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Abstract 

Still engulfed with the problem of war on terrorism, the US presence in the Middle East 
was challenged further in 2007 when Israel's – their closest partner – were asking for help to 
conduct an air strikes towards Natanz, Iran. The request is based on the potential security threat 
faced by Israel over Iran's nuclear developments in the area of Natanz. But the United States were 
not able to meet the demands for air strikes as requested by Israel. However, a few years later, in 
2010, Iran face some several issues regarding their nuclear industry in Natanz. This also led to 
the hampered development of their nuclear power for several years. And in 2012, blames were 
put towards the United States, claiming that she was responsible concerning issues related to 
Natanz that Iran obtained, which in this case the United States used cyberwar through Project 
Stuxnet to attack Natanz. 

Kata Kunci: Natanz, Cyberwar, Stuxnet Project, Iran Nuclear.

Bila melihat pada awal tahun 2000-an, 
ada beberapa kasus yang menjadi 
highlight di berbagai media, khususnya 
media barat, yakni tentang War on 
Terrorism. WOT dikenal sebagai salah 
satu produk buatan dari Amerika Serikat 
yang mencapai titik popularitasnya pada 
tahun 2001. Amerika Serikat yang 
menjadi korban dari peristiwa serangan 
teroris itu pun dengan tegas menyatakan 
siap berperang melawan terorisme. 
Amerika Serikat pun selanjutnya 
menitikberatkan kebijakan luar negeri 
mereka dan bahkan mendorong 
masyarakat internasional untuk 
menghabisi tindakan terorisme 
(Chossudovsky 2005). Setelah WOT 
dicanangkan oleh Bush, Amerika Serikat 
seketika mengerahkan pasukan militer 
mereka untuk bersiap menuju Timur 
Tengah, terutama Afghanistan dan Al-
Qaeda. Tak berhenti di situ, Amerika 
Serikat kembali menerjunkan 
pasukannya ke daerah Timur Tengah 
lainnya, yakni Irak pada tahun 2003, 

karena di sana terdapat rezim Sadam 
Hussein yang menurut mereka sangat 
berbahaya dan berpotensi memunculkan 
banyak teror akibat adanya Weapon of 
Mass Destruction. Muncullah istilah axis 
of evil yang menyeret Irak, Iran dan juga 
Korea Utara, karena mereka diduga 
tengah mengembangkan senjata 
pemusnah masal (Bush 2002). Kedua 
perang ini pun berlangsung lama sekali 
dan bahkan hingga masa kepemimpinan 
Barrack Obama, Amerika Serikat masih 
sibuk dengan urusan perang mereka di 
Timur Tengah. 

Selanjutnya, masalah kembali muncul 
ketika sekutu terdekat Amerika Serikat, 
yakni Israel, menghadapi potensi 
ancaman keamanan regional dalam 
kaitannya. Amerika Serikat pun tak 
jarang mendapatkan permintaan 
dukungan  penyelesaian kasus keamanan 
yang dihadapi oleh Israel ini. Dukungan 
yang dimaksud setidaknya pernah 
dijumpai dalam beberapa kasus campur 
tangan Amerika Serikat terkait dengan 



Penggunaan Cyberwar  

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Juni 2016 
 379 

isu perbatasan di Gaza dan juga 
Hizbullah. Dan ketika Israel menghadapi 
ancaman baru terkait nuklir yang 
dimiliki Iran, Israel pun memiliki 
harapan yang sama kepada Amerika 
Serikat untuk membantu 
menyelesaikannya. Kasus ini lah yang 
memperluas kepentingan Amerika 
Serikat di Timur Tengah ke depannya. 
Kasus ini muncul sejak tahun 2002 
ketika Iran mulai menghadapi beberapa 
tuduhan terkait rencana pembuatan 
senjata nuklir oleh banyak kalangan, 
kecaman ini berasal dari Israel, Amerika 
Serikat dan juga Institute for Science and 
International Security (ISIS). Namun hal 
ini belum bisa dibuktikan secara riil oleh 
mereka. Baru pada pertengahan tahun 
2002, ketika National Council of 
Resistance of Iran (NCRI), sebuah koalisi 
partai oposisi buangan Iran mengadakan 
sebuah konferensi pers di AS untuk 
mengumumkan bahwa, saat itu, Iran 
tengah membangun sebuah fasilitas 
nuklir rahasia di daerah Natanz, dugaan 
ISIS dan pihak lainnya pun semakin 
mendesak Iran untuk buka suara. Israel 
pun seketika meminta dukungan dari 
Amerika Serikat untuk mengadakan 
serangan udara ke Natanz (Zeter 2014, 
hal. 190). Namun upaya ini tertunda 
karena Iran pada tahun 2003 hingga 
2004 bersedia untuk menghentikan 
kegiatan di Natanz setelah mendapat 
tuntutan dari EU-3 dan menyepakati 
Paris Agreement. Perjanjian tersebut 
menyatakan bahwa Iran, atas dasar 
sukarela, akan menghentikan progam 
nuklirnya, "continue and extend its 
suspension to include all enrichment 
related and reprocessing activities, and 
specifically: the manufacture and 
import of gas centrifuges and their 
components; the assembly, installation, 
testing or operation of gas centrifuges; 
work to undertake any plutonium 
separation, or to construct or operate 
any plutonium separation installation; 
and all tests or production at any 
uranium conversion….".   

