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Indonesia perlu untuk memperhatikan tentang Keamanan Data Nasional, 
pada prosesnya ancaman keamanan data nasional datang dari dalam 
dan luar negeri. Sehingga tingkat kerapuhan proteksi data di Indonesia 

perlu di jaga. Pada perkembangannya Keamanan Data Nasional merupakan 
salah satu yang paling lemah dalam bidang sistem keamanan data nasional 
dan dipandang perlu untuk memperhatikan penguatan keamanan data 
nasional.

Kondisi ini dipersulit dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 
yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit point untuk kegiatan 
Cyber Crime, melakukan kegiatan cyber crime dari luar negeri lalu masuk 
ke Indonesia untuk menyerang sistem keamanan data di negara lainnya, 
misalnya melakukan cyber crime di Jepang yang menggunakan sistem data 
di Indonesia untuk menyerang sistem keamanan data di Amerika. 

Hal ini terjadi sebab keamanan data di Indonesia sangat lemah sekali dan 
Indonesia merupakan peringkat pertama sebagai negara yang paling sering 
terkena dan rentan terhadap serangan cyber crime. Keamanan data nasional 
banyak diantaranya berasal dari ancaman luar Indonesia.Keamanan data 
nasional menjadi penting dalam rangka kedaulatan data nasional. Proteksi 
dan pemeliharaan data user yang ada di Indonesia perlu untuk dilakukan.

Sistem cyber security di Indonesia masih sangat lemah.Indonesia acap kali 
menjadi negara transit untuk melakukan tindakan cyber crime, jadi orang 
luar negeri masuk kedalam wilayah data di Indonesia kemudian melakukan 
kejahatan cyber crime di negara lainnya dan lemahnya keamanan data 
nasional mengakibatkan kerugian data. Perundang-undangan dan SDM 
memiliki peranan yang penting untuk diperkuat agar di masa depan 
Indonesia mampu menjaga keamanan data nasional.

Dari Kemang Selatan...

Ilham A. Habibie
Ketua LDST THC / Ketua Pelaksana 
Dewan TIK Nasional
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FOKUS UTAMA...

Sementara berdasarkan lapo-
ran International Data Corpo-
ration (IDC), sejak tahun 2014 

pertumbuhan data meningkat dua 
kali lipat setiap dua tahun. Dengan 
bertumpu pada jumlah data digital 
saat ini, IDC memperkirakan bah-
wa pada tahun 2020 jumlah data 
digital akan mencapai kurang leb-
ih 44 triliun GB. Menurut laporan 
ini juga, antara tahun 2013 hingga 
2020, 60 persen dari data digital 
yang dihasilkan dari negara-negara 
maju akan bertukar tempat dengan 
data-data dari negara berkembang. 
Artinya, penduduk di negara-negara 
berkembang, termasuk Indonesia, 
akan lebih banyak memproduksi 
data digital dalam kurun waktu 4-5 
tahun mendatang. Produksi data 
digital sudah tidak terelakkan. Set-
iap entitas dalam organisasi mem-
produksi data setiap detiknya, yang 
selanjutnya memerlukan alat peny-
impanan baik dalam bentuk yang 
sederhana hingga yang sarat den-
gan teknologi tinggi. Data tersebut 
bisa saja diakses secara periodik, 
atau hanya sesekali dalam hitungan 
bulan atau tahun. 
Ketika pertumbuhan data sudah 
semakin pesat, maka yang menjadi 

Indonesia adalah negara 
dengan pertumbuhan digital 

yang luar biasa. Menurut 
riset agensi marketing We 

are Social  ditemukan bahwa 
pertumbuhan pengguna aktif 
internet di Indonesia tumbuh 

sebesar 21% sejak Maret 
2015 hingga 2016. Diikuti 

pula oleh beberapa hal yang 
lain seperti penggunaan 

media sosial di Indonesia 
naik 19%, pertumbuhan 

Number of Mobile 
Subscriptions naik 6%, dan 

pertumbuhan pengguna aktif 
mobile social sebesar 19%. 

pertanyaan, Seberapa siap Indone-
sia mengatasi persoalan pengelo-
laan data nasional?

