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LEARNING OUTCOMES

1. Jelaskan cyberthreats paling merusak saat ini, pelanggaran data, serangan yang

ditargetkan, malware, dan risiko keamanan TI lainnya yang dihadapi organisasi dan

mengapa mereka begitu sulit untuk dipertahankan.

2. Jelaskan mengapa manajemen risiko cyber adalah prioritas bisnis; menguraikan

model organisasi untuk cybersecurity; dan menggambarkan proses cybersecurity.

3. Jelaskan mengapa perangkat seluler, aplikasi, dan layanan berbasis awan adalah

vektor serangan berisiko tinggi, pentingnya kebijakan BYOD (bring your own

devices), dan pertahanan yang diperlukan untuk menangkal kedapatan malware

ponsel.

4. Jelaskan karakteristik penipuan dan bagaimana perusahaan dapat

mempertahankan dan mendeteksi kegiatan penipuan.

5. Jelaskan bagaimana pengendalian internal membantu memastikan kepatuhan

dengan peraturan industri dan federal. Menilai kemampuan untuk

mempertahankan operasi bisnis jika terjadi kerusakan jaringan, melemahkan

serangan peretas, atau gangguan TI lainnya.



PENDAHULUAN

▪ Para manajer tidak lagi mempertanyakan apakah jaringan mereka akan

diserang, tetapi berapa banyak kerusakan yang akan dilakukan, berapa

lama penyelidikan akan dilakukan, dan berapa banyak biaya penyelidikan

dan denda.

▪ Setelah mendeteksi peretasan jaringan, perusahaan pemrosesan kartu

kredit, Global Payments, Inc. menghabiskan waktu 14 bulan untuk

menyelidiki pelanggaran data yang dihasilkan yang mengekspos 1,5 juta

rekening debit dan kartu kredit AS.

▪ Kerusakan global berjumlah $ 93 juta, dirinci sebagai berikut: $ 36 juta

dalam kerugian penipuan dan denda serta $ 77 juta untuk investigasi,

remediasi, pemantauan kredit, dan asuransi pencurian identitas untuk

konsumen yang terpengaruh.

▪ Pada Oktober 2013, pelanggaran data di Adobe memaparkan informasi

akun hingga 152 juta pengguna — pelanggaran data terbesar dalam

sejarah.



▪ Belum ada biaya yang dilaporkan, tetapi menurut Ponemon 2013 Cost of

Data Breach Study, biaya rata-rata akun yang dilanggar adalah $ 188

(Ponemon Institute, 2013). Pada bulan Agustus 2014, penipu menargetkan

pelanggan JPMorgan Chase, bank No. 1 AS dengan aset.

▪ Kampanye phishing besar-besaran, yang disebut Smash dan Grab, tidak

biasa karena mengumpulkan data masuk pelanggan dan juga PC yang

terinfeksi dengan Dyre, trojan perbankan yang mengangkat data masuk

untuk institusi lain. Bank itu tidak dapat mengidentifikasi siapa di belakang

serangan Smash and Grab.

▪ Di Bab 5, Anda akan belajar tentang cyberthreats yang menghancurkan,

pelanggaran data, penipuan, kerusakan yang disebabkan oleh taktik agresif

penjahat cyber — dan bagaimana organisasi bertahan melawan mereka.



CASE 5.1 OPENING CASE

▪ BlackPOS Malware Steals Target’s Customer Data

Gambar 5.1 Ikhtisar pelanggaran data target.

Company Profile

• Diskoner 2 terbesar di Amerika

Serikat.

• Laba 4Q 2013 turun 46% dan

pendapatan penjualan turun 5,3% 

setelah pelanggaran diungkapkan.

Dat Pelanggaran

Peretas memasang perangkat lunak

perusak, mungkin dibeli dari situs web 

bawah tanah kriminal, di terminal POS Target 

untuk mengambil data dari kartu kredit dan

debit dan mengirim kembali ke peretas.

Tingkat Pelanggaran dan Biaya

• Data pribadi dan keuangan dari

hingga 70 juta pelanggan dicuri oleh

peretas menggunakan malware.

• Perkiraan pelanggaran biaya dari $ 

400 juta menjadi $ 450 juta.

Target



❑BAGAIMANA SERANGAN INI DILARANG

 Beberapa ahli percaya bahwa malware POS yang dibeli dari penjahat bawah

tanah bertanggung jawab. Malware, kependekan dari perangkat lunak

berbahaya, adalah program komputer yang kode-nya menyebabkan

gangguan, kehancuran, atau tindakan licik lainnya. Malware bernama

BlackPOS dijual di pasar gelap seharga $ 1.800 atau lebih.

 Malware ini diiklankan di forum bawah tanah internet dengan nama generik

Dump Memory Grabber oleh Ree. BlackPOS adalah malware yang

dirancang untuk diinstal pada perangkat POS untuk merekam data dari

kartu kredit dan debit yang digesek melalui perangkat yang terinfeksi.

 Secara khusus, malware mengidentifikasi proses yang terkait dengan

pembaca kartu kredit dan mencuri kartu pembayaran Melacak 1 dan

Melacak 2 data dari memorinya. Ini adalah data yang disimpan di strip

magnetik kartu pembayaran yang digunakan untuk mengkloning atau

membuat kartu palsu.



 Versi lebih kaya fitur dari penjualan BlackPOS sekitar $ 2.300 menyediakan

dukungan enkripsi untuk data yang dicuri. Pembuat BlackPOS tidak

dikonfirmasi, tetapi para ahli yang melacak malware menunjukkan bahwa

peretas mungkin berbasis di Rusia atau Ukraina. Dinas Rahasia A.S

memperkirakan bahwa jenis malware yang menyebabkan pelanggaran

Target telah memengaruhi lebih dari 1.000 bisnis AS.



❑DAMPAK KEUANGAN DARI PELANGGARAN DATA

 Pada bulan Februari 2014, Target melaporkan bahwa laba kuartal keempat

(4Q) 2013 turun 46 persen dan pendapatan penjualan turun 5,3 persen.

Beberapa bulan kemudian, pada bulan Mei 2014, Target memperkirakan

bahwa perubahan teknologi untuk mengeraskan keamanan TI akan

menelan biaya lebih dari $ 100 juta selain $ 61 juta yang dikeluarkan

dalam biaya terkait pelanggaran pada Q4 2013. Biaya dan kerusakan ini

merugikan profitabilitas perusahaan.

 Gregg Steinhafel, ketua, presiden, dan CEO Target, mencoba meyakinkan

pelanggan dan investor, mengatakan, “Ketika kami berencana untuk tahun

fiskal baru, kami akan terus bekerja tanpa lelah untuk memenangkan

kembali kepercayaan para tamu kami. . . . Kami didorong bahwa tren

penjualan telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir ”(D’Innocenzio,

2014).



 Enam bulan setelah pelanggaran, masih belum jelas kapan Target akan

pulih sepenuhnya. Seorang analis keamanan di perusahaan teknologi

Gartner memperkirakan biaya pelanggaran berkisar antara $ 400 juta

hingga $ 450 juta. Itu termasuk tagihan yang terkait dengan denda dari

perusahaan kartu kredit dan layanan untuk pelanggannya seperti

pemantauan laporan kartu kredit gratis. Target juga menghadapi setidaknya

70 tuntutan hukum terkait dengan invasi privasi dan kelalaian, menuduh

Target tidak mengambil langkah yang tepat untuk melindungi data

konsumen.



❑TARGET DISINI DARI PERINGATAN

 Menurut catatan perusahaan jasa keuangan Cowen Group kepada investor,

penjahat dapat meretas ke dalam database Target karena kurangnya

keamanan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya investasi oleh

manajemen senior.

