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Latar belakang 

 Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditas yang 

sangat  penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 

masyarakat kita  sudah berada di sebuah “information- 

based society”.   

 Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan 

informasi secara  cepat dan akurat menjadi sangat penting 

bagi sebuah organisasi,  seperti perusahaan, perguruan 

tinggi, lembaga pemerintahan,  maupun individual. 

Begitu pentingnya nilai sebuah informasi  menyebabkan 

seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses  oleh 

orang-orang tertentu.  

 Jatuhnya informasi ke tangan pihak  lain dapat 

menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. 

 Masalah keamanan menjadi aspek penting dari sebuah  

manajemen sistem informasi. Sayang sekali masalah 

keamanan ini  sering kali kurang mendapat perhatian dari 
para pemilik dan  pengelola sistem informasi. Kinerja 

dari  sebuah sistem, seringkali keamanan dikurangi atau 
ditiadakan. 



Mengapa kita berkumpul di Gedung  CM, Jl Matraman I No 9 
pada hari ini? 

Dalam perkataan lain, bila terdapat persoalan-persoalan yang dapat 

mengancam negara, dan  memerlukan penanganan secara darurat 

atau  penanganan yang tidak bisa diselesaikan  melalui upaya-upaya 

penyelesaian politik, maka  hal tersebut menjadi masalah keamanan  

nasional. Untuk itu, pemahaman dan proses  penanganan atas 

ancaman, korban dan  dampak-dampak lainnya memerlukan  
keterlibatan semua pemegang kepentingan  (multi-stakeholder 
approach). 

 Tujuan 
.  
1. Mengetahui kondisi terkini status dan 

permasalahan terkait keamanan siber 
nasional di era transformasi digital 

 
2. Menmgetahui sejauh mana implikasi bagi 

pemerintah, , inmdustri dan masyarakat 
pada umumnya kapi  
 

3. Memberikan masukan dan saran keamanan 
Siber Nasional   

 

 Sasaran 
.  
1. Tersusunnya Rekomendasi Strategi 

Keamanan Siber Nasional di Era 
Transformasi Digital 

 



Fenomena Keamanan Ciber 
Siber  di Indonesia yang  bisa mau 

kebijakan baru 

Pembahasan Keamanan Ciber Mendukung 

Program Smart City  



Ruang Siber : Apa itu? 
 Ruang siber atau cyberspace pada 

dasarnya menyediakan  apa yang 

disebut Jones (1997:22) sebagai 

“new public Space” 

 Dengan  menyebutnya sebagai 

“virtual space”, bisa dimaknai  

sebagai "sesuatu yang umum atau 

yang sifatnya pribadi,  

antarbudaya atau  lintas  bahasa,  

hingga pada publik yang  

terkontrol atau yang bebas.“ 

 Ibarat alun-alun, di mana kita bisa  

menemukan beragam karakteristik 

termasuk juga latar belakang  

entitas yang berada di sana. 

 



Apa yang dimaksud dengan „Ancaman Siber‟? 

From the information security perspective, a „threat‟ is 
defined as  the potential to cause an unwanted incident in 
which an asset,  system or organization may be harmed. 

 
„Cyber threat „ is a threat that percolates or infiltrates through 
the  use  of computers  , internet   or
 interconnected communication 
devices and could comprise of information stealth, cyber warfare, 
singly  virus attacks, cyber terrorism, hacking attempts , phishing, 
sabotage, 
or in combination. 

Ancaman dan gangguan yang berhubungan erat dengan  

berbasis komputer dan penggunaan 

 teknologi  

jaringan telekomunikasi 

yang 

ini dapat disebut sebagai 

• “Ancaman  Siber”  Dan ini  dapat 
dikelompokkan dalam  beberapa bentuk 
sesuai modus operandi yang ada, antara lain: 
• Cyber Espionage 

• Cyber Warfare 

• Cyber Crime 

• Cyber Terrorism 



Cyber Espionage 

Cyber espionage describes the 

in stealing of secrets stored 

digital formats or on computers  

and ITnetworks. 



