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Latar Belakang
Berawal dari maraknya kasus dan pengaduan dari berbagai terhadap kasus carding yang terjadi sekitar tahun 2000, kemudian disusul kasus web defacement pemilu tahun 2004 serta
tuntutan dari APEC serta ITU maka beberapa lembaga menyepakati untuk bersama sama
membangun ekosistem internet yang sehat di Indonesia. Lembaga lembaga tersebut adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DIRJENPOSTEL (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi).
POLRI (Kepolisian Repulik Indonesia).
KEJAGUNG (Kejaksaan Agung Republik Indonesia).
BI (Bank Indonesia).
APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).
AWARI (Asosiasi Warung Internet Indonesia).
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia.
MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia).

Kementrian Komunikasi dan Informatika kemudian melalui Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan
Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet selain mewajibkan para penyelanggara
internet melaksanakan pengamanan internet juga membentuk ID-SIRTII/CC sebagai pusat
koordinasi insiden nasional di Indonesia.

Dasar Hukum
1. Undang Undagan Dasar
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
4. Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 dan revisinya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/11/2011
5. Peraturan Presiden no 53 tahun 2017
6. Peraturan Presiden no 133 tahun 2017
7. Keputusan Kepala BSSN no 24 tahun 2018

Visi Misi
Visi ID-SIRTII/CC:
“Membangun lingkungan internet Indonesia yang aman, nyaman dan kondusif”
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Misi ID-SIRTII/CC:
“Meningkatkan pertumbuhan internet di Indonesia melalui upaya kampanye kesadaran terhadap pengamanan teknologi dan sistem informasi, mengawasi/monitoring potensi insiden
keamanan, mendukung penegakan hukum, menyediakan dukungan teknis“.
Tujuan Dibentuknya ID-SIRTII/CC
Tujuan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet berdasarkan
pada
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
16/PER/M.KOMINFO/10/2010 adalah untuk :
•
•
•

Mendukung terlaksananya proses penegakan hukum;
Menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol
internet yang aman dari berbagai macam potensi ancaman dan gangguan;
Mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya pencegahan, pendeteksian, peringatan dini dan mitigasi
insiden pada infrastruktur strategis.

Ruang Lingkup Tugas ID-SIRTII/CC
Ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet
yang dilakukan oleh Id-SIRTII/CC berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 meliputi :
1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait untuk melakukan
upaya pengamanan terhadap pemanfaatan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
2. Melakukan koordinasi pencegahan, pemantauan, pendeteksian dan peringatan
dini terhadap ancaman dan gangguan serta penanganan insiden pada jaringan
telekomunikasi berbasis protokol internet khususnya infrastruktur strategis;
3. Melakukan pembangunan dan atau penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan
dan pengembangan sistem database, analisis, pemantauan dan pengamanan
pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang antara
lain berfungsi untuk mendukungan kegiatan pemantauan, menyimpan rekaman
transaksi (log file) serta mendukung penegakan hukum;
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PRESIDEN MENGELUARKAN PERPRES NO 53/2017 TENTANG BSSN
- ID-SIRTII/CC dalam masa transisi menjadi bagian BSSN
- Juara Cyber Jawara berhasil memjadi juara CYBER SEAGAME
dan selanjutnya mewakili ASEAN di Kejuaraan SECCON Jepang
PIMPINAN ID-SIRTII diperpanjang masa tugasnya satu tahun lagi
- Berdasarkan instruksi Menkominfo, ID-SIRTII dipindahkan dari
Ditjen PPI ke Ditjen Aptika
- menjadi salah satu penanda tangan terbentuknya forum CAMP
(Cybersecurity Alliance for Mutual Progress) yg di gagas KISAKorea
PIMPINAN ID-SIRTII diperpanjang masa tugasnya satu tahun lagi
- Menjadi inisiator sekaligus host kejuaraan CTF tingkat ASEAN
(Cyber SEAGAME) pertama di Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus
menjadi pathway bagi pemenang CTF tingkat nasional untuk selanjutnya memiliki kesempatan menuju ke tingkat dunia (SECCON) di
Jepang dan DEFCON CTF di Las Vegas US
PIMPINAN ID-SIRTII diperpanjang masa tugasnya satu tahun
- Nasional Monitoring System –Mata Garuda- di luncurkan

MENJADI HOST OIC-CERT AGM
- terpilih menjadi anggota Steering Committee OIC-CERT
- menjadi salah satu pendiri ANSAC (Asean National Security Action Council)
MENJADI HOST AP-CERT AGM
- Menjadi anggota Steering Committee AP-CERT selama dua tahun
- Cyber Jawara pertama dilaksanakan

