
enanggapi kabar masuknya Project Loon ke MIndonesia, Pratama D. Persadha (Chairman 
& Founder Communication & Information 

System Security Research Center/CISSReC) dalam 
wawancara tertulis dengan InfoKomputer 
menyatakan bahwa Project Loon ini sebenarnya bisa 
membantu Pemerintah RI untuk melakukan 
percepatan akses internet di Indonesia. “Setidaknya 
pemakai internet di tanah air hampir menyentuh 
angka 90 juta orang. Potensi ekonominya juga 
sangat luar biasa, ini bisa dilihat dari berbondong-
bondongnya e-Commerce asing masuk ke pasar 
Indonesia,” tuturnya.

Namun menurut Pratama, pelaksanaan teknis 
Project Loon tidak boleh menggangu keamanan 
nasional secara keseluruhan. “Google sudah 
menyatakan akan membangun Project Loon di 
berbagai negara, dengan target seluruh dunia 
terkoneksi internet. Dan yang paling penting untuk 
digarisbawahi adalah balon udara tersebut 
stateless. Ini jelas menjadi pertanyaan bagaimana 
nantinya dihadapan hukum negara dan 
internasional. Berada di atas negara-negara, namun 
statusnya stateless. Ini jelas memperkuat posisi 
Google, namun mengesampingkan posisi negara-
negara, salah saunya Indonesia,” tambahnya lagi.

Menurut Pratama, dalam pandangan keamanan 
nasional kita harus bersikap curiga dan waspada. 
Apalagi balon milik Google akan menjadi “jalan” 
bagi lalu lintas informasi dan komunikasi, tidak 
hanya oleh masyarakat dan swasta, tapi juga oleh 
pejabat negara. Apalagi untuk percobaannya, 
Google Loon akan ditempatkan di Sumatera, 
Kalimantan dan Papua. Sumatera dan Kalimantan 
wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. 
“Tentu pemerintah harus berhati-hati, terutama 
wilayah Papua sensitif, tidak hanya karena SDA-nya, 
tapi juga gerakan separatisnya. Jangan sampai 
dimanfaatkan asing untuk menekan pemerintah,” 
paparnya.

Oleh karena itu, secara teknologi, Pratama 
menyarankan pemerintah untuk memastikan betul 
(tidak hanya melalui pernyataan Google) bahwa 
pemerintah Indonesia memiliki akses seratus 
persen terhadap seluruh data yang dilewatkan 
melalui balon google. “Kita ketahui selama ini 
penanganan-penanganan tindak kejahatan seperti 
terorisme, korupsi, sangat-sangat mengandalkan 
kemampuan law enforcement untuk mendapatkan 
akses data dari provider telekomunikasi. Dapat 
dibayangkan jika pemerintah tidak mempunyai 
akses data ke Google Baloon, maka terorisme akan 
semakin sulit diatasi. Dalam kata lain perlu diingat 
bahwa pengguna Google Baloon ini bisa jadi tidak 
hanya pihak yang bermaksud baik, tetapi sangat 
berpotensi juga dimanfaatkan untuk tindak 
kejahatan,” papar Pratama.

Melihat Sisi Lebih Luas
Namun, bukankah Project Loon hanya dianggap 
sebagai “BTS terbang” atau “flying tower”, yang 
bermanfaat untuk menjangkau wilayah yang lebih 
luas dibandingkan jangkauan BTS di darat? 
“Sebenarnya ini bukan semata masalah Loon 
tersebut sebagai BTS. Namun perlu dilihat dari sisi 
bagaimana dan di mana pengelolaannya. Balon 
udara yang stateless itu nantinya bagaimana status 
hukumnya. Jadi wajib melihat permasalahan ini dari 
kacamata yang sangat luas, tidak hanya terkait BTS 
dan satelit, faktor keamanan nasional menjadi hal 
yang perlu serius diperhatikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Project Loon juga tidak 
bisa dianalogikan sebagai BTS, lalu kita merasa 
aman. “Sebagai contoh, negara-negara barat, 
terutama Amerika Serikat menolak BTS dan 
beberapa produk Huawei asal China, dengan alasan 
keamanan nasional. Menurutnya BTS produksi 
Huawei menjadi salah satu sarana pengumpul data 
dan spionase pemerintah China. Jadi sebenarnya 
pemerintah Indonesia bisa belajar, tidak langsung 
menolak, namun mempelajari lebih dalam dan 