Kedaulatan dan Kemanan 
Data Nasional
Di mana data masyarakat Indone-
sia berada? Dalam sebuah dialog 
di RRI pada awal maret 2017 lalu, 
peneliti dari Pusat Pengembangan 



Otonomi Daerah Universitas Braw-
ijaya, Ngesti D. Prasetyo menyata-
kan bahwa data dan server e-KTP 
Indonesia yang berada di Amerika 
Serikat. Menurut Ngesti, bila server 
e-KTP di AS tentu itu bukan perso-
alan yang biasa dan menjadi per-
masalah keamanan warga negara. 
Hal ini sudah dibantah baik oleh 
pemerintah maupun DPR. Namun 
patut menjadi perhatian seberapa 
penting Kedaulatan Data Nasional? 
Kedaulatan Data Nasional adalah 
kemampuan negara mengatur, 
mengakses dan mengontrol data 
yang dimilikinya. Bila data center 
berada di wilayah negara lain, maka 
tidak mungkin negara kita memi-
liki kedaulatan atas data karena 
data digital terikat pada hukum 
dimana dia berada. Untuk itu In-
donesia perlu memastikan bahwa 
data center yang menyimpan data 
strategis sudah seharusnya ada di 
wilayah hukum Indonesia.

Menjadi bagian dari kedaulatan 
data, keamanan data nasional ada-
lah hal sangat penting untuk diper-
hatikan. Keamanan data nasional 
yang lebih cenderung kepada per-
lindungan terhadap data agar tidak 
bisa diakses oleh pihak yang tidak 
berhak dan mencakup perlindun-
gan data, sistem enkripsi, dan sis-
tem password. 

Sangat disayangkan jika data rakyat 
Indonesia baik milik swasta mau-
pun pemerintahan ternyata berada 
di luar negeri. Apa persoalannya? 
Apakah lantaran teknologi di nega-
ra ini belum mumpuni?

Sebagai perbandingan, Perdana 
Menteri Australia, Malcolm Turn-
bull, menetapkan strategi kea-
manan siber, demi melindungi diri 
dari serangan peretasan seperti bo-
cornya dokumen keamanan Amer-
ika Serikat oleh Edward Snowden, 
serangan peretasan yang terkait 

terorisme dan ancaman perang. 
Australia juga menyerukan pen-
dekatan global yang terkordinasi 
untuk membangun perlindungan 
terhadap data digital. 

Turnbull, yang akan mengungkap-
kan anggaran belanja pada Mei 
medatang, atau sekitar dua bu-
lan sebelum pemilu, menyatakan 
dia ingin menganggarkan sekitar 
AUS$230 juta, atau Rp2,3 triliun 
untuk menerapkan 33 langkah 
pengamanan siber yang melibatkan 
100 pekerja baru, termasuk sumber 
daya tambahan untuk Tim Tanggap 
Komputer Darurat dan lembaga 
penegak hukum. 

Dia juga berencana untuk me-
mindahkan kantor badan intelijen 
siber, Direktorat Sinyal Australia, di 
luar Organisasi Intelijen Keamanan 
Australia yang lebih luas, untuk 
membuat organisasi ini lebih mu-
dah dan siap untuk berkoordinasi. 
Lantas bagaimana dengan Pemerin-
tahan kita?

Data Center Nasional
Saat ini masih banyak perusahaan 
baik lokal maupun multinasional 
yang justru menaruh datanya di 
luarnegeri karena tidak percaya 
dengan kemampuan teknologi yang 
ada di Indonesia. Padahal akses ke 
server yang berada di luar neger 
harus dilakukan koneksi keluar via 
satelit. Sedangkan akses ke data 
center di Indonesia hanya memer-
lukan koneksi lokal (IIX). Dalam hal 
ini kecepatan dan keamanan data 
tentunya lebih unggul pada koneksi 
lokal.

