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Abstract 

This paper explains how Switzerland counters cyber threats due to its capacity as a small 
states but advance in the information and telecommunication technology (ICT) in its critical 
infrastructures. Due to limitations in getting security in the international system, both 
domestically and internationally effort are required by small statess. At the domestic level, the 
establishment of a national security strategy and public-private partnerships are important. 
While at the international level, the security of small statess can be obtained through the alliances, 
institutional cooperation and global norms. From those, in the issue of cyber security, Switzerland 
is actively making efforts at the domestic level. At the international level, Switzerland is seeking 
the institutional cooperation and global norms more, than the alliance because of the neutrality 
which is still sustained. 

Keywords: Small states, cyber security, critical infrastructure, public-private partnerships, 
aliance, institutional cooperation, global norm.  

Pendahuluan 

Perubahan dunia beberapa dekade 
terakhir ini secara signifikan memberi 
dampak kepada negara-negara liliput 
(small statess) terutama terkait 
persoalan ancaman. Ketika ancaman 
keamanan militer fisik—seperti 
peperangan—di dunia semakin 
mengalami penurunan intensitas, 
pembahasan mengenai keamanan bagi 
small statess pun mengalami perluasan 
dalam hal wilayah, politis, ekonomi, dan 
teknologi (Thapa 1996, 4). Hal tersebut 
dikarenakan dunia tengah berada pada 
fase globalisasi yang memunculkan 
interdependensi global sekaligus 
meningkatkan kompetisi antar negara 
dalam berbagai aspek. Di era globalisasi 
yang kompetitif, teknologi kemudian 
menjadi aspek yang sangat berpengaruh 
bagi suatu negara untuk bertahan hidup. 
Bagi small statess, inovasi-inovasi 
teknologi mampu meningkatkan daya 

saing karena pengaplikasian teknologi 
pada berbagai sektor infrastruktur 
negara mampu meningkatkan efisiensi 
hingga keuntungan finansial. Akan 
tetapi, muncul persoalan dilematis ketika 
infrastruktur kritis negara yang semakin 
bergantung pada kemajuan TIK—
terutama sistem digital yang beroperasi 
dalam ruang siber—mulai mendapati 
ancaman bahkan serangan siber. 
Persoalan tersebutlah yang mulai 
dihadapi oleh small statess yang tengah 
mengalami kemajuan TIK pada 
infrastruktur kritisnya, dalam kasus ini 
adalah Swiss. 

Meskipun secara material dan 
power termasuk dalam kategori small 
statess, Swiss pada kenyataannya sukses 
dikarenakan berhasil mengaplikasikan 
kemajuan TIK pada infrastruktur 
kritisnya. Secara material, luas wilayah 
Swiss hanya 39.516 km2 dengan jumlah 
penduduk sekitar delapan juta jiwa pada 
tahun 2014 (The World Bank t.t.). Selain 
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itu, gross domestic product (GDP) Swiss 
masih di bawah 1% GDP Share of World 
Total (PPP), yakni sekitar 0,4% 
(Economy Watch 2016). Kemudian, 
karena sistem internasional kini semakin 
ditandai dengan organisasi 
internasional, secara power, posisi Swiss 
cenderung lemah apabila dibandingkan 
dengan Uni Eropa (UE)—yang 
merupakan organisasi paling relevan di 
Eropa—secara keseluruhan. Akan tetapi, 
Swiss mampu survive—meskipun 
memiliki keterbatasan terkait sumber 
daya tersebut—dan bersaing di kancah 
internasional dengan kemajuan 
teknologi yang dimiliki. Pada tahun 
2001, pengeluaran pemerintah Swiss 
terhadap TIK mampu 
mencapai 10,2% dari GDP 
(Nitsure 2004, 51). Selain itu, 
pada tahun 2007, berdasarkan 
Summary Innovation Index 
(SII), Swiss termasuk dalam 
negara-negara paling inovatif 
di Eropa (Federal Statistical 
Office 2008). Salah satu 
inovasi teknologi yang kini 
tengah dimanfaatkan dalam 
berbagai sektor 
infrastruktur—tidak 
terkecuali infrastruktur kritis 
negara—adalah inovasi sistem 
digital dalam TIK. Sebagai 
contoh hasil inovasi tersebut, 
Swiss hingga kini mampu 
berperan strategis sebagai 
pusat perbankan dunia yang tentu 
memberikan keuntungan finansial besar 
bagi Swiss.     

Akan tetapi, peningkatan dependensi 
terhadap TIK yang menghubungkannya 
dengan ruang siber tersebut ternyata 
mulai memunculkan risiko-risiko 
kerugian, yakni terjadinya peningkatan 
ancaman siber. Bentuk ancaman baru ini 
tentu mengkhawatirkan posisi Swiss 
sebagai small states yang diuntungkan 
oleh kemajuan teknologi. Kekhawatiran 
risiko ancaman siber pun semakin 
meningkat ketika berbagai serangan 
siber telah terjadi di Swiss. Berdasarkan 
survei PwC Global (2011) misalnya, 
terjadi peningkatan cybercrime sekitar 
20% di tahun 2011 dari awalnya 0% pada 