2011

STRUKTUR BARU ID-SIRTII , Ketua : Dr
Rudi Lumanto dibantu lima wakil ketua: Muhammad Salahuddin, Muhammad Salman,
Bysiron Wahyudi, Mizamil, Iwan Sumantri

2010

MENJADI ANGGOTA FIRST
- National Internet Security Days pertama

2009
2008

MENJADI ANGGOTA AP-CERT

2007

KELAHIRAN ID-SIRTII/CC
- Ketua : Prof Eko Indrajit dan dibantu wakil
ketua Muhammad Salahuddin dan para manajer Bysiron Wahyudi, Mizamil, IGN Mantra
dan Rapin Mudiarjo

SALAH SATU PENDIRI dan ANGGOTA
OIC-CERT
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2018

- 3 Januari 2018 Presiden melantik kepala Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) yang baru : Mayjen Dr Djoko Setiadi
- 5 Januari 2018 Tim Pimpinan Idsirtii dipanggil menghadap pak
Kepala BSSN pemberitahuan secara resmi bahwa ID-SIRTII menjadi bagian dari BSSN dan ID-SIRTII diminta melaksanakan tugasnya seperti biasa.
- April 2018 : ID-SIRTII ditempatkan dibawah Pusat Operasi
Kemanan Siber Nasional (PusOpkamsinas) sebagai lembaga tekno
struktur BSSN.
- Juni 2018 : ID-SIRTII mengikuti kegiatan FIRST AGM ke 30 di
Kuala Lumpur Malaysia bersama Kepala PusOpsKamsinas BSSN.
- Juni 2918 : ID-SIRTII bersama dengan delegasi dari Deputi Penanggulangan dan Pemulihan (D3-BSSN) mengikuti kegiatan National CSIRT meeting di Kuala Lumpur menjadi pembicara
menyampaikan kondisi terkini kelembagaan ID-SIRTII setelah
bergabung dengan BSSN
- October 2018 : ID-SIRTII bersama dengan delegasi dari D3
mengikuti kegiatan AP-CERT AGM di Shanghai China
- 13 November 2018 : Penyelenggaraan acara tahunan National Internet Security Days (NISD) dan pemberian penghargaan (BSSN
Award) terhadap mereka yang memiliki kontribusi ke keamanan siber nasional
- 26 November 2018 : ID-SIRTII bersama dengan delegasi dari D3
mengikuti kegiatan OIC-CERT AGM di Iran. Indonesia terpilih
menjadi Deputy Chair OIC-CERT periode 2019-2020
- Desember 2018 : Tim perwakilan Indonesia (Juara cyber jawara)
menjadi juara di kejuaraan computer hacking se Asia Tenggara (
Cyber SeaGame) di Bangkok. Juara kedua kalinya berturut turut sejak tahun lalu
- Desember 2018 : Tim perwakilan Indonesia ( Juara Cyber Jawara
dan Cyber Seagame) berhasil mendapat peringkat delapan di kejuaraan Internasional Hacking di Tokyo Jepang (Japan Seccon : Security Contest)

2017

PRESIDEN MENGELUARKAN PERPRES NO
53/2017 TENTANG BSSN, Di lanjutkan dengan
PERPRES no 133/2017
- ID-SIRTII/CC dalam masa transisi menjadi bagian BSSN
- Tim perwakilan Indonesia yaitu Juara Cyber Jawara berhasil memjadi juara CYBER SEAGAME
dan selanjutnya mewakili ASEAN di Kejuaraan
Japan SECCON di Tokyo
- Tim perwakilan Indonesia meraih tempat ke
delapan dalam kejuaraan SECCON di Tokyo

Laporan Pemantauan Keamanan Internet
Indonesia 2018

Id-SIRTII melakukan pemantauan kondisi keamanan internet Indonesia dengan
menggunakan beberapa jalur pemantauan yaitu pemantauan jaringan infrastrutkur
Internet Indonesia dengan menggunakan Mata Garuda, pemantauan menggunakan
jaringan honeynet id-SIRTII, pemantauan dari Jaringan CERT global,
pemantauan dari laporan publik dan pemantauan lewat R&D Id-SIRTII.