 Staf cybersecurity Target juga telah memperingatkan manajemen untuk

meninjau keamanan sistem kartu pembayarannya setidaknya dua bulan

sebelum pelanggaran. Pada saat peringatan, Target memperbarui terminal

pembayaran, yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan,

sebagai persiapan untuk musim liburan. Keamanan data bukanlah prioritas

utama. Berbulan-bulan sebelum serangan, pemerintah federal dan

perusahaan penelitian swasta juga memperingatkan perusahaan tentang

munculnya jenis malware baru (kode komputer berbahaya) yang

menargetkan terminal pembayaran. Namun, karena berbagai peringatan

keamanan yang diterima peritel setiap minggu, sulit untuk mengidentifikasi

atau memutuskan mana yang paling mendesak.



❑EXECUTIVE FALLOUT

 Pada tanggal 5 Mei 2014, CEO Steinhafel mengundurkan diri dari semua

jabatannya dengan segera, setelah diskusi ekstensif dengan dewan direksi.

Steinhafel telah menjadi CEO sejak 2008 dan menjadi karyawan Target

selama 35 tahun. Perusahaan menyatakan bahwa Steinhafel dan anggota

dewan telah memutuskan secara bersama bahwa sudah waktunya bagi

Target untuk terus berada di bawah kepemimpinan baru. Saham target

turun hampir 3 persen dalam perdagangan pagi setelah berita.

 Keluarnya Steinhafel sebelum waktunya adalah dampak penting kedua dari

pelanggaran data. Pada April 2014, Target CIO juga telah diganti.



QUESTIONS

1. Apakah cybersecurity menjadi prioritas di Target? Jelaskan.

2. Bagaimana keamanan yang lemah berdampak pada pendapatan

penjualan dan kinerja yang bagus?

3. Menurut para ahli, bagaimana pelanggaran data dilakukan?

4. Selain pencurian data, apa lagi yang dirusak oleh insiden ini?

5. Apakah insiden cybersecurity ini dapat diduga? Apakah itu bisa dihindari?

6. Mengapa manajemen tidak memperlakukan cyberthreats sebagai

prioritas utama?

7. Cari berita terbaru tentang pelanggaran data ini. Apakah Target sudah

pulih dari itu? Jelaskan.

8. Dengan asumsi bahwa CEO dan CIO dipaksa untuk mengundurkan diri,

pesan apa yang dikirimkan ke manajemen senior di perusahaan AS?



5.1 BENTUK DAN MASA DEPAN ANCAMAN

CYBER

 Sejak 2013, jumlah catatan data yang dicuri oleh peretas telah meningkat

pada tingkat yang mengkhawatirkan, seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 5.3.

 Bahkan, 2013 telah dijuluki “Tahun Pelanggaran” karena ada 2.164

pelanggaran data yang dilaporkan yang mengekspos sekitar 823 juta

catatan. Hampir setengah dari pelanggaran tahun 2013 terjadi di Amerika

Serikat, di mana jumlah catatan terbanyak terpapar — lebih dari 540 juta

catatan data atau 66 persen. Tabel 5.1 berisi daftar tujuh pelanggaran data

terbesar di dunia pada tahun 2013.

 Konsekuensi dari keamanan dunia yang lemah termasuk reputasi yang

rusak, hukuman keuangan, denda pemerintah federal dan negara bagian,

kehilangan pangsa pasar, jatuhnya harga saham, dan reaksi balik

konsumen.



GAMBAR 5.3 JUMLAH CATATAN DATA YANG DILAPORKAN 

DILANGGAR DI SELURUH DUNIA, 2009–2013



TABLE 5.1 Pelanggaran Data Terbesar Di Seluruh Dunia, 2013–2014, 

dalam Ketentuan Jumlah Rekaman Data Terlanggar

Company Jumlah Catatan Data 

yang Terlanggar

eBay

Online auction

Penyerang mengkompromikan kredensial login beberapa

karyawan antara Februari dan Maret 2014 untuk mendapatkan

akses ke jaringan perusahaan dan, melalui itu, mengganggu

basis data yang berisi nama pelanggan, sandi terenkripsi,

alamat email, alamat fisik, nomor telepon, dan tanggal lahir

Up to 145 million

Michaels Stores

Retail stores

Sistem POS di 54 toko Michaels diserang oleh penjahat

menggunakan malware yang sangat canggih antara Mei 2013 

dan Januari 2014.

2,6 juta nomor kartu

pembayaran dan

tanggal kedaluwarsa

Adobe

Software vendor

File yang dicuri berisi akun aktif dan tidak aktif untuk berbagai

produk Adobe: Acrobat, Photoshop, ColdFusion, dan

CreativeCloud. File-file ini menyimpan ID Adobe, alamat e-mail, 

kata sandi, nomor kartu kredit / debit, tanggal kedaluwarsa, 

dan lainnya PII (Informasi Identitas Pribadi).

150 million



Company Jumlah Catatan Data 

yang Terlanggar

Target

Peritel diskon terbesar kedua di Amerika Serikat 110 million

UbiSoft

Perusahaan game terbesar ketiga di Eropa dan Amerika Serikat 58 million

Pemerintah Turki

Tidak ada perangkat lunak antivirus yang diinstal pada sistem

yang diretas. 54 million

Evernote

Layanan pencatatan online 50 million

Living Social

Situs web penawaran harian 50 million

Cupid Media

Layanan kencan populer

Catatan dari 56 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri

dicuri dalam pelanggaran ini.

42 million



IT AT WORK 5 . 1

Black— Smartphone yang Merusak Diri Sendiri

❑ Boeing Co. adalah kontraktor aerospace dan pertahanan yang dikenal

dengan pesawat tempur, jet, dan satelitnya (Gambar 5.4). Ini memiliki

teknologi canggih yang mencegah produknya diretas.

❑ Boeing membuat keputusan yang tidak biasa untuk membangun

smartphone yang memberikan keamanan lengkap terhadap peretasan dan

memata-matai oleh pemerintah atau musuh yang dibiayai dengan baik.

❑ Smartphone Black, dirilis pada tahun 2014, adalah ponsel Android yang

dibuat sebagai perangkat tersegel, dengan epoxy di sekitar casing dan

sekrup dengan penutup anti-perusak.

❑ Telepon mengenkripsi komunikasi suara dan data dan, jika dirusak,

merusak dirinya sendiri. Misalnya, setiap upaya membuka casing Black

akan menghapus semua data dan perangkat lunak di perangkat dan

membuatnya tidak dapat dioperasikan.



FITUR KEAMANAN BOEING BLACK

 Diproduksi di Amerika Serikat, Black menggunakan kartu SIM ganda untuk

memungkinkannya mengakses beberapa jaringan seluler, bukan jaringan

tunggal. Ini dapat dikonfigurasi untuk terhubung dengan sensor biometrik

dan berkomunikasi melalui satelit. Karena fitur keamanan ponsel, Boeing

merilis beberapa detail tentang operator jaringan nirkabel atau produsen

yang bekerja dengannya. Fitur-fitur canggih yang diperlukan untuk

mencapai tingkat cybersecurity ini meliputi:

❑ Enkripsi untuk menyimpan informasi sensitif secara aman

❑ Roots of Trust (RoT) seperangkat fungsi dalam modul komputasi tepercaya untuk

memastikan keaslian perangkat lunak

❑ Mesin kripto perangkat keras untuk melindungi data yang disimpan dan dikirim

❑ Komponen aman tertanam untuk mengaktifkan operasi tepercaya

❑ Modul platform tepercaya untuk menyediakan penyimpanan kunci yang aman

❑ Secure Boot untuk menjaga integritas gambar perangkat



Menilai Nilai Keamanan Ponsel Cerdas

 Menurut pengajuan Boeing dengan Komisi Komunikasi Federal

AS (FCC), Black dirancang untuk digunakan oleh lembaga

pemerintah dan kontraktor yang perlu

 mengamankan komunikasi dan data mereka. Hal ini juga

untuk perusahaan yang bertujuan untuk menjaga data mereka

dari taktik pengintaian NSA atau organisasi mata-mata lainnya.