Keinginan pememrintah untuk mempercepat akses 
internet sejalan dengan semakin berkembangnya 
ekonomi kreatif di tanah air. Dimana salah satu 
tumpuannya adalah akses internet yang mumpuni. 
Untuk itu pemerintah melirik Google Loon, sebuah 
terobosan teknologi yang dinilai murah dan cepat 
dalam membangun infrastruktur internet di Indonesia.

Namun Google Loon ini bukan tanpa masalah sama 
sekali. Adanya kecurigaan Google menjadi bagian dari 
skenario mata-mata asing kembali menyeruak ke 
publik. Apalagi Google sudah menyatakan akan 
“membantu” mengendalikan Loon mereka dari 
markas pusatnya di Mountain View, California. Jelas ini 
mengusik keamanan nasional tidak hanya Indonesia, 
namun juga negara-negara yang juga menggunakan 
Google Loon.

Belum lagi klaim Google bahwa Loon mereka akan 
berada di luar wilayah negara manapun, meski 
posisinya ada di “langit” sebuah negara. Masalah 
yuridiksi ini menjadi pertanyaan serius.

Namun yang perlu dipertanyakan lebih serius adalah 
sejauhmana para pejabat kita mengerti apa yang 
bahaya dan tidak bagi NKRI. Jangan sampai 
ketidaktahuan ini membuat negara membuat sebuah 
regulasi yang membuka celah keamanan yang sangat 
serius.

Perlu diingat dalam era digital, kegiatan mata-mata 
mulai dari hulu sampai hilir melibatkan teknologi 
informasi sebagai ujung tombak. Ini sekaligus 
mengurangi ketergantungan pada model human 
intellegence.
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JAKARTA - Meski dirasa sangat 
bermanfaat, keberadaan WiFi publik yang 
bebas diakses siapapun bila tidak disertai 
edukasi dan pengamanan menjadi resiko 
tersendiri. Pemerintah maupun pengelola 
WiFi publik sedari awal sudah harus 
menyadari bahwa memberikan akses 
internet yang tanpa pengamanan sangat 
berbahaya.

Pakar keamanan cyber Pratama Persadha 
Resiko menjelaskan kepada Okezone, 
Senin (4/4/2016), risiko diretas sangat 
besar, apalagi jika sistemnya terintegrasi 
ke kantor pemerintah lainnya. Jadi dari 
satu lubang bisa meretas ke sistem lain 
milik pemerintah.

Begitu juga para pengguna WiFi publik 
harus menyadari bahwa saat masuk ke 
jaringan, risiko perangkat diakses orang 
lain juga terbuka lebar. Untuk para 
pengelola WiFi publik, khususnya 
pemerintah perlu menambahkan 
pengamanan pada jaringan internet yang 
dipakai, bisa berupa enkripsi dan Virtual 
Private Network.

Tidak kalah penting adalah edukasi 
kepada masyarakat sebagai pengguna. 
Pertama, jangan sekali-kali mengatur 
smartphone, tablet dan laptop untuk 
otomatis langsung tersambung ke jaringan 
WiFi. Bisa jadi tanpa diketahui oleh 
pengguna, perangkat mereka masuk ke 
jaringan WiFi yang tidak aman, dan bisa 
diretas oleh orang lain.

Ilustrasi (engadget.com)

Usahakan WiFi dalam keadaan mati bila 
tidak digunakan, juga untuk menghemat 
daya. Selain itu, penggunaan VPN yang 
sudah tersedia pada setiap OS juga 
penting. Minimal untuk mengamankan 
privasi dan menghindari aksi intip pada 
koneksi kita.
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mengajukan regulasi khusus untuk Project Loon dari 
Google,” tambah Pratama.