Seharusnya pemerintah memberi-
kan dukungan penuh bagi penye-
diaan data center di Indonesia 
melalui regulasi yang memihak 
pada industri data center nasional 
baik tentang kemudahan investa-
si insentif pajak serta kewajiban 
menyimpan data di dalam negeri 
bagi perusahaan yang beroperasi di 
Indonesia. Sementara industri data 
center di Indonesia juga harus men-
ingkatkan kemampuannya hingga 
tak bisa lagi dijadikan alasan bahwa 
Indonesia bukan negara yang aman 
untuk menyimpan data.
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Ledakan data digital ini semakin 
hebat ditambah dengan adanya 
keterhubungan warga terhadap 

perangkat telekomunikasi di Indo-
nesia yang sudah mencapai 126 
persen. Artinya, saat ini jumlah tele-
pon seluler di Indonesia lebih ban-
yak 26 persen dibandingkan jum-
lah total penduduk Indonesia yang 
sebesar 260 juta jiwa. Sementara 

itu, jumlah nomor unik pengguna 
telepon seluler di Indonesia sudah 
mencapai lebih dari 160 juta. 

Sementara menurut perusahaan 
riset We Are Social  jumlah peng-
guna internet di tanah air telah naik 
sebesar 51 persen ke angka 132,7 
juta pengguna pada awal 2017 ini. 
Pertumbuhan jumlah pengguna 

internet ini turut diiringi oleh men-
ingkatnya jumlah pengguna layanan 
media sosial. Hanya berjumlah 79 
juta pada tahun lalu, angka terse-
but kini telah naik menjadi 106 juta 
pengguna. Para pengguna yang 
secara aktif menggunakan media 
sosial di perangkat mobile pun naik 
dari angka 66 juta menjadi 92 juta.

Dari segi pertambahan jumlah 
pengguna di layanan media sosial 
tersebut, Indonesia bahkan men-
empati posisi ketiga di dunia. Kita 
berhasil mengalahkan negara-nega-
ra seperti Brazil dan Amerika Seri-
kat, dan hanya kalah dari Cina dan 
India.

Namun dibalik tren tersebut, ada 
ancaman serius bagi masyarakat 
pengguna internet. Bagaimana 
keamanan data menjadi persoa-
lan serius yang wajib mendapat-
kan perhatian baik yang dikelola 
oleh pemerintah maupun swasta. 
Pengamanan berupa landasan hu-
kum perlu ada untuk mencegah ke-
jahatan dan menyelesaikan masa-
lah yang terjadi khususnya di era 
big data.

Indonesia merupakan negara yang 
paling rentan terhadap serangan 
cyber internet. Pada tahun 2016, In-
donesia menduduki peringkat per-
tama sebagai negara yang paling 
sering mendapat serangan cyber 
dan pada tahun 2017 menduduki 
peringkat kedua. Hal ini disebab-

Pertumbuhan teknologi digital, tentu saja berdampak pada 
semakin pesatnya pertumbuhan data digital di Indonesia. 
Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 
Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih 
dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung 
ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu 
menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah 
terhubung ke internet.  Aplikasi media sosial seperti Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, atau instant messaging 
WhatsApp, BBM, Line, dan WeChat, merupakan platform 
yang paling populer digunakan untuk menikmati dan bertukar 
data digital antar pengguna. 

Kedaulatan Internet 
Dalam CyberSecurity 
Untuk Keamanan 
Data Nasional
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kan oleh lemahnya cyber security di 
Indonesia yang mengakibatkan be-
gitu mudahnya oknum dari negara 
luar melakukan serangan cyber. The 
Habibie Center bekerjasama den-
gan Teknopreneur Indonesia mem-
rakarsai terselenggaranya sebuah 
forum diskusi untuk mendapatkan 
solusi. Ketua LDST, The Habibie 
Center, Ilham A Habibie menyam-
paikan keprihatinannya atas kondisi 
keamanan data nasional di Indone-
sia serta mendorong upaya-upaya 
pembenahan di bidang cyber se-
curity agar serangan cyber yang 
merugikan pihak Indonesia dapat 
diminimalisir.
Indonesia perlu untuk memperha-
tikan tentang keamanan data na-
sional, pada prosesnya ancaman 
keamanan data nasional datang 
dari dalam dan luar negeri. Sehing-
ga tingkat kerapuhan proteksi data 
di Indonesia perlu di jaga. Pada 
perkembangannya Keamanan Data 
Nasional merupakan salah satu 
yang paling lemah dalam bidang 
sistem keamanan data nasional 
dan dipandang perlu untuk mem-
perhatikan penguatan keamanan 
data nasional. Kondisi ini dipersulit 

dengan pihak-pihak yang tidak ber-
tanggungjawab yang menjadikan 
Indonesia sebagai negara transit 
point untuk kegiatan Cyber Crime, 
melakukan kegiatan cyber crime 
dari luar negeri lalu masuk ke In-
donesia untuk menyerang sistem 
keamanan data di negara lainnya, 
misalnya melakukan cyber crime di 
Jepang yang menggunakan sistem 
data di Indonesia untuk menyerang 
sistem keamanan data di Amerika. 

