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Apa Itu Sistem Yang Aman? 
Ketika ada pertanyaan, sebenarnya sistem seperti apa yang disebut benar-benar aman, maka 
mungkin jawaban yang pas adalah seperti apa yang dikatakan Eugene H. Spafford di bawah: 
  
The only truly secure system is one that is powered off, cast in a block of concrete and sealed 
in a lead-lined room with armed guards - and even then I have my doubts  (Eugene H. 
Spafford, director of the Purdue Center for Education and Research in Information 
Assurance and Security). 
  
Tentu bukan seperti itu yang kita inginkan. Kalau sebuah sistem atau komputer hanya kita 
matikan, masukkan ke ruangan yang tidak berpintu dan dijaga sepasukan militer, maka tentu 
sistem atau komputer tersebut tidak ada gunanya lagi bagi kita.   
. 
Ukuran sebuah sistem yang aman diarahkan ke beberapa parameter dibawah: 

• Sebuah sistem dimana seorang penyerang (intruder) harus mengorbankan banyak 
waktu, tenaga dan biaya besar dalam rangka penyerangan 

• Resiko yang dikeluarkan penyerang (intruder) tdk sebanding dengan hasil yang 
diperoleh 

 
Sistem yang aman juga adalah suatu trade-off atau sebuah tarik ulur perimbangan antara 
keamanan dan biaya (cost). Semakin aman sebuah sistem (tinggi levelnya), maka semakin 
tinggi biaya yang diperlukan untuk memenuhinya. Karena itu dalam kenyataan, level sistem 
yang aman boleh dikatakan merupakan level optimal (optimal level) dari keamanan. Artinya 
titik dimana ada perimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat keamanan yang 
dibutuhkan. Fenomena ini dijelaskan oleh Thomas Olovsson dengan teori security cost 
function yang ditulisnya. 
 
Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan keamanan untuk sebuah sistem komputer berbeda-
beda, tergantung pada: 

• Aplikasi yang ada didalamnya 
• Nilai dari data yang ada dalam sistem 
• Ketersediaan sumber dana 

 
Tidak mungkin kita memaksakan diri mengamankan sistem secara lengkap apabila ternyata 
tidak ada data yang penting di dalamnya, tidak aplikasi yang harus dilindungi atau tidak 
tersedia sumber dana yang cukup untuk mengamankan sebuah sistem. 
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Gambar 1: Security Cost Function (Thomas Olovsson) 

 
Security cost function ini dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk security policy 
(kebijakan keamanan), yaitu: 
 
Suatu set aturan yang menetapkan hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang 
dilarang terhadap penggunaan atau pemanfaatan akses pada sebuah sistem selama operasi 
normal, berdasarkan keseimbangan yg tepat antara biaya proteksi dan resiko yang timbul. 
 
 
Apa Itu Keamanan Komputer? 
Dari konsep pemikiran diatas, munculah satu cabang ilmu komputer yang membahas khusus 
tentang keamanan yang disebut dengan computer security (keamanan komputer). Kemanan 
komputer didefinisikan oleh John D. Howard sebagai: 
 
Computer security is preventing attackers from achieving objectives through unauthorized 
access or unauthorized use of computers and networks. (John D. Howard, An Analysis of 
Security Incidents on The Internet 1989 – 1995.) 
 
Kita bisa simpulkan dari berbagai definisi yang ada, keamanan komputer adalah: 

• Suatu usaha pencegahan dan pendeteksian penggunaan komputer secara tidak sah atau 
tidak diizinkan 

• Usaha melindungi aset dan menjaga privacy dari para cracker yang menyerang 
 
Mengapa intruder menyerang? Beberapa alasan yang secara eksplisit atau implisit 
diungkapkan adalah: 

• Menjajal ilmu dan tool 
• Proses pembelajaran  
• Misi-misi personal dan golongan 
• Pesan politik atau moral 
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Kontroversi Cracker dan Hacker 
 
Pertama saya ambilkan definisi dari http://www.webopedia.com, yang membicarakan 
keduanya. 
 