tahun 2009 terhadap 140 perusahaan 
jasa finansial di Swiss, termasuk 
perbankan. Kemudian, pada tahun 
Januari 2015, salah satu pencurian uang 
melalui akses internet (cyber heists) 
terbesar terbongkar, yakni sekelompok 
orang disebut “Carbanak” yang diduga 
berasal dari Rusia, Tiongkok dan 
Ukraina diyakini telah mencuri sekitar $1 
miliar dari 100 bank dan institusi 
finansial di 30 negara, termasuk di Swiss 
(Nagler t.t., 61). Terkait aktor serangan 
siber yang terjadi di Swiss, Federal 
Councillor Swiss, Ueli Maurer, 
menyatakan bahwa bahaya dari serangan 
siber tidak hanya berasal dari individu, 
melainkan juga organisasi atau bahkan 

negara yang mencari 
informasi mengenai 
institusi atau bisnis 
negara lain. Selain itu, 
disebutkan pula bahwa 
Swiss juga mulai rentan 
terhadap serangan siber  
(The Local 2011). Maka,  
bahasan utama dalam 
tulisan ini adalah 
mengenai bagaimana 
upaya-upaya Swiss—
sebagai small states yang 
tengah mengalami 
kemajuan TIK pada 
infrastruktur kritisnya—
menghadapi ancaman 
keamanan siber.  

Pendekatan Teoritis 

Memasuki era kemajuan TIK, berbagai 
ancaman baru muncul bagi negara-
negara di dunia. Ancaman-ancaman 
yang dihadapi oleh small states di sistem 
internasional modern bukan hanya 
bergerak pada ancaman militer klasik, 
tetapi juga ke ekonomi yang saling 
berhubungan, infrastruktur online, dan 
tantangan-tantangan baru lainnya yang 
membutuhkan solusi berbeda-beda 
(Crandall 2016, 30). Menurut Robert L. 
Rothstein (dalam Areng 2014, 2), small 
power adalah negara yang menyadari 
bahwa ia tidak dapat mendapatkan 
keamanan terpenting dengan 
menggunakan kapabilitas sendiri, 
sehingga ia harus mengandalkan 

Tingkat analisis 
domestik maupun 

internasional penting 
untuk digunakan dalam 

menganalisis upaya 
keamanan siber small 
statess karena mereka 

tidak dapat 
mendapatkan keamanan 

terpenting dengan 
menggunakan 

kapabilitas sendiri, 
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bantuan dari negara lain, institusi, 
proses-proses atau pembangunan-
pembangunan untuk mendapatkan 
keamanan tersebut. Maka dari itu, secara 
teoritis, baik tingkat analisis domestik 
maupun internasional penting untuk 
digunakan dalam menganalisis upaya 
keamanan siber small states secara 
komprehensif. 

Sebelum membahas persoalan ancaman 
siber dengan upaya keamanannya, perlu 
dipahami terlebih dahulu bagaimana 
suatu isu dapat dianggap sebagai 
ancaman keamanan nasional. Teori 
sekuritisasi kemudian digunakan sebagai 
jembatan penghubung antara suatu isu 
dengan persoalan keamanan. 
Sekuritisasi dapat diartikan sebagai 
upaya atau proses mengamankan dari 
suatu ancaman, tidak terbatas pada 
persoalan kemiliteran karena konsep 
keamanan terletak pada asumsi sosial 
konstruktivis. Dalam sekuritisasi, 
terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan yakni securitizing actor, 
referent object, existential threat, speech 
act dan audience. The Copenhagen 
School of Security Studies 
mengonseptualisasi keamanan sebagai 
proses dari konstruksi sosial mengenai 
ancaman yang melibatkan aktor yang 
melakukan sekuritisasi (mayoritas para 
elit politik), yang mendeklarasikan 
persoalan tertentu sebagai hal yang 
penting dan berupa ancaman bagi 
keberlangsungan objek, dan kemudian 
diterima oleh audience, serta memiliki 
legitimasi untuk menggunakan tindakan 
tertentu untuk menetralkan ancaman 
(Šulović 2010).  

Ketika suatu isu telah dianggap sebagai 
suatu ancaman nasional, maka tindakan 
yang dilakukan oleh negara selanjutnya 
adalah bagaimana melawan ancaman 
tersebut. Terkait small states, untuk 
menganalisis upaya keamanan small 
states, baik tingkat analisis domestik 
maupun internasional perlu untuk 
digunakan. Hal tersebut dikarenakan 
peningkatan tantangan keamanan 
mengaburkan batas antara tingkat 
domestik dengan internasional, sehingga 
terdapat kebutuhan para pelajar small 

states untuk memahaminya lebih dalam 
(Crandall 2016, 17). 

