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Edit,  salah satu peserta seminar mengacungkan tangan untuk bertanya, 

"Bapak pernah lihat film The Enemy of The State?". Kemudian lanjutnya, 

"sebuah film yang sangat menarik,  yang mengkisahkan tentang seorang 

pengacara yang menjadi bulan-bulanan sekelompok oknum agen intelijen 

Amerika Serikat,  yang didukung oleh crew-nya yang canggih-canggih di 

bidang teknologi  dan keamanan informasi".  "Bagaimana mungkin  bapak 

menyarankan Indonesia sebaiknya menggunakan COBIT dan mengimplementasikan ISO dalam 

setiap aktifitas kegiatan teknologi informasi, sementara ISO dan COBIT adalah buatan mereka", 

tanyanya. 

Yang  dimaksud  dengan  "bapak"  disini  adalah  Sarwono  Sutikno,  pakar  Kebijakan  Kemanan 

Teknologi Informasi. Dosen STEI ITB itu hadir untuk memaparkan makalahnya di Seminar Sehari 

Kriptologi  dan  Keamanan  Informasi.  Sarwono  dengan  gayanya  santai  mengawali  presentasi 

dengan  memberikan  quiz  sambil  membagi-bagikan  beberapa  keping  CD,  gratis  tentunya. 

Sebelum  Sarwono  memaparkan  materi  Kendali  SMKI  ISO17799/27001:2005  dan  COBIT  4.0. 

Pembicara pertama adalah Ari Barmawi, Dosen Politeknik Negeri Bandung, yang membawakan 

makalah berjudul Video Encryption Algorithm. Selain Ari dan Sarwono, sesi pertama juga diisi oleh 

kriptolog dari Lembaga Sandi Negara, J Maeran Sunarto yang membawakan materi cukup serius, 

yaitu  Cyber  Security  Policy  dan  Infrastruktur  Strategis.  Dimana  dalam  paparannya  dilengkapi 

dengan cerita-cerita menarik tentang pengalamannya ketika masih aktif bekerja untuk Pemerintah 

Indonesia di luar negeri. 

Pada  sesi  kedua  seminar  sehari  itu,  peserta  dibuai  dengan  temuan-temuan  terbaru  Digital 

Signature  hasil  riset  dari  Professor  Willy  Susilo,  peneliti  muda  dari  Universitas  Wollongong 

Australia.  Juga hadir  tokoh sekuriti  legendaris Budi Rahardjo yang memberikan presentasinya, 

dengan gaya segar namun tetap memukau. Presentasinya berjudul Apakah Sandi dan Keamanan 

Informasi merupakan "National Interest"?, makalah yang menutup seminar sehari itu.



PERESMIAN MASPI

Situs MASPI http://www.ina-ciss.org

Seminar Sehari Kriptologi dan Keamanan Informasi ini diselenggarakan dalam rangka peresmian 

Masyarakat  Sandi  dan Keamanan Informasi  Indonesia,  yang disebut  dengan MASPI.  Sebutan 

MASPI,  yang  digagas  oleh  penggiat  sandi  dan  beberapa  pakar  keamanan  informasi, 

mendeklarasikannya sebagai MAsyarakat Sandi dan Pengamanan Informasi. Ketika itu 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.

Pemukulan gong tanda pernyataan resmi dibentuknya wadah komunitas sandi  dan keamanan 

informasi ini pada tanggal 10 Agustus 2006 di Balai Sidang UI Depok dibunyikan oleh Menteri 

Pertahanan Juwono Sudarsono. Disaksikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara Nachrowi Ramli, 

wakil rektor Universitas Indonesia dan wakil dari Komisi I DPR RI. Komunitas ini terbuka untuk 

umum,  terbuka  untuk  masyarakat  Indonesia  yang  peduli  dengan  kemerdekaan  informasi  di 

Indonesia.

AMERIKA AUSTRALIA TERUS MENYADAP INFORMASI RAHASIA INDONESIA
Beberapa  pertanyaan  tajam dilontarkan,  dari  teknik  matematika  yang  spesifik  sampai  dengan 

kegiatan  kriptologi  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.



Projek  echelon  dan  beberapa  projek  Department  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 

secara  terbuka  di  cafe-cafe  hotel.  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 di server mereka. Tidak 

heran, kalau gerak-gerik pemerintah dan dunia bisnis Indonesia dapat dengan mudah diketahui 

arah tujuannya.

"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.

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.

Harian Sydney Morning Herald edisi 14 Maret 2002
memberitakan hasil penyadapannya terhadap Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

09 Feb 1999: Penyadapan difokuskan terhadap kedatangan Unit Pasukan Khusus bernama 

Tribuana and Venus yang bergabung dalam operasi

14 Feb 1999: Penyadapan pemimpin milisia Dili Enrico Guterress yang memanggil Tribuana 

mengenai anggota milisi Mahidi yang terluka. Saat itu Tribuana menyatakan kepada Guterres 

bahwa Brigjen Simbolon konsern terhadap anggotanya yang terluka.

