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JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 70       MENINGKATKAN KEAMANAN SISTEM KOMPUTER DENGAN UPAYA PENCEGAHAN AKSI SOCIAL ENGINEERING  Imam Muslem R1, Achmad Fauzi2, Mawaddah Harahap3 1,2,3,Mahasiswa Magister (S2) Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara Jl Universitas No 24 A Medan 20155 Indonesia 1 imamtkj@gmail.com 2 fauzyrivai88@gmail.com 3mawaddah1012@gmail.com   Abstract  —  Social  Engineering adalah  manipulasi  psikologis dari  seseorang dalam  melakukan aksi atau menguak  suatu  informasi  rahasia.  Social  engineering  umumnya  dilakukan  melalui  telepon  atau  Internet.  Social engineering merupakan salah satu metode yang digunakan oleh  hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya, dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Setiap orang yang mempunyai akses kedalam sistem secara fisik adalah ancaman, bahkan jika orang tersebut tidak termasuk dalam kebijakan  kemanan  yang  telah  disusun.  Seperti  metode  hacking  yang  lain,  social  engineering  juga  memerlukan persiapan, bahkan sebagian besar pekerjaan meliputi persiapan itu sendiri. Soacial Engineering bahkan lebih berbahaya daripada metode hacking lainnya, karena dengan metode ini seorang hacker mampu mengakses sistem secara fisik. Meskipun aktifitas ini digolongkan dalam aksi yang sangat berbahaya, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, diantara nya yaitu dengan melakukan    Kata kunci: Social Engineering, Keamanan Komputer.    I.   PENDAHULUAN   Seiring perkembangan teknologi, penggunaan komputer merupakan hal yang paling signifikan dari waktu ke waktu. Penggunaan komputer dapat membantu pekerjaan manusia yang sulit menjadi ringan. Penggunaan komputer juga dapat menyelesaikan persoalaan-persoalan yang kompleks menjadi terstruktur dan sistematis. Dalam era globalisasi sekarang ini, komputer merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh banyak instansi dan perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta.  Namun, seiring perkembangan teknologi tersebut, resiko pekerjaan yang ditimbulkan pun menjadi semakin besar. Contohnya adalah seperti kerusakan komputer, kehilangan data hingga pencurian data yang sekarang ini marak dilakukan oleh sekelompok orang, baik itu untuk tujuan merusak ataupun untuk kepentingan tertentu.  Pencurian data dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan metode hacking dan cracking. Didalam dunia kemanan komputer, aktifitas hacking sangat meresahkan pengguna komputer. Dalam melakukan aksinya, hacker sering kali menyerang komputer dengan menggunakan algoritma yang sering kali mustahil untuk dilakukan. Dalam aktifitasnya, hacker menyusup kedalam sebuah sistem untuk mengamati dan menganalisa kelemahan sistem untuk diserang. data yang berhasil dicuri digunakan untuk melakukan aksi kriminal yang dapat merugikan korban. Sebagai contohnya adalah kasus pencurian identitas untuk digunakan sebagai data transaksi perbankan. Hacker mencuri data seperti password lalu digunakan untuk memanipulasi transaksi.  Dewasa ini sudah dikembangkan beberapa metode dan algoritma untuk mencegah aktifitas hacking. Salah satunya yaitu metode kriptografi yang digunakan untuk mengamankan sistem dan data. Data akan diamankan dengan algoritma tertentu sehingga data yang berhasil dicuri tidak dapat digunakan. Sebagai gambaran umum mengenai algoritma ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:   



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 71    Gambar: Metode Kriptografi dalam pengamanan data  Penggunaan algoritma tersebut dalam meningkatkan keamanan sistem terbilang cukup efektif. Namun pada saat ini, hacker bekerja lebih cenderung dengan aktifitas social engineering. Dengan memanfaatkan kelemahan psikologis manusia untuk melakukan serangan. Sebagai contoh, hacker berpura-pura menjadi direktur di suatu perusahaan dan menghubungi IT Engineer untuk menyiapkan koneksi wifi untuk keperluan meeting.  Dengan cara seperti ini, hacker hanya perlu mencari identitas direktur perusahaan tersebut. Data dan identitas tersebut bisa didapat dari berbagai sumber. Salah satunya adalah tempat sampah. Tempat sampah mungkin berisi  seputar informasi tentang data yang sudah tidak diperlukan lagi. Data tersebut diambil oleh hacker, kemudian digunakan untuk menjebak korban dengan meniru gaya berbicara dan sebagainya.  