Black memungkinkan akses aman dan pertukaran data dan

komunikasi penting pada perangkat seluler tepercaya.



GAMBAR 5.4 BOEING CO. DIKENAL SEBAGAI PESAWAT JET DAN PESAWAT TEMPUR.

PERUSAHAAN INI BERKEMBANG KE PASAR SMARTPHONE YANG AMAN DENGAN

MERILIS BLACK.



QUESTIONS

1. Mengapa menurut Anda smartphone yang dikeluarkan

pemerintah adalah target pencurian data dan pencurian

transmisi?

2. Tindakan pencegahan keamanan apa yang dilakukan Boeing

sehubungan dengan pembuatan dan penjualan Black?

3. Fitur keamanan apa yang dibangun ke Black?

4. Mengapa enkripsi suara merupakan ukuran keamanan digital

yang penting?

5. Mengapa model pertahanan mendalam penting untuk

sebuah smartphone keamanan seperti Black?



BATTLING CYBERTHREATS ADALAH BIAYA MELAKUKAN BISNIS

 Para ahli keamanan cyber memperingatkan bahwa memerangi distributed 

denial-of-service (DDoS) dan serangan malware telah menjadi bagian dari 

bisnis sehari-hari untuk semua organisasi.

 Hacker, hactivists, sindikat kejahatan, militer, kelompok militan, mata-mata 

industri, karyawan yang tidak puas, penipu, dan pemerintah yang 

bermusuhan akan terus menyerang jaringan untuk mendapatkan 

keuntungan, ketenaran, balas dendam, atau ideologi; untuk mengobarkan 

peperangan, terorisme, atau kampanye antiterorisme; atau untuk 

menonaktifkan target mereka. 

 Misalnya, Department of Homeland Security (DHS)  Sistem Pengendalian 

Industri Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT) memperingatkan 

bahwa serangan terhadap infrastruktur penting sedang tumbuh (Gambar 

5.5).



 Ada lebih dari 200 insiden cyberattack brute-force yang dilaporkan antara

Oktober dan Mei 2013, melebihi 198 total serangan di semua tahun fiskal

2012. Lebih dari separuh serangan terhadap sektor energi. Serangan

terhadap infrastruktur penting dapat secara signifikan mengganggu fungsi

pemerintah dan bisnis - dan memicu efek mengalir jauh melampaui sektor

yang ditargetkan dan lokasi fisik dari insiden tersebut.

 Hukum internasional, federal, dan negara bagian dan peraturan industri

mengamanatkan bahwa perusahaan berinvestasi dalam pertahanan

cybersecurity, audit, dan kontrol internal untuk membantu mengamankan

data rahasia, mencegah serangan, dan membela terhadap penipuan dan

transaksi tidak sah seperti pencucian uang. Untuk membantu agar para

manajer selalu mendapatkan informasi terbaru tentang cyberthreats dan

memprioritaskan pertahanan, KPMG menerbitkan Data Loss Barometer.

Laporan tahunan menggambarkan tren dan statistik terbaru untuk

kehilangan data di seluruh dunia. Temuan dan prediksi utama tercantum

pada Tabel 5.2.



 Serangan denial-ofservice (DDoS) didistribusikan membombardir jaringan

atau situs web dengan lalu lintas (yaitu, permintaan layanan) untuk

merusaknya dan membuatnya rentan terhadap ancaman lain.

 Hactivist adalah singkatan dari hacker-aktivis atau seseorang yang

melakukan hacking untuk suatu alasan. Peretasan, apa pun motifnya,

adalah kejahatan.

 Infrastruktur kritis didefinisikan sebagai "sistem dan aset, baik fisik atau

virtual, sangat penting bagi Amerika Serikat bahwa ketidakmampuan atau

penghancuran sistem dan aset tersebut akan memiliki dampak yang

melemahkan pada keamanan, keamanan ekonomi nasional, kesehatan

atau keselamatan publik nasional, atau kombinasi dari hal-hal itu. ”



GAMBAR 5.5 ENAM DARI 18 INFRASTRUKTUR PENTING NASIONAL (DARI KIRI

ATAS, SEARAH JARUM JAM): FASILITAS KOMERSIAL; BASIS INDUSTRI

PERTAHANAN; SISTEM TRANSPORTASI; MONUMEN DAN IKON NASIONAL;

PERBANKAN DAN KEUANGAN; DAN PERTANIAN DAN MAKANAN.



❑TEKNIK SOSIAL DAN BYOD

❑ Cyberthreat baru muncul dan melampaui ancaman yang sudah dikenal —

virus, disk yang hilang, dan serangan DDoS.

❑ Para ahli percaya bahaya cybersecurity terbesar selama beberapa tahun ke

depan akan melibatkan ancaman yang terus-menerus, komputasi mobile,

dan penggunaan media sosial untuk rekayasa sosial. Teknik sosial juga

dikenal sebagai peretasan manusia — menipu pengguna agar

mengungkapkan kredensial mereka dan kemudian menggunakannya untuk

mendapatkan akses ke jaringan atau akun.

❑ Dari perspektif keamanan TI, manipulasi psikologis adalah penggunaan

penipuan atau manipulasi cerdas dari kecenderungan orang-orang untuk

percaya, membantu, atau hanya mengikuti rasa ingin tahu mereka.

❑ Sistem keamanan TI yang kuat tidak dapat mempertahankan terhadap apa

yang tampaknya menjadi akses yang sah.



❑ Manusia mudah diretas, membuat mereka dan media sosial mereka

memposting vektor serangan berisiko tinggi. Misalnya, seringkali mudah

untuk membuat pengguna menginfeksi jaringan atau ponsel korporat

mereka dengan mengelabui mereka agar mengunduh dan memasang

aplikasi atau backdoor berbahaya.

❑ Kerentanan lain yang lebih baru adalah membawa perangkat Anda sendiri

(BYOD). Tren BYOD didorong oleh karyawan yang menggunakan perangkat

mereka sendiri untuk tujuan bisnis karena mereka lebih kuat daripada yang

disediakan perusahaan.

❑ Faktor lainnya adalah mobilitas. Semakin banyak orang bekerja dari rumah

dan di perjalanan — mengakhiri hari kerja yang biasanya berusia 9 hingga 5

tahun. Karena itu, karyawan tidak ingin menyulap beberapa perangkat.

❑ Dengan BYOD, perusahaan memotong biaya dengan tidak harus membeli

dan memelihara perangkat seluler.



TABLE 5.2 KPMG Data Loss Barometer

Temuan kunci dari KPMG Data Loss Barometer Report dan prediksi untuk

beberapa tahun ke depan:

❑ Peretasan adalah penyebab utama hilangnya data.

❑ Ancaman internal telah berkurang secara signifikan, sementara ancaman

eksternal meningkat secara signifikan.

❑ Sektor yang paling diretas adalah teknologi, layanan keuangan, ritel, dan

media.

❑Harapkan peningkatan kehilangan data dari perangkat seluler.

❑Harapkan kenaikan tajam dalam peretasan dan botnet otomatis.

❑Mengharapkan regulator yang kurang toleran dan lebih banyak manfaat dan

konsekuensi negatif.

❑Mengharapkan visibilitas yang lebih besar dan pelaporan kehilangan data 

sebagai akibat dari regulator yang kurang toleran.

Source: KPMG (2012).



❑CYBERCRIMINAL DAN HACKTIVIS TINGGI-VISIBILITAS

 Penyerang dengan ancaman persisten lanjutan (APT) ingin tetap tanpa

diketahui sehingga mereka dapat terus mencuri data, seperti yang

dijelaskan dalam IT at Work 5 . 2. Kejahatan cyber yang bermotif laba

sering beroperasi dalam mode siluman. Sebaliknya, peretas dan hacktivist

dengan agenda pribadi melakukan serangan profil tinggi.



