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SISTEM KEAMANAN. KOMPUTER DENGAN MEMBATASI HAK
AKSES DAN PENGGUNAAN PASSWORD
Oleh : Agus Prtnruanto *)
Abstraksi

Dengan semakin kompleksnya pengolahan data dengan komputer, maka
semakin kompleks juga upaya pengamanan dan penyelamatan data dan
informasi yang tersimpan dalam komputer, [<arena tidak semua orang dapat
dan boleh mengakes data pada setiap sistem komputer yang ada. Untuk itu
diperlukan beberapa cara untuk mengamankan data yang ada dariorang-orang
yang tidak bertangung jawab. Oleh karena itu sangatlah perlu cara untuk
mengamankan informasiyang terdapat di dalam komputer. Ada beberapa cara
untuk pengamanan tersebut, yang secara umum lazim disebut dengan
pemberian kata sandi (password) setiap akan masuk ke sistem komputer dan
membuka informasi, atau dengan membatasi hak akses kepada pemakai
kornPuter tersebut'
Kata kunci : Password, User Name

A. Pendahuluan

Dalam hal yang berkenaan dengan komputer kadang dijengke{egn oleh
ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih bila ruangan tempat
komputer berada di area umum, yang setiap orang bisa masuk dan keluar ruangan
tersebut dengan bebas. Misalnp tiba-tiba file penting pada harddisk yang belum
sempat di backup tiba-tiba raib karena di hapus oleh seseorang, melihat-lihat file
yang bersifat rahasia, mengganti folder / memindah folder-folder ke tempat yang
iain, atau sekedar merubah configurasisistem pada komputeryang ada, apalagibila
dihadapkan oleh seorang pemula, mereka akan senang sekali mencoba untuk halhal yang demikian tersebut.

B. Bagaimana cara mengamankan data/informasi yang tersimpan di komputer ?
Banyak cara untuk mengamankan komputer / data di komputer diantaranya adalah

l.Untuk komputer dengan Single User adalah dengan menggunakan password atau
kata sandi pada komputer tersebut. Pada umumnya jika akan menggunakan
suatu program aplikasi yang sifatnya tidak semua orcng bisa dan berhak
mengaksei program tersebut, untuk masuk ke program haruslah melewati dulu
taha[an otoritasisasi atau memasukkan kata sandi untuk menjalankan aplikasi
program , hal ini untuk menghindari penyalahgunaan data.
Tetipi walaupun sudah menggunakan password sering kali pemakai komputer
kurang memperhatikan masalah password, yang sering penulis amati antara lain

a).

Banyak pemakai memberikan username dan passwordnya kepada orang lain.
Jelas hal ini merugikan bagi pemilik username tersebut.
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b). Username dan Password bisa di sadap oleh orang lain atau terlalu mudah
untuk ditebak orang, misalnya password berupa hal-hal yang berhubungan
dengan user, misalnya tanggal lahi; nama anak, nama binatang
kesayangannya dan sebagainya. Penyadapan Password biasanya
menggunakan program bersifat TSR (terminal and stay resident) dimana
program tersebut akan menyimpan setiap ketikan pada keyboard yang
dilakukan oleh pemakai komputer dan nantinya disimpan dalam suatu folder
yang menjadi alamat defaultnya. Atau dengan menggunakan
softnrarefreeware yang dapat di download di internet, diantaranya yaitu key-

:

logger.

c). Pada waktu mengetik password orang lain melihat apa yang diketikkan waktu
memasukkan password.

d). Memberi password dengan memasukkan karakter-karaKer yang sama untuk
password yang digunakan dan sebagainya.
2.Menggunakan pembatasan hak akses untuk semua pemakai yang ada dijaringan
kompute; dimana seorang user hanya diberikan hak membuka file saja tapi tidak
berhak mengubah file misalnya. Yang dapat dilakukan untuk membatasi hak akes
dalam komputer dengan sistem multiuser adala h dia ntara sebagai beri kut :
a). Data Access : Perlindungan terhadap Data
Yang perlu diperhatikan dalam pengaturan akses terhadap data yang disimpan

adalah:
1). Siapa yang boleh membaca data ?
2). Siapa yang boleh merubah data ?
3). Siapa yang boleh merubah konfigurasidan menghapusnya.
4). Jenis-jenis pembatasan akses kontrol
5). Ownership
6). Pembuat file adalah pemilik
7). Login atau pengenaldisimpan dalam file
8). Jika anda pemilik dari file , maka dapat membaca dan merubah file.