Hal ini terjadi sebab keamanan data 
di Indonesia sangat lemah sekali 
dan Indonesia merupakan pering-
kat pertama sebagai negara yang 
paling sering terkena dan rentan 
terhadap serangan cyber crime. 
Keamanan data nasional banyak 
diantaranya berasal dari ancaman 
luar Indonesia.Keamanan data na-
sional menjadi penting dalam rang-
ka kedaulatan data nasional. Pro-
teksi dan pemeliharaan data user 
yang ada di Indonesia perlu untuk 
dilakukan.Sistem cyber security di 
Indonesia masih sangat lemah. In-
donesia acap kali menjadi negara 
transit untuk melakukan tindakan 
cyber security, jadi orang luar neg-

eri masuk kedalam wilayah data di 
Indonesia kemudian melakukan ke-
jahatan cyber crime di negara lain-
nya dan lemahnya keamanan data 
nasional mengakibatkan kerugian 
data. Perundang-undangan dan 
SDM memiliki peranan yang pent-
ing untuk diperkuat agar di masa 
depan Indonesia mampu menjaga 
keamanan data nasional.

Kepedulian atas keamanan data na-
sional juga dikemukakan oleh asos-
iasi IDPRO, Ketua IDPRO Kalamullah 
Ramli mengemukakan, bahwa be-
ragam serangan cyber yang masuk 
ke Indonesia karena kedaulatan in-
ternet Indonesia belum terbentuk, 
sehingga dibutuhkan keberpihakan 
dari semua unsur di bangsa Indone-
sia untuk mengatasi cyber security. 
Kebutuhan data center lokal san-
gat mendesak untuk dilakukan dan 
beruntungnya Indonesia, para pen-
gusaha data center telah bersepa-
kat untuk berkomitmen untuk 
meletakkan fondasi cyber security 
di Indonesia dengan membentuk 
infrastruktur internet data center. 
Sehingga di masa yang akan datang, 
dengan terciptanya data center 
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lokal maka setiap kebijakan data 
security di Indonesia dapat ber-
langsung kondusif agar keamanan 
data nasional tercipta.

Penyebab pertumbuhan data di In-
donesia yang cepat: perkembangan 
makro ekonomi dunia, perkemban-
gan teknologi dunia dan perkem-
bangan regulasi. Internet of things, 
big data, data king. Faktor makro 
ekonomi adalah perkembangan 
infrastruktur digital dan kemuda-
han mendapat handphone dengan 
harga terjangkau. Belanja online 
pertumbuhannya pesat. Global Ge-
opolitics juga memegang peranan 
penting dalam pesatnya pertum-
buhan data, ketika sebuah negara 
mengalami peningkatan penggu-
naan data maka pertumbuhan te-
knologi juga turut meningkat. Laws 
and regulation mencakupi Pembu-
kaan UUD 45 dan UU no 3/2002 
tentang pertahanan negara.PP 82 
tahun 2012 tentang penyelengga-
raan transaksi online.

Tentang data center menarik untuk 
di diskusikan, ada 3 key drivers yang 
menjadi pendorong dari pesatnya 
pertumbuhan data, sehingga ada 
istilah content is king and data is 
god yaitu adalah perkembangan 
ekonomi makro ekonomi dunia, 
perkembangan teknologi dunia 
dan perkembangan regulasi. Makro 
ekonomi Indonesia kalau kita lihat 
GDP diperkirakan 6 persen dan re-
tail ratenya diatas 60 persen masih 
dua digit, kita harus jadi key players 
dan semoga Indonesia menjadi key 
players. Perkembangan teknologi 
dunia juga pesat dan internet mam-
pu mempengaruhi perkembangan 
data yang dipergunakan, sehingga 
hampir dipastikan di masa yang 
akan datang setiap dari kita akan 
terus melakukan aktivitas data di 
segala bidang. Di 2015, Jerman 
memiliki regulasi yang sangat ket-
at sehingga membuat Microsoft 