Setelah data didapat, kemudian hacker melakukan aksi social engineering. Aksi ini berjalan cukup baik hanya dengan meniru gaya dan gerak-gerik orang yang ditiru. Ketika menghubungi korban, hacker berpura-pura menjadi seseorang yang punya otoritas, kemudian menjalankan aksi social engineering.   II.  TINJAUAN PUSTAKA  Social engineering adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu  informasi  rahasia.  Social  engineering  umumnya  dilakukan  melalui  telepon  atau  Internet.  Social engineering merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya,  dengan  cara  meminta  informasi  itu  langsung  kepada  korban  atau  pihak  lain  yang  mempunyai informasi itu.  Social engineering mengkonsentrasikan diri pada rantai terlemah sistem jaringan komputer, yaitu manusia. Tidak ada sistem komputer yang tidak melibatkan interaksi manusia. Dan parahnya lagi, celah keamanan ini bersifat universal, tidak tergantung  platform, sistem operasi, protokol,  software ataupun  hardware. Artinya, setiap sistem mempunyai kelemahan yang sama pada faktor manusia. Setiap orang yang mempunyai akses kedalam sistem secara fisik adalah ancaman, bahkan jika orang tersebut tidak termasuk dalam kebijakan kemanan yang telah disusun. Seperti metoda hacking yang lain, social engineering juga memerlukan persiapan, bahkan sebagian besar pekerjaan meliputi persiapan itu sendiri.  A.  Faktor utama  Di balik semua sistem keaman dan prosedur-prosedur pengamanan yang ada, masih terdapat faktor lain yang sangat penting, yaitu manusia.  Pada banyak referensi, faktor manusia dinilai sebagai rantai paling lemah dalam sebuah sistem keamanan. Sebuah sistem keamanan yang baik, akan menjadi tidak berguna jika ditangani oleh administrator yang kurang kompeten. Selain itu, biasanya pada sebuah jaingan yang cukup kompleks terdapat banyak user yang kurang mengerti masalah keamanan atau tidak cukup peduli tentang hal itu. Ambil contoh di sebuah perusahaan, seorang network admin sudah menerapkan kebijakan keamanan dengan baik, namun ada user yang mengabaikan masalah kemanan itu. Misalnya user tersebut menggunakan password yang mudah ditebak, lupa logout ketika pulang kerja, atau dengan mudahnya memberikan akses kepada rekan kerjanya yang lain atau bahkan kepada kliennya. Hal ini dapat  menyebabkan seorang penyerang  memanfaatkan celah tersebut dan mencuri atau merusak datadata penting perusahaan. Membuang sampah yang bagi kita tidak berguna, dapat dijadikan orang yang berkepentingan lain. Misal: slip gaji, slip atm. Barang tersebut kita buang karena tidak kita perlukan, namun ada informasi didalamnya yang bisa dimanfaatkan orang lain.  Atau pada kasus di atas, seorang penyerang bisa berpura-pura sebagai pihak yang berkepentingan dan meminta akses kepada salah satu user yang ceroboh tersebut. Tindakan ini digolongkan dalam Social Engineering.           



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 72   B.  Metode  Metode pertama adalah metode yang paling dasar dalam social engineering, dapat menyelesaikan tugas penyerang  secara langsung  yaitu, penyerang  tinggal  meminta apa  yang diinginkannya: password, akses  ke jaringan, peta jaringan, konfigurasi sistem, atau kunci ruangan. Memang cara ini paling sedikit berhasil, tapi bisa sangat membantu dalam menyelesaikan tugas penyerang.  Cara kedua adalah dengan menciptakan situasi palsu dimana seseorang menjadi bagian dari situasi tersebut. Penyerang bisa membuat alasan yang menyangkut kepentingan pihak lain atau bagian lain dari perusahaan itu, misalnya. Ini memerlukan kerja lanjutan bagi penyerang untuk mencari informasi lebih lanjut  dan biasanya juga harus mengumpulkan informasi tambahan tentang ‘target’. Ini juga berarti kita tidak harus selalu berbohong untuk menciptakan situasi tesebut, kadangkala fakta-fakta lebih bisa diterima oleh target.  Sebagai contoh seperti ini: seorang berpura-pura sebagai agen tiket yang menelepon salah satu pegawai perusahaan  untuk konfirmasi  bahwa tiket liburannya telah dipesan dan siap  dikirim.  Pemesanan dilakukan dengan nama serta posisi target di perusahaan itu, dan perlu mencocokkan data dengan target. Tentu saja target tidak merasa memesan tiket, dan penyerang tetap perlu mencocokkan nama, serta nomor pegawainya. Informasi ini bisa digunakan sebagai informasi awal untuk masuk ke sistem di perusahaan tersebut dengan account target. Contoh lain, bisa berpura-pura sedang mengadakan survei hardware dari vendor tertentu, dari sini bisa diperoleh informasi tentang peta jaringan, router, firewall atau komponen jaringan lainnya.  