Pada tingkat domestik, resiliensi 
domestik adalah hal penting. 
Pembentukan strategi keamanan siber 
nasional kemudian menjadi salah satu 
elemen kunci dalam menyediakan 
perlindungan keamanan siber yang 
layak. Akan tetapi, hal yang menjadi 
persoalan adalah bahwa sektor privat 
sering kali menjadi target serangan, 
sehingga kerja sama dengan sektor privat 
juga sangat penting bagi keamanan siber 
nasional. Sektor privat yang menjadi 
serangan siber sering kali merupakan 
aktor yang berperan dalam menjalankan 
infrastruktur kritis suatu negara. Dalam 
tingkat domestik, public private 
partnership (PPP) kemudian menjadi 
elemen penting dalam keamanan siber 
nasional. PPP menjadi bentuk kooperasi 
antara negara dengan sektor privat, yang 
secara luas menjadi ide dalam 
perlindungan infrastruktur kritis saat ini 
(Cavelty dan Suter 2009). Kerja sama 
publik atau pemerintah dengan privat ini 
dapat diwujudkan melalui pembentukan 
badan asuransi informasi. Berdasar pada 
pendekatan liberal institusionalis, 
asuransi informasi menunjukkan bahwa 
pengambil kebijakan perlu 
memerhatikan kepentingan dan objektif 
dari dua stakeholders utama: negara dan 
pengusaha (Valeri 2007, 156-157). 

Selain melihat dari tingkat domestik, 
upaya small states meningkatkan 
keamanan siber pada tingkat 
internasional juga perlu diperhatikan. 
Perilaku small states kemudian dilihat 
dari kebijakan luar negeri mereka. 
Karena small statess tidak memiliki 
sumber daya big states terutama dengan 
great powers, mayoritas dari mereka 
mencari perlindungan dan bantuan dari 
keikutsertaan dalam kooperasi 
internasional. Maka, perilaku small 
states akan cenderung tidak 
menunjukkan sisi rivalitas karena tujuan 
mendapatkan keamanan merupakan hal 
utama. Di sisi lain, mereka justru 
mencoba memengaruhi institusi 
internasional untuk keuntungan mereka 
(Crandall 2016, 32). Model-model 
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kooperasi internasional bagi small states 
antara lain aliansi, kooperasi 
institusional dan keikutsertaan dalam 
pembentukan norma global.  

Model pertama dalam menjelaskan 
upaya small states mencari keamanan 
dari lingkup internasional adalah aliansi. 
Menurut Matthias Maass (dalam Burton 
2013, 218), small states memiliki 
kekurangan kapasitas untuk 
mengaplikasikan power, 
dan/atau melawan power 
dari larger states. Untuk 
mengimbangi kerentanan 
tersebut, small states akan 
berupaya bergabung dalam 
aliansi dengan negara-
negara yang lebih kuat. 
Perilaku small states dalam 
suatu aliansi dapat 
berbentuk balancing  atau 
bandwagoning. Dalam 
model ini, kebijakan luar 
negeri small states membaur dengan 
kepentingan great powers dan terbentuk 
oleh kompetisi antar great powers, 
seperti yang terjadi ketika era Perang 
Dingin antara NATO dan Pakta 
Warsawa.  

Model kedua yaitu melalui kooperasi 
institusional. Model ini berasal dari 
pendekatan liberal institusional yang 
meneliti bagaimana small states 
mencoba membentuk peraturan dan 
transparansi dalam kooperasi 
institusional dan mendorong pendekatan 
kooperatif terkait isu-isu keamanan 
internasional (Burton 2013, 219). Secara 
implisit, pendekatan institusional 
berpendapat bahwa power telah berubah 
dan kapabilitas militer negara bukan 
menjadi faktor satu-satunya dalam 
menentukan keamanannya. Baldur 
Thorhallsson sendiri berargumen bahwa 
ketika small states memberikan waktu 
dan sumber dayanya dalam sistem 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
menyatakan diri sebagai negara netral, 
memberi perhatian pada isu-isu yang 
khusus, membangun kapabilitas 
administratif dan secara aktif 
membentuk koalisi, maka pengaruh 
mereka akan lebih besar dibanding 

ukuran mereka sebagai small states 
(Burton 2013, 219). 

Model ketiga dari keamanan small states 
adalah berdasar pada norma. Karena 
small states memiliki pilihan yang 
terbatas untuk mendapatkan 
kepentingan mereka, pembentukan 
norma menjadi salah satu strategi 
menjanjikan yang tersedia. Selain itu, 

small states di sisi lain juga 
memiliki kepentingan 
natural dalam 
mempromosikan dan 
mengembangkan norma 
internasional dalam 
keamanan internasional 
yang secara luas diterima 
sebagai standar dari 
perilaku (Burton 2013, 219). 
Small states dalam norm 
life cycle menurut Martha 
Finnemore dan Kathryn 
Sikkink (1998) dapat 

berperan sebagai norm entrepeneur  
atau critical state  yang melakukan 
sosialisasi norma, yang bisa dilakukan 
melalui organizational platform seperti 
aliansi dan institusi internasional. Dalam 
lingkup siber, norma keamanan siber 
kini juga tengah diupayakan oleh negara-
negara dengan memunculkan beberapa 
kemungkinan norma yang potensial. 