Tahun 2006, Natanz kembali melakukan 
proses pengayaan dan pengolahan 
nuklirnya. Akibatnya, Israel, Mesir, Arab 
Saudi, dan beberapa negara lain pun 

mengecam dan meminta beberapa pihak 
untuk mengambil tindakan, karena 
mereka merasa terancam keamanannya 
dengan ketidakjelasan tujuan industri 
nuklir Iran (Zetter 2014, hal. 191). Pada 
tahun ini pula Iran mundur dari Paris 
Agreement, sehingga aliansi yang 
dimiliki AS di Eropa saat itu berfokus 
untuk menjatuhkan dan menerapkan 
sanksi ekonomi kepada Iran. Bush 
sendiri sebenarnya menghadapi krisis 
kepercayaan untuk mengagendakan 
masalah ini ke ranah Internasional, hal 
tersebut pasalnya disebabkan karena 
pada kasus terakhir, yakni ketika ia gagal 
membuktikan kontroversi nuklir Irak 
oleh Saddam Hussein. Negosiasi pun 
menjadi jalan yang nyaris buntu untuk 
dilakukan dengan Iran. Apalagi pilihan 
untuk berperang secara konvensional 
jelas akan membawa dampak yang 
semakin membuat posisi Amerika di 
mata internasional terancam. Selama 
beberapa tahun, CIA telah 
memperkenalkan dan menyajikan data-
data terkait industri nuklir Natanz Iran 
dan mereka mencoba untuk melakukan 
sabotase namun hasilnya kecil. Dengan 
adanya dua perang kompleks yang 
sedang dihadapi AS di tanah Irak dan 
Afghanistan, ia pun memutuskan untuk 
tidak ingin terlibat dan membuat perang 
ketiga di Timur Tengah. Namun 
kemudian muncullah Jendral James E. 
Cartwright yang membentuk beberapa 
operasi cyber bagi AS melalui US 
Strategic Command (Zetter 2014, hal. 
256). Ia selanjutnya menawarkan kepada 
Bush untuk menjalankan ide baru yang 
melibatkan piranti cyber yang lebih 
canggih. Tujuan dari ide nya adalah 
untuk mendapatkan akses kontrol 
terhadap sistem kontrol industri Natanz. 
Dengan melihat keadaan yang demikian, 
Bush pun menimbang opsi ini dengan 
melihat keadaan militer AS di Timur 
Tengah yang tidak sepenuhnya 
menguntungkan.  

Selanjutnya, pada tahun tahun 2007, 
ketika Presiden Amerika Serikat, Bush,  
melakukan kunjungan ke Israel dalam 
rangka memperingati ulang tahun Israel 
yang ke enam puluh, ia mendapatkan 
sebuah permintaan spesial dari Israel. 
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Israel saat itu dengan tegas menyatakan 
permohonannya kepada Amerika untuk 
membantu dan mendukung mereka 
dalam upaya melakukan penyerangan 
udara ke Iran (Zetter 2014, hal. 191). 
Permintaan seperti ini bukanlah yang 
kali pertama Israel lakukan. Pada tahun 
yang sama, Israel pernah meminta 
dukungan untuk menyerang fasilitas 
nuklir yang ada di Syria.  Israel yang telah 
mendapatkan data intelijen terkait posisi 
nuklir di Syria pun berhasil 
memenangkan dukungan Amerika untuk 
menyerang Syria. Dan berdasarkan hal 
tersebut, Israel pun percaya bahwa 
Amerika kali ini pun akan 
mendukungnya (Zetter 2014, hal. 191). 

Dalam menyikapi permintaan dari Israel 
mengenai bantuan serangan ke fasilitas 
nuklir Iran di Natanz, Amerika Serikat 
dihadapkan pada beberapa kondisi 
kepentingan luar negeri mereka. 
Amerika Serikat yang hingga pada tahun 
2006 masih menghadapi perang di 
Timur Tengah, tentu akan berpikir 
panjang untuk menempatkan 
pasukannya. Bowman (2008, hal 80) 
menjelaskan bahwa terdapat tiga 
kepentingan utama Amerika Serikat di 
Timur Tengah. Pertama, adalah 
kepentingan untuk mengamankan dan 
memastikan kelancaran distribusi 
minyak dari kawasan teluk Persia ke 
Amerika Serikat dan negara-negara 
industri lainnya. Kepentingan kedua 
adalah memastikan bahwa baik aktor 
negara maupun non-negara di kawasan 
tersebut tidak mengembangkan, 
memperoleh, atau menggunakan senjata 
pemusnah massal atau Weapon of Mass 
Destruction. Kekhawatiran Amerika 
Serikat terhadap nuklir di Iran tentunya 
mempunyai alasan karena ditakutkan 
Iran akan menyerang Israel, yang 
kemudian berpotensi mengundang aksi 
balasan dari Israel dan akhirnya 
berujung pada perang nuklir (Bowman 
2008, hal. 85). Kemudian kepentingan 
yang ketiga adalah membantu kawasan 
tersebut agar tidak menjadi sarang, 
panggung aksi, ataupun pengekspor 
ekstrimis Islam yang mengandalkan 
kekerasan. Kebencian Amerika Serikat 
terhadap teroris dan usaha mereka 