Cara yang populer sekarang adalah melalui e-mail, dengan mengirim e-mail yang meminta target untuk membuka attachment yang tentunya bisa kita sisipi worm atau trojan horse untuk membuat backdoor di sistemnya. Kita juga bisa sisipkan worm bahkan dalam file .jpg yang terkesan “tak berdosa” sekalipun.  Cara-cara tersebut biasanya melibatkan faktor personal dari target: kurangnya tanggung jawab, ingin dipuji dan kewajiban moral. Kadang target merasa bahwa dengan tindakan yang dilakukan akan menyebabkan sedikit atu tanpa efek buruk sama sekali. Atau target merasa bahwa dengan memenuhi keinginan penyerang- yang berpura-pura akan membuat dia dipuji atau mendapat kedudukan ynag lebih baik. Atau dia merasa bahwa dengan melakukan sesuatu akan membantu pihak lain dan itu memang sudah kewajibannya untuk membantu orang lain. Jadi kita bisa fokuskan untuk membujuk target secara sukarela membantu kita, tidak dengan memaksanya. Selanjutnya kita bisa menuntun target melakukan apa yang kita mau, target yakin bahwa dirinya yang memegang kontrol atas situasi tersebut. Target merasa bahwa dia membuat keputusan yang baik untuk membantu kita dan mengorbankan sedikit waktu dan tenaganya. Semakin sedikit konflik semakin baik. kopral garenx seorang penguasa hacker.  Riset psikologi juga menunjukkan bahwa seorang akan lebih mudah memenuhi keinginan jika sebelumnya sudah pernah berurusan, sebelum permintaan inti cobalah untuk meminta target melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu.  III. METODELOGI PENELITIAN   Dalam Penelitian ini,  penulis  melakukan  analisa  terhadap  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab  kelemahan sistem. Dari sisi fisik, sebuah sistem memang dijamin keamanannya dengan menerapkan teknologi-teknologi terkini. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa faktor-faktor lain yang menjadikan sebuah sistem tersebut lemah dan rentan dari ancaman aktifitas hacking.   IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Social Engineering dapat dicegah dengan mengetahui metode yang sering dilakukan oleh sekelompok orang dalam menjalankan aksinya. Diantaranya adalah sebagai berikut:  1.    Penipuan Hadiah Undian Telkomsel Aksi social engineering yang sedang marak terjadi saat ini adalah penipuan dengan metode SMS (Short Message  Services)  yang  berasal  dari  salah  satu  provider  ternama  indonesia.  Sms  berisi  informasi program undian berhadiah yang dikirim kepada korban. Kemudian korban diarahkan supaya menghubungi pihak perusahaan yag pastinya adalah pelaku untuk melakukan konfirmasi atau klaim atas hadiah yang didapat. Ketika menghubungi nomor yang tercantum dalam SMS, pelaku akan menjalankan metode social engineering dengan memanfaat data yang telah didapat terlebih dahulu. Pelaku akan menuntun korban untuk melakukan klaim hadian dan meminta korban  untuk melakukan transfer biaya klaim.     



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 73   2.    Pembajakan Akun Facebook Berikut contoh yang banyak terjadi di dunia maya yaitu pembajakan akun facebook. Berikut ini penulis menceritakan kronologi kejadian dengan metode social engineering. Korban bekerja sebagai kepala sekolah di sebuah kota. Korban menyadari bahwa akun facebook miliknya dibajak ketika dia mencoba login. Ternyata akun tersebut sudah terkunci karena passwordnya sudah diubah oleh orang lain. Untuk menjalankan  aksinya,  pelaku  mempelajari  karakteristik  dari  korban,  mulai  dari  tempat  bekerja, kehidupan rumah tangga, kondisi keluarga, teman-teman facebooknya untuk dijadikan korban. Lalu Pelaku membuat sebuah skenario berdasarkan orang-orang yang menjadi teman pada facebook tersebut, disesuaikan dengan latar belakang korban dan teman tersebut. Diantaranya:  - Pelaku yang mengaku sebagai korban meminjam uang kepada saudara korban dengan alasan korban tersebut sedang dalam kesulitan saat ini karena anaknya baru saja sakit dan menginap di rumah sakit. Info didapat dari status yang ada di akun facebook korban. - Pelaku mengontak Partner bisnis korban yang cukup dekat selama ini.  3.    Pencurian Informasi Kartu Kredit Kasus berikut yang sering terjadi adalah pencurian informasi kartu kredit yang dilakukan pelaku dengan menyamar sebagai Customer Services (CS). Pelaku berpura-pura menjadi pihak bank yang sedang melakukan survei. Pelaku berdialog dengan korban dan menggali informasi detail mengenai kartu kredit korban.   