05 Mei 1999: Penyadapan terhadap Kolonel Tono Suratman yang memanggil Guterres. 

Guterres melaporkan bahwa 400 anggota milisi sedang menunggu di luar salah satu hotel di Dili.

8 Agustus 1999: Penyadapan pengiriman berita dari kantor militer di Jakarta ke Korem 164 Dili.

INFRASTRUKTUR TI INDONESIA KALAH TELAK DENGAN 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.

PERANAN LEMBAGA SANDI NEGARA
Lembaga Sandi Negara RI sebagai suprastruktur persandian di wilayah NKRI ini, sedang gencar-

gencar  melakukan  sosialisasi,  bahwa betapa pentingnya penggunaan sandi  dalam melindungi 

setiap jengkal informasi di sektor pemerintahan ini. Kepentingan diplomasi Republik Indonesia di 

ranah internasional, pun tidak terlepas dari peranan persandian. Kepentingan pengawasan dan 

gerak  pasukan  penjaga  perbatasan  dan  garis  laut  terluar,  pun  tidak  terlepas  dari  peranan 

persandian.  Diskusi  dan rapat  interen penting di  gedung rakyat  dan istana negara yang perlu 

didistribusikan ke mata rantai terujung, pun tidak terlepas dari peran persandian. 

Peningkatan status Akademi Sandi Negara menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara, pun dilakukan 

untuk  mengawaki  semua kegiatan persandian.  Bergabungnya badan riset  negara,  universitas-



universitas  terbaik  Indonesia,  serta  dukungan  penuh  stakeholder  pemerhati  persandian,  pun 

dilakukan, sebagai upaya perbaikan dan pelayanan terbaik untuk negara tercinta ini. 

Tentunya tiada gading yang tidak retak, namun keretakan itu dapat diminimalisir dengan bantuan 

dan peran serta semua akademisi, penggiat bisnis dan instansi pemerintah terkait lainnya. Pendek 

kata, gaya total futball-nya Ruud Gullit akan terus dimainkan. Gotong royong yuk.

BAHAYA DIBALIK INTERNET  EXPLORER
Duncan Campbel, Researcher, dari European Parliament, menyatakan bahwa 40 dari 128bit kunci 

enkripsi yang terpasang di IE merupakan kartu truf NSA. Kepada pengguna IE dinyatakan bahwa 

IE aman untuk saat ini, dan untuk selalu aman maka diwajibkan kepada pengguna untuk selalu 

melakukan  update  ke  situs  Microsoft.  Kartu  truf  itu  ternyata  digunakan  NSA untuk  membuka 

semua data pelanggan yang terenkripsi. 

Terlepas dari pro-kontra propreatary vs opensource, banyak pakar keamanan yang menyarankan 

penggunaan  browser  alternatif.  Beberapa  temuan  pakar  sekuriti  menjelaskan  bahwa  terdapat 

lubang dalam IE yang diincar oleh malware. Celakanya IE ini dibundle dengan sistem operasi. 

Pendek kata, malware yang bertebaran mencari lubang untuk disusupi tersebut, melalui IE akan 

terus masuk ke sistem operasi. Anda bisa bayangkan, apabila sistem operasi anda sudah dijajah 

oleh pihak asing? Apa jadinya kerja keras anda selama ini. Semua ide, artikel, laporan dan file 

penting anda dengan mudah dapat digandakan, dan berpindah tangan.

Anda pasti tidak percaya bagaimana ini bisa terjadi, begini; Pertama, IE menggunakan teknologi 

ActiveX dan Active Scripting. Teknologi ini salah satunya digunakan oleh situs Microsoft Update 

untuk  men-"scan"  isi  perut  komputer  anda.  Ide  murninya  sih,  Microsoft  ingin  membantu 

memperbarui  software yang sudah kadaluwarsa atau memberitahu kalau anda terjebak dalam 

pemakaian sistem operasi tidak original. 

Kedua; karena IE terintegrasi dengan sistem operasi, maka harap anda ingat bahwa fungsi signal 

intelijen berlaku oleh siapa saja untuk kegiatan apa saja. Kalau si-kancil sudah masuk ke dalam 

komputer anda, maka semua data akan berubah bentuk menjadi ketimun. Jadi sudahkan anda 

mewaspadai hal ini? 

Ketiga;  IE  menggunakan  Browser  Helper  Object  sebagai  add-in  untuk  fitur  browser  anda. 

Buruknya BHO bisa difungsikan sebagai trojan, dapat menampilkan pop-up dan bertindak sebagai 

spyware.  Hal  ini  bisa  dimanfaatkan  oleh  siapa  saja  yang  mengetahui  kelemahan  ini  untuk 

mengambil keuntungan terhadap data anda. Tentunya untuk kepentingan bisnis mereka. Percaya 



atau  tidak,  semua  transaksi  data  anda  siap-siap  untuk  digandakan  dan  terbang  ke  database 

mereka.