Analisis Upaya-upaya Keamanan 
Siber Swiss 

Bagi small states dengan kemajuan TIK 
yang pesat seperti Swiss, ancaman dan 
serangan siber merupakan isu yang 
penting untuk diperhatikan dalam 
konteks keamanan. Hal tersebut 
dikarenakan saat ini, ancaman 
keamanan bagi small statess secara luas 
bukan lagi hanya terbatas pada persoalan 
kemiliteran tradisional dan perang-
perang perebutan wilayah. Melalui 
sekuritisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah, maka ancaman siber dapat 
diatasi selayaknya persoalan keamanan 
melalui berbagai strategi atau kebijakan. 
Perhatian dan sekuritisasi terhadap 
tantangan-tantangan non-tradisional di 
Swiss sendiri telah muncul sejak tahun 
1970-an, di satu sisi ancaman perang 

Upaya menjelaskan 
cara small states 

mencari keamanan 
internasional dapat 
dibagi menjadi tiga 

model: (1) aliansi, (2) 
kooperasi internasional 

dan (3) norma. 
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konvensional bukan lagi menjadi 
prioritas pemerintah Swiss setelah 
Perang Dingin. Terkait ancaman siber 
atau serangan siber, secara formal, 
pemerintah Swiss melakukan 

sekuritisasi dan menyatakannya sebagai 
ancaman keamanan dalam laporan 
Federal Council pada tahun 2010 (Lihat 
tabel berikut).

Grafik 1: Judul Grafik 

 

Sumber: Marc R. DeVore dan Armin Stähli, 2011. 

Meskipun kerentanan dan ancaman-
ancaman dalam ruang siber telah tercatat 
sejak tahun 1980-an, perhatian untuk 
meletakkannya dalam agenda keamanan 
nasional di Swiss baru terjadi kurang dari 
satu dekade ini (General Assembly 2014, 
15). Sekuritisasi ruang siber di Swiss 
secara cukup jelas terdapat dalam 
laporan Crisis and Risk Network (CRN) 
yang ditugaskan oleh Federal Office for 
Civil Protection (FOCP) Swiss. Dalam 
laporan tersebut, securitizing actor yang 
berperan utama adalah pemerintah 
Federal Swiss. Kemudian, ancaman 
eksistensial yang disebutkan dibedakan 
menjadi dua yakni ancaman secara 
teknis dan aktor ancaman. Gambaran 
secara paling eksplisit deskripsi tentang 
aktor ancaman siber adalah antara 
negara dan non-negara (Crisis and Risk 
Network 2009, 8). 

Dalam ancaman keamanan ini, yang 
kemudian menjadi referent object secara 
garis besar adalah economic well-being 
dan keamanan nasional. Laporan 
tersebut menyebutkan bahwa 
dibandingkan dengan memisahkan 

kedua dimensi, economic well-being dan 
keamanan nasional secara erat saling 
terhubung, sejak infrastruktur informasi 
kritis begitu esensial bagi kedua dimensi 
pada waktu yang bersamaan (Crisis and 
Risk Network 2009, 8). Karena hal 
tersebut, maka audience bukan hanya 
masyarakat publik, melainkan juga pihak 
privat. Sebagai hasilnya, pemerintah 
Federal Swiss pun melakukan speech act 
seperti memublikasikan laporan 
mengenai ancaman-ancaman baru yang 
tengah dihadapi oleh Swiss dan 
membentuk kelompok ahli pada tahun 
2010 untuk menyelidiki risiko-risiko dan 
meningkatkan kapasitas nasional untuk 
merespons ancaman-ancaman dan 
kerentanan tersebut (General Assembly 
2014, 15). 

Ketika suatu isu telah dianggap sebagai 
persoalan keamanan, maka berbagai 
upaya untuk mengatasi ancaman 
keamanan tersebut menjadi hal yang 
perlu diperhatikan. Dalam realisasinya, 
banyak negara-negara yang kemudian 
membentuk strategi nasional atau 
kebijakan negara terkait keamanan siber 
nasional. Tidak terkecuali bagi Swiss, 
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setelah memersepsikan persoalan ruang 
siber sebagai ancaman keamanan, 
berbagai upaya pun dilakukan guna 
menghindari risiko-risiko kerugian 
dalam ruang siber. 

Meskipun baru di tahun 2010 
pemerintah Swiss menyatakan bahwa 
serangan siber merupakan ancaman 
langsung terhadap keamanan nasional, 
perhatian terhadap persoalan informasi 
sendiri telah muncul sejak tahun 1997. 
Pada tahun tersebut, Swiss mengadakan 
Strategic Leadership Exercises 1997 yang 
ditujukan untuk melatih Federal 
Administration, termasuk Federal 
Councilors dan beberapa sektor privat 
dalam manajemen krisis skenario 
tertentu, terutama terkait revolusi 
informasi. Kebijakan keamanan siber 
Swiss kemudian mulai mencapai fase 
stabil pada akhir tahun 2001 yakni 
melalui publikasi konsep asuransi 
informasi oleh Federal Strategy Unit for 
Information Technology (FSUIT) Swiss 
(Cavelty 2012, 36). Pada tahun-tahun 
berikutnya, keamanan siber nasional 
Swiss secara meluas fokus pada PPP 
melalui MELANI, hingga pada akhirnya 
strategi nasional melawan risiko-risiko 
siber Swiss tahun 2012 secara resmi 
dipublikasikan. 