IT AT WORK 5 . 2

 Global State of Information Security Survey
 Survei Status Keamanan Informasi Global 2014 dilakukan oleh perusahaan

konsultan PwC US (Pricewaterhouse Coopers, pwc.com) dan majalah CIO

dan CSO (PWC, 2014). Menurut survei global tahunan:

▪ Defending yesterday.

▪ Bigger attack surface.

▪ Implementing before securing.

▪ Not ready for next-generation cyberthreats.

▪ Unsafe cloud.

▪ Unprepared for advanced persistent threats (APT).



IT AT WORK 5 . 3

❑ Traveling Electronically Clean

❑ Ketika Kenneth G. Lieberthal, seorang ahli di Brookings Institution,

melakukan perjalanan ke negara lain, ia mengikuti rutinitas yang

tampaknya langsung dari film agen rahasia. Dia meninggalkan smartphone

dan laptopnya di rumah. Sebagai gantinya, dia membawa perangkat

pinjaman, yang dia hapus sebelum dia meninggalkan Amerika Serikat dan

menyapu bersih begitu dia kembali. Saat bepergian, ia menonaktifkan

Bluetooth dan Wi-Fi dan tidak pernah membiarkan ponselnya lepas dari

pandangannya. Saat rapat, dia tidak hanya mematikan teleponnya, tetapi

juga mengeluarkan baterai karena khawatir mikrofonnya dapat dihidupkan

dari jarak jauh.

❑ Lieberthal terhubung ke Internet hanya melalui saluran yang dienkripsi dan

dilindungi kata sandi. Ia tidak pernah mengetikkan kata sandi secara

langsung, tetapi menyalin dan menempelkan kata sandi dari USB thumb

drive. Dengan tidak mengetik kata sandi, ia menghilangkan risiko dicuri jika

perangkat lunak pencatatan kunci akan diinstal pada perangkatnya.



QUESTIONS

1. Mengapa 2013 dijuluki "Tahun Pelanggaran"?

2. Apa yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran data?

3. Mengapa penjahat cyber begitu sukses?

4. Apa pelanggaran data terbesar dalam sejarah?

5. Jelaskan metode dasar dari serangan denial-of-service (DDoS) terdistribusi.

6. Apa itu infrastruktur kritis? Sebutkan tiga jenis infrastruktur kritis.

7. Apa motif para hactivists?

8. Apa penyebab kehilangan atau pelanggaran data nomor satu?

9. Mengapa rekayasa sosial adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk

mendapatkan akses ke jaringan?

10.Apa dua risiko keamanan BYOD?

11.Jelaskan mengapa serangan APT sulit dideteksi.

12.Apa tujuan cybersecurity?



5.2 MANAJEMEN RISIKO CYBER

 Setiap perusahaan memiliki data yang diinginkan oleh penjahat yang ingin

mendapatkan laba. Data pelanggan, jaringan, situs web, sistem informasi

eksklusif, dan paten adalah contoh aset — hal-hal nilai yang perlu

dilindungi.

 Semakin besar nilai aset bagi perusahaan dan para penjahat, semakin

besar keamanan yang diperlukan. Strategi cerdas adalah berinvestasi lebih

banyak untuk melindungi aset perusahaan yang paling berharga daripada

mencoba untuk melindungi semua aset secara setara, seperti yang dibahas

dalam IT at Work 5.2. Bidang keamanan IT — seperti olahraga dan hukum —

memiliki terminologinya sendiri, yang diringkas untuk referensi cepat dalam

Tabel 5.3 dan Gambar 5.6.



FIGURE 5.6 BASIC IT SECURITY CONCEPTS.

Risk

Probabilitas ancaman mengeksploitasi

kerentanan dan biaya yang dihasilkan

dari kehilangan, kerusakan, gangguan, 

atau kehancuran.

Risiko = f (Ancaman, Kerentanan, Biaya

dampak)

Exploit

Program (kode) yang memungkinkan

penyerang untuk secara otomatis

membobol sistem melalui kerentanan.

Untuk menyerang atau memanfaatkan

kerentanan.

Vulnerability/Kerentanan

Kelemahan atau cacat dalam sistem

yang memungkinkan serangan menjadi

sukses.

Pertahanan keamanan TI perusahaan

memengaruhi seberapa rentan mereka

terhadap ancaman.

Asset

Sesuatu yang berharga yang perlu

dilindungi.

Data pelanggan, rahasia dagang, 

formula kepemilikan, & kekayaan

intelektual lainnya.

Ancaman

Seseorang atau sesuatu yang dapat

menyebabkan kerugian, kerusakan, 

atau kehancuran.



TABEL 5.3 Definisi Persyaratan Keamanan TI

Istilah Definisi

Threat Sesuatu atau seseorang yang dapat membahayakan aset

Risk Kemungkinan ancaman mengeksploitasi kerentanan

Vulnerability Kelemahan yang mengancam kerahasiaan, integritas, 

atau ketersediaan

CIA triad (confidentiality, 

integrity, availability)

Tiga kunci integritas prinsip cybersecurity

Exploit Tool atau teknik yang memanfaatkan kerentanan

Risk management Proses mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko 

ke tingkat yang dapat diterima

Exposure Perkiraan biaya, kehilangan, atau kerusakan yang dapat

terjadi jika ancaman mengeksploitasi kerentanan

Access control Fitur keamanan yang dirancang untuk membatasi siapa

yang memiliki akses ke jaringan, IS, atau fitur Keamanan

Data yang dirancang untuk membatasi siapa yang 

memiliki akses ke jaringan, IS, atau data

Audit Prosedur menghasilkan, merekam, dan meninjau catatan

kronologis peristiwa sistem untuk menentukan

keakuratannya



Istilah Definisi

Encryption Mentransformasi data menjadi kode acak untuk

melindunginya agar tidak dipahami oleh pengguna yang 

tidak sah

Plaintext or clear text Teks yang dapat dibaca

Ciphertext Teks terenkripsi

Authentication Metode (biasanya berdasarkan nama pengguna dan kata

sandi) dengan mana IS memvalidasi atau memverifikasi

bahwa pengguna benar-benar adalah siapa yang dia

klaim sebagai

Biometrics Metode untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan

fitur biologis, seperti sidik jari atau retina

Firewall Perangkat lunak atau perangkat keras yang mengontrol

akses ke jaringan pribadi dari jaringan publik (Internet) 

dengan menganalisis paket data yang masuk atau keluar

Intrusion detection system 

(IDS)

Alat pertahanan yang digunakan untuk memonitor lalu

lintas jaringan (paket) dan memberikan peringatan ketika

ada lalu lintas yang mencurigakan, atau untuk

mengkarantina lalu lintas yang mencurigakan.



Istilah Definisi

Fault tolerance Kemampuan IS untuk terus beroperasi ketika kegagalan

terjadi, tetapi biasanya untuk waktu yang terbatas atau 

pada tingkat yang dikurangi

Botnet (short for Bot

network)

Jaringan komputer yang dibajak yang dikendalikan dari

jarak jauh — biasanya untuk meluncurkan spam atau 

spyware. Disebut juga robot perangkat lunak.

Botnet terkait dengan berbagai aktivitas berbahaya, 

termasuk pencurian identitas dan spam.



GAMBAR 5.7 TIGA TUJUAN KEAMANAN SISTEM DATA DAN INFORMASI.



