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Sistem Aplikasi dan

Keamanan Web 

Utk Ketebukaan IP



1. Undang – Undang No. 8 Tahun 2011 ttg ITE

2. PP No. 82 Tahun 2012 ttg PSTE ( Penyelenggaan Sistem

dan Transaksi Elektronik

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No : 4 

Tahun 2016 ttg Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

4. Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 ttg Tata Kelola

Sistem dan Transasksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah

Prov. Jawa Timur. 

5. Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2016 ttg Rencana Induk

Teknologi Informasi dan Komunikasi. 



Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah pengaturan kewajiban

bagi Penyelenggara Sistem Elekronik dalam penerapan manajemen

pengamanan informasi berdasarkan asas Risiko.

Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan

(confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan

(availability) informasi.





Bagaimana Mengamankan

Ada Framework / Best Praktise : 

1. ISO 27001 

2. COSO 

3. COBIT 5

4. DLL

Paling banyak di gunakan di Indonesia : 

ISO 270001



Back

aplikasi merupakan penggunaan dalam

suatu komputer, instruksi (instruction) atau

pernyataan (statement) yang disusun

sedemikian rupa sehingga komputer dapat

memproses input menjadi output.

Web Juga Aplikasi yang diletakkan di

server dan dapat di akses oleh semua

pihak.

Aplikasi



Komponen Keamanan Web

 Confidentiality: akses terhadap sistem komputer tidak 
boleh dilakukan oleh unauthorized parties

 Integrity: aset sistem komputer tidak boleh dimodifikasi
oleh unauthorized users

 Availability: Sistem harus dapat selalu online/ada
sehingga dapat diakses oleh authorized users

Tambahan

 Authenticity: sistem mengetahui asal muasal suatu 
objek atau asal muasal modifikasi yang terjadi

 Non-repudiation: seseorang/sesuatu tidak dapat 
menyanggah bahwa dia melakukan sesuatu



Ancaman

 Ancaman (threat) adalah:
 Seseorang, sesuatu, kejadian atau ide yang menimbulkan

bahaya bagi suatu aset

 Threat muncul dari vulnerability (kelemahan sistem & desain)

 Serangan (attack) adalah realisasi dari threat.

 Klasifikasi threats: 
 Disengaja (mis. hacker penetration);

 Tidak disengaja (mis. Mengirimkan file yang sensitif ke alamat
yang salah)

 Threats yang disengaja dapat dibagi lagi :
 Pasif – tidak kontak langsung (mis.  monitoring, wire-tapping,);

 Aktif – kontak langsung (mis. mengubah nilai transaksi finansial)



Tujuan Keamanan Web

Prevention - Penjagaan

 Prevent attackers from violating security 
policy

Detection - Deteksi

 Detect attackers’ violation of security policy

Recovery - Mereparasi

 Stop attack, assess and repair damage

 Continue to function correctly even if attack 
happen 



Kelemahan security pada 
aplikasi web

Berikut adalah 10 kelemahan security teratas
pada aplikasi web

 Masukan (input) yang tidak tervalidasi
 Broken Access Control
 Pengelolaan Autentikasi dan Session yang tidak baik
 Cross site scripting
 Buffer overflows
 Injections flaws
 Penyimpanan yang tidak aman
 Denial of Service
 Pengelolaan konfigurasi yang tidak aman



Langkah-langkah untuk menaikkan tingkat 

keamanan browser

Selalu mengupdate web browser menggunakan 
patch terbaru

Mencegah virus ( instal antivirus )

Menggunakan situs yang aman untuk transaksi 
finansial dan sensitif

Menggunakan secure proxy

Mengamankan lingkungan jaringan

Tidak menggunakan informasi pribadi

Hati-hati ketika merubah setting browser



Kebiasaan2 untuk keamanan

 Hati-hati ketika merubah konfigurasi browser 

 Jangan membuat konfigurasi yang mendukung scripts dan macros 

 Jangan langsung menjalankan program yang anda download dari internet

 Browsing ke situs-situs yang aman
 Mengurangi kemungkinan adanya malcode dan spyware

 Konfigurasi home pae harus hati-hati
 Lebih baik gunakan blank.

 Jangan mempercayai setiap links (periksa dulu arah tujuan link itu)

 Jangan selalu mengikuti link yang diberitahukan lewat e-mail

 Jangan browsing dari sistem yang mengandung data sensitif

 Lindungi informasi anda kalau bisa jangan gunakan informasi pribadi pada web

 Gunakan stronger encryption
 Pilih 128-bit encryption

 Gunakan browser yang jarang digunakan
 Serangan banyak dilakukan pada web browser yang populer

 Minimalkan penggunaan plugins

 Minimalkan penggunaan cookies

 Perhatikan cara penanganan dan lokasi penyimpanan temporary files





1. Sosialisasi Keamanan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur. 

2. Membuat SOP untuk mengupdate Web baik Berita, pengumuman dll

3. Memeriksa Apllikasi sebelum di Publish atau di pakai oleh OPD

4. Mengganti Password Administrator, baik admin jaringan, admin web dan

admin aplikasi secara berkala sesuai kebutuhan. 

5. Memfasilitasi Website OPD yang kena hack ( Mitigasi Bencana Hack ). 

6. Melakukan Penetrasi Systemm bagi website OPD.

7. Membackup Data secara berkala.

8. Mempunyai DRC ( Disaster Recovery Center)



Berikut Web yang kena HACK 



Any Question 