Cyber Warfare 

involves the actions Cyber warfare 

by a nation-state 

organization to attack and 

or international 

attempt to 
computers damage another nation's  

or information networks 



Cyber Crime 

Cyber crime encompasses any criminal act 

dealing with computers and networks (called 

hacking). Additionally, cyber crime also 

includes traditional crimes conducted through  

crimes,  

identity 

the Internet. For example;  

and Internet 

hate  

fraud, telemarketing 

theft, and credit card account thefts are 

considered to be cyber crimes when the illegal  

activities  are  committed  through the use of a  

computer and the Internet. 



Cyber Terrorism 



4 Tahapan Serangan Siber : 1. Pertemuan beresiko,  2. menerobos masuk,    

3. mendirikan toko, 4. Aktivitas Licik 



Siapakah pelaku-pelaku ancaman siber? 

Di ruang siber atau dunia maya, para pelaku ancaman siber adalah perorangan (kriminal,hacker, dsb.), organisasi ( 

teroris) dan negara. Dan potensi yang dapat menjadi korban-pun beragam. 

 
Para actor intellectualis ancaman siber bisa juga adalah mereka-mereka yang juga mungkin memiliki kegiatan “usaha” 

mencuri  identitas pribadi korbannya dengan tujuan penipuan. Atau bisa juga mereka-mereka ini juga adalah pelaku mata-

mata industri  (industrial espionage) yang ,berniat mencuri data-data tentang rahasia dagang ataupun hak milik intelektual  

dari korbannnya, yang  biasanya adalah institusi dan korporasi. Dalam hal korban adalah negara dan institusinya, maka 

ancaman bertujuan untuk  menjatuhkan pemerintahan  yang sah atau bisa juga bertujuan untuk memisahkan dari negara 

kesatuan. Dan bilamana masyarakat  secara luas ikut terdampak dari ancaman siber ini, maka hal ini dapat menjadi justifikasi 

bahwa ancaman tersebut sudah menjadi isu  keamanan nasional mengingat masalah keamanan dan ketahanan nasional sudah 

merupakan sebuah “public goods”. 



Harus diingat bahwa…. 

Abad ke – 21 bukan lagi abad ke – 20 

kini Hampir 90%  

dikuasai sektor swasta 
Infrastruktur Kritis 



Harus diingat bahwa…. 

Infrastruktur Kritis ADALAH Sasaran! 

Segala bentukserangan dapat  

melumpuhkannya! 



Apa yang dimaksud dengan Infrastruktur Kritis? 



Harus diingat bahwa…. 

Ada beragam kepentingan! 

Serangan Siber = Kerugian Materiil & Finansial, dan juga 

Kerugian Sosial (hilangnya 
 
Keuntungan Perusahaan 

kepercayaan) 
 

Ancaman & Target 

Sektor Publik: Keamanan  

Nasional & Kesejahteraan  

Bangsa 

Sektor Swasta: Efisiensi 



Anatomi Serangan Siber 



Anatomi Serangan Siber : FOKUS 

Yang Harus Mendapatkan Perhatian: 

• Cyber Espionage 

• Cyber Warfare 

• Cyber Crime 

• Cyber Terrorism 

Dengan tujuan: 

 

1. Mendapatkan pengetahuan 

2. Mengembangkan solusi pertahanan 

3. Pemahaman dan mitigasi dari serangan 



Anatomi Serangan Siber : TARGET & MOTIF 
• Korporasi 

 Bentuk Serangan - DOS – SYN – ICMP –  

Port – DNS – Trojans #1 attack and  access 

method – diatas 79% 

Pencurian  

• Data-data  

personalia 

• Data-data 

karyawan dan 

dan informasi terkait 

dengan perusahaan 

Pengambil-alihan /Pengendalian  

Finansial (langsung) 

Pemerasan (ransomware)  

Dendam 

Citra dan Integritas Perusahaan serta 

 Defacement 

 

 

 

 