dalam memberantas teroris dilandasi 
oleh aksi-aksi nekat kelompok teroris 
yang dapat membuat kekacauan dan 
akhirnya mengganggu kepentingan 
Amerika Serikat (Bowman 2008, hal. 
90). Belum lagi ketakutan Amerika 
Serikat jika sampai senjata pemusnah 
massal seperti teknologi nuklir jatuh ke 
tangan teroris, tentu akibat buruknya 
akan berlipat ganda.  Lntas, hal ini akan 
menghambat penerjunan pasukan 
mereka ke Iran. Muncullah sebuah 
dilema bagi Amerika Serikat. Dilema ini 
berasal dari sebab-sebab di atas, 
mengingat partisipasi Amerika Serikat 
yang telah meluas ke daerah Timur 
Tengah. Minyak sebagai salah satu 
alasan awal Amerika berada di Timur 
Tengah adalah salah satu hal yang bisa 
dilihat. Mengingat kebutuhan harian 
minyak di Amerika Serikat yang sangat 
besar, Amerika Serikat tentu 
membutuhkan pasokan minyak dalam 
jumlah besar pula dan hal ini 
mengantarkan mereka untuk melakukan 
impor dari Timur Tengah. Sehingga, 
Amerika tentu akan mengupayakan 
berbagai cara untuk menjaga keamanan 
stok minyak mereka yang ada di Timur 
Tengah agar tetap berjalan lancar. Yang 
kedua adalah tentang War on Terrorism. 
WOT yang menjadi kebijakan besar pada 
awal tahun 2000-an telah mengantarkan 
Amerika untuk mau tidak mau terjun 
secara langsung ke daerah Timur Tengah 
guna melawan sumber gerakan teror 
yang mereka tengarai berada di 
Afghanistan. Tidak berhenti sampai di 
situ, perang ini semakin lama semakin 
meluas karena adanya rezim yang 
dianggap membahayakan oleh Amerika, 
sehingga perang pun semakin 
melibatkan banyak pihak, yang salah 
satu diantaranya adalah Iran. Perang ini 
semakin diperparah karena banyaknya 
pemberontakan. Hal ini juga semakin 
rumit ketika ditambah dengan isu 
perbatasan yang dihadapi oleh Israel di 
jalur Gaza. Melihat hal ini, tentu, kondisi 
di Timur Tengah bisa dikatakan tidak 
stabil dan pada umumnya rawan muncul 
potensi ancaman baru tiap tahunnya, 
dan hal ini dibuktikan dengan adanya 
penolakan keberadaan industri nuklir di 
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Iran oleh negara-negara yang ada di 
Timur Tengah.  

Isu hubungan antara ketiga negara 
terkait, Amerika Serikat, Israel, dan juga 
Iran juga tidak bisa dikesampingkan. Bila 
melihat perjalan hubungan antara 
Amerika Serikat dengan Israel, maka 
jelas terlihat sebuah hubungan 
kerjasama yang baik yang selalu 
diupayakan terjaga keberadaannya. 
Hubungan keduanya yang sudah 
berlangsung sejak lama secara garis 
besar adalah akibat dari adanya 
kesamaan ideologis dan juga hal yang 
bersifat spiritual. Israel telah 
memanfaatkan Amerika sebagai sekutu 
nya secara maksimal. Mereka selalu 
meminta bantuan pada Amerika ketika 
mengalami kesulitan, misal yang terjadi 
pada kasus Osirak dan juga al-Kibar di 
Syria. Amerika selalu menyanggupi 
sebagian besar permintaan bantuan 
tersebut. Amerika bahkan sering terlibat 
dalam upaya perdamaian antara Israel 
dengan wilayah yang bersengketa 
dengannya, seperti Palestina (Zanoti 
2015, hal. 31). Selanjutnya adalah 
hubungan antara Israel dan Iran. 
Keduanya sebenarnya pada awalnya 
adalah rekan kerjasama yang saling 
membutuhkan. Israel dan Iran saat itu 
sama-sama saling membutuhkan satu 
sama lain sebagai rekan di dataran Timur 
Tengah demi menanggulangi pengaruh 
negara-negara Arab dan juga Uni Soviet 
yang saat itu sangat kuat. Namun, karena 
kedua negara memiliki dasar teokrasi 
yang berbeda, lama-kelamaan hubungan 
kerjasama keduanya pun mengendur dan 
justru berbalik pada awal 2000-an, yang 
salah satu penyebabnya adalah nuklir 
Iran. (Zanoti 2015, hal. 51). Kemudian 
tentang hubungan antara Iran dengan 
Amerika Serikat, sejak tahun 1950-an, 
ketika Iran dipimpin oleh Mossadegh, 
Amerika Serikat yang khawatir akan 
berbagai kesusahan yang timbul akibat 
dari kepemimpinan Mossadegh 
memutuskan untuk merencanakan 
penggulingan kekuasaan dan diganti 
dengan kepemimpinan Pahlevi yang 
lebih pro-Barat. Sejak peristiwa tersebut, 
memang terjalin sebuah kerjasama, 
namun sejak itu pula, masyarakat Iran 