b). FileTypes and File Protection Classes
Lebih baikdari metode Ownership
Sebuah file dapat didefinisikan sebagai public, semipublic dan private file.
Contoh pada sistem Wang SVS/OS
Blank-> Public
Semua user dapat membaca atau menulis ke file
@ -> Execute Only
Semua user dapat menjalankan file
Hanya pemilik file dan Superuisor yang dapat merubah isi file
$ -> Read-Only
Semua user dapat membaca dan menjalankan file. Hanya pemilik file dan
Supervisoryang dapat merubah file

c). Dalam Novel Netware ada 4 macam securitasyaitu
1). Sekuritas Login
Sekuritas Login fungsinya untuk mengontrol

:

:
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(a). User-useryang bekerja pada jaringan
(b). lGpan User-usertersebut boleh bekerja
(c). Workstation mana saja yang boleh digunakan
(d). Sumber-sumberapa saja yang boleh dipakai
Sekuritas Login dibatasi oleh Superuisor sebagai pemegang hak teftinggi
pemegang kendali sistem. Hat-ha! yang membatasi login user :
(a). Nama User
Superuisor atau worksgroup manajer dapat membuat narla user
untuk pemakaijaringan, dan dapat mengetahui nama user yang telah
terdaftar dan passwordnya. Namun user di bindary pada harddisk file
seruer.

I

(b). Password

I

2).

Password ini bersifat optional. Jika tidak mempunyai password user
lain dapat melakukan login dengan nama user yang lain, karena
setiap user dapat melihat semua nama user yang terdaftar pad
jaringan. Tentulah hal initidak diinginkan, karena password bersifat
ra hasia, sehi ngga pada saat di keti k tidak dita mpil kan.
Sekuritas Hak(RightSecurity)
Sekuritas hak dipakai untuk mengontrol setiap pengaksesan user
terhadap folder dan file-file yang terdapat di dalamnp. Sekuriti hak
dinyatakan dengan TA (Trustee Assignments) dan IRM (Inherited Rights
Masks)
(a). IA (Trustee Assi g nments)
Memberikan hak kepada user/ group secara khusus, pada folder atau
file tertentu. Dengan adanya TA secara otomatis user mempunyai hak
folder root, tetapi user tidak dapat melihat folder lainnya. Jika user
tidak diberi hak pada folder tersebut.
(b).IRM (Inherited Rights Masks)
Hakyang diberikan kepada file atau folder pada saatfoldertersebutdi
beri IRM pada sebuah file/ folder tidak selalu dipakai oleh user lain.
User dapat memakai IRM yang ada pada file/folder tersebut jika user
mempunyai TA pada di reKori yang bersangkutan.
Ada B jenis hak Pada TA atau IRM
(1). Superuisor
(2). Read

(3). Write
(4). Create
(5). Erase
(6). Modify
(7). File Scan
(8). Access Control
Setiap hak diawali dengan huruf awalnya. Misal sebuah direKori
mempunyai BIRM [SRW CEM FA]
Jika ada beberapa hak yang drkurangi maka otomatis tanda tersebut
akan terhapus
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Arti Hak-hak pada atribut-atribut di dalar.t Novel Netware :
memberi semua hak pada folder dan semua file
a). Superuisor
yang ada di komputer, serta memberikan hak
kepada user-user yang lain, dan hak tersebut
hanya dapat dibuang dari direktori tempat hak
tersebut diberikan.
memberi hak untuk membuka semua file dan
b). Read
menjalankan program yang ada didalam folder
tersebut.
memberi hak untuk membuka semua file dalam
Write
c).
folder dan mengubah islnya.
memberi hak kepada user untuk menjalankan
d). Create
mengubah file, menyalin file akan tetapi setelah
fi le tersebut dihrtup Udak bisa meng u ba h isi nya.
memberi hak untuk menghapus folder dan isinya
e). Erase
memberikan hak untuk mengubah direktori
Modifi/
rnemberikan hak untuk menampilkan direktori
g). FileScan
h). Access Control memberi hak untuk mengubah TA dan IRM pada

f).

folder. Dengan

ini user dapat memberi hd(

kepada user, kecuali kepada supervisor.