Hacker 

• a computer enthusiast 
• a person who enjoys learning programming languages and computer systems and can 

often be considered an expert on the subjects.  
• The pejorative sense of hacker is becoming more prominent largely because the 

popular press has coopted the term to refer to individuals who gain unauthorized 
access to computer systems for the purpose of stealing and corrupting data.  

• Hackers, themselves, maintain that the proper term for such individuals is cracker.  
 
Cracker 
A Person who does crack activities: 

• To break into a computer system. The term was coined in the mid-80s by hackers who 
wanted to differentiate themselves from individuals whose sole purpose is to sneak 
through security systems.  

• To copy commercial software illegally by breaking (cracking) the various copy-
protection and registration techniques being used. 

 
Kemudian beberapa konsep menarik berhubungan dengan hacker, juga diungkapkan oleh 
Eric S. Raymond dalam artikel How To Become A Hacker [Raymond, 2005]. Hackers build 
things, crackers break them (Hacker adalah orang yang membangun dan cracker adalah orang 
yang merusaknya), begitu pendapat Eric S. Raymond dalam tulisan-tulisannya. Hacker sudah 
seharusnya memiliki attitude (sikap), skills (kemampuan), culture (budaya) yang baik 
diantaranya adalah: 
 

The Hacker Attitude 

1. The world is full of fascinating problems waiting to be solved. 
2. No problem should ever have to be solved twice. 
3. Boredom and drudgery are evil. 
4. Freedom is good. 
5. Attitude is no substitute for competence.  

Basic Hacking Skills 

1. Learn how to program. 
2. Get one of the open-source Unixes and learn to use and run it. 
3. Learn how to use the World Wide Web and write HTML. 
4. If you don't have functional English, learn it. 

Hacker Culture 

1. Write open-source software 
2. Help test and debug open-source software 
3. Publish useful information 
4. Help keep the infrastructure working 
5. Serve the hacker culture itself 

 
Sebagai tambahan, http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker menjelaskan hal serupa dengan 
pendapat Eric S Raymond dan Webopedia.com bahwa seorang hacker adalah: 

• Programmer berkemampuan tinggi (highly skilled programmer) 
• Ahli dalam keamanan komputer dan jaringan (computer and network security expert) 
• Pemodifikasi hardware (hardware modifier) 
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Jadi dapat kita simpulkan bahwa hacker bukanlah cracker, keduanya memiliki tujuan dan 
sikap yang jauh berbeda, bahkan berlawanan, meskipun kadang memiliki kemampuan (skill) 
yang serupa. Kontroversi hacker dan cracker dibahas juga di: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_definition_controversy 
 
 
Tahapan Penyerangan 
Sudah merupakan sesuatu pengetahuan umum, bahwa salah satu strategi untuk mengamankan 
komputer dan jaringan, adalah dengan mengetahui bagaimana para penyerang bekerja. 
Termasuk didalamnya bagaimana tahapannya dan apa saja perangkat (tool) yang digunakan. 
Dengan melakukan transfer-mind seperti itu, solusi yang kita berikan juga lebih efektif dan 
efisien. 
 
Pada dasarnya, tahapan penyerangan biasa dibagi menjadi beberapa hal di bawah: 

1. Spying & Analyzing (finger printing) 
2. Initial Access to The Target (gaining access) 
3. Full System Access (rooting) 
4. Covering Track & Installing Backdoor (sweeping & backdooring) 

 
Penjelasan lengkap tiap tahapan adalah sebagai berikut: 
 
1. Spying & Analyzing (Finger Printing) 

• Pada tahapan ini, penyerang akan berusaha mempelajari target yang akan diserang, 
mengumpulkan data termasuk didalamnya teknik-teknik atau hal-hal apa saja yang 
berkaitan dengan target. Penyerang juga akan menganalisa setiap perubahan yg terjadi 
baik secara internal maupun eksternal target.  