PPP yakni kerja sama antara pemerintah 
dengan sektor privat menjadi ‘panacea’ 
dalam menginisiasi keamanan siber dan 
perlindungan infrastruktur kritis saat ini. 
Secara spesifik, PPP kemudian berfungsi 
sebagai wadah information sharing. Di 
Swiss, PPP dalam keamanan siber ini 
juga dijalankan, secara khusus oleh 
MELANI (Melde-und Analysestelle 
Informationssicherung atau the 
Reporting and Analysis Centre for 
Information Assurance). Pada tahun 
2004, MELANI mulai beroperasi dan 
menjadi bagian penting dalam 
Department of Defense, Civil Protection 
and Sport (DDPS) Swiss (Cavelty 2012, 
47). Menurut Kepala Deputi MELANI 
Max Klaus, MELANI hingga saat ini telah 
menunjukkan kesuksesan-kesuksesan 
dalam pertukaran informasi dengan 
pihak privat. 

Dalam MELANI, terdapat dua tipe 
customer yakni closed customer base 
(CCB) dan open customer base (OCB). 
CCB merupakan layanan yang 
disediakan MELANI untuk operator 
terpilih yang mengelola infrastruktur 
kritis nasional Swiss. Pada tahun 2010, 
telah terdapat 83 perusahaan yang 
diwakili oleh 213 individu, dan paling 
banyak berasal dari sektor finansial 
(Klaus t.t., 10). Layanan ini bersifat 
tertutup guna mengamankan pertukaran 
informasi antara MELANI dengan CCB. 
Kepada CCB, kerja sama yang dilakukan 
antara lain: lokakarya, rapat, dan 
pelatihan untuk meningkatkan saling 
percaya, kesadaran interdependensi dan 
pengetahuan pada isu-isu spesifik; 
distribusi informasi eksklusif mengenai 
berbagai ancaman, misalnya spionase 
ekonomi; asistensi dalam suatu insiden; 
dan information sharing antara 
keduanya karena MELANI juga 
bergantung pada informasi yang 
diterima dari perusahaan-perusahaan 
tersebut (Cavelty 2012, 50-51). 

Layanan ini tentu berbeda dengan OCB 
yang diperuntukkan semua pengguna 
komputer (internet) yang tidak 
menjalankan secara langsung 
infrastruktur kritis di Swiss, misalnya 
masyarakat umum dan SMEs (small-
medium sized enterprise atau 
perusahaan kecil dan menengah). Bagi 
OCB, MELANI menyediakan situs 
website resmi yang dapat digunakan 
pihak publik umum untuk mengadukan 
berbagai persoalan terkait ancaman 
siber. Dari publik (OCB), setelah 10 
tahun beroperasi, MELANI telah 
menerima lebih dari 27.000 laporan 
melalui situs website resmi MELANI 
(MELANI 2014, 6). Laporan tersebut 
juga berguna bagi MELANI untuk 
mengidentifikasi berbagai ancaman 
baru. Kepada OCB, dengan dasar asumsi 
bahwa setiap individu berkontribusi 
pada keamanan masing-masing, 
MELANI kemudian menyediakan 
informasi yang mudah dipahami tentang 
upaya-upaya dasar perlindungan dan 
langkah-langkah menangani persoalan 
komputer melalui situs website resminya 
(Cavelty 2012, 52). 
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Pada tahun 2010, terdapat peningkatan 
asumsi bahwa lingkaran kebijakan pada 
sistem yang tengah berjalan untuk 
keamanan siber kurang cukup dalam 
melawan ancaman-ancaman siber yang 
semakin ekstrem. Maka, pada 10 
Desember 2010, Federal Council 
kemudian menginstruksikan Federal 
Department of Defence, Civil Protection 
and Sports (DDPS) untuk merancang 
strategi nasional melindungi Swiss dari 
risiko-risiko siber (Federal Department 
of Defense, Civil Protection and Sports 
2012, 5). Rancangan tersebut kemudian 
disepakati dan direalisasikan mulai 
Maret 2012 sebagai strategi nasional 
baru untuk masyarakat informasi di 
Swiss. 

Pada 27 Juni 2012, pemerintah Federal 
Swiss mulai mengadopsi strategi 
nasional untuk perlindungan bagi Swiss 
melawan risiko-risiko siber (National 
Strategy for The Protection of 
Switzerland Against Cyber Risks atau 
NCS). Fokus utama NCS 2012 Swiss 
terletak pada kriminalitas siber, spionase 
dan sabotase. Kemudian, diharapkan 
koordinasi antar tingkat pemerintah dan 
PPP serta kooperasi dalam arena 
internasional semakin kuat (General 
Assembly 2014, 14). Secara keseluruhan, 
terdapat tiga tujuan utama dari strategi 
tersebut antara lain: 1. Identifikasi dini 
ancaman dan bahaya dalam ruang siber; 
2. Peningkatan resiliensi dari 
infrastruktur kritis; 3. Reduksi efektif 
risiko-risiko siber, terutama kriminalitas 
siber dan sabotase siber (Federal 
Department of Defense, Civil Protection 
and Sports 2012, 3). 

