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ABSTRAK

Awal  mulanya  hacker  merupakan  sebutan  untuk  seseorang  yang  memiliki
kemampuan lebih dalam ilmu komputer sehingga bisa mengoperasikan komputer
lebih dari orang-orang biasa pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, hacking
seringkali  dianggap  sebagai  tindak  kejahatan,  namun  dalam  sudut  pandang
tertentu  hacking  merupakan  salah  satu  aktifitas  pengisi  waktu  luang  yang
produktif.  Meminjam  istilah  dari  Stebbins,  hacking  termasuk  dalam  serious
leisure yaitu aktifitas pengisi waktu luang yang membutuhkan kemampuan dan
keterampilan khusus untuk dapat menikmatinya. Aktifitas ini  mulai dilirik  oleh
banyak  orang  sehingga  mengalami  perkembangan  pesat.  Hacker-hacker  baru
muncul baik secara perseorangan maupun membentuk komunitas.

Ketika  menikmati  hacking,  hacker  tentu  membutuhkan  informasi  untuk  terus
mengasah kemampuan. Kebutuhan informasi perlu untuk dipenuhi, dari sinilah
berkembang perilaku  penemuan informasi  hacker.  Peneliti  menggunakan teori
Everyday Life  Information  Seeking milik  Savolainen untuk  mengetahui  faktor-
faktor cara hidup apa saja yang berperan ketika hacker melakukan penemuan
informasi dan bagaimana mereka menyusun preferensi sumber informasi untuk
memecahkan  masalah  sehari-hari  yang  dihadapi  terkait  dunia  hacking.
Berdasarkan cara hacker mengatasi masalah sehari-hari dengan memanfaatkan
preferensi sumber informasi tersebut akan membentuk suatu tipologi penguasaan
hidup.Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian
kuantitatif  deskriptif,  yang   bermaksud  menggambarkan  dan  menjelaskan
mengenai  perilaku  penemuan dan pemanfaatan informasi  di  kalangan hacker.
Peneliti  memutuskan memilih  2 kategori  hacker  dalam penelitian  ini  yaitu  50
responden  hacker  independen  dan  50  responden  hacker  komunitas  demi
memperkaya  data  dengan  menggunakan  teknik  sampel  bola  salju.Hasil  dari
penelitian  ini  menunjukkan  faktor  cara  hidup  hacker  berasal  dari  3  aspek
pembentuk  yaitu  pembagian  waktu  antara  kesibukan  harian  dan  waktu
menjalankan  aktifitas  luang,  tingkat  konsumsi  barang  dan  jasa,  serta  hobi.
Tingkat konsumsi barang dan jasa tidak selalu mencerminkan tingkat fanatisme
terhadap hobi karena dalam hacking masih ada usaha untuk menyisihkan waktu
luang  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengakali  biaya.  Kriteria  preferensi
sumber informasi hacker cenderung mengandalkan internet (84 %) disebabkan
oleh  sifat  aksesbilitas  dan efisiensinya,  dan mayoritas  hacker  pada penelitian
cenderung berada dalam tipe pesimis kognitif sebanyak 35 % . Tipe lain yaitu
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optimis kognitif  sebanyak 31 %, defensif  afektif   sebanyak 12 %,  dan pesimis
afektif  sebanyak 22 %.

Kata kunci : hacker, perilaku penemuan informasi, aktifitas waktu luang
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ABSTRACT

At the beginning, the hacker is a term for someone who has more ability in computer
science so that it can operate the computer more than ordinary people in general.
Over time, hacking is often regarded as a crime, but in particular viewpoint is one oh
productive  leisure  activity.  Borrowing a term from Stebbins,  hacking included  in
serious leisure activity that requires special skills and abilities to be able to enjoy it.
This activity began ogled by many people that is experiencing rapid development.
Hackers emerging either individually or form a community.

When enjoying hacking, hackers would need information for upgrade her/his skill.
Informtion  needs  to  be  fulfill,  hence  grow  hacker  informition  seeking  behavior.
Reseracher  used  the  theory  of  Savolainen’s  Everyday  Life  Information  Seeking
Behaviour  to  know  way  of  life  factors  that  play  a  role  when  hackers  perform
information seeking and how they develop information source preference to solve
everyday problem related to hacking activity. Based on how hackers solve everyday
problems by utilizing  the information source preference  will  form mastery of  life
typology.  The  research  method  used  is  quantitative  descriptive,  which  inteds  to
describe and explain information seeking behavior and utilization of information for
hackers.  Researcher  decided  to  choose  two  hacker categories,  there  are  50
respondents independent hackers and 50 respondents from hacker community for the
sake of enriching the data and using snowball sampling technique.The results of this
study indicates hacker way of life factors comes from three aspect, there are divided
time  between  daily  routine  and  leisure  time  activities,  goods  and  services
consumption,  and nature hobby. Goods and services consumption does not alway
reflect the level of bigotry against the hacking hobby because in hacking activities
there’s ways such as leisure time management and ability to outsmart about budget.
Preferences criteria of hacker information resources thend to rely on internet (84 %)
due to the nature of accesibility afficiency. The majority hackers of this study tended
to be in the type of pessimis cognitive (35 %). Other type are optimist cognitive (31
%),  defensive  affective  (12  %)  and  pessimist  affective  (22  %).

Keywords: hacker, information seeking behavior, leisure time activities



I.1 Pendahuluan

Hacker, kata yang
mengundang  bermacam interpretasi
dari berbagai perspektif.  Seringkali
hacker diidentikkan dengan
kriminalitas yang menimbulkan
banyak kerugian mulai  dari
pencurian data   penting,
pembobolan rekening bank, hingga
merusak  website  individu  maupun
lembaga penting pemerintahan.
Terlepas dari hal-hal negatif yang
sering ditemukan  oleh masyarakat
tersebut masih jarang ditemukan hal
menarik yang patut ditelusuri  dari
seorang hacker. Kesalahan informasi
dan ketidaktahuan  media serta
penyedia informasi keamanan
menyebabkan  masyarakat memiliki
stereotype bahwa hacker pasti
seorang kriminal, padahal  tidak
semua hacker dapat dikategorikan
sebagai kriminal. Di balik
pandangan negatif khalayak tersebut
sebenarnya  terdapat hal lain yang
bisa ditelusur lebih lanjut, salah satu
yang menarik  adalah aktivitas  yang
dikembangkan oleh hacker itu
sendiri.