Pratama juga menekankan pentingnya mencermati 
keinginan Google untuk membangun Project Loon di 
seluruh dunia, yang balonnya sendiri berstatus 
stateless. “Jadi bisa dibayangkan bagaimana balon-
balon tersebut terhubung satu sama lain keluar dari 
wilayah NKRI dan kita tidak punya akses sepenuhnya 
terhadap balon tersebut, karena dikelola secara satu 
sistem oleh Google. Lalu dimana posisi Indonesia 
sebagai salah satu negara yang “disinggahi” Google 
Loon?” katanya.

Pratama menambahkan bahwa kita sedang berbicara 
tentang sebuah proyek yang dibangun asing. Dan 
dalam jangka panjang, menjadikan akses informasi 
dan komunikasi begitu telanjang tanpa bisa kita 
menjaganya. Karena itu, ia mengingatkan tanpa 
pengamanan dan pengawasan yang cukup terhadap 
internet, Indonesia akan menjadi bulan-bulanan tidak 
hanya oleh negara tetangga, tapi juga korporasi 
multinasional dan para pejahat di dunia maya.

“Dengan kondisi internet sekarang saja, pengakses 
dark web sudah begitu besar. Bila tidak didukung 
dengan regulasi dan pengamanan yang sepadan, 
bisa jadi kondisi tanah air bisa kurang kondusif. Tentu 
kita tidak ingin rahasia negara, informasi penting, 
dan kebiasaan masyarakat yang terekam datanya 
lewat internet malah dinikmati asing. Apalagi Google 
termasuk raksasa informasi AS yang memberikan 
akses pada pemerintahnya lewat backdoor untuk 
melihat apa saja yang ada di Google,” papar Pratama. 
Hal ini menurutnya mengingatkan kita pada PRISM, 
sebuah proyek mata-mata yang dilakukan oleh 
National Security Agency (NSA) AS dan beberapa 
negara sekutunya.

Cyber Network Exploitation
Pratama memaparkan bahwa dalam operasi 
peperangan dunia maya (cyber warfare), dikenal 
istilah Cyber Network Exploitation (CNE). CNE Ini 
merupakan tahap pengumpulan data, dan salah 

satunya adalah lewat Open-Source Intelligence 
(OSINT). Tujuan utama dari OSINT tidak hanya 
mengumpulkan data dari sumber yang tidak rahasia. 
Lebih jauh OSINT memiliki tugas mengubah data 
sensitif yang tidak mudah didapat bahkan rahasia, 
menjadi data terbuka yang bisa dimanfaatkan. 
Contohnya wilayah strategis yang kaya akan sumber 
daya mineral, ataupun jumlah serta penyebaran 
tenaga medis di tanah air.

Menurut Pratama, tentu sah-sah saja jika kita 
memandang Project Loon dari Google sebagai bagian 
OSINT. Dalam situasi ini, Project Loon bisa saja 
bertugas membuka akses dan mengumpulkan 
informasi seluas-luasnya bagi kepentingan negara-
negara tertentu dan bisnis mereka.

Solusi
Karena itu, sebagai solusi agar semua pihak bisa 
diuntungkan oleh adanya Project Loon ini, Pratama 
mengusulkan beberapa butir solusi. Yang pertama 
adalah Google harus secara utuh mentaati aturan 
main di Indonesia. “Jangan hanya mentaati peraturan 
tentang pemakaian satelit iridium di tanah air, namun 
tentang status balon udara yang ada di stratosphere 
di atas wilayah NKRI juga harus jelas,” kata Pratama.

Yang kedua, pemerintah RI juga harus diberi akses 
penuh untuk mengontrol dan mengelola sistem serta 
infrastruktur pendukung Project Loon. “Yang jelas, 
kita harus memaksa Google untuk membangun 

seluruh infrastruktur utama dan pendukung di tanah 
air. Jangan sampai peristiwa e-KTP terulang kembali. 
Jadi pembuatan Google Loon untuk Indonesia, harus 
100% di tanah air, termasuk sistemnya serta 
infrastrukturnya,” kata Pratama.