membuka pelayanan konsumen 
untuk memproteksi data cloud bagi 
user di Jerman, contoh di Jerman 
ini bisa menjadi rujukan bagi Indo-
nesia dan bagi Indonesia tidak perlu 
canggung untuk melakukan regulasi 
yang serupa karena diberbagai be-
lahan dunia kita memiliki banyak 
teman. Ancaman keamanan nega-
ra pun telah berkembang dengan 
maraknya cyber crime.

Oleh sebab itu, Indonesia dipan-
dang perlu untuk melakukan pen-
guatan sistem proteksi keamanan 
data nasional. Kerjasama dengan 
Kemenkoinfo juga perlu terus 
dilakukan untuk menghasilkan atur-
an turunan bagi data center untuk 
berbagai pelayanan seperti transak-
si online. Total investasi untuk data 
center telah mencapai USD400 
Juta, dan diharapkan agar pemer-
intah tetap konsisten terhadap kea-
manan data nasional sehingga iklim 
berusaha di Indonesia yang meng-
gunakan data center merasa memi-
liki keamanan dalam penggunaan 
datanya. IDPRO memiliki member 
dari berbagai bidang dan memiliki 
visi serta misi untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa di bidang data 
center, agar masyarakat memiliki 
pengetahuan di bidang data center, 
dan pengusaha data center di In-
donesia telah siap untuk melayani 
kebutuhan data center yang mu-
takhir. Kita ingin memiliki standar 
nasional dengan memiliki sertifikasi 
terhadap data center sehingga un-
tuk penggunaan data center bisa 
efisien sesuai kebutuhan di berb-
agai bidang. IDPRO ingin menjadi 
bagian dari upaya kedaulatan data 
nasional di Indonesia.

Berbagai kebijakan sudah digulirkan 
oleh Pemerintah RI, terkait perun-
dang-undangan dan infrastruktur 
cyber security di Indonesia. Dengan 
fokus yang sama, pemerintah In-
donesia juga terus mengupayakan 

keamanan data nasional, berbagai 
peran pemerintah juga telah dilak-
sanakan terkait dengan regulasi 
yang ada, agar terciptanya kon-
disi kedaulatan data nasional yang 
kondusif. Intan Rahayu, Kasubdit 
Kebudayaan Keamanan Informasi 
Menkominfo menuturkan bahwa 
dengan UU no 14 tahun 2008 ten-
tang keterbukaan informasi pub-
lik. UU no 19 tahun 2016 tentang 
informasi dan transaksi elektronik. 
Data integrasi yang menggunakan-
nya secara bersama maka butuh 
diatur.Banyak ancaman terhadap 
keamanan data seperti data lost, 
data destroyed, data deleted, data 
hacked, data damage dan data er-
ror.
Data informasi merupakan bidang 
yang spesifik sehingga untuk mel-
akukan pengamanan dan protek-
sinya merupakan hal yang sulit.
Data Informasi diatur oleh UU serta 
Informasi Publik penggunaannya 
juga diatur untuk sebesar-besarnya 
kebaikan masyarakat. Ada sistem 
informasi elektronik yang juga dia-
tur oleh pemerintah agar penggu-
naannya tepat sasaran. Setiap pihak 
yang melakukan pelayanan sistem 
informasi elektronik mesti menga-
tur design sistem informasinya dan 
menjadi acuan bagi pelayanan sis-
tem informasi elektronik tersebut 
agar penggunaannya dapat terjaga 
dengan baik. Keamanan informa-
si merupakan hal yang kompleks 
dan pada prosesnya membutuhkan 
peraturan dalam penggunaannya, 
memang cyber information mer-
upakan hal yang borderless tetapi 
untuk melakukan kedaulatan data 
nasional maka perlu diatur segala 
bentuk penggunaan Sistem Infor-
masi Elektronik.