Terdapat  beberapa  bukti
mengenai  sisi  kelam  hacker
sebagaimana  penelitian Yong Lu
et.al (2010) yang menyatakan bahwa
hacker telah diidentifikasi  sebagai
ancaman utama terhadap sistem
komputer dan  pengguna.   Institusi
finansial   merugi   jutaan   dolar
setiap   tahunnya   dikarenakan
pencurian  identitas dan penipuan

finansial yang disebabkan oleh
hacker. Hal tersebut diperkuat oleh
Computer Security Institute ( CSI )
(2010), sebuah lembaga keamanan
cyber mengadakan  survei tahunan
kejahatan komputer  dan keamanan
yang melaporkan  statistik berkaitan
dengan  perilaku cybercriminal.
Laporan terbaru CSI dengan
responden  dari 351 praktisi
keamanan, menghasilkan data bahwa
mayoritas serangan keamanan
jaringan yang terjadi adalah infeksi
malware yang dapat merusak sistem
operasi sebanyak 67,1 % kasus.
Serangan yang terjadi diantara lain :

phishing1  38,9 % , pencurian
perangkat mobile atau laptop   33,5

% , bots pada  jaringan2 28,9 %,
penyalahgunaan akses internet atau
email 24,8 %  , password sniffing3

11,4 % , penipuan keuangan 8,7 % ,
dan mengeksploitasi jaringan
nirkabel 7,4 %. Dari beragam
serangan  ini 57,6 % memberikan
kerugian vital secara langsung pada
keuangan korban.

Tidak  selalu  hacker lekat
dengan  kejahatan.  Terdapat  sisi
menarik dan bisa jadi bernilai positif
dilihat  dari aktivitas yang dijalani
oleh para hacker.   Hal  menarik
tersebut  adalah  mereka  juga
mengembangkan  perilaku penemuan

1 pencurian data diri seperti username, password, 
rincian kartu kredit, dan sebagainya
2 infeksi virus pada jaringan
3 penyadapan lalu lintas data pada jaringan yang 
menggunakan password



informasi. Hacker dapat
mempelajari, menganalisa, dan
selanjutnya bisa membuat,
memodifikasi,  atau bahkan
mengeksploitasi  sistem yang
terdapat di sebuah perangkat seperti
perangkat lunak komputer dan
perangkat keras komputer, terutama
keamanan (Utomo, 2010). Proses
mulai dari belajar hingga
mengeksploitasi  sistem membuat
individu  (hacker)   memiliki asumsi
kuat tentang kebutuhan informasi
mereka. Hal tersebut juga
menentukan motivasi, kebiasaan, dan
perilaku tentang bagaimana mereka
merespon bahkan  membatasi suatu
informasi (Case, 2012).

Tidak banyak yang
mengetahui  bahwa aktivitas yang
dilakukan oleh hacker dapat
dikategorikan  ke dalam aktivitas
mengisi waktu luang (leisure time)
dalam kehidupan sehari-  hari.
Waktu   luang   merupakan   waktu
yang   dimiliki   di   luar   aktivitas
kerja   dan   dapat  dimanfaatkan
untuk  melakukan  berbagai  macam
aktivitas   produktif   sehingga
memberi  kehidupan yang lebih
berarti bagi individu. Berdasarkan
data  hasil  observasi  peneliti,
terungkap  suatu  fenomena di  mana
hacker melakukan aktivitas
mengutak-utik gadget untuk hacking
dalam rangka kepuasan, kesenangan,
dan hobi   dilakukan setiap hari.
Aktivitas hacker  ini termasuk dalam
serious leisure time jenis aktivitas
waktu  luang yang membutuhkan
keterampilan dan   kemampuan
khusus untuk dapat menikmatinya.

Studi ini   tidak mengkaji  mengenai
sisi   negatif hacker  melainkan
menggali lebih dalam  faktor-faktor
apa saja   yang  berperan  ketika
hacker melakukan  aktivitas sehari-
hari dan bagaimana hacker
menyusun  preferensi sumber
informasi serta  memanfaatkannya
untuk penyelesaian masalah yang
dihadapi  dalam kehidupan sehari-
hari.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang 
yang telah dijelaskan di atas, 
beberapa masalah yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah 

1)  Faktor cara hidup apa saja 
yang berperan ketika hacker 
melakukan penemuan 
informasi sehari-hari ? 

2) Bagaimana hacker 
membentuk preferensi 
sumber informasi dan 
memanfaatkannya untuk 
penyelesaian masalah yang 
dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari ? 

3) Bagaimana tipologi 
penguasaan hidup hacker 
dalam perilaku penemuan 
informasi sehari-hari ?

I.3 Everyday Life Information 
Seeking – Reijo Savolainen

Penelitian   mengenai  perilaku
penemuan dan pemanfaatan informasi
di kalangan  hacker ini menggunakan
Teori  Everyday  Life  Information
Seeking  dari  Savolainen  (1995).



Masih  sangat  jarang penelitian  yang
fokus  pada  penemuan  informasi  di
bidang  non-kerja,  namun  dalam
perkembangan  selanjutnya  perilaku
penemuan  informasi  dalam
kehidupan  sehari-hari  menarik
perhatian  para peneliti  (Case,  2012).
Di  antara  peneliti  yang  tertarik
dengan  penemuan  informasi  di
bidang  non  kerja,  studi  Savolainen
(1995) dalam penemuan informasi di
konteks kehidupan sehari-hari dinilai
paling  relevan.  Studi  awalnya
dipengaruhi oleh konsep habitus yang
dikembangkan oleh Pierre  Bourdieu,
di  mana  sistem sosial dan budaya
ditentukan oleh  pemikiran,  persepsi,
dan evaluasi, yang diinternalisasi oleh
individu.

Savolainen  memperkenalkan
model  ELIS  (everyday  life
information  seeking)  yang
menyatakan  bahwa  ketertarikan
personal  dan  hobi  sebagai  sebuah
cara menjalani hidup yang melibatkan
penemuan dan penggunaan informasi
dalam kehidupan  sehari-hari.  Dalam
penelitian  ini  konteks  yang  dibahas
adalah ketertarikan personal dan hobi
hacker serta bagaimana cara mereka
melakukan  penemuan  informasi
untuk  menyelesaikan  permasalahan
yang  ada  dalam  kehidupan  sehari-
hari.  Maksud  dari  cara  menjalani
hidup didefinisikan sebagai “order of
things”  adalah  bagaimana  seseorang
memanfaatkan  waktu  di  luar
pekerjaan  resmi  dari  aktivitas
keseharian  yang  dimiliki  atau  dapat
dikatakan  sebagai  waktu  luang
(leisure  time).  Definisi  “order  of
things” ini  dapat  disimpulkan

menjadi preferensi kegiatan non kerja
(termasuk  kegiatan  rumah  tangga,
kegiatan  sukarela,  dan  hobi)  yang
akan  dihabiskan  ketika  sedang
memiliki waktu senggang sehari-hari.
Cara  menghabiskan  waktu  dapat
dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu
secara  serius  atau  kasual  tergantung
dari  kondisi  dan  preferensi  individu
kegiatan  macam apa  dan bagaimana
mereka  menghabiskannya  supaya
lebih  bermakna.  Cara  hidup   yang
berkaitan  dengan  urutan  hal-hal
(order of things) memiliki hubungan
yang  saling  menentukan  dengan
penguasaan  hidup  yang  berkaitan
dengan menjaga hal-hal dalam urutan
(keeping  things  in  order).  Ketika
hacker sudah mengangggap kegiatan
hacking sebagai  pilihan  terbaik  dan
berarti  untuk  mereka  maka  mereka
berusaha  untuk  tetap  melakukan
hacking pada  setiap  waktu  luang
mereka.  Hacker akan  berusaha  agar
tidak  ada  gangguan  untuk  dapat
menikmati aktivitas hacking ini. 

Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi
konsep cara hidup Savolainen antara lain 

 Anggaran waktu adalah hubungan
antara  waktu  kerja  dan  waktu
luang,  seberapa  banyak  waktu
yang  disediakan  hacker untuk
menikmati aktifitas hacking

 Model konsumsi barang dan jasa
mengacu  pada  seberapa  banyak
konsumsi  yang  dihabiskan  untuk
memperoleh barang dan jasa yang
diinginkan  demi  menunjang
aktifitas 



 Hobi  memberitahu  kepada  kita
hal-hal  yang  paling
menyenangkan  bagi  seseorang
untuk  dilakukan.  Hacking
sangatlah  luas,  jenisnya  juga
bermacam-macam.  Seorang
hacker jarang menguasai berbagai
macam jenis  hacking dan  segala
jenis  teknik,  oleh  karena  itu
biasanya  hacker lebih suka fokus
menguasai  salah  satu  jenis
hacking.

Ketiga  faktor  tersebut
membuat  hacker menyadari
kebutuhan informasi tentang  hacking
untuk  lebih  meningkatkan
keterampilan dan kenikmatan selama
menjalani  aktifitas  tersebut.  Kondisi
ini  secara  sadar  atau  tidak  akan
mengarahkan  hacker pada  sumber-
sumber informasi yang dinilai relevan
demi  memenuhi  kebutuhan  mereka,
inilah  yang  dinamakan  preferensi,
Preferensi  serangkaian  sumber
informasi  berbeda  satu  individu
dengan  individu  yang  lain  karena
mendapat  pengaruh  dari  habitus,
yaitu  sistem sosial dan budaya yang
ditentukan oleh  pemikiran,  persepsi,
dan evaluasi, dan  diinternalisasi oleh
individu. 

Terdapat  2  konsep  penting
yang  saling  berkaitan  mengenai
sumber  informasi,  yaitu  information
source  horizon yang  dikemukakan
oleh Savolainen dan Kari (2004) serta
information  pathways oleh  Johnson
et.  al.  (2006).  Konsep  information
pathways yang  diusulkan  oleh
Johnson  et  al.  (2006)  memberikan
pendekatan  yang  berguna  untuk

menguraikan  pembahasan  tentang
information  source  horizon,  karena
information  pathways menunjukkan
urutan di mana orang menggunakan,
berniat  untuk  menggunakan,  atau
telah  benar-benar  digunakan  sumber
informasi  yang  ditempatkan  di
information  source  horizon.
Sonnenwald  et.  al.  (2001)
memasukkan  information  pathways
sebagai  komponen  dari  information
horizon ketika  mereka  mempelajari
urutan  di  mana  sumber  informasi
yang  diakses.  Dengan  demikian,
konsep  information  pathways dapat
melengkapi  konsep  information
source  horizon,  dan  menghasilkan
gambaran  yang  lebih  dinamis
mengenai  konstruksi  preferensi
sumber. 

Berdasarkan kedua konsep di
atas,  Savolainen  (2007)
mengembangkan penelitian mengenai
preferensi  sumber  dalam  konteks
penemuan  informasi  mengenai
problem  yang  spesifik  dan
menghasilkan  tipe-tipe  sumber
informasi antara lain sumber manusia
(rekan,  ahli,  kenalan),  media  cetak
(koran,  majalah,  newsletter,  leaflet
lokal,  buku,  bahan  cetak  lainnya),
sumber jaringan (e-mail,  mailing list,
WWW),  sumber  organisasi
(gathering komunitas),  dan  sumber-
sumber  lain.  Penelitian  Savolainen
juga menghasilkan kriteria preferensi
sumber  yang  dapat  dikelompokkan
sebagai berikut. 

a. Ketersediaan dan keterjangkauan 
informasi (sumber mudah untuk 



diakses dan menyediakan akses 
cepat terhadap informasi)

b. Isi informasi ( contohnya terdapat
informasi yang berdasarkan 
pengalaman, memberikan 
informasi fakta, informasi yang 
luas, informasi spesifik, dan 
memberikan opini)

c. Sumber informasi dapat 
dipergunakan (contohnya, 
informasi ditata dengan baik)

Sikap  individu  terhadap
kebutuhan  informasi,
mengorientasikan diri ke dalam situasi
permasalahan  tertentu,  menentukan
preferensi  sumber  informasi,  dan
memanfaatkan informasi yang didapat
dari  sumber  informasi  dapat
membantu  terbentuknya  tipologi.
Spesifikasi dibuat dengan menganalisa
dua  dimensi  yang  menggambarkan
pemecahan  suatu  masalah.  Dimensi
pertama  adalah  kognitif  dengan
afektif,  pendekatan  rasional  yang
berbeda  dengan  pendekatan
menggunakan  perasaan.  Dimensi
kedua  adalah  optimisme  dan
pesimisme,  yang  saling  bersilang
hingga  terbagi  menjadi  empat  kelas
optimis  kognitif,  pesimis  kognitif,
defensive afektif, dan pesimis afektif.
Model ini juga dipengaruhi oleh nilai
dan sikap, modal  materi,  kebudayaan
dan  kognitif  serta  kondisi  jasmani.
Berikut  merupakan  persilangan  dua
dimensi  yang  menghasilkan  empat
macam tipe penguasaan hidup.

1) Penguasaan  hidup  optimis-
kognitif

Penguasaan  hidup  jenis  ini
dikarakteristikkan  oleh
kepercayaan yang kuat bahwa
hacker dapat  memecahkan
masalah  yang  dihadapinya
dengan  mengandalkan
kemampuan  intelegensi  dan
optimisme yang dimiliki. Tipe
ini  rata-rata  tercermin  pada
hacker yang  telah  memiliki
banyak pengalaman.

2) Penguasaan  hidup  pesimis-
kognitif

Tipe  penguasaan  hidup  ini
memiliki kekhawatiran bahwa
masalah  tersebut  tidak  dapat
diselesaikan.  Hacker tipe  ini
memiliki  kekhawatiran  dan
hanya  bergantung  pada
sumber  informasi  yang  kira-
kira  dapat  membantu
permasalahannya  bukan
mencari  secara  total  solusi
terbaiknya. 

3) Penguasaan  hidup  defensif-
afektif

Tipe  penguasaan  hidup
hacker jenis ini penuh dengan
antisipasi,  hal  apa  saja  atau
resiko  apa  yang  dapat
menghadangnya  ketika  dia
melakukan  kegiatan  hacking.
Hacker ini  memperhitungkan
resiko  dan  memotivasi  diri
bahwa  dia  optimis  bisa
melalui  masalah-masalah
tersebut. 