 

karyawannya 

• Perorangan/Pribadi – Kita dan  

keluarga  kita  –  seluruh aspek kehidupan  

pribadi 

• Pemerintahan/Militer 
 Rahasia Negara 

  Kebijakan  

PengendalianPersenjataan/Alutsist

a Politik & Keagamaan…… • 



Anatomi Serangan Siber  : TUJUAN 

• Uang/Materi 

• Kekuasaan 

• Pengendalian 

• Pencitraan 

• Dendam 

• Crackers 

• Belajar 

• Perlindungan/Uji Coba 

• atau, Cuma hanya iseng 



Anatomi Serangan Siber : Data & Sumbernya 

 Intelijen 

 Sumber Data Intelijen itu terdiri  
dari elemen2 kecil yang  
terhimpun menjadi satu kesatuan,  
antara lain: 
 Pria /Wanita 

 Inisial ketimbang nama asli 

 Alamat 

 Tempat bermukim 

 Riwayat pekerjaan 

 Sistim yang dipergunakan 

 Kelemahan2 

 Sumber Data 
 Med Sos 

 Benda2 curian; laptop, hp dsb-nya 

 Shoulder surfing – mengintip, recon 

 Phishing 

 Orang dalam /insider threat 



Anatomi Serangan Siber : Apa yang diperlukan? 

 Tujuan – Alasan Untuk  
Menyerang – Hasil 
Akhir? 

 Intelijen 
 Banyaknya Data & Informasi 

 5 Langkah Awal  
Serangan Siber 
 Recon 

 Probing /uji coba – testing the  
water 

 Serangan Sesungguhnya 

 Menjaga kehadiran 

 Menutupi Jejak Serangan 

1. Bagaimana dilakukannya 

2. Pintu Masuknya 

3. Residu atau sisa-sisa dari  
serangan untuk kepentingan  
yang akan datang 



Anatomi Hacking 



Anatomi Mobile Attack 



Sumber Informasi & Sumber Intelijen Serangan Siber 



Threat Intelligence Cycle 



1. Apakah masalah keamanan siber kini  

juga menjadi masalah bagi kita semua? 

 

2. Mengapa? 

 

3. Apa yang menjadi indikatornya? 



Keamanan Siber Meliputi : 

• Sistem  Canggih Versi 4.0 

• Regulasi  Furistik 

• Management  Resiko   Seberapa cepat dan 
seberapa kuat perbaikan kerusakan 

• Teknical   Jangan sampai di hak audit  

 



Ê  Informasi kurang akurat / update 

Ê  Birokrasi yang berjenjang dan bertele-‐tele 

Ê  Waktu proses yang lama 

Ê  Calo / Pungli dimana-‐mana 

Ê  Kurang transparan dalam informasi dan biaya 

Ê  Sistem Antrian yang amburadul (main serobot / KKN) 

Ê  Dan masih banyak lagi “bayangan seram” lainnya.. 

 
 

Apa yang  Anda bayangkan ketika akan  
mengurus sesuatu di Pemerintahan? 



Solusi yang ditawarkan  

SMART  
ECONOMY 

SMART  
ENVIRONTMENT 

SMART  
GOVERMENT 

SMART  
MOBILITY 

SMART  
LIVING 

SMART  
PEOPLE 



KONSEP SMART CITY 

• Konsep dari Smart City adalah 
menggabungkan  beberapa sistem dari 
berbagai bidang  pemerintahan seperti 
pariwisata, pendidikan,  kependudukan, 
kesehatan maupun bidang non-‐  pemerintahan 
seperti hotel, restoran, dan  bidang2 lain yang 
mampu diwadahi dan  diintegrasikan 

oleh suatu sistem hingga menjadi  suatu 
kesatuan sistem terintegrasi yang utuh. 

 



Ada 10 indikator dan 68 sub indikator 
yang dijadikan program Smart City  

Dimana 10 indikator tersebut adalah : 
(1).  Human capital,  
(2).  Keterpaduan sosial, 
(3).  Economy,  
(4).  Manajemen publik,  
(5).  Tata kelola (Governance),  
(6).  Lingkungan hidup (Environment),  
(7).  Mobilitas dan transportasi,  
(8).  Perencanaan kota,  
(9).  Outreach internasional,  
(10). Teknologi.  