Menurut Pratama, ia melihat bahwa pemerintah RI 
perlu tegas pada Google bila memang menginginkan 
Project Loon berjalan di Indonesia. Bahkan Google 
harus mau memberdayakan industri tanah air untuk 
membangun sarana prasarana utama dan 
pendukung Project Loon. “Karena dalam jangka 
panjang, jelas keuntungan Google jauh lebih besar 
dibandingkan dengan resiko keamanan yang 
dihadapi oleh Indonesia,” jelasnya.

Google juga harus mau secara tertulis berkomitmen 
untuk tidak memberikan akses pada pemerintah AS 
untuk mengakses sistemnya. “Karena ini isu sensitif 
di tengah perang informasi yang mulai terbuka ke 
publik. Kita tidak bisa main-main, karena Google 
menyediakan jalan tol untuk lewatnya komunikasi 
dan informasi di tanah air. Siapa regulator dan 
pemegang sistem di sana, menjadi penguasa dengan 
akses serta keuntungan luar biasa,” ujarnya lagi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Direktur 
Pamsinyal Lembaga Sandi Negara ini menambahkan 
bahwa jika Project Loon ini terlaksana, informasi dan 
komunikasi penting negara tentu akan ada yang 
melewati proyek Google itu. Oleh karena itu, ia 
menyarankan untuk mengamankannya dengan 
eknripsi dan teknologi dari Lembaga Sandi Negara 
(Lemsaneg). “Tapi ini proses panjang, karena belum 
semua sadar akan pentingnya melindungi data, 
komunikasi dan informasi dengan enkripsi. Bahkan 
masih banyak pejabat negara berkirim info penting 
lewat email gratisan dan tanpa enkripsi. Ini yang jadi 
santapan empuk dan bisa dibuka ke publik, seperti 
kasus Wikileaks,” pungkas Pratama

(Tulisan di atas dimuat pada majalah InfoKomputer 
edisi April 2016)

Lalu menutup akses perangkat lain untuk 
masuk pada laptop dan perangkat kita. 
Khusus pada Windows bisa diatur lewat 
control panel dan sharing connection. Ini 
mencegah saat kita di WiFi publik, orang 
mendeteksi perangkat kita terbuka untuk 
diakses orang.

Hal ini sangat sering terjadi terutama di 
perkantoran, di mana setting default 
adalah terbuka aksesnya. Sehingga sering 
terjadi file yang hilang maupun tiba-tiba 
dicopy oleh orang lain.

Cara paling aman adalah dengan tidak 
menggunakan WiFi publik yang ada. 
Apalagi dengan smartphone yang saat ini 
sudah bisa disetting menjadi WiFi hotspot 
tethering, jadi lebih memudahkan. Namun 
jangan lupa dibuat password, agar tidak 
semua orang bisa mengakses WiFi yang 
kita gunakan.

(Okezone)

Perhatikan Ini Saat Pakai WiFi di Tempat Umum



Jakarta - Situs e-commerce semakin 
bergeliat di Indonesia. Netizen seakan 
sudah tak canggung lagi untuk belanja 
online, begitu pula dengan para pebisnis 
dunia maya yang terus menjamur coba 
mencari peruntungan.

Namun di tengah geliat tersebut, 
industri e-commerce Indonesia tengah 
mendapat cobaan. Cobaan pertama 
adalah masih munculnya laporan soal 
isu keamanan saat bertransaksi online.

Untuk isu ini, Lazada dalam beberapa 
hari terakhir jadi e-commerce yang 
paling banyak mendapat sorotan 
lantaran bobolnya akun pengguna 
mereka yang disalahgunakan pihak tak 
bertanggungjawab.

Lazada sendiri mengklaim bahwa 
sistemnya tidak jebol. Menurut e-
commerce yang sahamnya baru saja 
dibeli Alibaba itu, kemungkinan besar 
adanya phising terhadap akun korban, 
sehingga peretas berhasil mengambil 
username dan password.

Pakar keamanan cyber Pratama 
Persadha mengungkapkan bahwa yang 
paling utama adalah peningkatan 
keamanan pada sistem e-commerce. 
Menurutnya, tidak bisa begitu saja 
menyalahkan konsumen sebagai 
pengguna.