memiliki rasa dendam dengan Amerika 
Serikat karena telah terlampau jauh 
mengatur urusan dalam negerinya. 
Amerika Serikat pun lantas mengalami 
masa pasang surut hubungan dengan 
Iran, namun tetap bersikukuh untuk 
selalu menjaga Iran agar tidak terlalu 
jauh dalam memusuhi Amerika Serikat 
karena mereka yakin bahwa Iran 
nantinya akan memegang peranan 
penting dalam wilayah Timur Tengah 
(Parsi 2008, hal. 421).  

Bila melihat hubungan ketiga negara, 
bisa dikatakan bahwa, semuanya 
memang pernah mengalami masalah 
dalam perjalanannya. Namun yang 
menjadi perhatian adalah, karena 
Amerika Serikat dan Israel berada dalam 
satu kubu—dalam kasus nuklir Iran—
untuk melawan Iran, keduanya tetap 
memiliki pandangan yang berbeda dalam 
pemecahan masalah tersebut. Israel yang 
memang telah mengesampingkan urusan 
dengan negara lain selain Amerika 
Serikat, nampak ingin sekali untuk 
melakukan berbagai macam cara demi 
menghentikan perkembangan nuklir 
Iran. Bila melihat persitiwa serupa, 
seperti Osirak dan juga al-Kibar di Syria, 
maka kemungkinan untuk Israel 
melakukan penyerangan serupa juga 
cukup terbuka (Al-Rawi 2012). Di sisi 
lain, Amerika Serikat memiliki keyakinan 
bahwa Iran adalah calon partner 
strategis di Timur Tengah yang harus 
dijaga hubungannya. Amerika Serikat 
memiliki berbagai macam kepentingan 
strategis bila melihat hubungan yang 
telah dilalui oleh keduanya. Bahkan 
pejabat internal mereka sendiri 
menyadari dan mengakui posisi penting 
Iran di Timur Tengah bagi kepentingan 
Amerika Serikat. Kenneth Pollack 
menggambarkan bantuan dari Iran 
sebagai peran penting, terutama selama 
fase rekonstruksi setelah jatuhnya 
Saddam. Iran menginstruksikan partai 
politik Syiah dan milisi yang berafiliasi 
dengan mereka untuk terlibat dalam 
upaya rekonstruksi. 

“The Iranian position on the American 
invasion of Iraq, before during and after 
the war, has been characterized by 
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pragmatism and political hypocrisy. 
Iran, the Muslim neighbor which was 
concerned with the security and unity of 
Iraq, pressured elements of the Shiite 
political parties to participate in the 
London and Washington conferences 
which paved the way for the occupation 
of Iraq. Despite the apparent strained 
U.S.-Iranian relations, secret political 
flirtation between the two sides took 
place … An Iranian-American deal 
should not be disregarded, with Iran 
putting pressure on Shiite clerics to 
adopt a choice of conciliating the 
occupier and not to be dragged into any 
acts of resisting the occupation.” (Al-
hashemi t.t.) 

Oleh karena hal tersebut, Amerika 
Serikat pun berupaya agar Israel 
mengurungkan niatnya untuk 
melakukan penyerangan langsung 
namun tetap membantu mereka dalam 
menghentikan proses industri nuklir di 
Natanz. Bagaimanapun sikap dari Israel, 
Amerika selalu mencoba untuk 
mempertahankan hubungan keduanya 
supaya tetap terjaga. Oleh karena itu, 
demi menjaga hubungan baik dengan 
Israel tanpa harus memperparah 
keadaan di Timur Tengah, Amerika 
Serikat membutuhkan sebuah langkah 
lain selain serangan secara langsung. 

