tingkat risiko data publik media sosial maupun internet. 

 