Dimensi Kota Cerdas yang dipahami dalam  
melaksanakan pelayanan di daerah antara lain dengan  

• :Smart Governance 
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, 
komunikatif, dan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi 
teknologi yang terpadu. 
• Smart Branding 
Meningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas 
perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal. 
• Smart Economy 
Mewujudkan perekonomian yang mampu memenuhi tantangan di era 
informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat. 
• Smart Living 
Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan 
efisien. 
• Smart Society 
Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, 
baik fisik maupun masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif. 
• Smart Environment 
Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab, dan 
berkelanjutan. 



Lima Klaster Dampak Industri 4.0 (Schwab, 2017) 

1. Ekonomi – Pertumbuhan, Pekerjaan, Sifat Kerja 
2. Bisnis – Ekspektasi Konsumen, Produk 

dengan Data yang Lebih Baik, Inovasi 
Kolaboratif, Model Operasi Baru 

3. Hubungan Nasional-Global – Pemerintahan; 
Negara, Region dan Kota; Keamanan 
Internasional 

4. Masyarakat – Ketimpangan dan Kelas 
Menengah, Komunitas 

5. Individu – Identitas, Moralitas dan Etika; 
Koneksi Antar-Manusia, Pengelolaan informasi 
publik dan privat 



Contoh Alur Penyusunan Smart City (Kota Semarang) 
 

 

  

Jumlah aplikasi e–Government dapat dilihat dal hal-hal yang dilakukan oleh pemangku  

Alur Penyusunan Smart City  kerangkanya adalah sebagai 
berikut : 



KOMINFO TRANSFORMASI LAYANAN 
PEMERINTAH 



KOMINFO PERKEMBANGAN E‐GOVERNMENT 



KOMINFO 

ARSITEKTUR INTEGRASI DATA DENGAN KONSEP INTEROPERABILITAS 

SISTEM ELEKTRONIK 



Teknologi yg ada 

dibelakangnya.... 

1 

Computing 

power 

2 

Kecepatan 

komunikasi 

3 
Kapasitas 

penyimpan 

data 

4 

Sensor 

5 

Printer 

3D 

6 

Kecerdasan 

Buatan 

(AI) 

7 

Neuro, Bio- 

teknology 

8 

Nano- 

teknologi 

.....dan masih 

banyak lagi 



Pertumbuhan eksponensial 
computing power 



Kecepatan komunikasi 
telah meningkat secara 

signifikan 



Fungsionalitas telah berkembang 



Tidak diketahui model bisnis 
baru apa yang mungkin 
terjadi setelah ada 5G 



Kapasitas penyimpanan data 
telah meningkat 



Biaya penyimpanan data 
menjadi mendekati gratis 



Teknologi sensor 
meningkat dengan cepat 



Sensor memainkan peran penting 

dalam IoT 



Printer 3D mengubah biaya 
transformasi 



Lima Klaster Dampak Industri 4.0 (Schwab, 

2017) 

1. Ekonomi – Pertumbuhan, 
Pekerjaan, Sifat Kerja 

2. Bisnis – Ekspektasi 
Konsumen, Produk dengan 
Data yang Lebih Baik, 
Inovasi Kolaboratif, Model 
Operasi Baru 

3. Hubungan Nasional-Global – 
Pemerintahan; Negara, 
Region dan Kota; Keamanan 
Internasional 

4. Masyarakat – 
Ketimpangan dan Kelas 
Menengah, Komunitas 

5. Individu – Identitas, 
Moralitas dan Etika; Koneksi 
Antar-Manusia, Pengelolaan 
informasi publik dan privat 



Pertumbuhan eksponensial 
computing power 



Kecepatan komunikasi telah 

meningkat secara signifikan 



Fungsionalitas telah berkembang 4G  Cloud 

Computing  {www (World wide website)} 



Tidak diketahui model bisnis baru apa yang mungkin 

terjadi setelah ada 5G  Fog Computing (Kabut)  

wwww (wicless World wide website) 



Kapasitas penyimpanan data telah meningkat dari 

4G berbasis Cloud Computing   menuju 5G 

berbasis Fog Komputing 



Biaya penyimpanan data 
menjadi mendekati gratis 



Teknologi sensor 
meningkat dengan cepat 



Sensor memainkan peran penting 

dari IoT   EoT 