I

Hak Efektif
Hak EfeKif atau ER (Effective Rights) adalah hak-hakyang dapat dipakai oleh
user. Tidak semua hak yang diberikan melalui TA dapat dipakai, sebab hakhak tersebut masih dibatasi oteh IRM
Untuk mengetahui ER seorang user, harus memperhatikan :
a). TAyang dimiliki usel
b). TAyang dimiliki grouptempat usertersebtt menjadi anggota, dan
c). Hak-hakpada IRM

3). SecuritiesAtribut
SA (Securities Atribut) memberikan hak kepada file/folder secara khusus. Hak
ini meniadakan hak-hak yang diberikan kepada user melalui Trustee
Assignments. SA ini dapat mencegah useryang tidak berhak

a). menghapus,
b). menyalin,
c). melihatdan
d). mengubah isifile.

:
:

Atribut inljuga dapat dipakai untuk :
a). Mengontrol file:file yang dapat dipakai bersama-sama oleh bebrapa user
pada suatu saat.
b). Menandai file-file yang telah diubah sejak di backup terakhir, sehingga
yang belum pernah diubah tidal perlu di back up
c). Mencegah kerusakan data dengan mengubah semua data atau tidak
sama sekali.
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4). Securities File Seruer
Dipakai untuk menentukan user-user yang berhak sebagai file server operator.
File server Operator berhak menjalankan Utilitas FCONSOLE, utilitas untuk
mengontrol pemakaian flle server. Supervisor dapat menentukan user-user
yang menjadi file seruer operator dengan menggunakan fasilitas SySCON.

C. Bagaimana Seharusnya PasswordTersebut ?
Petunjuk praktis memproteksi dengan password adalah dengan menganalogikan
bahwa password itu sepefti sikat gigi jangan biarkan orang lain memakainya :
1. Jangan biarkan login tanpa password, terutama jika Anda seorang yang
beftanggung jawab di jaringan komputer atau program aplikasi yang
mengharuskan tidaksemua orang bisa mengakses sistem.
2. Jangan biarkan password awal berasrl dari sistem. Gantilah password test
dan password guest.
3. Jangan pernah biarkan orang lain memakaipassword
4. Gantiah password secara periodik
5. Jangan pernah tuliskan password. Kalaupun terpaksa menulis, tempatkanlah
tulisan password tersebut pada tempatyang pribadidan aman.
6. Jangan merekam password secara on-line, mengirim lewate-mail.

Petunjuk memilih Password

1.

2.
3.

:

Jangan menggunakan bahasa yang kita pakaisehari-hari
Padukan password dengan angka, hurufdan tanda baca.

Pilih password yang panjang, karena kalau hanya beberapa huruf akan
mudah ditemukan.
.

4. Sebaiknya menggunakan password huruf kecildan
5. Dan lebih baik lagijika password tidakada aftinya.

huruf kapital

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan

sistem keamanan data berbagai langkah bisa dilakukan untuk langkah-langkah
antara lain sebagai berikut :
l. Pengontrolan Login Password
a). Membatasi kesalahan login, misalnya login 2 kali kalau gagalsudah tidak
berhak lagi
b). Periode waktu di batasi, misalnya suatu account dan password berlaku
hanya 1 bulan dan setelah itu harus memperbaharui password baru.
c). Pesan login terakhir
d). User dapat merubah password, hal ini untuk memudahkan user merubah
send i ri passwordnya sesua i denga n kesukaa nnya.

e). Password disediakan oleh sistem.
f). Panjang minimum
g). Diperlukan 2 password (primary dan secondary)
2.