Laporan Pemantauan Keamanan Internet
Indonesia 2018

232,447,974
total serangan

Berdasarkan hasil pemantauan lalu lintas (trafik) anomali internet nasional dari
bulan Januari sampai bulan Desember 2018, didapatkan sebanyak 232,447,974
serangan siber ke jaringan Indonesia. Port yang terbanyak menjadi target diserang
adalah port 123. Negara yang menjadi sumber serangan terbanyak berasal dari
Indonesia, dan yang menjadi target serangan siber terbanyak adalah Indonesia.
Hasil pemantauan jaringan web menemukan 16,939 kasus insiden website
(defacement) dengan domain terbanyak menjadi target adalah domain go.id.
Ancaman terbesar ke Indonesia tahun ini adalah ancaman malware yang
aktivitasnya tercatat sebesar 122 juta dalam tahun ini.

Pemantauan Trafik dan Deteksi Intrusi
2018

Hasil pemantauan lalu lintas (traffic) anomali nasional dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2018, didapatkan sebanyak 232.447.974 serangan. Tercatat lalu lintas anomali
terendah pada bulan Oktober sebanyak 5.586.744 serangan dan lalu lintas anomali tertinggi pada
bulan Juni 35.023.485 serangan. Lalu lintas (traffic) anomali nasional pada bulan Juni lebih
tinggi dari rata-rata serangan pada tahun 2017 sebanyak 17.141.756,42.

Pemantauan Trafik dan Deteksi Intrusi
2018

80,325,815
37,298,158
24,459,816

Hasil pemantauan lalu lintas (traffic) anomali nasional dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2018, didapatkan pula tiga teratas jenis seraangan siber ke Indonesia sepanjang tahun
2018 yaitu serangan tertinggi dengan penggunaan trojan, kedua adalah percobaan pengambil
alihan akun user dan ketiga adalah percobaan serangan DoS.

Pemantauan Celah Keamanan 2018

Sepanjang tahun 2018, ID-SIRTII melakukan pula pemantauan berkaitan dengan
informasi celah keamanan pada website berbasis domain .id. Didapatkan dari hasil
pemantauan sebanyak 1.872 buah website memiliki celah keamanan. Adapun 5
domain peringkat teratas yang didapatkan adanya celah keamanan yaitu, .co.id, .ac.id,
.go.id, .sch.id, dan .or.id. Celah keamanan yang ditemukan ini diindikasikan dapat
dieksploitasi lebih lanjut

Pemantauan Phishing 2018

Pemantauan phishing pada tahun 2018 menunjukkan terdapat sejumlah situs yang
dipalsukan, dibuat mirip dengan aslinya ataupun menyamarkan informasi yang
ditujukan untuk mengelabui pengunjung situs tersebut. Berdasarkan dari hasil
pemantauan terdapat 4.499 tautan (link) phishing, dari angka tersebut 1.654 website
berdomain Indonesia yang terkena atau terindikasi untuk melakukan phishing dan
2.845 website berdomain internasional.

Pemantauan Kebocoran Data
2018

Pemantauan kebocoran data pada tahun 2018 didapatkan data leakage sebanyak
785.967 dari domain dan record. Jumlah tersebut terdiri atas 785.906 record/Line dari
61 berbagai domain .id. Domain yang didapatkan kebocoran data (data leakage) adalah
domain .sch.id, .ac.id, .co.id, .or.id, .go.id, dan .web.id

Pemantauan Aktivitas Malware
2018

Pemantauan ID-SIRTII pada aktivitas malware ini terdiri atas pemantauan aktivitas malware
pada lalu lintas (traffic) anomali, pemantauan aktivitas malware pada insiden website, dan
pemantauan aktivitas malware pada honeypot.
Dari 122.437.819 aktivitas malware yang ditemukan pada tahun 2018 , aktivitas malware
terendah terjadi pada bulan Januari sebanyak 2.327.420 dan aktivitas tertinggi terjadi di bulan
Juli sebanyak 18.828.418 aktivitas,

Pemantauan Insiden Website 2018

Pemantauan website sejak awal Januari hingga akhir Desember 2018 menemukan
telah terjadi 16.939 insiden website (defacement). Kejadian insiden website mengalami
peningkatan dan penurunan setiap bulannya. Tercatat insiden website terendah terjadi
pada bulan Januari sebanyak 1.010 kejadian dan tertinggi pada bulan Maret sebanyak
1.720 kejadian

domain .go.id menempati peringkat
pertama dengan 30,75% lebih sering
terkena defacement, diikuti domain
.ac.id dengan 28,38%, domain .sch.id
dengan 12,58%, domain .co.id dengan
10,92%, domain .id dengan 8,25%,

Laporan Pemantauan Botnet
2018

Botnet adalah singkatan dari Robot Network yaitu merupakan salah satu jenis malware
berbahaya. Botnet menginfeksi komputer yang terhubung ke internet dan setelah
menginfeksi dapat dikendalikan oleh pusat komandonya (command center) untuk
melakukan operasi tertentu.
Jumlah total akses serangan botnet dari IP Address Indonesia tahun 2018 adalah
15,956,879