❑HACKERS: INTERNET UNTOUCHABLES

 Seberapa besar ancaman malware? Peneliti keamanan IT menemukan

sekitar 70.000 program jahat setiap hari. Mengapa begitu banyak peretas

menghabiskan begitu banyak waktu menghasilkan atau meluncurkan

program-program ini? Jawaban sederhananya adalah bahwa peretasan

adalah industri yang menguntungkan, bagian terbesar dari cybercrime

dunia bawah, dan cara bagi para hactivist untuk memprotes. Peretas

merasa tak tersentuh mengetahui bahwa mereka menghadapi risiko

penangkapan dan hukuman yang sangat rendah.



IT AT WORK 5 . 4

 Money Laundering, Organized Crime, and 

Terrorist Financing
 Menurut Departemen Luar Negeri A.S. (state.gov), cincin kejahatan

terorganisir mengandalkan pencucian uang untuk mendanai operasi

mereka. Praktek ini menimbulkan ancaman keamanan internasional dan

nasional. Ini merongrong perusahaan bebas dengan memusnahkan sektor

swasta, dan itu mengancam stabilitas keuangan negara.

 Dana yang digunakan untuk membiayai operasi teroris sangat sulit dilacak.

Terlepas dari ketidakjelasan ini, dengan mengadaptasi metode yang

digunakan untuk memerangi pencucian uang, seperti analisis dan

investigasi keuangan, pihak berwenang dapat secara signifikan

mengganggu jaringan keuangan teroris dan membangun jejak kertas dan

basis bukti untuk mengidentifikasi dan menemukan pemimpin organisasi

dan sel teroris.



IT AT WORK 5 . 5

 COBIT and IT Governance Best Practices
 Tata kelola TI adalah pengawasan, pemantauan, dan kontrol aset TI

organisasi. IT Governance Institute (itgi.org) menerbitkan COBIT, yang

digunakan banyak perusahaan sebagai panduan tata kelola TI mereka.

COBIT dapat diunduh dari isaca.org.



❑STANDAR INDUSTRI

 Kelompok industri menerapkan standar mereka sendiri untuk melindungi

pelanggan dan citra merek dan pendapatan anggota mereka. Salah satu

contohnya adalah Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran /

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) yang dibuat oleh

Visa, MasterCard, American Express, dan Discover. PCI diperlukan untuk

semua anggota, pedagang, atau penyedia layanan yang menyimpan,

memproses, atau mengirim data pemegang kartu. PCI DSS membutuhkan

pedagang dan penyedia pembayaran kartu untuk memastikan aplikasi Web

mereka aman. Jika dilakukan dengan benar, ini dapat mengurangi jumlah

pelanggaran keamanan terkait Web.



❑MODEL TI KEAMANAN DEFENSE-IN-DEPTH

 Pertahanan-mendalam adalah pendekatan multilayer untuk keamanan

informasi. Prinsip dasarnya adalah ketika salah satu lapisan pertahanan

gagal, lapisan lain memberikan perlindungan. Misalnya, jika keamanan

jaringan nirkabel dikompromikan, maka memiliki data terenkripsi tetap

akan melindungi data, asalkan pencuri tidak dapat mendekripsinya.

 Keberhasilan semua jenis proyek TI bergantung pada komitmen dan

keterlibatan manajemen eksekutif, juga disebut sebagai nada di atas. Hal

yang sama berlaku untuk keamanan TI. Nada keamanan informasi ini

membuat pengguna sadar bahwa praktik tidak aman dan kesalahan tidak

akan ditoleransi. Oleh karena itu, model keamanan TI dimulai dengan

komitmen dan dukungan manajemen senior, seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 5.8.



Model ini memandang keamanan informasi sebagai kombinasi orang,

proses, dan teknologi.

▪ Langkah 1: Komitmen dan dukungan manajemen senior.

▪ Langkah 2: Kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan pelatihan

keamanan TI.

▪ Langkah 3: Prosedur keamanan dan penegakan keamanan TI.

▪ Langkah 4: Perangkat keras dan perangkat lunak.

Figure 5.8 IT security defense-in-depth model.



❑UNINTENTIONAL THREATS

Ancaman yang tidak disengaja terbagi dalam tiga kategori utama: kesalahan

manusia, bahaya lingkungan, dan kegagalan sistem komputer.

1) Kesalahan manusia dapat terjadi dalam desain perangkat keras atau

sistem informasi. Ini juga dapat terjadi selama pemrograman, pengujian,

atau entri data.

2) Bahaya lingkungan termasuk gunung berapi, gempa bumi, badai salju,

banjir, gangguan listrik atau fluktuasi yang kuat, kebakaran (bahaya paling

umum), AC yang rusak, ledakan, ledakan radioaktif, dan kegagalan sistem

pendingin air.

3) Kegagalan sistem komputer dapat terjadi sebagai hasil dari manufaktur

yang buruk, bahan yang rusak, dan jaringan yang ketinggalan jaman atau

tidak terawat.



❑INTENTIONAL THREATS

 Contoh ancaman yang disengaja termasuk pencurian data; penggunaan

data yang tidak tepat (misalnya, memanipulasi input); pencurian waktu

komputer mainframe; pencurian peralatan dan / atau program; manipulasi

yang disengaja dalam menangani, memasuki, memproses, mentransfer,

atau memprogram data; mogok kerja, kerusuhan, atau sabotase; kerusakan

berbahaya terhadap sumber daya komputer; kehancuran dari virus dan

serangan serupa; dan berbagai macam penyalahgunaan komputer dan

penipuan Internet.



❑TYPES OF MALWARE

Virus, worm, trojan, rootkit, backdoor, botnet, dan keyloggers adalah jenis

malware. Secara teknis, malware adalah program komputer atau kode yang

dapat menginfeksi apa pun yang melekat pada Internet dan mampu

memproses kode. Sebagian besar virus, trojan, dan worm diaktifkan ketika

lampiran dibuka atau tautan diklik. Namun ketika fitur diotomatiskan, mereka

juga dapat memicu malware secara otomatis. Sebagai contoh:

▪ Jika klien e-mail, seperti Microsoft Outlook atau Gmail, diatur untuk

mengizinkan pembuatan skrip, maka infeksi virus terjadi hanya dengan

membuka pesan atau lampiran.

▪ Melihat pesan e-mail dalam HTML, bukan teks biasa, dapat memicu infeksi

virus.



❑SERANGAN DITARGETKAN PADA PERUSAHAAN

 Rahasia perusahaan dan pemerintah saat ini dicuri oleh APT. Sebagian

besar serangan APT diluncurkan melalui phishing.

 Biasanya, jenis serangan ini dimulai dengan pengintaian di pihak

penyerang. Ini dapat termasuk meneliti informasi yang tersedia untuk

umum tentang perusahaan dan karyawannya, seringkali dari situs jejaring

sosial.

 Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat pesan e-mail phishing

yang ditargetkan. Serangan yang berhasil dapat memberi penyerang akses

ke jaringan perusahaan.



FIGURE 5.9 TINJAUAN TENTANG ENAM LANGKAH DALAM OPERASI

SERANGAN APT AURORA

1.Pengguna yang 

ditargetkan menerima

tautan dalam e-mail 

atau teks dari sumber

"tepercaya".

2.Saat pengguna

mengeklik tautan, 

situs web yang 

dihosting di Taiwan 

akan dimuat. Ini berisi

JavaScript yang 

berbahaya.

3. Browser pengguna

mengunduh dan

menjalankan

JavaScript, yang 

mencakup eksploitasi

IE zero-day

4. Eksploitasi

mengunduh biner

yang menyamar

sebagai gambar dan

mengeksekusi payload 

jahat.

5. Payload membuat

backdoor dan

menghubungkan ke

server C dan C di

Taiwan.

6. Penyerang

sekarang memiliki

akses penuh ke

sistem internal. 

Mereka sekarang

menjadi ancaman

yang gigih.



