
 
 Kasus 5.1 Kasus : BlackPOS Malware Steals Target’s Customer Data 

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 

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 

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 

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 

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  

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. 

 
 
 
 
 