Dengan mempertimbangkan hal 
tersebut, Bush dengan lugas menyatakan 
bahwa Amerika Serikat  tidak bisa 
melakukan serangan udara ke Iran 
dengan mengeluarkan pernyataan 
sebagai berikut, “I think it’s absolutely 
absurd that people suspect I am trying to 
find a pretext to attack Iran“ (Zetter, 
2014, hal. 212). Amerika Serikat pun 
tidak menyerang Iran secara langsung. 
Tetapi, menggunakan cara lain untuk 
memenuhi permintaan Israel yakni 
dengan memanfaatkan progam cyber 
yang telah mereka susun pada tahun 
sebelumnya. Keuntungan dari operasi 
cyberattack ini bila dibandingkan 
dengan bentuk serangan langsung bisa 
dilihat dari adanya kemungkinan zero 
victim baik dari target maupun pihak 
penyerang. Serangan cyber ini juga 
diproyeksikan bisa menghancurkan 

sebuah infrastruktur tanpa 
menimbulkan indikasi yang 
mencurigakan bagi target karena 
serangan ini akan berjalan secara 
sistematis dan diam-diam. Secara lebih 
lengkap, yang coba ditawarkan pada saat 
itu adalah sebuah serangan yang 
melibatkan proses pengkodean digital 
yang sangat presisi, yakni sebuah 
serangan yang hanya akan berjalan 
ketika menemukan situasi dan kondisi 
terntentu di dalam fasilitas target. 
Serangan ini juga diyakini bisa 
menimbulkan efek merusak pada piranti 
fisik — bukan melalui ledakan, namun 
melalui serangkaian proses sabotase 
yang cukup panjang. Bila serangan ini 
berjalan secara lancar, maka 
infrastruktur nuklir Iran pun akan 
mengalami masalah yang berimbas pada 
mundurnya target produksi yang 
diharapkan oleh Iran. Dan meskipun 
nantinya serangan ini diketahui oleh 
Iran, maka mereka akan kesulitan untuk 
menyelesaikan dan mengahapus akar 
dari pemasalahan ini. Selain itu, mereka 
akan menemui kesulitan untuk 
mengidentifikasi asal serangan — hal ini 
mengingat tujuan AS yang nampaknya 
ingin menghindari timbulnya medan 
perang baru di Timur Tengah. 

Pada akhir tahun 2007, Bush menerima 
dana sebesar 400 Juta US dollar untuk 
mendanai operasi terkait nuklir iran. 
Uang ini selanjutnya digunakan untuk 
operasi pencarian data intelijen, operasi 
politik untuk mengganggu kestabilan 
politik dan pemerintahan di Iran dan 
juga upaya sabotase terkait. Olympic 
Games yang sebelumnya muncul pada 
tahun 2006 pun semakin gencar 
dikembangkan dan selanjutnya 
muncullah Stuxnet. Stuxnet pada periode 
2007-2009 memasuki Natanz melalui 
piranti USB. USB yang telah terkena 
virus Stuxnet dari internet ini 
selanjutnya dibawa oleh pegawai Natanz 
dan secara tidak sadar membawanya 
masuk ke Natanz melalalui laptop 
mereka yang digunakan untuk mengatur 
sistem operasi yang ada di sana. Stuxnet 
pada periode ini melakukan serangan ke 
Natanz dengan cara memanipulasi arus 
gas di dalam mesin pengolah uranium 
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(Zetter 2014, hal. 317). Mesin pengolah 
uranium yang ada di Natanz memiliki 
beberapa susunan rangkaian yang terdiri 
dari beberapa pasang centrifuge, dan 
masing-masing rangkaian tersebut 
memiliki fungsinya masing-masing. 
Stuxnet tidak menyerang semua 
rangkaian ini, ia hanya menyerang 
beberapa bagian dengan mengirim sinyal 
palsu untuk menutup rangkaian agar 
tekanan gas yang ada di dalam rangkaian 
tersebut meningkat dan menyebabkan 
gas ini gagal diolah dan dibuang. Namun 
dalam proses serangan ini, Stuxnet 
membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk menjalankan serangan ini — 
sekitar 35 hari untuk mengumpulkan 
data dan ketika sebuah serangan telah 
dilakukan, stuxnet kembali mebutuhkan 
35 hari lagi untuk melakukan serangan 
baru (Zetter 2014, hal. 317). 

Selama kurun waktu 2007, Iran 
melakukan penambahan centrifuge 
sebanyak 2952 unit. Pemasangan unit ini 
memang berjalan lancar, akan tetapi, 
setelah bulan semua unit terpasang di 
bulan November di tahun yang sama, 
mulai muncul beberapa masalah. Bila 
berdasarkan perkiraan teknisi Iran, 
seharusnya mereka bisa memproses 
sebanyak 1670 kg gas dalam kurun waktu 
Februari hingga November, namun 
dalam kenyataan yang terjadi, mereka 
hanya mampu memproses sebanyak 
1240 kg saja (Zetter 2014, hal. 507). Dari 
proses tersebut, Iran mengharapkan 
akan menghasilkan Uranium sebanyak 
124 kg, namun mereka hanya 
mendapatkan Uranium sebanyak 70 kg.  
Dan dari data tersebut AS pun membuat 
sebuah laporan intelijen pada bulan 
Desember di tahun 2007 yang 
menyatakan bahwa Iran saat itu tengah 
mengalami masalah signifikan dalam 
proses teknis pengayaan Uraniumnya. 
Jumlah kerusakan centrifuge pada tahun 
tersebut pun disinyalir sebesar 20% lebih 
tinggi dari perkiraan akibat pemakaian 
rutin. David Albright dari IAEA pun  
mencoba menemukan alasan dibalik 
kejanggalan yang terjadi di Iran dan 
mendapati temuan bahwa centrifuge 
yang dipasang tidak bisa mengolah 
uranium secara maksimal karena adanya 