Berbagai ancaman terhadap kea-
manan data nasional banyak rag-
amnya dan diperlukan ketelitian 
oleh semua pihak agar tidak terke-
na serangan cyber. Dengan adanya 
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peraturan yang diatur oleh negara 
maka sistem proteksi dapat dilaku-
kan oleh otoritas yang memiliki ke-
wenangan dibidang keamanan in-
formasi elektronik, sehingga untuk 
kebutuhan peningkatan ekonomi 
dan persaingan usaha dapat diatur 
dan dijaga dengan baik. UU Perlind-
ungan data pribadi masih dalam 
pembahasan, UU Data Exchange 
Sharing juga sedang diatur, UU In-
frastructure Sharing juga sedang 
dalam pembahasan, semua ini 
dilakukan agar sistem proteksi kea-
manan data nasional dapat terjaga 
dengan baik. Cyber Crime memang 
memiliki keahlian tersendiri, ter-
utama dikalangan pelajar, sudah 
banyak pelajar Indonesia mampu 
melakukan pelanggaran terhadap 
sistem keamanan data nasional, 
hal ini sesungguhnya bukan kare-
na mereka penjahat tetapi banyak 
diantaranya yang tidak mengeta-
hui bahwa tindakan mereka adalah 
kejahatan. Oleh sebab itu, butuh 
sosialisasi dikalangan pelajar untuk 
sistem proteksi keamanan data na-
sional.

Bagaimana kebijakan keamanan 
informasi dan cyber security di In-
donesia adalah melakukan sosialis-
asi terhadap penggunaan internet 
secara sehat di berbagai bidang se-
hingga penggunaannya pun dapat 
terlaksana dengan nyaman. Global 
Challenges, Indonesia berada di 
peringkat 5 dan data didapat dari 
Global Index. Berbagai tantangan 
dibidang teknologi internet perlu 
diantisipasi agar sistem manajemen 
keamanan informasi dapat terlak-
sana dengan baik. Berbagai regulasi 
juga menjadi pokok acuan di pe-
merintahan untuk keamanan data 
nasional. Yang sedang dibahas ada-
lah Framework System Information 
Electronic di Indonesia. Kalau kita 
memiliki infrastruktur sistem infor-
masi, seperti misalnya Telkom dan  
Indosat maka  infrastruktur inilah 

yang perlu dijaga keamanan data 
nasionalnya. Beragam kebutuhan 
untuk melakukan keamanan data 
nasional dengan menempatkan 
data nasional disimpan di lokal In-
donesia, apabila kita simpan semua 
di cloud lambat laun kita tidak 
lagi memiliki data sebab menjadi 
kepemilikan provider data center 
internasional dan sulit menjaga 
kerahasiaan dan kedaulatan data 
nasional.Penempatan data didalam 
negeri menjadi pokok pemikiran 
yang dilakukan oleh pemerintah 
bersama dengan data centernya, 
menggagas penempatan data na-
sional secara lokal Indonesia diper-
lukan untuk berbagai kepentingan 
dan kerahasiaan data.
Budaya keamanan data juga mes-
ti di sosialisasikan ke masyarakat, 
dan untuk mendorong partisipasi 
public agar aware terhadap kea-
manan data global. Secara berkala 
nantinya keamanan data perlu di-
motivasi pengerjaannya, dan sikap 
negara terhadap keamanan data 
nasional perlu dilakukan, siapapun 
nanti penanggungjawabnya secara 
nasional, harus didukung secara pe-
nuh agar kepentingan nasional yang 
terkait dengan keamanan data tetap 
terjaga. Kerjasama dengan berbagai 
instansi negara seperti POLRI juga 
menjadi perlu untuk keamanan se-
cara fisik bagi pelaku-pelaku utama 
keamanan data nasional. Untuk 
berbagai sektor dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara maka 
sektor-sektor seperti ekonomi, poli-
tik dan budaya perlu kepedulian 
terhadap keamanan data nasional 
dan dengan berbagai perangkat 
keamanan informasi serta regulasi 
yang ditetapkan pemerintah mer-
upakan upaya menjaga keamanan 
data nasional.

