
MASPI 2006,
Giliran Masyarakat Persandian dan 
Keamanan Informasi Indonesia bicara

Gong telah dibunyikan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, didampingi oleh 

Kepala Lembaga Sandi Negara Nachrowi Ramli, Wakil Rektor Universitas Indonesia dan 

undangan khusus dari Komisi I DPR RI. Maka sudah resmi pula Republik Indonesia ini memiliki 

komunitas khusus sebagai wadah bertukar pikiran dan kegiatan untuk memajukan persandian dan 

keamanan informasi di Indonesia. <Gambar 1>
Sebutan MASPI, yang digagas oleh penggiat sandi dan beberapa pakar keamanan 

informasi, mendeklarasikannya sebagai MAsyarakat Sandi dan Pengamanan Informasi, yang 

bertepatan dengan Konperensi Internasional Kriptologi dan Keamanan Informasi di Jakarta Hilton 

Convention Center tahun 2005 lalu. Perkembangan diskusi secara maya terus dilakukan, maka 

tercetuslah perubahan nama menjadi Masyarakat Persandian dan Keamanan Informasi. Tetapi 

mengingat atas jasa penggiat komunitas ini, maka nama MASPI tetap dipilih sebagai sebutan, 

bukan sebagai singkatan. <Gambar 2> <Gambar 3>
Pagi itu, suasana Balai Sidang UI di Depok cukup ramai dihadiri oleh peserta. Umumnya 

mereka datang dari komunitas keamanan informasi, pebisnis, akademisi dan dari pemerintah. 

Suasana santai namun khidmat tampak terasa. Terlebih-lebih ketika sesi presentasi dibuka oleh 

moderator, Hilman Sulaiman dari APPKAI-Asosiasi Pelayanan dan Penyedia Konten Indonesia, 

dengan gayanya yang khas. Sesi presentasi dibawakan oleh tokoh-tokoh teknologi informasi 

Indonesia yang sudah tidak asing lagi, sebut saja Ari Barmawi, Dosen Politeknik Negeri Bandung, 

yang membawakan makalah berjudul Video Encryption Algorithm. Sedangkan Sarwono Sutikno, 

Dosen STEI ITB, membagi ilmunya tentang Kendali SMKI ISO17799/27001:2005 dan COBIT 4.0. 

<Gambar4> Dengan gaya khasnya Sarwono mengawali presentasi dengan memberikan quiz 

sambil membagi-bagikan beberapa keping CD, gratis tentunya untuk peserta yang dapat 

menjawab quiznya. Praktisi kripto dari Lembaga Sandi Negara, J Maeran Sunarto membawakan 

materi cukup serius, yaitu tentang Cyber Security Policy dan Infrastruktur Strategis, dimana dalam 

paparannya ditambahi dengan cerita-cerita menarik tentang pengalamannya bekerja untuk 

Pemerintah Indonesia di luar negeri. Terasa kurang rasanya apabila membicarakan 

perkembangan riset terbaru Digital Signature tanpa kehadiran Professor Willy Susilo, peneliti muda 

dari Universitas Wollongong Australia <Gambar 5>. Tokoh sekuriti legendaris Budi Rahardjo juga 

memberikan presentasinya, dengan gaya segar namun tetap memukau. Presentasinya berjudul 

Apakah Sandi dan Keamanan Informasi merupakan "National Interest"?, menutup peresmian 

MASPI 2006. <Gambar 9>



Subjudul: Amerika - Australia Terus Menyadap Informasi Rahasia Indonesia
Beberapa pertanyaan tajam dilontarkan, dari teknik matematika yang spesifik sampai 

dengan kegiatan kripto yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Pertanyaan tentang 

seberapa signifikan peranan kriptografi yang digunakan oleh pemerintah indonesia? dan juga 

pertanyaan tentang adanya negara asing yang berhasil menyadap berita rahasia indonesia? 

diutarakan dengan keingintahuan yang tinggi dari audiens. <Gambar 6>

Projek echelon dan beberapa projek Departmen of Homeland Security Amerika Serikat 