beberapa kesalahan sistem. Stuxnet 
melakukan tugas ini dengan cara 
mengirim perintah yang salah ke PLC 
yang menyebabkan beberapa katup di 
centrifuge tidak terbuka sehingga 
tekanan udara didalamnya menjadi 
meningkat dan mengakibatkan materi di 
dalam centrifuge tersebut dianggap 
sebagai proses yang gagal dan dibuang 
secara percuma.  

Pada bulan November 2007 hingga 
Februari 2008 Iran tidak melakukan 
penambahan centrifuge karena mereka 
fokus untuk menyelidiki kesalahan 
sistem yang terjadi di fasilitas nuklirnya. 
Dan keadaan pun mulai sedikit membaik 
bagi Iran setelah Februari 2008 karena 
perlahan sistem centrifuge mereka 
kembali stabil dan Iran mulai berani 
untuk menambahkan materi sebanyak 
35% lebih banyak daripada proses 
pengayaan sebelumnya. Iran pun bahkan 
meningkatkan jumlah centrifuge-nya 
sebanyak 3772 pada bulan Agustus di 
tahun 2008 (Zetter 2014, hal. 508). 
Beberapa masalah pun kembali muncul 
menurut IAEA pada tahun 2008. Sejak 
November 2007 hingga Agustus 2008, 
Iran telah mengolah sebanyak 7600 kg 
gas ke dalam centrifuge mereka namun 
hanya menghasilkan Uranium sebanyak 
480 kg yang mana seharusnya dari 
jumlah gas sebesar itu mereka akan 
menghasilkan Uranium sebesar 760 kg. 
Sehingga kejadian penyianyiaan gas di 
tahun 2007 lalu pun kembali diulang 
oleh Iran. Kejadian pada tahun 2009 pun 
tidak banyak mengalami perubahan yang 
berarti, Iran disinyalir mengalami 
kemerosotan jumlah produksi 
pengayaan Uranium dari yang 
sebelumnya berkisar di angka 4% kini 
turun menjadi 3,49%. Bila melihat data 
tersebut, maka kemudian bisa dikatakan 
bahwa Stuxnet bisa menjalankan 
perannya untuk melemahkan industri 
nuklir Iran. 

Memasuki tahun 2009, AS memiliki 
presiden baru, Barrack Obama. Sebelum 
Bush lengser, ia sempat mengundang 
Obama untuk membahas masalah yang 
sedang dihadapi di Natanz. Ia 
mengatakan bahwa operasi yang 
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dilakukan oleh Stuxnet memang berhasil 
melemahkan produksi nuklir di Iran, 
akan tetapi Stuxnet masih membutuhkan 
waktu lagi untuk bisa benar-benar 
menghentikan produksi nuklir di Iran 
(Zetter 2014, hal. 512). Untuk 
melanjutkan stuxnet yang sedang 
berlangsung di Iran, tentu akan 
membutuhkan persetujuan dari presiden 
terpilih selanjutnya, oleh karena itu ia 
ingin agar Obama tetap melanjutkan dan 
mengembangkan proyek Stuxnet 
tersebut.  

Obama selanjutnya dihadapkan pada 
sedikitnya kemajuan yang didapat 
dengan jalur diplomasi dengan Iran. Ia 
juga menganggap bahwa sanksi yang 
diberikan pun tidak sepenuhnya bisa 
merubah kebijakan nuklir Iran. Terlebih 
ia juga dibebani oleh kemungkinan akan 
adanya serangan yang akan dilakukan 
oleh Israel apabila AS tidak bisa 
memenuhi target yang diharapkan 
(Zetter 2014, hal. 508). Oleh karenanya 
Obama pun bukan hanya menyetujui 
proyek Stuxnet, namun juga 
mengupayakan adanya percepatan 
peningkatan terhadap pengembangan 
Stuxnet. AS sendiri menilai bahwa 
meskipun serangan yang mereka lakukan 
sebelumnya memang berhasil 
melemahkan Natanz, hal tersebut masih 
dinilai kurang karena hal tersebut 
berlangsung cukup lambat. Mereka ingin 
untuk membuat efek Stuxnet dapat lebih 
cepat menyerang target dan juga 
menghasilkan kebingungan di tengah-
tengah teknisi dan pemerintah Iran akan 
apa yang terjadi di Natanz selanjutnya. 