• Penyerang menetapkan tujuan penyerangan dari data-data yang telah terkumpul.  
• Penyerang akan menggunakan segala sumber informasi dan pengetahuan anda tentang 

lingkungan target, tak peduli akan seberapa cepat atau lamakah serangan akan 
dilakukan.  

• Inti dari tahapan ini adalah analisa dari data dan informasi yang didapat 
 
2. Initial Access to The Target (Gaining Access) 

• Mendapatkan akses ke target sistem.  
• Tidak diragukan lagi, inilah bagian yang paling menyenangkan para penyerang.  
• Akses tidak perlu harus root atau user biasa, bisa berupa apa saja, dari akses FTP 

sampai Sendmail, pokoknya sekedar untuk dapat login sebagai user dalam sistem.  
 

3. Full System Access (Rooting) 
• Tujuan tahapan ini adalah untuk mendapatkan akses penuh dalam target sistem. Pada 

level ini, dapat dikatakan bahwa para penyerang telah mecapai apa yang mereka 
harapkan dari rencana-rencana yang telah dijalankan sebelumnya. Mendapatkan 
password untuk dicrack, memasang trojan, mengambil dokumen atau apa saja.  

• Jadi pada prinsipnya, dalam langkah ini penyerang harus menerapkan pengetahuan 
tentang bug-bug yang bisa memberikan akses tingkat tertinggi atau root dalam target 
sistem, atau memanfaatkan kesalahan parameter-parameter konfigurasi sistem.  
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4. Covering Track & Installing Backdoor (Sweeping Backdooring) 
• Tujuan tahapan ini adalah untuk menghilangkan jejak dan memasang backdoor. 

Menghapus log dalam target sistem merupakan langkah yang bagi para penyerang 
wajib dilakukan untuk menghilangkan jejak. Sedangkan pemasangan backdoor tentu 
saja tujuannya agar penyerang dapat tetap dengan mudah masuk dalam target sistem.  

• Beberapa hacker yang berpengalaman bahkan berupaya mem-patch target sistem, 
sehingga meminimalkan adanya kemungkinan penyerang lain mengoyak-oyak “hasil 
karya”nya di sistem tersebut. 

 
 
Teknik dan Tool Penyerangan 
 
Menarik memperhatikan bagaimana teknik yang digunakan para penyerang masuk ke sistem 
kita. Dapat kita analisa bahwa karena semakin sedikitnya port yang terbuka, karena adanya 
teknologi firewall dan access control list yang semakin ketat, era 1998 keatas serangan 
banyak didominasi oleh serangan langsung ke port 80 atau web. Serangan biasanya melalui 
form ke database (SQL injection), file permission, atau hole yang ada di plugin dan module 
dari CMS opensource. 
 

 
 

Gambar 2: Evolusi Teknik Penyerangan 
 
Teknik penyerangan sebenarnya bisa menggunakan tool eksploit maupun tidak (logika, social 
engineering, dsb). 
 
Dengan Tool 

• Trojan Horse 
• Back Door dan Remote Administration 
• Denial of Service (DOS) 
• Sharing Tak Terproteksi 
• Cross-Site Scripting 
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• Email Spoofing 
• Email-Borne Viruses 
• Chat Clients 
• Packet Sniffing 

 
Tanpa Tool 

• SQL Injection 
• Logika dan Matematika 
• Kecerdikan Memanfaatkan Kesalahan Program 
• Social Engineering 

 
Penutup dan Diskusi 
Intruder semakin cerdas dan canggih dalam bergerak dengan memanfaat banyak celah, logika 
dan tool. Administrator jaringan komputer harus mengikuti isu terbaru keamanan dan 
melakukan transfer mind sebagai intruder untuk mencegah terjadinya penyerangan. Untuk itu 
perlunya sosialisasi dan peningkatan pemahaman seluruh pengguna komputer tentang 
keamanan komputer dan jaringan. 
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