❑ APT Example: Operation Aurora

❑ Botnets

❑ Spear Phishing



❑PERTAHANAN IT

 Karena malware dan botnet menggunakan banyak metode dan strategi

serangan, beberapa alat diperlukan untuk mendeteksi mereka dan / atau

menetralkan efeknya. Tiga pertahanan esensial adalah sebagai berikut:

1. Antivirus Software

2. Intrusion Detection Systems (IDSs)

3. Intrusion Prevention Systems (IPSs)



QUESTIONS

1. Apa itu ancaman, kerentanan, dan risiko?

2. Jelaskan ketiga komponen dari triad CIA.

3. Apa itu vektor serangan? Berikan contoh.

4. Apa yang dimaksud dengan mengeksploitasi? Berikan contoh.

5. Apa itu hacker kontrak?

6. Berikan contoh kata sandi yang lemah dan kata sandi yang kuat.

7. Bagaimana cara melakukan serangan phishing?

8. Apa empat langkah dalam model keamanan TI defense-in-depth?

9. Definisikan dan berikan contoh tentang ancaman yang tidak disengaja.

10. Definisikan dan berikan contoh ancaman yang disengaja.

11. Buat daftar dan perbaiki tiga jenis malware.

12. Apa risiko yang disebabkan oleh gangguan data?

13. Defi ne botnet dan jelaskan risikonya.

14. Jelaskan phishing tombak.

15. Apa fungsi dari IDS dan IPS?



5.3 KEAMANAN MOBILE APP DAN CLOUD

 Dengan popularitas e-reader, netbook, Google Chrome OS, Facebook,

YouTube, Twitter, LinkedIn, dan jejaring sosial lainnya, bahaya keamanan TI

semakin memburuk.



❑CLOUD COMPUTING DAN RISIKO JARINGAN SOSIAL

 Jaringan sosial dan komputasi awan meningkatkan kerentanan dengan

menyediakan satu titik kegagalan dan serangan untuk jaringan kejahatan

terorganisir.

 Informasi penting, sensitif, dan pribadi berisiko, dan seperti tren TI

sebelumnya, seperti jaringan nirkabel, tujuannya adalah konektivitas, sering

kali dengan sedikit perhatian pada keamanan. Karena jejaring sosial

meningkatkan layanan mereka, kesenjangan antara layanan dan keamanan

informasi juga meningkat. Virus email dan malware telah menurun selama

bertahun-tahun karena keamanan e-mail telah meningkat.

 Tren ini berlanjut ketika komunikasi bergeser ke jaringan sosial dan

smartphone yang lebih baru. Sayangnya, malware menemukan jalannya

kepada pengguna melalui kerentanan keamanan di layanan dan perangkat

baru ini. Pemfilteran web, edukasi pengguna, dan kebijakan ketat adalah

kunci untuk mencegah meluasnya wabah.



❑BYOD

 Pengguna yang membawa perangkat seluler pribadi dan aplikasi seluler

mereka sendiri untuk bekerja dan menghubungkannya ke jaringan

perusahaan adalah bagian dari tren teknologi informasi konsumerisasi

(COIT) yang lebih besar. Bawa perangkat Anda sendiri (BYOD) dan bawalah

aplikasi Anda sendiri (BYOA) adalah praktik yang memindahkan data

perusahaan dan aset TI ke ponsel karyawan dan cloud, menciptakan

serangkaian tantangan keamanan TI yang sulit.

 Gambar 5.10 merangkum bagaimana aplikasi, ponsel, dan layanan cloud

menempatkan organisasi pada risiko serangan cyber yang lebih besar.

Aplikasi yang banyak digunakan yang berada di luar firewall organisasi

adalah Twitter, Google Analytics, Dropbox, WebEx, dan Salesforce.com.



GAMBAR 5.10 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMAPARKAN PERUSAHAAN DAN

PENGGUNA UNTUK MENYERANG.

Aplikasi dan ponsel 

membuat vektor 

serangan

❑Operasi bisnis dikendalikan oleh aplikasi, sistem, dan 

jaringan yang saling terkait sehingga perangkat seluler 

siapa pun merupakan titik masuk untuk serangan.

Layanan cloud 

menciptakan 

kerentanan

❑Layanan cloud telah menciptakan kerentanan dalam 

sistem dan aplikasi yang mengejutkan bahkan para ahli.



❑VECTOR SERANGAN BARU

 Perangkat seluler dan aplikasi, media sosial, dan layanan cloud

memperkenalkan lebih banyak vektor serangan untuk perangkat lunak

perusak, phishing, dan peretas. Pada pertengahan 2012, sekitar 75 persen

organisasi AS telah mengadopsi praktik BYOD, tetapi banyak yang bergegas

masuk tanpa mempertimbangkan keamanan. Ponsel jarang memiliki

otentikasi yang kuat, kontrol akses, dan enkripsi meskipun terhubung ke

layanan data dan awan penting. Hanya 20 persen Android yang memasang

aplikasi keamanan.

 Malicious (Rogue) Mobile Apps

 Minimum Security Defenses for Mobiles



QUESTIONS

1. Bagaimana jaringan sosial dan komputasi awan 

meningkatkan kerentanan?

2. Mengapa patch dan paket layanan diperlukan?

3. Apa itu consumerization of information technology (COIT)?

4. Mengapa BYOD menimbulkan masalah yang serius dan sah?

5. Apa dua jenis biometrik seluler?

6. Jelaskan pemantauan aplikasi nakal.

7. Mengapa sakelar mematikan ponsel atau kemampuan 

penghapusan jarak jauh itu penting?

8. Apa tujuan dari peraturan do-not-carry?



5.4 PERTAHANAN DAN PERLAWANAN

TERHADAP FRAUD

 Kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori tergantung pada taktik yang

digunakan untuk melakukan kejahatan: kekerasan dan non-kekerasan.

 Penipuan adalah kejahatan tanpa kekerasan karena penipuan pistol atau

pisau, penipu menggunakan penipuan, kepercayaan diri, dan tipu daya.

 Penipu melakukan kejahatan mereka dengan menyalahgunakan kekuatan

posisi mereka atau dengan mengambil keuntungan dari kepercayaan,

ketidaktahuan, atau kemalasan orang lain.



❑FRAUD

▪ Kecurangan pekerjaan mengacu pada penyalahgunaan aset yang disengaja

dari majikan seseorang untuk keuntungan pribadi. Audit internal dan

kontrol internal sangat penting untuk pencegahan dan deteksi penipuan

okupasi. Beberapa contoh tercantum dalam Tabel 5.4.

▪ Kasus-kasus profil tinggi dari kecurangan pekerjaan yang dilakukan oleh

para eksekutif senior seperti Bernard Madoff telah menyebabkan

peningkatan peraturan pemerintah. Namun, peningkatan legislasi belum

mengakhiri penipuan. TI at Work 5.6 memberikan beberapa wawasan

tentang penipuan multibillion Madoff yang juga mengarah pada

penyelidikan agensi yang bertanggung jawab atas pencegahan penipuan —

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC, sec.gov/).



TABEL 5.4 Jenis dan Karakteristik Penipuan Organisasi

Type of Fraud

Apakah Penipuan

Ini Mempengaruhi

Laporan

Keuangan? Typical Characteristics

Operating 

management 

corruption

No Terjadi di luar buku. Kerugian rata-rata 

karena korupsi: lebih dari 6 kali lebih besar

daripada kerugian rata-rata karena

penyalahgunaan ($ 530.000 vs. $ 80.000).

Konflik kepentingan No Pelanggaran kerahasiaan, seperti 

mengungkap tawaran pesaing; sering 

terjadi bersamaan dengan suap.

Penyuapan No Menggunakan kekuatan posisional atau 

uang untuk mempengaruhi orang lain.

Penggelapan atau 

"penyalahgunaan"

No Pencurian karyawan: akses karyawan ke

properti perusahaan menciptakan peluang

untuk penggelapan.