Untuk mengimplementasikan NCS 2012 
Swiss, terdapat beberapa instrumen 
antara kantor-kantor dan Konfederasi. 
Pertama yakni Switzerland’s Haus der 
Kantone dengan beberapa pemerintah 
antar kantor dan pemimpin konferensi 
untuk keadilan, keamanan, perlindungan 
sipil, pendidikan, finansial, kesehatan 
dan lain-lain, dan institusi-institusi lain 
seperti Swiss Crime Prevention. 
Kemudian Swiss Security Network 
sebagai koordinator upaya-upaya 
keamanan antara kantor dan 

Konfederasi. Ketiga yakni program 
harmonisasi dari teknologi informasi 
polisi untuk merekatkan berbagai 
aplikasi dan fasilitas kepolisian. Keempat 
adalah Cybercrime Coordination Unit 
Switzerland, yang didanai dan dijalankan 
oleh Konfederasi dan seluruh kanton, 
yang memonitor ruang siber dan 
menyediakan kanton informasi untuk 
melakukan investigasi polisi. 
Selanjutnya, terdapat Swiss Police 
Association ICT, yang menghubungkan 
kepolisian dan sektor TIK privat secara 
langsung dan berdasarkan pada area 
keahlian (Federal Department of 
Defense, Civil Protection and Sports 
2012, 22). 

Apabila upaya-upaya sebelumnya dilihat 
dari tingkat domestik, upaya-upaya 
keamanan Swiss juga dilakukan pada 
tingkat internasional. Hal tersebut 
sendiri dapat dilihat dari lingkup 
cakupan kelima—dari tujuh cakupan—
pada NCS 2012 Swiss, yakni bahwa 
pemerintah Swiss juga mengutamakan 
kooperasi internasional dalam 
mengamankan ruang siber nasionalnya. 
Dalam mendapatkan keamanan dari 
lingkup internasional, Swiss hingga saat 
ini tidak berupaya untuk ikut serta dalam 
suatu aliansi tertentu. Hal tersebut 
dikarenakan sebagaimana disebutkan 
sebelumnya, prinsip netralitas Swiss 
masih diutamakan dalam kebijakan luar 
negeri mereka. Akan tetapi, meskipun 
tidak secara formal menjadi anggota, 
Swiss ternyata tetap melakukan 
kerjasama dengan aliansi tertentu, 
khususnya NATO. 

Di lain sisi, Swiss memang tidak 
mencoba untuk bergabung dalam suatu 
aliansi keamanan, organisasi berupa 
aliansi sendiri mendapati kesulitan 
dalam beradaptasi dengan persoalan 
ancaman siber. Pembentukan aliansi 
identik dengan organisasi pertahanan 
untuk melawan ancaman keamanan 
secara militer fisik. Terkait serangan 
siber di Estonia tahun 2007, Menteri 
Pertahanan Estonia menyatakan bahwa: 

“At present, NATO does not define 
cyber attacks as a clear military 
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action. This means that the provisions 
of Article V of the North Atlantic 
Treaty, or, in other words collective 
self-defence, will not automatically be 
extended to the attacked country” 
(dikutip dari Traynor 2007). 

Apabila model keamanan bagi small 
states berupa aliansi masih belum 
dijalankan oleh Swiss, model keamanan 
berupa kooperasi institusional justru 
menjadi ‘kendaraan’ mayor untuk 
mendapatkan keamanan dari lingkup 
internasional. Dalam NCS 2012 Swiss 
pun disebutkan bahwa secara khusus, 
kepentingan dari small statess seperti 
Swiss dapat dipertahankan secara global 
hanya dengan diplomasi yang ‘proaktif’ 
dan dengan berada pada posisi terdepan 
dalam jaringan global dalam etiket yang 
baik dan terkoordinasi (Federal 
Department of Defense Civil Protection 
and Sports 2012, 37). Beberapa institusi 
internasional yang menjadi ‘kendaraan’ 
mayor Swiss dalam mendapatkan 
keamanan antara lain PBB, the Council of 
Europe (Majelis Eropa) dan the 
Organisation for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE) 
(European Dialogue 2012). 

Dalam isu keamanan siber, Swiss 
memiliki posisi penting dalam PBB. Pada 
tahun 2001, Majelis Umum PBB 
menyerukan pelaksanaan World Summit 
on the Information Society (WSIS, the 
Summit) dalam Resolusi 56/183. 
Konferensi Tingkat Tinggi ini kemudian 
dilaksanakan pertama oleh International 
Telecommunication Union (ITU)—yang 
berpusat di Jenewa—pada Desember 
2003 di Jenewa, Swiss. Pada fase ini, 
terdapat objektif untuk membangun 
dasar bagi masyarakat informasi dengan 
memperkuat saling percaya dan 
mempromosikan kultur global dalam 
keamanan siber (International 
Telecommunication Union 2003). 

Institusi internasional yang penting bagi 
keamanan siber Swiss selanjutnya adalah 
Majelis Eropa. Dari berbagai perjanjian 
dalam Majelis Eropa, the Budapest 
Convention on Cybercrime pada tahun 
2001 merupakan perjanjian yang sangat 

penting karena merupakan perjanjian 
internasional pertama yang ditujukan 
terhadap kriminalitas siber dengan 
mengharmonisasikan hukum-hukum 
nasional, meningkatkan teknik-teknik 
investigasi dan meningkatkan kerjasama 
antar negara. Terhadap Convention on 
Cybercrime, Swiss sendiri baru 
meratifikasinya pada 21 September 2011 
setelah penandatanganan di tahun 2001, 
dan mulai berlaku pada 1 Januari 2012. 
Ratifikasi terhadap konvensi tersebut 
menjadikan Swiss wajib 
mengkriminalisasi computer fraud, 
pencurian data, dan pemalsuan 
dokumen. Sebagai bentuk realisasi, Swiss 
telah memiliki hukum kriminal 
komputer yang berada dalam The Swiss 
Criminal Code, terutama Pasal 143, 144 
dan 272-274 (Federal Department of 
Defense Civil Protection and Sports 2012, 
26). Selain itu, disetujui dalam konvensi 
tersebut pengelolaan bukti-bukti dalam 
bentuk data elektronik yakni 
pengumpulan dan penyimpanan selama 
investigasi kriminal. Investigasi 
kriminalitas ruang siber ini merupakan 
bentuk dari mutual assistance yang 
disepakati dalam konvensi untuk 
meningkatkan kerja sama internasional 
yang lebih terorganisasi secara cepat dan 
efisien. 