4) Penguasaan  hidup  pesimis-
afektif



Penguasaan  hidup  jenis  ini
dapat  disimpulkan  menjadi
pembelajaran  yang  sangat
bergantung  pada  kemampuan
orang  lain  tanpa  perlu
bersusah  payah  mengasah
kemampuan diri sendiri. 

I.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang
digunakan  dalam penelitian
penemuan dan pemanfaatan
informasi  di  kalangan  hacker  ini
adalah  metode   penelitian
kuantitatif   deskriptif. Metode   ini
diaplikasikan   dikarenakan   dapat
mendeskripsikan   atau   memberi
gambaran  terhadap obyek yang
diteliti melalui data sampel atau
populasi sebagaimana  adanya
tanpa melakukan perlakuan apapun
terhadap objek yang diteliti
(Sugiyono, 1997). Peneliti
memutuskan  memfokuskan  obyek
penelitian  terhadap  hacker
independen dan hacker komunitas.
Hacker dikonotasikan  sebagai
seseorang  yang memiliki
ketertarikan lebih terhadap
jaringan, dapat memanipulasi
teknologi, dan  berminat untuk
mengoperasikannya melebihi
penggunaan orang pada umumnya.

Pada  teknik  penentuan  dan
pengambilan  sampel,  penelitian
ini menggunakan  metode non-
probability sampling yaitu
snowball sampling.  Snowball

sampling adalah teknik penentuan
sampel yang mula-mula
jumlahnya kecil   karena
keterbatasan yang dimiliki oleh
peneliti, kemudian sampel akan
berkembang dengan cara sampel
kunci  diminta merekomendasikan
teman-  temannya yang memiliki
karakteristik serupa untuk dijadikan
sampel selanjutnya.  Lokasi
penelitian didapatkan setelah
melihat  persebaran jaringan
responden, didapatkan yaitu
Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta.
Pengumpulan  data  dilakukan
dengan  menggunakan  kuisioner
semi tertutup yang diajukan kepada
responden. Peneliti juga melakukan
probing atau  wawancara  singkat
demi  menggali  data  pendukung
untuk memperkuat data yang ada di
lapangan. Proses pengumpulan data
ini  dilakukan  dengan  cara
menghubungi  responden  secara
personal  (tatap  muka  atau  lewat
telepon  apabila  lokasi  jarak  jauh)
ataupun  mengikuti  perkumpulan
komunitas  hacker yang  rutin
diadakan  pada  jadwal  tertentu.
Peneliti  menyebarkan  kuisioner
kepada  100  orang  responden.
Usaha  yang  dilakukan  demi
mendapatkan  data  primer  tidak
berlangsung  dalam  waktu  yang
singkat  melainkan  dibutuhkan
pendekatan  dan  observasi  hingga
sampai pada waktu turun lapangan.
Hal  tersebut  memakan  waktu
kurang lebih 6 bulan.



II. Hasil Penelitian dan 
Pembahasan

II.1 Gambaran Faktor 
Pembentuk Cara Hidup (Way of 
Life) Hacker

II.1.1 Analisis faktor struktur 
anggaran waktu hacker

Teori  Everyday  Life
Information  Seeking  milik
Savolainen  (1995)  menyatakan
bahwa analisis  struktur  anggaran
waktu adalah proporsi waktu yang
dihabiskan  untuk  melakukan
pekerjaan  dan  aktifitas  tertentu
yang  dilakukan  di  luar  kerja.
Aktifitas  tertentu  yang  dimaksud
adalah pekerjaan rumah dan hobi
seperti  olahraga,  menonton
televisi, membaca buku, dan lain-
lain.  Pada  konteks  penelitian  ini
struktur  anggran  waktu  dianalis
dari data latar belakang pekerjaan
yang menentukan proporsi waktu
kerja  dan  waktu  luang  yang
digunakan  untuk  melakukan
aktifitas  hacking.  Data  di
lapangan menunjukkan terdapat 6
macam  pekerjaan  responden,
mayoritas  adalah  mahasiswa  (80
%)  dengan  rata-rata  waktu  kerja
atau sibuk sebanyak 5 hari dalam
satu  minggu.  Di  luar  kesibukan
kerja  dan  rutinitas  lainnya,
responden memiliki  waktu luang
yang  dimanfaatkan  untuk
melakukan aktifitas hacking. Data
menunjukkan  25  %  responden
cenderung  melakukan  aktiftas

hacking sebanyak  satu  bulan
sekali.  Data  hasil  kuisioner  ini
tidak  sesuai  dengan  asumsi
peneliti  yang  menduga  bahwa
responden  seringkali  melakukan
hacking paling tidak satu minggu
sekali  apalagi  responden  dalam
penelitian  50  %  di  antaranya
adalah  anggota  komunitas
hacking yang  diasumsikan
memiliki  intensitas  ketertarikan
yang  melebihi  responden  bukan
anggota  komunitas.  Berdasarkan
perhitungan  perbandingan  data
antara  hacker independen  dan
hacker komunitas,  dilihat  dari
intensitas  hacking (setiap  hari),
hacker komunitas  lebih  unggul
dibandingkan  dengan  hacker
independen.  Perbandingan
prosentasenya  adalah  24  %
dibanding dengan 6 %.

Pada penelitian ini peneliti
mencoba  untuk  mengkategorikan
tingkat  intensitas  kegemaran
responden  terhadap  aktifitas
hacking. Data  yang  didapatkan
menyatakan  bahwa  rata-rata
waktu  yang  dihabiskan  untuk
melakukan  aktifitas  hacking
adalah  3  sampai  5  jam,  dipilih
oleh 30 orang responden atau 30
%. Hasil temuan tersebut apabila
dibandingkan  dengan  hasil
penelitian  yang  dilakukan  oleh
The  Boston  Consulting  Group
Hacker (Lakhari  et.al,  2002)
memiliki  selisih  waktu  yang
sedikit berbeda. Dalam penelitian
tersebut diungkapkan bahwa rata-



rata  waktu  yang  dihabiskan
seorang  hacker untuk
melakukan  aktifitas  hacking
adalah  14,09  jam  perminggu.
Apabila dikaitkan dengan data
sebelumnya yang memuat rata-
rata hari aktif responden adalah
5 hari dalam satu minggu maka
rata-rata responden melakukan
aktifitas  hacking selama  2,82
jam  atau  dapat  dibulatkan
menjadi  3  jam setiap harinya.
Hasil  penelitian Lakhari et.  al
(2002)  tersebut  dapat
dikatakan  mendukung  hasil
perhitungan  dalam  penelitian
ini. 