(www.dhs.gov) sudah lama kita dengar. Namun entah kenapa sebagian masyarakat kita acuh dan 

hampir tidak menggubrisnya. Mungkin juga karena tuntutan ekonomi yang membuat masyarakat 

kita sibuk sendiri, atau karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teknologi yang 

digunakan oleh projek-projek itu. Sudah biasa kita dengar tentang pejabat dan orang-orang 

penting kita membicarakan hal-hal rahasianya melalui handphone, email atau bahkan dibahas di 

cafe-cafe. Maksud dari kehadiran projek-projek itu tentu saja untuk mendengar semua 

pembicaraan suara, email, searching di internet, transaksi mobile, hingga obrolan di public 

chatroom. Semua terekam dan terdata dengan rapih diserver mereka. Tidak heran, kalau gerak-

gerik pemerintah dan dunia bisnis Indonesia dapat dengan mudah diketahui arah tujuannya. 

<Gambar 7>

"Dari teknologi sebenarnya kita mampu, dari SDM kita juga punya", papar Budi Rahardjo 

dalam presentasinya. Namun karena kebijakan pemerintah belum memberikan ruang gerak 

terhadap penelitian, dan kesadaran penggunaan piranti elektronik yang belum maksimal, 

mengakibatkan informasi "bocor" ke pihak lain. "Beberapa penelitian peralatan kripto asing sudah 

kita lakukan, tetapi jelas karena faktor infrastuktur strategis kita masih kurang, yah jelasnya, 

sampai hari ini mereka masih menang", jelas Maeran.

Dalam paparannya, Maeran menjelaskan bahwa Lembaga Sandinya Amerika Serikat, NSA 

(www.nsa.org) sejak tahun 1995 telah melakukan sniffing di 9 internet exchange points utama 

dunia. Semua transaksi data yang melaluinya, walaupun menggunakan VPN dan sistem kriptografi 

sekalipun, dapat direkam dan dicatat secara detil. <Gambar 8>

Tentang kasus sadap menyadap yang sedang hangat dibicarakan di media masa akhir-

akhir ini, sambil berguyon Budi Rahardjo menyatakan keheranannya. "Kalau mereka menyadap 

Indonesia, yah karena memang mereka dibayar untuk itu", "dan kalau Lembaga Sandi tidak ikutan 

main sadap sadapan, saya akan heran itu, karena memang Lembaga Sandi juga dibayar untuk 

itu", sambungnya. Maeran Sunarto juga mengingatkan bahwa Harian The Australian tanggal 29 

Agustus 2002 memuat artikel hasil sadapannya terhadap POLDA Papua di Jayapura, yang 

sedang melakukan rapat interen tanggal 5 Juli 2002 tentang rencana operasi "Adil Matoa". 

Sambungnya "kalau mereka memberitakan, kita bersyukur, tetapi akan bahaya kalau mereka 



sudah menyadap dan tidak memberitakannya, mereka akan terus-terusan melakukan 

sadapannya". Maeran juga menyebutkan tentang pentingnya Kebijakan Cyber Security di 

Indonesia, "akankah kita harus menunggu bencana besar digital di Indonesia terjadi, seperti 

bencana tsunami menghantam Aceh?", keluhnya.

Subjudul: Infrastruktur TI Indonesia kalah telak dari Vietnam
Soal infrastruktur teknologi informasi, negara Vietnam sangat serius menanganinya. Pola 

kebijakan pemerintah yang menyeluruh, dan didukung oleh dunia bisnis, maka pelayanan kepada 

rakyatnya cukup memadai. Fakta yang bisa dipetik, hingga ke hari ini, dengan jumlah uang yang 

sama untuk membeli bandwidth, di Indonesia anda akan mendapat 45 Mbps. Sedangkan di 

Vietnam, anda akan mendapat 150 Mbps, sedangkan di China anda akan mendapatkan 1 Gbps. 

"Indonesia kalah telak dengan Vietnam", aku Budi.

Subjudul: Projek Cryptokids NSA (www.nsa.gov/kids/index.html) <Gambar 10>
Sambil menayangkan image dari situs Cryptokids milik NSA, Budi sambil berseloroh,  "saya 

akan membawakan Cryptokids versi Indonesia di seminar kripto garapan Sekolah Tinggi Sandi 

Negara", yang akan dibawakannya hari Sabtu (12/8) di Hotel Milenium, Jakarta.
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