Selain melalui PBB dan Majelis Eropa, 
asistensi keamanan siber bagi Swiss 
dalam lingkup internasional juga 
didapatkan melalui keanggotaannya 
dalam Organisation for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE). Dalam 
OSCE, terdapat confidence-building 
measures (CBMs)  mengenai keamanan 
siber. Secara lebih spesifik, isu mengenai 
keamanan siber di OSCE ini termasuk 
dalam dimensi politik-militer. Swiss 
kemudian juga terlibat dalam dimensi 
politik-militer yang didasarkan pada dua 
dokumen OSCE yakni dokumen Wina 
yang berisi CBMs, dan OSCE Code of 
Conduct on Politico-Military Aspects of 
Security (Federal Department of Foreign 
Affairs 2015). Dimensi ini fokus pada 
pengelolaan penimbunan senjata ringan 
dan mesiu, serta aktif dalam upaya-
upaya melawan ancaman-ancaman 
trans-nasional seperti terorisme dan 
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kriminalitas siber. Menurut pemerintah 
Swiss, proses tersebut merupakan hal 
yang penting sehingga Swiss akan fokus 
pada implementasi CBMs, begitu pula 
pada pengembangan upaya-upaya 
selanjutnya (General Assembly 2014, 17). 

Keamanan siber bagi Swiss yang 
merupakan small states kemudian juga 
diupayakan melalui keikutsertaannya 
dalam mempromosikan norma global. 
Menurut Federal Council Swiss, tatanan 
yang berdasar pada aturan-aturan dan 
norma-norma merupakan hal esensial 
bagi stabilitas internasional (Federal 
Department of Foreign Affairs 2016, 25). 
Dalam ruang siber, terdapat peningkatan 
perhatian berbagai negara tentang 
pengembangan norma global terkait 
keamanan siber. Akan tetapi, 
mewujudkan norma global dalam 
keamanan siber merupakan tantangan 
karena karakteristik unik dari ruang 
siber, lingkup cakupan isu yang luas, 
perkembangan pesat teknologi, jumlah 
dan dampak signifikan dari serangan 
akhir-akhir ini, serta perbedaan 
kepentingan dan latar belakang dari 
berbagai pihak yang terlibat (Clarke t.t., 
6). Akibatnya, hingga saat ini, belum ada 
norma global tunggal dalam keamanan 
siber, melainkan masih terdapat 
beberapa kemungkinan norma. 

Belum adanya norma global dalam area 
keamanan siber dikarenakan oleh 
persaingan atau rivalitas strategis antara 
negara-negara great powers. Setidaknya 
terdapat dua kubu dengan pandangan 
yang berbeda mengenai bagaimana 
seharusnya norma global keamanan 
siber. Masing-masing kubu ini didukung 
oleh great powers yang berbeda dan 
mempromosikan norma yang 
berlawanan. Kubu pertama didukung 
oleh AS dan Britania Raya dan negara-
negara lain yang menganggap bahwa 
norma global keamanan siber 
seharusnya mengontrol kriminalitas 
siber dan mendukung arus bebas 
informasi. Di sisi yang berlawanan, kubu 
kedua dipimpin oleh Tiongkok dan 
Russia yang justru lebih khawatir 
terhadap informasi lintas batas, yang 
mungkin mampu mendestabilisasikan 

masyarakat mereka atau kekuasaan 
kepemimpinan yang tengah berjalan 
(Healey 2011). 

Karena rivalitas tersebut, maka posisi 
small states kembali dibingungkan 
untuk menentukan possible norm mana 
yang mereka ikuti dan promosikan. 
Akibatnya, Swiss tidak mencoba untuk 
secara langsung berpihak pada salah satu 
kubu, melainkan berupaya 
mengingatkan kepada negara-negara 
lain bahwa norma global keamanan siber 
semakin urgen dibutuhkan. Misalnya, 
bersama dengan pemerintah Jerman dan 
Australia, Swiss mengatur dan 
mendukung UNIDIR Cyber Stability 
Seminar di tahun 2014 mengenai 
pencegahan konflik siber (The United 
Nations Institute for Disarmament 
Research 2014). Kemudian pada tahun 
2015, Swiss juga melakukan hal serupa, 
bekerja sama dengan Belanda dan 
Australia mengenai koherensi rezim (The 
United Nations Institute for 
Disarmament Research 2015). 