Natanz pada awal tahun 2009 tengah 
melakukan penambahan centrifuge 
hingga mencapai jumlah 5400 pada 
bulan Februari dan pada bulan Juni 
jumlah ini meningkat lagi sebanyak 7052 
centrifuge dengan 4092 centrifuges yang 
siap bekerja mengolah pengayaan 
uranium (Zetter 2014, hal. 530). 
Peningkatan jumlah centrifuge ini juga 
diiringi oleh peningkatan performa 
produksi Uranium yang dihasilkan yakni 
meningkat sebanyak 20% dari produksi 
tahun sebelumnya yakni 839 kg 
Uranium. Dan jika jumlah tersebut tetap 

terjaga hingga akhir tahun, maka Iran 
disinyalir akan bisa menghasilkan dua 
buah senjata nuklir. Pada saat 
bersamaan, pengembangan Stuxnet 
terbaru pun selesai dirampungkan oleh 
AS. Stuxnet periode 2009 bekerja dengan 
cara memengaruhi dan memanipulasi 
frekuensi putaran dari centrifuge. 
Dengan menaikkan dan menurunkan 
frekuensi ini secara berkala, 
menyebabkan peningkatan beban kerja 
centrifuge dan membuatnya menjadi 
tidak stabil. Ketika centrifuge ini tidak 
stabil, maka berbagai bagian didalamnya 
akan bergesekan satu sama lain dan 
lepas, sehingga menjadi rusak. Adanya 
perubahan dalam frekuensi centrifuges 
sendiri tidak akan diketahui oleh Iran 
karena Stuxnet juga bertugas untuk 
memberikan banyak sinyal palsu ke PLC 
Iran. Pada bulan Agustus 2009, hanya 
terdapat sebanyak 4592 centrifuges yang 
bekerja mengolah uranium, jumlah ini 
mengalami penurunan sebanyak 328 
centrifuges dari bulan sebelumnya 
(Zetter 2014, hal. 530). Dan pada bulan 
November, jumlah ini kembali menurun 
hingga hanya ada sebanyak 3936 
centrifuge yang bekerja mengolah 
uranium. Meskipun jumlah centrifuge 
yang dimiliki Iran mengalami 
peningkatan sebanyak 3000 buah, 
namun semuanya belum bisa digunakan 
untuk mengolah uranium (Zetter 2014, 
hal. 530). Iran yang berada dalam 
kondisi tersebut pun tidak bisa 
menemukan sumber masalah yang 
menyebabkan hal tersebut terjadi. Pada 
tahun 2010, meskipun jumlah 
centrifuges yang ada di Natanz 
berjumlah 8692 hanya 3772 centrifuges 
yang bekerja,  jumlah ini mengalami 
penurunan sebanyak 1148 sejak bulan 
Juni 2009 (Zetter 2014, hal. 533). 

Memasuki tahun 2010, informasi 
mengenai perkembangan Natanz mulai 
susah dicari. Hal ini dikarenakan Iran 
yang memojokkan IAEA akibat terlalu 
sering mempublikasikan kegiatan 
mereka yang mengakibatkan adanya 
dugaan bahwa informasi tersebut 
digunakan untuk melemahkan industri 
mereka. “leaks, in any way, and/or (is) 
conveyed to media”. Hal tersebut 
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selanjutnya mengakibatkan 
berkurangnya pemberitaan yang 
dilakukan oleh IAEA dan pada bulan 
November 2010, IAEA mulai berhenti 
melakukan listing infrastruktur Natanz. 
Beberapa hal yang diketahui pada tahun 
itu adalah fakta tentang centrifuge 
Natanz yang masih berproduksi  sekitar 
45 hinga 66% dari jumlah total 
centrifuge saat itu. Dari data lain yang 
ada, Iran pada bulan Mei 2010 diketahui 
memiliki 8528 centrifuge dengan 3936 
centrifuge yang difungsikan, kemudian 
pada bulan September jumlah centrifuge 
bertambah menjadi 8856 dengan 3772 
centrifuge yang digunakan untuk 
pengayaan uranium, dan pada bulan 
November jumlah centrifuge mengalami 
penurunan yakni hanya terdapat 
sebanyak 8426 centrifuge namun 
mengalami peningkatan dalam jumlah 
centrifuge yang digunakan untuk 
pengayaan yakni sebanyak 4816 
centrifuge (Zetter 2014, hal. 548). Pada 
tahun ini pula Stuxnet ditemukan dan 
diketahui sebagai penyebab dari masalah 
yang timbul di Natanz. Hal ini berawal 
dari penemuan Symantec yang 
menyatakan bahwa Stuxnet lah yang 
menjadi penyebab dan telah 
menyabotase sistem operasi industri 
nuklir di Natanz (Zetter 2014, hal. 549). 

