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Sekilas
Teknologi semakin menempati peran penting dalam

Editor Tamu

kehidupan manusia, demikian juga kompleksitasnya.

Ryan Johnson memastikan organisasi siap

Perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadikan

sedia dalam menghadapi upaya pembobolan

urusan keamanan tidak sederhana lagi. Hampir selalu
ada petunjuk baru perihal apa yang boleh dan tidak boleh

serta mengajar Advanced Network Forensics
di SANS Institute. Ryan hadir di Twitter sebagai
@ForensicRJ.

dilakukan. Walaupun tahap-tahap pelaksanaannya bisa
berubah sesuai kebutuhan, namun ada beberapa hal
mendasar yang perlu diingat. Apapun jenis teknologi yang dipakai, disarankan untuk selalu mengacu pada empat (4) kiat
dibawah ini. Untuk lebih mendalami beberapa hal yang dibahas, silakan menyimak Daftar Pustaka dibagian akhir buletin ini.

1. Anda: Hal utama dan paling penting diketahui adalah bahwa teknologi saja tidak akan mampu memberikan
perlindungan total. Peretas tahu, cara termudah menerobos teknologi keamanan yang paling canggih adalah melalui
Anda. Untuk mendapatkan sandi, data kartu kredit atau data pribadi, cara termudah adalah dengan melakukan tipu
daya agar Anda mengungkap informasi itu. Sebagai contoh: mereka menelpon, berpura-pura sebagai layanan teknis
Microsoft dan menyatakan komputer Anda terinfeksi virus, padahal sebenarnya mereka adalah kriminalis siber yang
mengincar akses ke komputer Anda. Bisa juga mereka menggunakan surel, memberitahukan bahwa ada paket yang
tidak bisa dikirim dan meminta Anda mengklik sebuah tautan konfirmasi alamat surel, padahal sebenarnya Anda akan
tersambung ke situs berbahaya yang bisa meretas komputer Anda. Jadi, perlindungan terbaik adalah Anda sendiri.
Jangan mudah percaya. Dengan menggunakan akal sehat, usaha peretasan pasti bisa dikenali dan dihentikan.

2. Sandi: langkah selanjutnya untuk memberikan perlindungan adalah menggunakan sandi yang kuat dan unik di setiap
piranti/alkom dan akun online. Ingat, kuat dan unik. Kuat berarti sandi yang tidak mudah ditebak oleh peretas atau
program otomatis. Susah untuk mengingat dan mengetik sandi? Coba gunakan frasa sandi. Dari pada menggunakan
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satu kata, gunakan beberapa renteng kata yang mudah
diingat, contohnya “Dimana kopi saya?”. Semakin
panjang frasa sandi, semakin kuat sandi tersebut. Unik
artinya penggunaan sandi berbeda untuk setiap piranti/
alkom dan akun online. Dengan cara ini, bila salah
satu sandi berhasil diretas, akun dan piranti lainnya
akan tetap aman. Susah mengingat semua sandi itu?
Jangan kuatir, setiap orang juga mengalami hal yang
sama. Gunakan manager sandi (password manager),
sebuah aplikasi di alkom atau komputer yang akan
mengenkripsi dan menyimpan semua sandi.

Selain itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk

Lakukan empat kiat aman diatas, agar
selalu aman sekaligus mendapatkan
manfaat dari teknologi paling mutakhir.

melindungi semua akun adalah penggunaan verifikasi
dua-tahap. Sandi saja tidak lagi cukup memberikan
perlindungan, diperlukan cara yang lebih baik. Verifikasi
dua-tahap akan lebih kuat. Sandi akan tetap digunakan namun dibutuhkan langkah kedua, mungkin saja sesuatu yang
ada di tubuh Anda (biometric) atau sesuatu yang Anda miliki (contoh: kode yang dikirim ke alkom/telepon atau alkom
memunculkan kode tambahan tersebut untuk Anda). Aktifkan fasilitas ini disetiap akun, termasuk di manager sandi.
Verifikasi dua-tahap mungkin merupakan langkah terpenting untuk perlindungan Anda serta mudah digunakan.

3. Pembaruan: pastikan komputer, alkom, applikasi dan peralatan apapun yang tersambung ke internet menggunakan
perangkat lunak versi paling anyar. Kriminalis siber tidak henti mencari titik lemah perangkat lunak yang ada. Mereka
menggunakan program khusus untuk memanfaat peluang ini dan meretas piranti yang menggunakannya. Dilain pihak,
perusahaan pencipta perangkat lunak juga sibuk melakukan pembenahan dengan cara meluncurkan pembaruan
(update). Pastikan komputer dan alkom Anda tidak luput dari pembaruan ini agar menyulitkan siapapun yang akan
meretasnya. Untuk itu, bila memungkinkan aktifkan fasilitas pembaruan otomatis. Aturan ini berlaku untuk semua
jenis peralatan yang tersambung ke internet termasuk TV, pengawas bayi, router, peralatan games dan suatu saat
mungkin termasuk juga mobil Anda. Bila peralatan atau sistem operasi sudah cukup tua dan tidak lagi memiliki program
pembaruan, sudah saatnya untuk menggantinya dengan peralatan yang lebih baru.
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4. Backup: Terkadang, walaupun sudah sangat berhati-hati, Anda tetap bisa saja diretas, Dalam keadaan ini, terkadang
pilihan terbaik agar terbebas dari malware adalah melakukan hapus total dan melakukan isntalasi ulang dari awal. Bisa
saja peretas menghalangi akses ke file pribadi, foto dan informasi lain yang tersimpan di sistem yang sudah diretas.
Jadi, jalan satu-satunya mendapatkan kembali semua informasi pribadi adalah dari backup. Lakukan backup rutin
informasi penting sekaligus pastikan file backup tersebut bisa dibaca. Banyak sistem operasi dan alkom yang memiliki
fasilitas backup otomatis. Selain itu, disarankan untuk menyimpan file backup di Cloud atau dilokasi berbeda agar
terlindung dari peretas siber.

Selanjutnya
Untuk berlangganan buletin bulanan OUCH! Kesadaran Keamanan, mengakses arsip buletin OUCH! dan mengetahui lebih
banyak solusi kesadaran keamanan SANS, silakan kunjungi securingthehuman.sans.org/ouch/archives.
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lengkap: http://www.bipimax.net
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