II.1.2 Analisis faktor model konsumsi 

barang dan jasa penunjang hacking

Menganalisa faktor model
konsumsi  seseorang  merupakan
satu  cara  untuk  mendapatkan
sebuah  gambaran  yang
mengindikasikan  berapa  dana
yang  disisihkan  untuk
mengadakan  barang  atau  jasa
(Savolainen,1995).  Demi
mendapatkan  gambaran  sesuai
dengan  teori  yang  sudah
dijelaskan  maka  peneliti
menganalisis  data  mengenai
nominal  dan  sumber  pendapatan
serta  pemakaian  pendapatan
berkaitan  dengan  aktifitas
hacking yang  dilakoni  oleh
responden.  Menurut  data  hasil
kuisioner,  53  %  responden
memiliki  pendapatan  sebesar
kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah), dan 64 orang atau 64

%  mendapatkan  uang  tersebut
bersumber  dari  uang  saku  yang
diberikan oleh orang tua. Hal ini
disebabkan  mayoritas  status
responden adalah mahasiswa atau
pelajar yang sebagian besar belum
memiliki  mata  pencaharian
sehingga kondisi keuangan masih
sangat  tergantung  pada  satu
sumber  yaitu  orang  tua.  Tidak
menutup  kemungkinan  terdapat
mahasiswa  atau  pelajar  yang
sudah  mendapatkan  pekerjaan
meskipun  tidak  tetap,  namun
jumlahnya  sangat  sedikit
dibandingkan  mahasiswa  atau
pelajar yang masih mengandalkan
pendapatan dari uang saku. 

Peneliti  memutuskan
mengamati kebutuhan barang dan
jasa yang dimiliki oleh responden
untuk  mendapatkan  data  yang
lebih  rinci  demi  ilustrasi  model
konsumsi  barang  dan  jasa  pada
hacker.  Menurut  Savolainen
(1995)  barang  yang  dimaksud
dalam  model  konsumsi  ELIS
adalah  barang  yang  berkaitan
dengan  pemenuhan  kebutuhan
informasi  pengguna,  sehingga
barang  yang  menonjolkan  sisi
fungsionalitas  fisiologis  tidak
terlalu  diperhatikan  melainkan
barang  yang  memiliki  sisi
informasi.  Barang  penunjang
aktifitas ini merupakan barang di
luar  kebutuhan  pokok  seorang
hacker.  Barang  yang  dapat
dikategorikan  sebagai  barang
pokok  hacking adalah komputer
dan/atau  laptop,  handphone,  dan
paket  data  internet.  Sedangkan



barang penunjang yang dimaksud
adalah  buku,  majalah  cetak,  dan
jurnal online.  Hacker lebih suka
menggunakan  jurnal  online (41
%) dalam mendukung kebutuhan
informasional  aktifitas
hackingnya.  Beralih  pada
konsumsi  jasa.  Jenis  jasa  yang
paling  banyak  dipilih  adalah
kursus  atau  tutorial  yaitu  43,24
%. 

Sebanyak  66  orang  atau
66  %  tidak  bersedia
mengeluarkan dana khusus untuk
menunjang  keperluan  khusus
kecuali  untuk  keperluan  pokok
yang  pasti  dibutuhkan  seperti
untuk  membeli  laptop  atau
komputer  dan/atau  smartphone
serta  paket  data  internet.
Kebutuhan  tersebut  tidak  dapat
ditawar oleh seorang hacker. Data
hasil  probing menyatakan bahwa
terdapat beberapa faktor mengapa
mayoritas  responden  enggan
untuk  mengeluarkan  biaya  untuk
menunjang  aktifitas  hacking.
Kondisi perekonomian yang tidak
berlebih dan banyak prioritas lain
yang  lebih  penting,  serta  banyak
pula sumber informasi gratis yang
tersedia membuat mereka berpikir
tidak  perlu  untuk  mengeluarkan
dana lebih untuk dapat menikmati
aktifitas  hacking.  Secara
keseluruhan,  konsumsi  barang
dan  jasa  lebih  banyak  dilakukan
oleh  hacker komunitas
dibandingkan  dengan  hacker
independen.  Misalnya  untuk
pemanfaatan jasa sertifikasi. 20 %
hacker komunitas  memanfaatkan

jasa  ini  untuk  menunjang
kemampuan  hackingnya
sedangkan  hacker indepeden
hanya berkisar pada prosentase 12
%.

II.1.3 Analisis hobi hacking

Savolainen  (1995)
menyatakan  analisis  mengenai
hobi  memberikan  pencerahan
dalam substansi cara hidup karena
hobi pada dasarnya  memberitahu
kita  hal-hal  apa  saja  yang
membuat  individu  menemukan
sesuatu  yang  paling  disukainya.
Analisis  ini  juga  menjelaskan
peran  dari  ketertarikan
informasional.  Informasi  yang
diakses  ketika  menghabiskan
waktu  luang  menunjukkan  jenis
hobi  yang  digemari.  Misalnya
seorang  individu  intens
mengakses  informasi  mengenai
berita  perkembangan  teknologi
informasi,  memantau
perkembangan  informasi
mengenai  tools  hacking dan
operation  system terbaru,  dan
rajin  membaca  artikel  yang
membahas  penelitian  sekuritas
jaringan.  Dapat  dibentuk  asumsi
bahwa  individu  tersebut
menggemari  aktifitas  hacking,
dan  apabila  lebih  jauh  individu
tersebut  sering  memanfaatkan
informasi  yang  didapatkan
dengan mengaplikasikannya pada
saat waktu luang dapat dikatakan
dia  merupakan  seorang  hacker.
Sebanyak  45  %  responden
melakukan  hacking  pada
umumnya  bertujuan  untuk



menambah  pengetahuan.  Lebih
lanjut,  bagi  mereka  yang
mengutamakan  hacking
dibandingkan  dengan  aktifitas
pengisi  waktu  luang  lain  merasa
hacking adalah  hobi  yang  sudah
tidak  dapat  dipisahkan  (27  %).
Mereka menemukan ketertarikan,
tantangan,  dan  mendapatkan
banyak  hal  baru  dari  hacking.
Selanjutnya  peneliti  melihat
frekuensi  jenis  hacking yang
sering dilakukan. Data kuantitatif
mengungkap  bahwa  mayoritas
hacker dalam  penelitian  ini  (49
%) seringkali melakukan  sniffing
Tidak  ada  alasan  khusus  bagi
responden  untuk  melakukan
sniffing,  kerapkali  sniffing
dilakukan  hanya  sekedar
memenuhi rasa iseng saja.