Penipuan pelaporan 

keuangan 

manajemen senior

Yes Melibatkan pelanggaran kepercayaan besar

dan memanfaatkan kekuatan posisional



Type of Fraud

Apakah Penipuan

Ini Mempengaruhi

Laporan

Keuangan? Typical Characteristics

Kecurangan siklus

akuntansi

Yes Penipuan ini disebut "manajemen laba" 

atau rekayasa produktif, yang melanggar

prinsip akuntansi yang berlaku umum

(GAAP) dan semua praktik akuntansi

lainnya. Lihat aicpa.org.



❑PENCEGAHAN DAN DETEKSI PENIPUAN INTERNAL

 Satu-satunya taktik pencegahan penipuan yang paling efektif adalah

membuat karyawan tahu bahwa penipuan akan terdeteksi oleh sistem

pemantauan TI dan dihukum, dengan penipu mungkin diserahkan kepada

polisi atau FBI. Rasa takut ditangkap dan diadili merupakan pencegah yang

kuat. TI harus memainkan peran yang terlihat dan utama dalam mendeteksi

penipuan.

 Tata kelola perusahaan

 Analisis Cerdas dan Anomali Deteksi

 Pencurian identitas



QUESTIONS

1. Apa dua kategori kejahatan?

2. Jelaskan penipuan dan penipuan pekerjaan.

3. Pertahanan apa yang membantu mencegah penipuan 

internal?

4. Apa dua fls merah dari penipuan internal?

5. Jelaskan mengapa data pada laptop dan komputer perlu 

dienkripsi.

6. Jelaskan bagaimana pencurian identitas dapat terjadi.



5.5 KENDALI INTERNAL DAN KESELARASAN

 Semua perusahaan tunduk pada hukum dan peraturan federal dan negara

bagian. Kepatuhan terhadap peraturan selalu membutuhkan kontrol

internal untuk memastikan bahwa data sensitif dilindungi dan akurat.



❑INTERNAL CONTROL

 Lingkungan pengendalian internal adalah atmosfer kerja yang

ditetapkan perusahaan untuk karyawannya. Kontrol internal

(IC) adalah proses yang dirancang untuk mencapai:

❑ Keandalan pelaporan keuangan, untuk melindungi investor

❑ Efisiensi operasional

❑ Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan

❑ Menjaga aset



❑STRATEGI PERTAHANAN

 Tujuan dari praktik manajemen keamanan TI adalah untuk

mempertahankan semua komponen dari sistem informasi, khususnya data,

aplikasi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan, sehingga mereka

tetap patuh. Sebelum mereka membuat keputusan tentang pertahanan,

orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan harus memahami

persyaratan dan operasi bisnis, yang membentuk dasar untuk strategi

pertahanan yang disesuaikan.

 Strategi pertahanan dan kontrol yang harus digunakan bergantung pada

apa yang perlu dilindungi dan analisis biaya-manfaat. Artinya, perusahaan

tidak boleh kurang berinvestasi atau terlalu banyak berinvestasi. SEC dan

FTC memberlakukan denda besar untuk pelanggaran data untuk mencegah

perusahaan dari kurangnya investasi dalam perlindungan data. Berikut ini

adalah tujuan utama strategi pertahanan:



1. Pencegahan dan pencegahan(Prevention and deterrence). Kontrol yang

dirancang dengan benar dapat mencegah kesalahan terjadi, mencegah

penjahat menyerang sistem, dan, lebih baik lagi, menolak akses ke orang yang

tidak berwenang. Ini adalah kontrol yang paling diinginkan.

2. Deteksi(Detection). Seperti kebakaran, serangan sebelumnya terdeteksi,

semakin mudah untuk bertempur, dan semakin sedikit kerusakan yang terjadi.

Deteksi dapat dilakukan dalam banyak kasus dengan menggunakan perangkat

lunak diagnostik khusus, dengan biaya minimal.

3. Berisi kerusakan(Contain the damage). Tujuan ini melibatkan meminimalkan

atau membatasi kerugian setelah kerusakan terjadi. Ini juga disebut kontrol

kerusakan. Ini dapat dicapai, misalnya, dengan memasukkan sistem toleransi

kegagalan yang memungkinkan operasi dalam mode terdegradasi sampai

pemulihan penuh dilakukan. Jika sistem toleransi kegagalan tidak ada,

pemulihan yang cepat dan mungkin mahal harus dilakukan. Pengguna ingin

sistem mereka kembali beroperasi secepat mungkin.



4. Pemulihan(Recovery). Rencana pemulihan menjelaskan bagaimana

memperbaiki sistem informasi yang rusak secepat mungkin. Mengganti

daripada memperbaiki komponen adalah satu rute untuk pemulihan yang

cepat.

5. Koreksi(Correction). Memperbaiki penyebab kerusakan sistem dapat

mencegah masalah terjadi lagi.

6. Kesadaran dan kepatuhan(Awareness and compliance). Semua anggota

organisasi harus dididik tentang bahaya dan harus mematuhi aturan dan

peraturan keamanan.



 Strategi pertahanan juga akan membutuhkan beberapa

kontrol, seperti yang ditunjukkan pada Figure 5.11. Kontrol

umum dibuat untuk melindungi sistem tanpa menghiraukan

aplikasi spesifik. Misalnya, melindungi perangkat keras dan

mengontrol akses ke pusat data tidak bergantung pada

aplikasi tertentu. Kontrol aplikasi adalah perlindungan yang

dimaksudkan untuk melindungi aplikasi tertentu. Dalam dua

bagian berikutnya, kami membahas jenis-jenis utama dari dua

kelompok kontrol sistem informasi ini.



FIGURE 5.11 MAJOR DEFENSE CONTROLS.



❑GENERAL CONTROLS

 Kategori utama dari kontrol umum adalah kontrol fisik, kontrol

akses, kontrol keamanan data, kontrol jaringan komunikasi,

dan kontrol administratif..

 Physical Controls

 Access Controls

 Biometric Controls

 Administrative Controls



+ PHYSICAL CONTROLS

 Keamanan fisik mengacu pada perlindungan fasilitas dan sumber daya

komputer. Ini termasuk melindungi properti fisik seperti komputer, pusat

data, perangkat lunak, manual, dan jaringan. Ini memberikan perlindungan

terhadap sebagian besar bahaya alam serta terhadap beberapa bahaya

manusia. Keamanan fisik yang sesuai dapat mencakup beberapa kontrol

fisik seperti berikut::

 Desain pusat data yang tepat. Misalnya, pusat data harus tahan api dan tahan

air.

 Melindungi dari medan elektromagnetik.

 Sistem pencegahan, pendeteksian, dan pemadam kebakaran yang baik,

termasuk sistem sprinkler, pompa air, dan fasilitas drainase yang memadai.

 Pematian daya darurat dan baterai cadangan, yang harus dipertahankan dalam

kondisi operasional.

 Sistem AC yang dirancang dan dipelihara dengan benar.

 Alarm detektor gerak yang mendeteksi intrusi fisik.



+ ACCESS CONTROLS

 Kontrol akses adalah manajemen siapa dan tidak berwenang

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan. Metode

kontrol akses, seperti firewall dan daftar kontrol akses, membatasi akses ke

jaringan, basis data, file, atau data. Ini adalah garis pertahanan utama

terhadap orang dalam yang tidak sah serta orang luar. Akses kontrol

melibatkan otorisasi (memiliki hak untuk mengakses) dan otentikasi, yang

juga disebut identifikasi pengguna (membuktikan bahwa pengguna adalah

siapa yang dia klaim). Metode otentikasi termasuk:

 Sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna, seperti kata sandi

 Sesuatu yang hanya dimiliki oleh pengguna, misalnya, kartu pintar atau token

 Sesuatu hanya pengguna, seperti tanda tangan, suara, sidik jari, atau

pemindaian retina (mata); diimplementasikan melalui kontrol biometrik, yang

dapat berupa fisik atau perilaku



+ BIOMETRIC CONTROLS

 Kontrol biometrik adalah metode otomatis untuk memverifikasi identitas

seseorang, berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku. Sebagian besar

sistem biometrik mencocokkan beberapa karakteristik pribadi dengan profil

yang disimpan. Biometrik yang paling umum adalah sidik jari atau sidik jari,

cetak suara, pemindaian retina, dan tanda tangan. Kontrol biometrik telah

diintegrasikan ke dalam perangkat keras dan produk perangkat lunak e-

bisnis. Kontrol biometrik memang memiliki beberapa keterbatasan: Mereka

tidak akurat dalam kasus-kasus tertentu, dan beberapa orang melihat

mereka sebagai pelanggaran privasi.



