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system or network manager, hanya 22%
yang menganggap keamanan sistem
informasi sebagai komponen penting.

• Kesadaran akan masalah keamanan
masih rendah!
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• Bagaimana untuk membujuk management
untuk melakukan invest di bidang
keamanan?

• Membutuhkan justifikasi perlunya
investment infrastruktur keamanan
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StatistikStatistik
• 1996. FBI National Computer Crime Squad, kejahatan

komputer yang terdeteksi kurang dari 15%, dan hanya
10% dari angka itu yang dilaporkan.

• 1996. American Bar Association: dari 1000 perusahaan,
48% telah mengalami computer fraud dalam kurun 5
tahun terakhir.

• 1996. Di Inggris, NCC Information Security Breaches
Survey: kejahatan komputer naik 200% dari 1995 ke
1996.

• 1997. FBI: kasus persidangan yang berhubungan
dengan kejahatan komputer naik 950% dari tahun 1996
ke 1997, dan yang convicted di pengadilan naik 88%.
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StatistikStatistik
• 1988. Sendmail (UNIX) dieksploitasi oleh R.T. Morris

sehingga melumpuhkan Internet. Diperkirakan kerugian
mencapai $100 juta. Morris dihukum denda $10.000. Ini
worm pertama.

• 10 Maret 1997. Seorang hacker dari Massachusetts
berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah
airport lokal (Worcester, Mass.) sehingga memutuskan
komunikasi di control tower dan menghalau pesawat
yang hendak mendarat

• 7 Februari 2000 s/d 9 Februari 2000. Distributed Denial
of Service (Ddos) attack terhadap Yahoo, eBay, CNN,
Amazon, ZDNet, ETrade. Diduga penggunaan program
Trinoo, TFN.
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StatistikStatistik
• Jumlah kelemahan (vulnerabilities) sistem informasi yang dilaporkan

ke Bugtraq meningkat empat kali (quadruple) semenjak tahun 1998
sd tahun 2000. Dari 20 laporan perbulan menjadi 80 laporan
perbulan.

• 1999. Common Vulnerabilities and Exposure cve.mitre.org
mempublikasikan lebih dari 1000 kelemahan sistem. CVE terdiri dari
20 security entities.

• 2000. Ernst & Young survey menunjukkan bahwa 66% responden
menganggap security & privacy menghambat (inhibit)
perkembangan e-commerce

• 2001. Virus SirCam mengirimkan file dari harddisk korban. File
rahasia bisa tersebar. Worm Code Red menyerang sistem IIS
kemudian melakukan port scanning dan menyusup ke sistem IIS
yang ditemukannya.
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StatistikStatistik

• 2004. Kejahatan “phising” (menipu orang
melalui email yang seolah-olah datang
dari perusahaan resmi [bank misalnya]
untuk mendapatkan data-data pribadi
seperti nomor PIN internet banking) mulai
marak terutama dilakukan dari Korea,
China,Taiwan
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Terlupakan… Dari Dalam
• 1999 Computer Security Institute (CSI) / FBI Computer Crime Survey

menunjukkan beberapa statistik yang menarik, seperti misalnya ditunjukkan bahwa
“disgruntled worker” (orang dalam) merupakan potensi attack / abuse.

http://www.gocsi.com



Type of Fraud Experienced DuringType of Fraud Experienced During
the Prior 12 Months (Percentages)the Prior 12 Months (Percentages)



KPMGKPMG
“Tujuh-puluh sembilan persen eksekutif senior

terjebak dalam kesalahan berfikir bahwa
ancaman terbesar terhadap keamanan sistem

berasal dari luar (eksternal)”

“Walaupun kebanyakan responden sudah
memikirkan tentang hacker, kurangnya atau
bahkan tidak adanya implementasi security
policy dan kurangnya kesadaran karyawan

adalah ancaman terbesar bagi sistem online
mereka”
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Statistik Di IndonesiaStatistik Di Indonesia
• Januari 1999. Domain Timor Timur (.tp) diacak-acak

dengan dugaan dilakukan oleh orang Indonesia.
• September 2000. Mulai banyak penipuan transaksi di

ruangan lelang (auction) dengan tidak mengirimkan
barang yang sudah disepakati.

• 24 Oktober 2000. DuaWarnet di Bandung digrebeg
karena menggunakan account dialup curian.

• Banyak situs web Indonesia (termasuk situs Bank) yang
diobokobok (defaced)

• Akhir tahun 2000, banyak pengguna Warnet yang
melakukan kegiatan “carding”, penggunaan kartu kredit
yang tidak sah.
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• Juni 2001. Situs plesetan “kilkbca.com” muncul dan menangkap PIN
pengguna klikbca.com.

• Seorang operator komputer di sebuah rumah sakit mencuri obat-
obatan dengan mengubah data-data pembelian obat.

• Oktober 2001. Jaringan VSAT BCA terputus selama beberapa jam
sehingga mesin ATM tidak dapat digunakan untuk transaksi. Tidak
diberitakan penyebabnya.

• 3 April 2002. Pada siang hari (jam 14:34 WIB), sistem BEJ macet
sehingga transaksi tidak dapat dilakukan sampai tutup pasar (jam
16:00). Diduga karena ada transaksi besar (15 ribu saham TLKM
dibeli oleh Meryll Lynch). Padahal ada perangkat (switch) yang tidak
berfungsi.