II.2 Gambaran Preferensi 
Sumber Informasi Hacker dan 
Pemanfaatannya

Jenis  informasi  yang
seringkali  dicari  oleh  hacker
adalah  informasi  mengenai
bagaimana  cara  memaksimalkan
aplikasi  atau  gadget yang
dimiliki,  dipilih  oleh  50  orang
atau  50  %  responden  Hasil
probing  mengungkapkan  bahwa
dalam dunia hacking istilah untuk
upaya  memaksimalkan  aplikasi
atau gadget biasa disebut dengan
rooting.  Sumber  informasi  yang
sering  digunakan  oleh  hacker
adalah internet (84 %). Penemuan
ini  didukung  oleh  hasil  survei

melalui  telpon  yang  diadakan
selama  Februari  sampai  Maret
2007  oleh  PEW  (2007)
menghasilkan  data  bahwa
sebanyak  83  %  orang  Amerika
mengatakan  mereka  telah
menggunakan  internet  untuk
mencari  informasi  tentang  hobi
mereka, dan 29 % melakukannya
pada  hari-hari  biasa.  Mencari
informasi  mengenai  hobi
merupakan  salah  satu  aktivitas
online yang paling populer, sama
dengan berbelanja, berselancar di
internet  untuk  hiburan,  dan
mencari berita

Melalui  pengembangan
konsep  ‘information  source
horizon’4 dan  ‘information
pathways’5 dalam  konteks
penemuan  informasi  untuk
memecahkan  masalah  yang
spesifik,  Savolainen  (2007)

4 Horizon diartikan sebagai sebuah ruang imajiner
yang  berada  dalam  pikiran  pencari  informasi.
Ruang yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada
horizon yang menyediakan konteks untuk definisi
dari preferensi sumber informasi. Dengan melihat
berbagai  macam  kriteria  yang  berbeda  seperti
ketersediaan  informasi,  pencari  memposisikan
sumber  informasi  dalam  ruang  ini  sehingga
sumber  yang  paling  signifikan  adalah  sumber
yang  paling  dekat  dengan  pencari  sedangkan
sumber yang kurang signifikan terletak jauh dari
pencari dan informasi yang paling tidak berkaitan
adalah  yang  paling  dekat  dengan  garis  horizon
mengindikasikan  informasi  tersebut  mempunyai
jarak tipis dengan batas ketertarikan pencari.

5 Information pathways menunjukkan urutan di 
mana orang menggunakan, berniat untuk 
menggunakan, atau telah benar-benar digunakan 
sumber informasi yang ditempatkan di 
information source horizon.



mengajukan  kriteria  preferensi
sumber  informasi  sumber
informasi  yaitu  ketersediaan  dan
aksesbilitas  informasi,  isi
informasi,  dan  tampilan
informasi.  Menurut  hasil  olah
data kuisioner kriteria aksesbilitas
sumber  informasi  hacker
terpenuhi  ketika  dapat  diakses
kapan saja di mana saja dan  tidak
memerlukan  keahlian  khusus
untuk  mengaksesnya  (39  %).
Selanjutnya,  57  %  responden
setuju  kriteria  informasi  yang
dapat  dikatakan  efisien  adalah
dapat ditemukan dengan cepat di
antara  tumpukan  informasi  lain.
menampilkan  data  sumber
informasi yang terdiri dari tulisan,
gambar,  dan  video  tutorial
diminati  oleh  69  %  responden
Melalui  information  horizon dan
information  pathways kita
mengetahui  susunan  sumber
informasi  apa  saja  yang  diakses
dan  bagaimana  urutan
penggunaannya.  Pada  penelitian
mengenai  hacker ini  sumber
informasi yang dibutuhkan antara
lain  teman,  internet,  majalah,
buku,  komunitas,  dan  film.
Mengikuti  peringkat  data
berdasarkan  pilihan  jawaban
responden  di  kuisioner,  urutan
sumber  informasi  yang
diandalkan  adalah  internet  (83
%), teman (11 %), komunitas  (5
%), dan majalah atau buku berada
pada  peringkat  terakhir  (1  %).
Peringkat ini disusun berdasarkan
pilihan  mayoritas  responden.
Masing-masing individu memiliki
preferensi  unik  yang  dibuat  oleh

selera  pribadi  sehingga
menghasilkan  information
horizon dan  information
pathways yang berbeda satu sama
lain.

II.3 Gambaran Tipologi 
Penguasaan Hidup (Mastery of 
Life) Hacker dalam penemuan 
dan pemanfaatan sumber 
informasi

Konsep penguasaan hidup
dijabarkan  Savolainen  (1995)
sebagai bagian dari keutuhan teori
perilaku  penemuan  informasi
dalam  kehidupan  sehari-hari.
Savolainen  membagi  jenis
penguasaan  hidup  menjadi  dua
yaitu pasif dan aktif. Penguasaan
hidup  dikatakan  pasif  apabila
seseorang  merasa  puas  dengan
kondisi  yang  dialaminya
sekarang.  Secara  keseluruhan,
semua  yang  direncanakan
berjalan  sesuai  dengan  yang
diinginkan.  Apabila  terdapat
gangguan  atau  hambatan  yang
mengancam  ‘order  of  things’
yang  disusun  oleh  individu
tersebut  dan  akhirnya  individu
mengeluarkan  usaha  dengan
mencari cara yang dapat menjaga
keseimbangan  susunan ‘order  of
things’nya  maka pada saat itulah
penguasaan  hidupnya  dapat
dikatakan aktif.

Faktor  penting
pembentukan  penguasaan  hidup
adalah  cara  setiap  individu
mengorientasikan  diri  ke  dalam
situasi permasalahan tertentu dan



mencari  informasi  untuk
mempermudah  memecahkan
informasi  tersebut.  Orientasi
terhadap  informasi  dapat
membantu  terbentuknya  tipologi.
Spesifikasi  dibuat  dengan
menganalisa  dua  dimensi  yang
menggambarkan pemecahan suatu
masalah.  Dua  dimensi  ini  saling
berkebalikan  antara  satu  dengan
yang  lain.  Dimensi  pertama
adalah  kognitif  dengan  afektif,
pendekatan rasional yang berbeda
dengan pendekatan menggunakan
perasaan.  Dimensi  kedua  adalah
optimisme  dan  pesimisme,  yang
saling  bersilang  hingga  terbagi
menjadi  empat  kelas  optimis
kognitif,  pesimis  kognitif,
defensive  afektif,  dan  pesimis
afektif.  Persilangan  dua  dimensi
yang menghasilkan empat macam
tipe  penguasaan  hidup.  Sebelum
menentukan  tipologi  penguasaan
hidup  hacker,  terlebih  dahulu
diperlukan  penjabaran  lebih  jauh
mengenai  pembentukan
penguasaan  hidup  mereka.
Penguasaan  hidup  hacker
dianalisis  melalui  beberapa
indikator sebagai berikut.

Indikator  pertama  adalah
dorongan  yang  membuat
responden  melakukan  aktifitas
hacking.  Data  hasil  kuisioner
menunjukkan  37  %  responden
ingin melakukan aktifitas hacking
karena  melihat  hacking sebagai
aktifitas  yang  menawarkan
banyak  keuntungan.  Hacking
mempermudah  keinginan
responden  untuk  bisa

mendapatkan  file,  aplikasi,  atau
game  yang  awalnya  berbayar
menjadi  gratis,  bisa
mengoperasikan  gadget yang
dimiliki di atas kemampuan rata-
rata  sesuai  keinginan,
mendapatkan  password  wifii
sehingga dapat berinternet secara
cepat  dan  gratis,  dan  lain
sebagainya. 