"e-commerce ini industri besar di era 
digital, tentu harusnya punya modal kuat 
untuk meningkatkan keamanan pada 
sistem mereka. Kalau benar phising, 
minimal pada sistem e-commerce bisa 
mendeteksi awal dan secara otomatis 
mengaktifkan model keamanan two 
factor authentification misalnya," jelas 
Pratama.

Ditambahkan olehnya, penggunaan 
kartu kredit dalam proses pembayaran 
adalah salah satu yang diincar oleh 
peretas. Karena itu, perlu mendapat 
perhatian cukup serius dari para pelaku 
e-commerce Indonesia.

"Masih ada e-commerce yang dalam 
transaksi lewat kartu kredit tidak 
menggunakan otentifikasi tambahan 
lewat nomor seluler misalnya, jelas ini 
sangat disayangkan. Lalu sejauh mana 
pengamanan informasi kartu kredit, 
publik sebagai konsumen juga harus 
diberitahu dan diyakinkan," terangnya.

Untuk diketahui, para korban menyadari 
akun Lazada-nya diretas setelah 
menerima email konfirmasi pembelian 
dan pembayaran. Padahal mereka sama 

sekali tidak melakukan aktivitas 
pembelian di Lazada. Cross site 
scripting, modus phising dengan inject 
script di web resmi juga kemungkinan 
dilakukan para pelaku, sehingga user 
tidak sadar terjadi identity thieft atau 
pencurian username dan password.

"Kita mengapresiasi dengan adanya 
konfirmasi pembelian dan pembayaran. 
Namun tentu diperlukan model 
pengamanan sistem e-commerce lebih 
dari itu. Adopsi two factor 
authentification serta teknologi enkripsi 
yang lebih kuat dan yang paling penting 
perbaikan model edukasi pada 
konsumen, terutama terkait official SMS 
dan email," jelas Chairman lembaga 
riset keamanan cyber CISSReC 
(Communication and Information System 
Security Research Center) ini.

Pratama juga berharap ke depan 
pemerintah lebih bisa mengatur regulasi 
e-commerce agar keberadaanya tidak 
hanya mengeruk pundi rupiah dari 
masyarakat, tapi juga memastikan 
keamanannya.

"Selama ini yang ramai tentang e-
commerce hanya soal pajak saja. 
Dengan kejadian ini semoga pemerintah 
bisa cukup perhatian untuk memaksa e-
commerce yang beroperasi di Indonesia 
mau menerapkan standar keamanan 
yang tinggi, sehingga masyarakat tidak 
perlu lagi khawatir," tegasnya.

Data Kemenkominfo sendiri 
menunjukkan kenaikan signifikan 
transaksi e-commerce di Indonesia. 
Diperkirakan nilai transaksi e-commerce 
tahun 2016 mencapai USD 4,89 miliar, 
naik dari tahun 2015 sebesar USD 3,56 
miliar.

Protes Pajak Cuma-cuma

Adapun cobaan kedua, seperti yang 
sudah disinggung Pratama, adalah 
terkait pajak cuma-cuma yang 
dikenakan untuk sejumlah layanan e-
commerce.

Menurut Ketua Umum Asosiasi e-
Commerce Indonesia (IdEA) Daniel 
Tumiwa, beberapa anggota IdEA sudah 
dikenakan pajak cuma-cuma. Namun 
sayang, Daniel yang juga menjabat 
sebagai CEO OLX enggan mengungkap 
e-commerce yang dimaksud dan berapa 
besaran pajak cuma-cuma tersebut.

Yang pasti, lanjutnya, pajak cuma-cuma 
ini salah satunya menyasar listing iklan 
yang ditampilkan secara gratis. "Model 
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bisnisnya kan gratis. Jual barang online. 
Tidak di-charge. Tapi kantor pajak cap 
mereka masuk ke kategori yang harus 
membayar pajak cuma-cuma," imbuh 
Daniel.

Padahal sifat dasar internet adalah 
gratis, dan cara membangun pengguna 
awal adalah dengan memberi 
produk/layanan gratisan.