Pemantauan Insiden dari Laporan Publik
2018

Laporan insiden dari publik berdasar katagori terlihat pada gambar di atas. Dari total
2,885 laporan insiden yang diterima ID-SIRTII dari publik sepanjang tahun 2018, empat
terbeser peringkat pertama adalah aduan terkait Malware, Fraud,DoS dan Vulnerability.
Aduan Insiden Malware adalah aduan mengenai malicious code/ software seperti virus
,worm, botnet, bot, trojan horse dan sejenisnya yang dapat merusak layanan, mencuri
informasi sensitive, mendapatkan akses ke dalam system computer. Aduan terkait
Fraud menerangkan penipuan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian
tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut . Contoh : phishing,scam, spam.
Aduan DoS adalah aduan serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam
jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (resource) yang dimiliki oleh
komputer tersebut sampai computer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya
dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk
memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang. Contoh : DOS,DDOS. Aduan
Vulnerability adalah tentang suatu kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh
penyerang sehingga menyebabkan penyerang mendapatkan akses atau masuk ke
dalam system. Contoh; SQL Injection, Misconfiguration , 0-Day , Data Leak

Pemantauan laporan insiden publik
2018

Pemantauan berdasar laporan insiden dari publik tahun 2018, Id-SIRTII mendapatkan
2.885 pelaporan insiden dari masyarakat. Adapun laporan insiden yang masuk yaitu:
malware sebanyak 1.758 buah laporan, fraud sebanyak 862 laporan, vulnerability
sebanyak 138 laporan, intrusion sebanyak 115 laporan, serangan DOS sebanyak 7
laporan, dan 5 laporan lainnya

Laporan Penilaian Keamanan Internet
Indonesia 2018

Id-SIRTII melakukan self assessment (kajinan mandiri) untuk memahami kondisi
status keamanan internet Indonesia secara kuantitatif. Status ini secara umum bisa
disimpulkan berdasarkan hasil pemantauan kondisi keamanan internet Indonesia
yang didapat ID-SIRTII dan dituangkan dalam bentuk ID-SIRTII index dan
menggunakan instrumen yang disediakan oleh JP/CERT untuk melihat Cyber
Risk dan NCSC untuk melihat kemampuan penanganan insiden Indonesia saat
ini.

Laporan Penilaian Keamanan Internet
Indonesia 2018 : ID-SIRTII Index

ID-SIRTII index ini merupakan hasil penilaian dari Divisi Riset dan Pengembangan ID-SIRTII
berdasarkan semua data pengamatan Id-SIRTII terhadap aktivitas insiden keamanan internet
nasional yang berisikan tentang pemantauan lalu lintas (traffic) anomali nasional, aktivitas
malware, insiden website, informasi celah keamanan, aktivitas manipulasi dan kebocoran data,
serta pelaporan insiden. Dalam tahun 2018 ini, selama lima bulan kondisi keamanan internet
berada pada status sangat buruk, dan dua bulan pada status buruk.

Laporan Penilaian Keamanan Internet
Indonesia 2018 : Cyber Risk Index
INDONESIA STATUS : HIGH RISK

Menggunakan layanan visualisasi resiko di Internet yang dikembangkan oleh JPCERT yg disebut
Mejiro. IDSIRTII menilai index resio Indonesia dibandingkan dengan negara Jepang. Hasilnya
adalah Indonesia berada dalam status Resiko Tinggi. Indonesia memiliki jumlah open UDP
server yang tinggi dan diatas rata rata dunia. Akibatnya sangat rentan terhadap serangan DDoS
melalui amplifying attacks. Jika ini terjadi maka akan banyak layanan layanan di internet yang
mati dan tidak bisa diakses oleh penggunanya.

Laporan Penilaian Keamanan Internet
Indonesia 2018 : Incident Response
Capability Index
ID-SIRTII Capability Maturity

Menggunakan pengukuran berbasis SIM3 model yang dikeluarkan oleh National Cyber Security
Center (NCSC) - Belanda, berapa tingkat maturity kemampuan penanganan insiden dapat dilihat
dari tingkat maturity di CSIRT nasionalnya dalam hal ini ID-SIRTII. Index maturity CSIRT
Nasional Indonesia berada pada level tiga dari nilai maksimum level 4.

Measurement based on SIM3
model facilitated by National
Cyber Security Center Netherlands