External Security (Membatasi Akses ke Ruang Komputer)
Membatasi akses untuk orang-orang yang tidak berhak masuk ke ruangan
komputer/ ke ruangan dimana kita meletakkan komputer tersebut, dengan
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begitu ,rneminimalisasikan peluang-peluang. untuk orang-oftIn9'1Ylng tidak
bertanggung jawab merubah atau mengambil data png ada pada komputer

.
3.

tersebut.
InternalSecuritY
a). Password Bios
Membuat password bios adalah pilihan peftama, karena password ini dibaca
ketika komputer baru di aKifkan, sebelum mencari sistem operasinla. D
dalam setting bios ini , kita dapat men-disable sumberdaya yang ada.
Walaupun blgitu password ini bisa juga di bongkar / di ketahui dengan caracara tertentu, akan tetapi setidaknp akan memperlambat, penyusup masuk
ke komPuter kita.
b).Membuat Booting hanya melalui harddisk
Hal ini dapat dilakukan melalui Setup Bios dengan men-disable fasilitas booting
dari Floopy Disk, CD-ROM, atau piranu lainnp png sejenis'
c). MenonaKiftan (men{isable) Shft-Up Menu
Dengan mendisable startup menu orang lain dan kita sendiri tidak bisa
men-ga6iftan dos prompt (tidak bisa melakukan booting pada dos prompt),
dengan cara merubah flle config.sys nya, tambahkan : sruitches = f/n to
config.sys. Pada baris paling atas dari file autoexec.bat tambahkan :
@cttY nul
@breakoff
@echooff
Sedang pada bagian paling akhir dari file autoexec.bat tambahkan : @ctty con
d).Menonaktiftan (men=disable) Boot Key
yaitu mencegah penekanan tombol F8 dan F5 selama booting, karena kalau
BootKey at<tif ldalam keadaan enable) maka selama komputer melakukan
booting kalau ditekan F8 akan menjuju ke start-up menu. Cara men-disablekan aOatah : bukalah flle msdos.sys yang terletak pada folder utama (C:\)
dengan notepad, lalu ganti bootkeys=1 menjadi bootkeys=O, dan simpan
e). Proteksi denga n softura re

Membuat paisword dengan sofuvare bisa bermacam-maclm bentuknla dan
metodenYa.
f).Metode EnkriPsi
Dengan melakukan enkripsi (penyandian) orang yang tidak berkepentingan
akan mengalami kesulitan untuk membuka file yang di enkrlpsi. Pada waKq
pa*sword
melakuka i enkri psi di ha ruska n memasukka n password, Y? h9 mana
png
tidak
tersebut juga nanti digunakan untuk dekripsi. Dengan beqilu orang
isinp.
tahu
tidak
akan
dan
berkepentingqn tidalibisa rnembuka file tersebut
Contoh softiare yang digunakan untuk enkripsi adalah : Cryptext, PGP.
g). Dengan meng gu na kin Softrrua re Win-Secu re-IT da n Folder Guard
Dengan sonilare tersebut kita bisa menyembunyikan flle/folder, mencegah
eksekusi program, mencegah penghapusan, mengganti nama dan
memi ndahka n tem pat fi le atau folder ya ng bersa ngkutan.
fib atzu folder yang disembunyikan tidak akan terlihat di windows explorer
walaupun options propeftisnya dalam keadaan show allfile diaktifkan.
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Mencegah orang lain yang tidak berkepentingan membuka, menjalankan,
menyalin program adalah sesuatu yang sangat penting jika kita mempunyai
software untuk melakukan konfigurasi pada windows, seperti Winbosst,
Tweak UI, Start Menu Changerdan sebagainya.
h). Bila belum cukup
Bila masih dengan beberapa cara di atas belum cukup maka gantilah file-file
yang menjadi rawan penyalahgunaan, seperti file copy, delete, rename,
format, fdisk, dan file-flle sejenisyang sering digunakan untukoperasifile.
D. Kesimpulan

1.

Pengamanan data / informasi yang tersimpan di komputer sangatlah penting,
karena informasi adalah asset yang tidak ternilai harganya bagi diri-pribadi
maupun bagi perusahaan, karena lewat informasi inilah tersimpan "nyawa"
perusahaan.

2.

Dalam pengaman sistem data / informasi di komputer sebaiknya di buat berlapislapis, hal ini untuk menghindari terlalu mudahnya sistem itu dapat ditembus,
paling tidak memberikan waKu (mengulur waKu) bagi orang-orang yang
mencoba menyalbhgunakan data yang ada di komputer bersangkutan.

3.

Selain pengamanan secara Internal, pengamanan secara eksternal bersifatpng
peftama dilakukan, hal ini menghindari sistem komputer yang ada dari
jangkauan secara fisik.
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