"(Pajak cuma-cuma ini) sudah 
diberlakukan untuk member IdEA. Jadi 
member itu harus bayar, nilainya besar 
dan untuk memproses keberatan harus 
bayar atau setor dulu. Nilainya besar, 
dan uang itu bagi pemain baru sangat 
berarti untuk operasional," Daniel 
melanjutkan.

Jika pajak itu terus diberlakukan maka 
diyakini akan menakuti semua startup. 
Sebab, bertolak belakang dengan 
program Presiden Joko Widodo terkait 
The Digital Energy of Indonesia.

"(Pajak cuma-cuma) ini akan membuat 
Program e-commerce Road Map bubar. 
Karena semua startup akan mulai 
dengan service gratis," pungkasnya, 
tanpa mau menyebut besaran pajak 
cuma-cuma e-commerce yang 
disetorkan dan seperti apa cara 
penghitungannya.

Sementara itu, pendiri dan CEO 
BukaLapak Achmad Zaky menyebut 
pajak cuma-cuma bagi pebisnis e-
commerce ini sebagai aturan yang aneh. 
Pasalnya, pungutan pajak itu dikenakan 
terhadap suatu objek yang gratis.

"Mereka kira itu promo, bermula di situs 
iklan baris, kan listing, Pendapatan 
mereka kan dari iklan. Penjual listing di 
situ kan yang dapat duit. (Ditjen) pajak 
mengira ada yang diuntungkan, 
sebenarnya kan pajak sudah dapat dari 
fitur premium. Tapi ini ada pajak 
tambahan dari listing yang gratis," 
paparnya saat berbincang dengan 
detikINET, Jumat (15/4/2016).

"Kalau menurut saya agak aneh dan 
berlebihan. Kan perusahaan (e-
commerce) kan gak dapat apa-apa (dari 
iklan gratis itu), memang penjualnya 
untung. Anehnya, orang posting (jualan) 
di Facebook gratis kok. Jadi semua 
pemain e-commerce pasti menolak," 
Zaky menandaskan.

(detik.com)
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JAKARTA - Ketergantungan infrastruktur 
strategis sebuah negara pada teknologi 
informasi dan komunikasi terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi 
ini secara langsung meningkatkan 
ancaman kerusakan, baik dari bencana 
alam maupun serangan cyber yang 
dilakukan teroris dan pihak asing.

Negara kini menghadapi dua ancaman 
serius di dunia maya. Pertama adalah 
ancaman serangan cyber baik dari 
negara lain maupun hacker dengan 
afiliasi tertentu. Kedua adalah ancaman 
Akonten negatif, seperti pornografi, 
bullying dan hate speech yang cukup 
hangat di Tanah Air beberapa waktu 
terakhir.

Pratama Persadha, Chairman CISSReC 
(Communication and Information System 
Security Research Center) menjelaskan, 
diperlukan kebijakan yang integral untuk 
memperkuat pertahanan cyber 
infrastruktur strategis di Indonesia. 
Sektor pertahanan-keamanan, 
informasi-komunikasi, kesehatan, 
pangan, air, transportasi, perbankan, 
pangan, kesehatan, energi dan 
pemerintahan harus mendapatkan 
perhatian serius dari negara. Ada 
sembilan  kebijakan integral yang bisa 
digunakan untuk memperkuat 
pertahanan cyber:

Pemerintah yang Efektif
Pemerintah membangun visi dan misi 
pertahanan cyber yang integral. Lalu 
dilanjutkan dengan koordinasi antara 
lembaga Negara dan kementerian. 
Pemerintah juga harus membuat 
struktur pertahanan cyber untuk 
memperjelas pola komunikasi dan 
komando antar pihak. Beberapa pihak 
yang terkait antara lain Lembaga Sandi 
Negara (Lemsaneg), Kemenkopolhukam, 
Kemenkominfo, Kemenhan, TNI, Polri, 
Kemenristekdikti, akademisi, praktisi 
keamanan TI dan cyber.