Karena norma global tentang keamanan 
siber masih sulit dicapai karena tidak 
adanya pemahaman umum, pada 
Januari 2016, pemerintah Swiss bersama 
dengan ITU kemudian memunculkan 
inisiatif untuk membentuk Geneva 
Declaration for Cyberspace. 
Perkembangan dari Geneva Declaration 
for Cyberspace dimungkinkan mampu 
menjadi insiatif diplomatis untuk 
mendukung negara-negara mencapai 
norma dan standar aturan dalam 
perdamaian, keamanan dan keadilan 
dalam ruang siber (Schjolberg 2016, 10). 
Selain itu, terdapat usulan mengenai 
seperangkat norma atau standar yang 
seharusnya didiskusikan dalam 
instrumen global seperti konvensi, 
deklarasi atau perjanjian-perjanjian lain 
dalam ruang siber, yakni: (1) upaya-
upaya keamanan siber internasional; (2) 
koordinasi internasional dan kerja sama 
melalui INTERPOL dalam investigasi 
kriminalitas siber lintas batas yang 
serius; (3) standar kerja sama global 
dengan sektor privat untuk investigasi 
dan pengaduan dari kriminalitas siber 
yang serius; (4) harmonisasi hukum-
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hukum kriminalitas siber; dan (5) 
pembentukan International Criminal 
Court atau Tribunal bagi ruang siber 
(Schjolberg 2016, 9). 

Kesimpulan 

Perubahan-perubahan yang terus terjadi 
dalam dinamika hubungan internasional 
memunculkan berbagai tantangan 
keamanan baru bagi small states yang 
memiliki sumber daya terbatas untuk 
survive. Sebagai contoh dari small states, 
Swiss berupaya untuk selalu survive dari 
berbagai tantangan keamanan global. Di 
era globalisasi, teknologi, 
terutama teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) 
menjadi elemen penting bagi 
suatu negara untuk survive 
karena mampu 
menghubungkannya dengan 
berbagai infrastruktur kritis 
negara. Merespons tantangan 
global tersebut, Swiss 
kemudian mampu 
meningkatkan kemajuan 
teknologinya. Akan tetapi 
kemudian, ancaman 
keamanan baru muncul yakni 
ancaman siber karena 
berbagai infrastruktur kritis 
Swiss telah bergantung pada TIK, 
terutama internet dalam ruang siber. Hal 
tersebut kemudian memunculkan 
pertanyaan mengenai bagaimana upaya-
upaya keamanan siber Swiss, mengingat 
Swiss merupakan small states. 

Berbagai macam serangan dari berbagai 
aktor serangan siber pernah dialami 
Swiss. Dari berbagai serangan yang 
terjadi, sektor finansial Swiss sering kali 
menjadi target dari kriminalitas siber, 
mengingat meskipun small states, Swiss 
merupakan salah satu pusat perbankan 
dunia. Alhasil, mulai tahun 2010, setelah 
melakukan sekuritisasi, pemerintah 
Swiss menyatakan bahwa ancaman siber 
telah menjadi ancaman keamanan 
nasional Swiss, sehingga upaya-upaya 
keamanan perlu dilakukan. 

Pemerintah Swiss melakukan upaya 
keamanan siber pada tingkat domestik 
maupun internasional. Pada tingkat 

domestik, PPP dilakukan oleh 
pemerintah Swiss yang secara khusus 
dijalankan oleh MELANI. Upaya tersebut 
dilakukan karena banyak sektor 
infrastruktur kritis Swiss yang dipegang 
oleh pihak privat, terutama sektor 
finansial. Kemudian, pada tahun 2012, 
pemerintah Federal Swiss pada akhirnya 
membentuk strategi keamanan siber 
nasional (NCS 2012) untuk semakin 
mengorganisasi dan meningkatkan 
keamanan siber Swiss. Dalam 
realisasinya, hal yang perlu diperhatikan 
adalah bagaimana pemerintah pusat atau 
Konfederasi Swiss bekerja sama dengan 

seluruh kanton di Swiss 
karena Swiss merupakan 
negara federal.  

Kemudian, dalam NCS 
2012 Swiss sendiri 
disebutkan langsung 
bahwa hubungan 
internasional bagi 
keamanan siber Swiss 
juga diperlukan. Pada 
model aliansi, Swiss 
masih belum bergabung 
secara formal dengan 
suatu aliansi. Pada model 
kooperasi institusional, 
Swiss secara aktif 

bergabung dengan berbagai institusi. 
Tiga institusi mayor bagi Swiss untuk 
mendapatkan keamanan siber adalah 
PBB, Majelis Eropa dan OSCE. Pada 
model keamanan melalui norma global, 
rivalitas ide-ide pembentukan norma 
global antar great powers menjadi 
tantangan bagi pembentukan norma 
global. Merespons situasi demikian, 
Swiss dengan beberapa negara lain 
mendukung berbagai seminar untuk 
meyakinkan bahwa norma global dalam 
ruang siber kini semakin urgen. Selain 
itu, Swiss juga berupaya bersama ITU 
membentuk Geneva Declaration for 
Cyberspace agar terdapat pemahaman 
umum terkait norma global keamanan 
siber.  

 

Cara Swiss untuk 
meningkatkan 

keamanan siber secara 
domestik adalah 

membentuk MELANI, 
NCS 2012, Geneva 

Declarations of 
Cyberspace dan 

membentuk kerja sama 
dengan PBB, Majelis 

Eropa dan OSCE. 
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