Stuxnet pada saat itu memiliki tiga 
kelebihan bila dibandingkan dengan 
penggunaan kekuatan militer biasa, 
yakni: melenyapkan konsep waktu, 
konsep ruang dan konsep bukti. 
Hilangnya konsep ruang ini 
mengakibatkan hilangnya kemampuan 
target untuk bereaksi, yang membuat 
mereka tidak bisa dengan mudah 
menemukan asal serangan. Dengan tidak 
adanya referensi geografis, target 
kemudian tidak lagi dapat 
mengidentifikasi dengan pasti kondisi 
musuh. Tanpa musuh, perang adalah 
mustahil. Dalam kasus Stuxnet, Iran 
bahkan saat terjadinya kerusakan 
centrifuge tidak mengetahui pasti apa 
yang sedang menimpa industri 
nuklirnya, sehingga untuk mengetahui 
aktor dibalik serangan yang belum 
diketahui sumbernya ini jelas 
merupakaan pekerjaan yang susah. 

Dalam konsep waktu hal ini utamanya 
menyangkut kondisi target yang menjadi 
sasaran serangan secara tiba-tiba. 
Dengan serangan yang diterima secara 
tiba-tiba, maka ini akan mengakibatkan 
hilangnya kemampuan target untuk 
memperoleh data intel terkait serangan, 
karena mereka belum tentu bisa 
mengetahui secara pasti kapan serangan 
tersebut telah terjadi. Lebih tepatnya 
target, dalam kasus terburuk, tidak akan 
mampu untuk mengambil inisiatif jalan 
keluar (Ventre 2011, hal. 250). Hadirnya 
Stuxnet yang mengacaukan sistem 
pengaturan pengayaan mereka secara 
tiba-tiba dan juga bahkan terkesan 
stealth, meneyebabkan Iran hanya bisa 
merespon dengan mengganti centrifuge 
yang rusak dengan yang baru. Hal ini 
bukanlah cara yang efektif karena 
centrifuge yang baru akan rusak kembali. 
Mengenai konsep yang terakhir, yakni 
bukti, pada saat Stuxnet menyerang, 
hanya sedikit petunjuk yang muncul dan 
bahkan pada saat itu—tahun 2009, Iran 
masih buta akan penyebabnya, barulah 
pada tahun 2011, sumber-sumber 
serangan bisa diketahui. Namun, tetap 
saja, karena hal ini masih baru dalam 
lingkup internasional, keseluruhan 
tuduhan masih bersifat lemah dan tidak 
bisa digugat sesuai hukum karena belum 
adanya peraturan yang mengikat tentang 
penggunaan cyber kala itu. 

Kesimpulan dari tulisan ini adalah, 
perang bila dilihat dari pendapat 
Clausewitz sejatinya merupakan salah 
satu perpanjangan tangan dari tindakan 
politik sebuah negara. Perang bagaimana 
pun juga selalu menjadi cara bagi aktor 
internasional untuk memperoleh 
kepentingan mereka. Namun perang 
masih memiliki batasan dan juga 
kekurangan tersendiri dalam realitasnya. 
Perang umumnya selalu terikat dengan 
struktur geografis, hard power, 
kekerasan dan juga casualties. Perang 
umumnya juga memerlukan kontak fisik 
antar pelakunya. Namun seiring 
berkembangnya zaman dan juga 
teknologi, perang kini bisa terjadi tanpa 
adanya kontak fisik secara langsung dan 
inilah yang ditawarkan oleh cyberwar. 
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Cyberwar membawa pandangan baru 
dalam dunia perang konvensional 
terdahulu yang terkesan selalu 
melibatkan kontak fisik. Cyberwar 
secara garis besar bekerja di ranah 
cyberspace namun efek yang 
ditimbulkan bisa berdampak secara fisik 
di dunia nyata. Cyberwar juga telah 
menghapuskan konsep ruang, waktu, 
dan bukti, ketiga konsep yang dahulunya 
bertindak sebagai penghambat dalam 
perang konvensional.  

Peristiwa Stuxnet yang diawali dari 
berdirinya industri nuklir Iran ternyata 
menimbulkan banyak konsekuensi, 
tantangan, dan juga kemajuan, tidak 
hanya bagi Iran, namun juga negara 
lainnya. Ketika Amerika Serikat dimintai 
bantuan serangan oleh Israel yang 
merasa terancam dengan keberadaan 
fasilitas nuklir Iran, Amerika Serikat 

menyatakan ketidaksetujuan dengan 
rencana Israel tersebut. Namun di sini, 
Amerika Serikat memiliki 
pertimbangannya sendiri dan memilih 
untuk menggunakan cara yang 
sebelumnya tidak pernah digunakan, 
yakni melakukan cyberwar. Stuxnet 
terbukti mampu menyerang fasilitas 
tersebut dan menimbulkan kerusakan 
fisik dalam kurun waktu 2009-2011 dan 
membuat Iran bertanya tentang sebab 
mundurnya fasilitas nuklir mereka. 
Penyerangan dengan penggunaan 
Stuxnet ini telah membuka jalan lain bagi 
negara yang ingin meraih 
kepentingannya tanpa harus 
menggunakan perang yang dahulunya 
identik dengan penggunaan angkatan 
militer bersenjata dan juga kontak fisik. 
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