Indikator kedua adalah cara
hacker membangun  serangan  dan
menghadapi  masalah  dalam
hacking. Data  hasil  kuisioner
menunjukkan  responden
melakukan  observasi  target  dan
penelitian  mendalam  mengenai
jenis  serangan  yang  diperlukan
serta  menggunakan  aplikasi  dan
tools yang  sudah  tersedia.  Data
hasil  probing  menunjukkan
idealnya  cara  pertama  adalah  cara
yang  patut  digunakan  untuk
mengetahui  secara  pasti
karakteristik  dan menelusur  celah-
celah yang sekiranya bisa dimasuki
untuk  membuat  serangan,  namun
terlebih  dahulu  mereka
menyembunyikan  identitas  agar
aman.  Kemudian  setelah
mengetahui  karakteristik  target
responden  harus  teliti  mencari
celah.  Dari  celah  tersebut  dapat
dianalisis  teknik  dan  tools seperti
apa yang kira-kira dapat digunakan
untuk  menerobos  sistem  tersebut.
Tidak setiap  tools dapat digunakan
untuk  menembus  sistem,
tergantung  keamanan  sistem
tersebut.  Permasalahan  itu  akan
menjadi  tantangan  hacker
bagaimana  dia  akan



menyelesaikannya  mencari  tools
lain yang belum pernah digunakan
atau  membuat  rancangan
penyerangan sendiri secara manual
tanpa tools.

Data  yang  tersaji  bersama
indikator  kedua  di  atas  sejalan
dengan  pernyataan  Long  (2012)
yaitu apabila seorang  hacker ingin
melakukan  suatu  serangan,  dia
harus  mengumpulkan  informasi
tentang  apa  yang  akan  mereka
serang.  Informasi  tersebut
umumnya  sangat  mudah  diakses
via  internet.  Jika  hacker ingin
memasuki  sistem  jaringan
perusahaan,  segala  informasi  yang
dibutuhkan  tersedia  pada  website
resmi  perusahaan  dan  blog  yang
mengulas  perusahaan  tersebut.
Daftar pekerjaan akan menjelaskan
tipe komputer,  sistem operasi,  dan
software yang  digunakan  oleh
perusahaan  tersebut.  Enumerating
atau  mencari  port  yang  terbuka,
mencari  akses  poin,  melakukan
fingerprint sebuah  sistem  operasi
dan  mencari  jaringan  yang  bisa
dicapai  baik  secara  aktif  maupun
pasif  (mengandalkan  tools).
Firewall bisa  dilewati,  sistem
pendeteksi  gangguan  diatasi  dan
cracking  password untuk
mendapatkan  akses,  mengambil
alih  akses,  dan  mengeksploitasi
kelemahan  sistem.  Jika  tujuan
sudah  tercapai,  akses  terhadap
jaringan  bisa  dan  bukti  yang
tercecer  dalam  jejak  akses  dapat
dihapus.

Indikator ketiga adalah cara
responden  menghadapi  masalah
dan  melakukan  penemuan
informasi  dalam  hacking.  Saat
menghadapi  masalah dalam proses
hacking,  responden  memiliki  cara
yang berbeda untuk mengatasinya.
Data  hasil  kuisioner  menyatakan
bahwa  33  %  responden  merasa
tidak  yakin  pada  kemampuan  diri
dan ragu untuk mengekplor sumber
informasi baru sehingga bergantung
pada sumber informasi yang sudah
familiar  mereka  gunakan.  Mereka
cenderung memilih mencari tutorial
hacking yang  banyak  tersebar  di
internet  dan  tinggal  mengikutinya
saja.  Apabila  satu  tutorial  tidak
dapat  diaplikaskan  atau  terdapat
error,  responden  tersebut  akan
mencari  tutorial  lain  atau  bahkan
jalan  pintas  menanyakan  langsung
dengan  yang  lebih  berpengalaman
cara paling cepatnya seperti apa. 

Indikator selanjutnya adalah
hambatan. 39 % responden merasa
kesulitan  mengatur  waktu  untuk
menikmati  aktifitas  hacking di
antara  rutinitas  keseharian
dikarenakan  keterbatasan  waktu
luang  yang  dimiliki.   Mengingat
hampir  semua  responden  dalam
penelitian  memiliki  aktifitas  yang
sangat  padat,  entah  itu  kegiatan
belajar mengajar, pekerjaan utama,
hingga kegiatan  ekstra  maka tidak
mengherankan  apabila  responden
membagi  porsi  waktu  dengan
menyusun  skala  prioritas  aktifitas-
aktifitasnya.. Demi  mengatasi
hambatan  tersebut,  responden
memiliki  beberapa  upaya  yang



dilakukan  agar  dapat  terus
menikmati  hacking di  antaranya
adalah terus  memantau
perkembangan  berita  teknologi
informasi  supaya  tidak  tertinggal
informasi  yang  dapat  mendukung
aktifitas  hacking mereka  (60  %),
mengikuti  komunitas  untuk
meningkatkan  kemampuan  dan
berinteraksi dengan sesama  hacker
(40  %),  dan  selalu  meluangkan
waktu  untuk  melakukan  aktifitas
hacking di  sela  kesibukan  sehari-
hari (33 %).

Setelah  mengetahui
penjabaran  analisis  faktor  penyusun
apa saja yang dipertimbangkan untuk
penguasaan  hidup  hacker yang
didapatkan  dari  analisis  hasil
kuisioner,  analisis  probing,  dan
mempertimbangkan  penilaian  dari
responden  kunci,  maka  terbentuklah
tipologi  penguasaan  hidup
sebagaimana  diadaptasi  dari  4
golongan  penguasaan  hidup  yang
diklasifikasikan  oleh  Savolainen
(1995).

1. Penguasaan  hidup  optimis-
kognitif

Hacker sudah  familiar  dan
konsisten  dalam  menjalankan
kegiatan  hackingnya  sehingga  sudah
mengetahui perkiraan sumber-sumber
mana  yang  dapat  memecahkan
masalah  secara  cepat  dan  tepat.
Hacker juga  tidak  ragu  untuk
mengekplor  sumber  informasi  baru
untuk memenuhi kebutuhan informasi
secara  optimal.  Hacker tipe  ini
memiliki banyak saluran dan sumber
informasi  untuk  mencapai

pemenuhan informasi secara optimal.
Hacker tipe  optimis  kognitif
seringkali  dikategorikan  sebagai
hacker berpengalaman  yang  sudah
memiliki  jam  terbang  tinggi  dan
kemungkinan  pernah  memiliki
pencapaian  prestasi  tersendiri  yang
jarang  dimiliki  oleh  hacker pemula.
Pada penelitian ini terdapat 31 orang
atau 31 % responden yang termasuk
dalam kategori optimis kognitif.

2. Penguasaan  hidup  pesimis-
kognitif

Tipe ini  berbeda  dengan tipe
sebelumnya  yang  sangat  optimis
bahwa  setiap  sistem  memiliki  celah
dan  setiap  masalah  atau  kerusakan
pasti dapat diperbaiki. Hacker tipe ini
memiliki  kekhawatiran  bahwa
masalah  tersebut  tidak  dapat
diselesaikan  secara  optimal.  Hacker
menjadi  bergantung  pada  sumber
informasi  familiar  yang  dapat
membantu  permasalahannya  bukan
mencari  secara  total  solusi
terbaiknya.  Hacker jenis  ini  masih
tergolong  dalam  permulaan  tahap
pembelajaran berbeda dengan  hacker
yang  sudah  memilliki  jam  terbang
tinggi. Pada penelitian ini terdapat 35
orang  atau  35  %  responden  yang
termasuk  dalam  kategori  pesimis
kognitif.