HOTSPOTS ADA DIMANA-MANA
Saya masih percaya, ketika dosen senior memberikan pepatah "kenyamanan berbanding terbalik 

dengan keamanan". Banyak mall atau lokasi tongkrongan strategis yang memasang tanda Free 

Hotspot yang mencolok mata pengunjung. Maksudnya pasti anda sudah tahu, ini merupakan salah 

satu teknik menjual dan menarik pelanggan dengan cepat dan mudah. Teknik marketing ini dirasa 

cukup berhasil. Terbukti dengan banyaknya pelanggan melakukan browsing, emailing dan bahkan 

chatting  sementara  menunggu  rekan  atau  pasangan  mereka  berbelanja.  Juga  sering  terlihat 

segerombolan  pebisnis  yang  memanfaatkannya  untuk  presentasi  kepada  pelanggannya, 

berdiskusi atau bahkan hanya bertukar format-format laporan kerja.

Kalau anda termasuk salah satu dari mereka, saya hanya bisa berkata, "hati-hati, anda sedang 

diawasi".  Bukan maksud untuk menjadi seorang paranoia.  Tetapi  tahukan anda dengan teknik 

wardriving?  Tekning  wardriving  atau  wilDing  (wireless  LAN  Driving)  hadir  karena  banyaknya 

pengguna teknologi nirkabel (wireless) yang ceroboh, lalai atau bahkan lugu. 

Ternyata banyak juga kegiatan wardriving dilakukan hanya untuk iseng-iseng sambil menjajal ilmu. 

Tetapi mungkin saja, kalau anda orang penting di kantor anda atau bahkan orang penting di negeri 

ini, saran saya hati-hati, mungkin memang ada yang mengincar data anda. 

Apa yang dapat dilakukan dari kegiatan wardriving? Jawabnya, banyak. Misalnya saja wardialer 

atau orang yang melakukan wardriving, ingin menemukan celah keamanan di piranti milik anda. 

Atau bahkan ingin menangkap transaksi data yang anda lakukan. Lebih buruknya lagi,  semua 

username dan password email anda, atau koneksi dari dan ke server kantor anda dapat direkam 

di aplikasi wardriving itu.

Selain ancaman wardriving, perlu diingat juga dengan ancaman teknik social engineering. Teknik 

apalagi ini? perlu anda perhatikan, tidak semua orang yang berada dekat dengan kita  adalah 

golongan nice  people.  Tetap waspada apabila  anda memasukan  username dan password ke 

dalam piranti anda. Atau perhatikan kalau-kalau layar monitor anda, yang penuh dengan substansi 

penting itu, dapat dibaca oleh orang disekitar anda. Curiga boleh, tapi jangan keterlaluan yah.

KELEMAHAN BERADA DI MATA RANTAI TERLEMAH
Kelemahan dari mata rantai keamanan sangat mudah dicari, kuncinya terletak pada mata rantai 

yang lemah. Hajar saja titik itu, maka anda akan memperoleh semua mata rantai yang terhubung. 

Oleh karena itu perlu dicamkan bahwa keamanan bukanlah sebuah produk, tetapi  merupakan 



bagian dari proses itu sendiri. Hari ini mungkin data anda aman, tetapi dengan perangkat dan ilmu 

yang sama, mungkin saja besok lusa data anda sudah tidak aman. Update diri  anda.  Update 

perangkat anda. Mari bergabung dalam komunitas keamanan informasi.

APA RENCANA KITA? 
Budi Rahardjo optimis terhadap program MASPI ke depan. "Luar biasa. Ini sangat menarik bagi 

akademisi  dan  peneliti.  Mudah-mudahan  bisa  tetap  konsisten  seperti  ini",  ujar  pemilik  blog 

rahard.wordpress.com  ini.  Budi  mengusulkan  sebuah  national  initiative  on  cryptology  and 

information  security  sebagai  pekerjaan rumah yang harus dibawa pulang.  Sedangkan Maeran 

menginginkan  Cyber Security di Indonesia plus infrastruktur strategis dapat dibangun. Pesan dari 

moderator  Hilman Sulaiman dari  APPKI (Asosiasi  Pelayanan dan Penyedia Konten Indonesia) 

cukup meyakinkan, "ini adalah tanggungjawab kita semua". Yang dimaksud dengan kita semua 

adalah tentu saja kalangan akademisi, pebisnis dan pemerintah di Republik Indonesia tercinta ini. 

Semua rakyat Indonesia. 

oleh:

R Firman Suprijandoko (cukup rfirmans saja)

Dosen Sekolah Tinggi Sandi Negara RI

bisa dihubungi di rfirmans@gmail.com