• Oktober 2002. Web BRI diubah (deface)
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• Maret 2004. Klikbca.com hilang dari Internet
selama beberapa saat karena masalah
perpanjangan nama domain

• 2004. Indonesia dilaporkan menjadi negara
nomor satu dalam penipuan di Internet dari
ukuran persentase (jumlah transaksi palsu
dibandingkan transaksi benar), mengalahkan
Nigeria. Dari sisi volume, nomor tiga. Contoh
penipuan dari Indonesia

• http://www.bookmate.com.au/fraud.htm
• 2004. Indonesia masih masuk ke dalam

prioritywatch list pelanggaran HaKI di dunia
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Kejahatan Kartu KreditKejahatan Kartu Kredit

• Berdasarkan laporan terakhir, Indonesia:
Nomor #1 dalam persentase (yaitu
perbandingan antara transaksi yang baik
dan palsu)

• Nomor #3 dalam volume Akibatnya kartu
kredit dan transaksi yang (nomor IP-nya)
berasal dari Indonesia secara resmi
diblokir di Amerika
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Bank Yang Nakal ?Bank Yang Nakal ?
• Mengubah bunga tabungan sebesar 2% selama beberapa hari.
• [Sumber: Bisnis Indonesia – 24 Januari 2005]





Masalah Mesin ATMMasalah Mesin ATM
Bagi Bank, ATM memiliki banyak
masalah:
•Mesin dicuri, Uang dipancing
•Dipasangi alat
•Data disadap
•Prosedur lemah
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KPU 2004 – Data Test Masih Ada
Ketika Pemilu Mulai



Perang Hacker Indonesia &Perang Hacker Indonesia &
MalaysiaMalaysia
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CarderCarder
• Indonesia menempati urutan tinggi (dalam

penyalahgunaan kartu kredit)
• No 1 dari segi persentase (dibandingkan dengan

transaksi baik)
• No 3 dari segi volume transaksi
• Modus: menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain

(umumnya orang asing) untuk membeli barang di
Internet.

• Ranking
1. Yogyakarta
2. Bandung

• Sulit ditangani karena lemahnya hukum?
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Mungkinkah Aman?Mungkinkah Aman?

• Sangat sulit mencapai 100% aman
• Ada timbal balik antara keamanan vs

kenyamanan (security vs convenience)
– Semakin tidak aman, semakin nyaman
– Juga “security vs performance”

• Definisi computer security:
(Garfinkel & Spafford)

“A computer is secure if you can depend on it and
its software to behave as you expect”
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Peningkatan Kejahatan KomputerPeningkatan Kejahatan Komputer
Beberapa Sebab…Beberapa Sebab…

• Aplikasi bisnis yang berbasis
komputer/Internet meningkat.
– Internet mulai dibuka untuk publik tahun 1995
– Electronic commerce (e-commerce)

• Statistik e-commerce yang meningkat

• Semakin banyak yang terhubung ke
jaringan (seperti Internet).
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Peningkatan KejahatanPeningkatan Kejahatan
KomputerKomputer
• Desentralisasi server.

– Terkait dengan langkanya SDM yang handal
– Lebih banyak server yang harus ditangani

dan butuh lebih banyak SDM dan tersebar di
berbagai lokasi. Padahal susah mencari SDM

– Server remote seringkali tidak terurus
– Serangan terhadap server remote lebih susah

ditangani (berebut akses dan bandwidth
dengan penyerang)
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Peningkatan KejahatanPeningkatan Kejahatan
KomputerKomputer
• Transisi dari single vendor ke multivendor.

– Banyak jenis perangkat dari berbagai vendor yang
harus dipelajari. Contoh: Untuk router: Cisco, Bay
Networks, Nortel, 3Com, Juniper, Linux-based router,
…

– Untuk server: Solaris, Windows NT/2000/XP, SCO
UNIX, Linux, *BSD, AIX, HP-UX, …

– Mencari satu orang yang menguasai semuanya
sangat sulit. Apalagi jika dibutuhkan SDM yang lebih
banyak
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Peningkatan KejahatanPeningkatan Kejahatan
KomputerKomputer
• Pemakai makin melek teknologi dan

kemudahan mendapatkan software.
• Ada kesempatan untuk menjajal. Tinggal

download software dari Internet. (Script
kiddies)

• Sistem administrator harus selangkah di
depan.
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Peningkatan KejahatanPeningkatan Kejahatan
KomputerKomputer
• Kesulitan penegak hukum untuk

mengejar kemajuan dunia
telekomunikasi dan komputer.

• Cyberlaw belum matang Tingkat
awareness masih rendah

• Technical capability masih rendah
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• Meningkatnya kompleksitas sistem
(teknis & bisnis)
– Program menjadi semakin besar. Megabytes.

Gigabytes.
– Pola bisnis berubah: partners, alliance,

inhouse development, outsource, …
– Potensi lubang keamanan juga semakin

besar.
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Contoh PeningkatanContoh Peningkatan
KompleksitasKompleksitas



PenutupPenutup

• Security merupakan sebuah proses
• Penerapan security harus menyeluruh