Pengamanan  sistem  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  algoritma  tertentu  belum  menjamin keamanan sistem. Ketika hacker menyerang sisi psikologis manusia sebagai pusat terlemah sistem, algoritma manapun tidak akan bekerja. Dalam hal ini, perlu dilakukan pencegahan aksi social engineering dalam menagamankan sistem. Sistem yang kemanannya cukup mumpuni seringkali lemah terhadap manusia sebagai brainware. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah:  1.    Pengelolaan data yang tidak terpakai. Data adalah sebuah informasi yang tercatat dan biasanya terekam dalam berbagai media. Data harus dikelola dengan baik supaya pihak yang mempunyai data dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Secara privasi, data dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data yang bersifat umum atau untuk keperluan sharing, dan data yang bersifat privat yang harus dilindungi dari pihak manapun. Dalam sebuah kasus, data yang sifat nya privat seringkali dicuri dan dimanipulasi untuk kepentingan yang dapat merugikan pemilik data. Sebagai contoh kasus adalah pencurian data identitas pemilik sebuah rekening bank yang dilakukan untuk tujuan menjebak korban dengan cara berpura-pura menjadi admin bank yang akan membantu permasalahan teknis menyangkut rekening yang dialaminya. Dalam kasus ini, hacker mencoba  mencari  data  menyangkut  identitas  korban.  Data  mungkin  berisi  identitas  yang  mungkin didapat dari berbagai sumber. Salah satunya adalah tempat sampah. Tempat sampah mungkin saja berisi data-data yang dibutuhkan pelaku social engineering. Tempah sampah bisa saja memuat photocopy slip pembayaran rekening listrik bahkan photocopy kartu identitas yang memuat informasi identitas.  Oleh karena itu, bijak dalam mengelola sampah menjadi sebuah hal yang sepele namun fatal akibat nya jika diabaikan. Upaya pencegahan kasus ini adalah dengan cara membakar sampah-sampah yang mungkin berisi data dan informasi penting.  2.    Pelatihan Karyawan Perusahaan Langkah berikut yang harus dilakukan untuk mencegah soacial engineering cybercrime adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus menyangkut bahaya dan pencegahan aksi social engineering. Langkah ini perlu dilakukan untuk membina karyawan untuk dapat mengantisipasi maraknya aksi social engineering ini. Karyawan perusahaan harus dilatih tentang menjaga privasi perusahaan. Perusahaan juga perlu memberikan penyuluhan kepada semua divisi untuk menjaga privasi data perusahaan.  3.    Waspada dengan segala situasi yang dicurigai sebagai aksi social engineering Menumbuhkan sikap waspada adalah sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi   social engineering. Ketika ada seseorang yang menghubungi baik via telepon maupun media komunikasi lainnya, patut diwaspadai kebenarannya. Lakukan verifikasi ke pihak terkait mengenai info tentang pihak yang menghubungi dan meminta informasi pribadi.  Jangan pernah memberikan informasi yang  private  kepada  pihak  yang  tidak  dikenal,  walaupun  pihak  tersebut  telah  menginformasikan beberapa informasi.



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 74     V.  KESIMPULAN Dari pembahasan mengenai bahaya dan pencegahan social engineering diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:  1.    Algoritma pengamanan data tidak menjamin data private bebas dari hacker, dikarenakan dengan aksi social engineering hacker dapat dengan mudah mencuri data dengan memanfaatkan kelalaian korban.  2.    Pelaku aksi social engineering seringkali adalah orang yang dekat dengan korban, mengingat data mengenai korban didapat dari kedekatannya dengan korban.  3.    Aksi social engineering dapat dicegah dengan berbagai upaya, antara lain dengan mengamankan setiap informasi baik yang bersifat public maupun private, melakukan pelatihan kepada karyawan tentang bahaya aksi social engineering, tetap waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan,    Daftar Pustaka  [1]  ANDI. (2003), Memahami Model Enskripsi dan Security Data, Yogyakarta. Wahana Komputer.  [2]  Ariyus, Dony. 2008. Pengantar Ilmu Kriptografi : Teori, Analisis dan Implementasi, Penerbit Andi:Yogyakarta.  [3]  Ariyus, Dony. 2006. Computer Security. Penerbit Andi:Yogyakarta. [4]    Ariyus,     Dony.     2006.     Computer     Security.     Penerbit Andi:Yogyakarta.  [4]  Kurniawan, Yusuf, 2004. Kriptografi. Keamanan Internet dan jaringan Komunikasi. Penerbit Informatika. Bandung. [5]  Munir, Rinaldi. 2006. Kriptografi. Penerbit Informatika:Bandung. [6] S’to. 2011. CEH (Certified Ethical Hacker) 400% Illegal. Penerbit Jasakom. Jakarta. [7] http://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_%28security%29 