Legislasi dan Regulasi
Tidak hanya membuat dan memperkuat 
regulasi tentang cyber law saja, tetapi 
juga menghasilkan kebijakan yang 
mendukung segala hal yang 
berhubungan langsung dengan langkah 
pengamanan cyber. Misalnya arah 
legislasi harus memperkuat edukasi, 
pembentukan SDM, riset, industri 
pertahanan cyber dalam negeri dan 
pembentukan badan di bawah 
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kementrian untuk menunjang keamanan 
cyber.

Cyber Security Technology Framework
Ini bisa dilakukan oleh 
Kemenkopolhukam, Kemenristekdikti 
dan Kemenhan bersama dengan 
Lemsaneg maupun Badan Cyber 
Nasional (BCN, bila sudah terbentuk), 
juga tidak menutup kemungkinan 
lembaga-kementrian lain untuk ikut 
serta. Ketiganya bisa menentukan 
standar keamanan cyber seperti apa 
yang dibutuhkan oleh negara, utamanya 
untuk melindungi sektor dan 
infrastruktur strategis.

Membangun Kultur Keamanan dan SDM
Bagaimanapun canggihnya sebuah 
teknologi, sekali lagi tergantung pada 
manusia sebagai operatornya, jadi SDM 
tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Disinilah negara membangun kesadaran 
cyber di seluruh jajaran pemerintahan, 
dari atas sampai bawah, juga pihak 
swasta terkait.

Ilustrasi (mosaicsec.com)

Research and Development Road Map
Fokusnya bisa dilakukan dengan 
kerjasama Kemenristekdikti, Lemsaneg 
dan BCN bisa mendorong riset dan 
teknologi seperti apa yang benar-benar 
dibutuhkan oleh negara. Selain itu juga 
harus bisa menumbuhkembangkan 
indusri keamanan cyber bersama 
kementerian terkait.

Pemakaian Produk Dalam Negeri
Dunia cyber ini tanpa batas dan bisa 
dikontrol dari manapun. Ini menjadi 
peluang sekaligus ancaman. Oleh 
karena itu pemerintah harus mau 
membangun dan memastikan 
pemakaian produk dalam negeri.

Public Relations
Diperlukan “Public Relations” untuk 
memastikan semua pihak terkait tahu 
serta melaksanakan road map besar 
penguatan pertahanan cyber sektor dan 
infrastruktur strategis. Karena tidak 
hanya melibatkan instansi negara, 
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namun peran pihak swasta juga sangat 
besar.

Membaca Serangan
Negara harus memastikan mempunyai 
sistem yang bisa membaca dan bereaksi 
cepat terhadap serangan, tidak hanya 
sebatas menerima informasi dan 
mengumumkan adanya serangan. 
Indonesia sudah mempunyai ID-SIRTII 
yang berada di bawah Kemenkominfo, 
namun memang fungsinya masih belum 
cukup ampuh untuk bereaksi terhadap 
serangan.

Kolaborasi Internasional
Diperlukan kerjasama dengan lembaga 
lain di dunia internasional. Bisa antar 
lembaga negara, maupun langsung 
antar penelitinya. Tidak hanya bertukar 
informasi, namun juga dalam rangka 
meningkatkan SDM pertahanan cyber.

(Okezone)

Sekilas CISSReC
CISSReC berdiri pada 14 Oktober 2014, 
didirikan oleh anak bangsa yang peduli 
dengan kondisi keamanan digital di 
Indonesia. 

Sejak didirikan, CISSReC telah mendapatkan 
tempat di masyarakat. Tulisan, gagasan dan 
pendapat CISSReC telah mendapat apresiasi 
luas. Ini menjadikan kami lebih optimis, 
karena keamanan digital saat ini menjadi hal 
yang sangat penting. Segala sesuatu hampir 
seluruhnya mendapatkan sentuhan digital.

Lebih jauh kami berusaha untuk lebih 
kontributif dalam memberikan eduksi kepada 
masyarakat. Kami berharap masukan dan 
kritikan yang menjadikan kami lebih bisa 
diterima oleh semua kalangan. (Red)

info@cissrec.org
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