+ ADMINISTRATIVE CONTROLS

 Sementara kontrol umum yang dibahas sebelumnya bersifat teknis, kontrol

administratif berurusan dengan menerbitkan pedoman dan memantau

kepatuhan dengan pedoman. Contoh kontrol ditunjukkan pada Tabel 5.5..

TABLE 5.5 Representative Administrative Controls

• Seleksi, pelatihan, dan pengawasan karyawan secara tepat, terutama dalam sistem akuntansi dan

informasi

• Membina kesetiaan perusahaan

• Segera mencabut hak akses dari Karyawan yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau dipindahkan

• Membutuhkan modifikasi kontrol akses secara berkala, seperti kata sandi

• Mengembangkan standar pemrograman dan dokumentasi (untuk membuat audit lebih mudah dan

menggunakan standar sebagai panduan untuk karyawan)

• Bersikeras pada obligasi keamanan atau asuransi penyimpangan untuk key employees

• Melembagakan pemisahan tugas, yaitu membagi tugas komputer yang sensitif di antara banyak

karyawan secara ekonomi layak untuk mengurangi kemungkinan kerusakan yang disengaja atau tidak

disengaja

• Menyelenggarakan audit acak berkala dari sistem



❑KEBERLANGSUNGAN BISNIS

❑ Manajemen risiko tidak lengkap tanpa rencana kesinambungan bisnis yang

telah diuji untuk memverifikasi bahwa ia berfungsi. Kelangsungan bisnis

mengacu pada mempertahankan fungsi bisnis atau memulihkan mereka

dengan cepat ketika ada gangguan besar.

❑ Rencananya mencakup proses bisnis, aset, sumber daya manusia, mitra

bisnis, dan banyak lagi. Kebakaran, gempa bumi, banjir, pemadaman listrik,

serangan berbahaya, dan jenis bencana lainnya menghantam pusat data.

❑ Namun kemampuan perencanaan kesinambungan bisnis dapat menjadi

penjualan yang sulit karena mereka tidak berkontribusi pada garis bawah —

yaitu, sampai terlambat.

❑ Membandingkannya dengan polis asuransi: Jika dan hanya jika terjadi

bencana, uang telah dihabiskan dengan baik. Dan pengeluaran untuk

kesinambungan kesinambungan bisnis merupakan proses yang

berkelanjutan karena selalu ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan

untuk mempersiapkan lebih baik.



❑AUDITING INFORMATION SYSTEMS

 Audit adalah bagian penting dari sistem kontrol apa pun. Audit dapat dilihat sebagai

lapisan tambahan kontrol atau perlindungan. Ini dianggap sebagai alat pencegah

tindakan kriminal, terutama bagi orang dalam. Auditor berusaha menjawab

pertanyaan seperti ini::

▪ Apakah ada kontrol yang cukup dalam sistem? Area mana yang tidak dilindungi

oleh kontrol?

▪ Kontrol mana yang tidak diperlukan?

▪ Apakah kontrol diimplementasikan dengan benar?

▪ Apakah kontrolnya efektif? Artinya, apakah mereka memeriksa output dari

sistem?

▪ Apakah ada pemisahan tugas karyawan yang jelas?

▪ Adakah prosedur untuk memastikan kepatuhan dengan kontrol?

▪ Adakah prosedur untuk memastikan pelaporan dan tindakan korektif jika terjadi

pelanggaran kontrol?



CONT…

 Audit situs web adalah tindakan pencegahan yang baik untuk mengelola

risiko hukum. Risiko hukum penting dalam sistem TI apa pun, tetapi dalam

sistem Web, hal ini bahkan lebih penting karena konten situs, yang dapat

menyinggung orang atau melanggar hukum hak cipta atau peraturan

lainnya (misalnya, perlindungan privasi). Mengaudit e-commerce juga lebih

kompleks karena, di samping situs web, seseorang perlu mengaudit

pengambilan pesanan, pemenuhan pesanan, dan semua sistem

pendukung.



❑ANALISIS BIAYA MANFAAT

 Biasanya tidak ekonomis untuk menyiapkan perlindungan terhadap setiap

ancaman yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, program keamanan TI

harus menyediakan proses untuk menilai ancaman dan memutuskan mana

yang harus disiapkan dan mana yang harus diabaikan atau memberikan

perlindungan yang dikurangi. Dua metode adalah penilaian risiko dan

analisis dampak bisnis.

 Risk Assessment (penilaian risiko))

 Business impact analysis



+ PENILAIAN RISIKO

 Penilaian risiko dilakukan menggunakan aplikasi atau spreadsheet.

Perhitungan dasar ditampilkan di sini :

Expected loss =  P1 x P2 x L

where

P1 = Kemungkinan serangan (perkiraan, berdasarkan penilaian)

P2 = kemungkinan serangan berhasil (perkiraan, berdasarkan penilaian)

L kerugian yang terjadi jika serangan berhasil

Example:

P1 = 0.02, P2 = 0.10, L = $1,000,000

Maka diharapkan kerugian dari serangan khusus ini adalah

P1 x P2 x L =  0.02  x 0.1 x $1,000,000 = $2,000

Jumlah kerugian juga tergantung pada durasi sistem yang tidak beroperasi.



+ BUSINESS IMPACT ANALYSIS

 Analisis dampak bisnis (Business impact analysis-BIA) memperkirakan

konsekuensi gangguan fungsi bisnis dan mengumpulkan data untuk

mengembangkan strategi pemulihan. Potensi skenario kerugian pertama

kali diidentifikasi selama penilaian risiko. Operasi juga dapat terganggu

oleh kegagalan pemasok barang atau jasa atau pengiriman yang tertunda.

Ada banyak kemungkinan skenario yang harus dipertimbangkan.

 BIA mengidentifikasi dampak operasional dan keuangan yang dihasilkan

dari gangguan. Beberapa contoh dampak yang perlu dipertimbangkan

termasuk (Ready.gov, 2014):

 Kehilangan penjualan dan penghasilan

 Penjualan atau penghasilan tertunda

 Peningkatan biaya (mis., Kerja lembur, outsourcing, biaya percepatan, dll.)

 Denda peraturan

 Hukuman kontraktual atau hilangnya bonus kontraktual

 Ketidakpuasan atau pembelotan pelanggan

 Penundaan rencana bisnis baru



QUESTIONS

1. Mengapa kontrol internal dibutuhkan?

2. Hukum federal apa yang membutuhkan kontrol internal yang efektif?

3. Mengapa Securities and Exchange Commission (SEC) dan Federal Trade

Commission (FTC) memberlakukan dokumen besar untuk pelanggaran

data?

4. Apa saja dua tipe kontrol dalam strategi pertahanan?

5. Jelaskan otentikasi dan dua metode otentikasi.

6. Apa kontrol biometrik? Berikan contoh.

7. Mengapa organisasi membutuhkan rencana kesinambungan bisnis?

8. Mengapa situs web harus diaudit?

9. Bagaimana perkiraan kerugian yang diperkirakan?

10. Jelaskan analisis dampak bisnis.