3. Penguasaan  hidup  defensif-
afektif

Tipe  penguasaan  hidup
hacker jenis  ini  penuh  dengan
antisipasi, hal apa saja atau resiko apa
yang  dapat  menghadangnya  ketika
dia  melakukan  kegiatan  hacking.



Hacker ini  memperhitungkan  resiko
dan  memotivasi  diri  bahwa  dia
optimis bisa melalui masalah-masalah
tersebut.  Rasa  optimis  ini  sangat
dominan  karena  hacker memiliki
kepercayaan positif pada kemampuan
kognitifnya  daripada  kegagalan
dalam  situasi  penyelesaian  masalah
yang sama. Mayoritas  hacker tipe ini
memiliki  kemampuan di atas  hacker
pemula namun hacker tersebut sangat
memperhitungkan setiap resiko yang
mungkin  terjadi  sehingga  tingkat
kewaspadaan tinggi. Kewaspadaan ini
menimbulkan dua sikap yaitu pertama
hacker berani  mencoba  dan
kemampuan  terasah  atau  hacker
hanya  ‘bermain’  aman  dan
kemampuan  tidak  terlalu
berkembang.  Pada  penelitian  ini
terdapat  12  orang  atau  12  %
responden  yang  termasuk  dalam
kategori defensif afektif.

4. Penguasaan  hidup  pesimis-
afektif

Penguasaan  hidup  jenis  ini
dapat  disimpulkan  menjadi
pembelajaran yang sangat bergantung
pada  kemampuan  orang  lain  tanpa
perlu  bersusah  payah  mengasah
kemampuan diri sendiri. Ketika ingin
menelusup  suatu  sistem  misalnya,
hacker jenis  ini  tinggal  mengikuti
cara yang disarankan oleh hacker lain
dan  menggunakan  aplikasi  yang
diperintahkan  tanpa  ada  keinginan
untuk  mencoba  metode  lain  atau
membuat  alat  hacking sendiri.
Hacker dia  melakukan  aktivitas
hacking tidak  secara  konsisten
melainkan  saat  menemui  masalah
yang  berkaitan  dengan  hacking saja
atau  sekedar  iseng  mencoba  dan
dengan  mudah  menemui  kebosanan.
Bisa  juga  hacker jenis  ini  hanya
mengikuti  arus  di  lingkungan
pertemanan,  ketika  lingkungan  di
sekitarnya  sudah  beralih  hobi  maka
dia  juga  meninggalkan  aktifitas
hacking dan  berganti  aktifitas  lain.
Pada penelitian ini terdapat 22 orang
atau 22 % responden yang termasuk
dalam kategori pesimis afektif.



III Kesimpulan

Berdasarkan  hasil   analisa   temuan
data,  peneliti   menyampaikan
kesimpulan  beberapa hasil temuan
sebagai jawaban atas rumusan
masalah yang diangkat dalam
penelitian ini, sebagai berikut :

1.  Gambaran faktor cara hidup yang
berperan ketika hacker
melakukan penemuan informasi
sehari-hari tersusun atas   3
faktor   yaitu   faktor anggaran
waktu, faktor  model konsumsi
barang dan jasa, serta faktor
hobi.

a.  Pada   faktor   anggaran
waktu,   hacker   terdiri
dari   berbagai   macam
latar   belakang pekerjaan.
Baik hacker yang telah
bekerja  maupun yang
masih menempuh
pendidikan  memiliki 5
hari aktif dalam satu
minggu.  25 % hacker
menikmati aktifitas
hacking sebanyak sebulan
sekali dengan lama waktu
3 sampai 5 jam (30 %). 

b.   Pada faktor model
konsumsi barang dan jasa,
sebanyak 53 % hacker
berpendapatan kurang dari
Rp. 1.000.000,00  dengan
64 % hacker masih
mengandalkan  uang saku
dari  orang tua. Hal ini
dapat dimaklumi

mengingat 86 % hacker
masih berstatus sebagai
mahasiswa  dan pelajar.
Menilik kebutuhan barang
dan jasa,    hacker lebih
memilih jurnal online (41
%) dan kursus atau tutorial
(16 %) untuk menunjang
pengetahuan  dan
keterampilan mereka
dalam aktifitas hacking. 

c. Pada faktor hobi, sebanyak
45  %  responden
melakukan  hacking  pada
umumnya bertujuan untuk
menambah  pengetahuan.
Lebih  lanjut,  bagi  mereka
yang  mengutamakan
hacking  dibandingkan
dengan  aktifitas  pengisi
waktu  luang  lain  merasa
hacking adalah  hobi  yang
sudah  tidak  dapat
dipisahkan  (27  %).
Mereka  menemukan
ketertarikan,  tantangan,
dan  mendapatkan  banyak
hal  baru  dari  hacking.
Selanjutnya  peneliti
melihat  frekuensi  jenis
hacking yang  sering
dilakukan. Data kuantitatif
mengungkap  bahwa
mayoritas  hacker dalam
penelitian  ini  (49  %)
seringkali  melakukan
sniffing.

2.  Hacker   membentuk   preferensi
sumber   informasi   dan
memanfaatkannya   untuk



menyelesaikan  masalah yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-
hari dengan cara menyeleksi
sumber   informasi   yang
memenuhi   syarat   aksesbilitas
dan   efisiensi.   Jenis  informasi
yang seringkali dicari oleh  hacker
adalah  informasi  mengenai
bagaimana  cara  memaksimalkan
aplikasi atau  gadget yang dimiliki
(50  %). Internet menjadi sumber
informasi yang diandalkan oleh 84
% hacker untuk memenuhi
kebutuhan  informasinya,
dikarenakan dapat diakses di mana
saja  dan  tidak  memerlukan
kemampuan  khusus  untuk
mengakses (39 %) serta informasi
yang diinginkan  dapat dengan
cepat  ditemukan di antara
tumpukan informasi lain (57 %). 

3.   Tipologi penguasaan  hidup
hacker terbentuk didasarkan
pada alasan yang mendorong
melakukan  aktifitas hacking,
tindakan yang dilakukan hacker
saat membangun  serangan,
menyikapi  masalah ketika
melakukan penyerangan,  upaya
mengatasi hambatan,  dan
sebagainya.  Analisis dari data-
data yang telah  terkumpul
menghasilkan kesimpulan bahwa
mayoritas hacker pada penelitian
ini tergolong  tipe pesimis
kognitif dengan perolehan 35 %.
Tipe lain yaitu optimis kognitif
sebanyak 31 %, defensif afektif
sebanyak 12  %, dan pesimis
afektif sebanyak 22 %.
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