Menurut pakar Electronic Security 
dari Telkom University, Ari Barma-
wi, kewaspadaan untuk menghada-
pi serangan cyber perlu dilakukan, 

terutama untuk transaksi elektron-
ik. Banyak diantara kita kurang peka 
pada kebutuhan keamanan data 
kita, kebutuhan untuk mengaman-
kan data mesti dimulai dari penggu-
na dan kewaspadaan itu dipandang 
perlu. Dengan maraknya social me-
dia yang banyak melakukan sebaran 
informasi, sebagai pengguna kita 
mesti waspada dengan keamanan 
data kita. Agar kecenderungan 
serangan cyber yang merugikan se-
cara pribadi, institusi maupun bisnis 
bisa diredam sedemikian rupa. Den-
gan maraknya penggunaan internet 
itu pula semestinya kewaspadaan 
untuk keamanan data nasional 
turut tumbuh. Teknologi untuk mel-
akukan penyerangan cyber semakin 
canggih dan kita butuh pula untuk 
meningkatkan level security system 
yang ada, tetapi kebutuhan untuk 
melakukan cyber security tidak per-
lu pula, pergunakan cyber security 
sesuai dengan level kerahasiaan da-
tanya, agar efektif dan efisien peng-
gunaannya.

Dengan maraknya 
social media yang 
banyak melakukan 

sebaran informasi, se-
bagai pengguna kita 
mesti waspada den-
gan keamanan data 
kita. Agar kecend-
erungan serangan 

cyber yang merugikan 
secara pribadi, insti-
tusi maupun bisnis 
bisa diredam sede-

mikian rupa

Ari Barmawi
pakar Electronic Security dari 

Telkom University
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Ada beberapa klasifikasi informasi 
diantaranya adalah: official, secret 
dan top secret. Official : data yang 
dibuat publik, data umum seperti 
di social media. Secret : data sen-
sitif dalam bisnis dan profit base, 
memerlukan perlindungan terh-
adap serangan yang berkapasitas 
tinggi. Top secret : data yang sangat 
sensitif, melakukan perlindungan 
terhadap serangan yang memiliki 
kapasitas tidak berbatas. Klasifikasi 
informasi berdasarkan pengguna : 
individual, informasi yang diguna-
kan perorangan atau dalam skala 
organisasi kecil. Organisasional : in-
formasi yang digunakan oleh organ-
isasi dengan skala menengah sam-
pai besar. Nasional : informasi yang 
digunakan oleh organisasi yang ber-
induk pada negara, mempengaruhi 
keberlangsungan kehidupan dalam 
negara.

Tren masa depan nantinya perkem-
bangan internet of things, menye-
babkan peluang ancaman terhadap 
akses data individu. Meningkatnya 
jenis perangkat untuk menyerang 
keamanan informasi, menyebabkan 
meningkatnya serangan terhadap 
pencurian yang sulit dilacak. Men-
ingkatnya model bisnis berbasis 
teknologi online baik nasional mau-
pun internasional. Meningkatnya 
hubungan public private antara or-
ganisasi dan penggunanya. Kedu-
anya menyebabkan profil individu 
tidak aman. Pihak pemilik big data 
akan memiliki kendali yang lebih be-
sar, sehingga mereka dapat mengu-
bah data. Meningkatnya ancaman 
serangan data dari pihak internal 
organisasi atau negara menyebab-
kan ketidakpercayaan publik terh-
adap organisasi atau negara.

Data center memang harus dida-
lam negeri agar tingkat kea-
manannya dapat terjaga dengan 
baik. Ketika kita sadar bahwa data 
menjadi sangat penting maka kea-

manannya menjadi penting pula 
untuk dijaga. Untuk level official 
untuk melakukan serangan hanya 
membutuhkan server biasa meski-
pun acap kali membutuhkan wak-
tu yang lama. Untuk level secret 
cenderung menggunakan teknologi 
dengan klasifikasi McPro dan bisa 
melakukan serangan dalam wak-
tu yang cepat, biasanya dilakukan 
untuk kepentingan persaingan 
bisnis. Untuk level Top Secret un-
tuk melakukan serangan menggu-
nakan teknologi dengan klasifikasi 
Quantum dan untuk memakainya 
membutuhkan biaya yang sangat 
mahal, biasanya serangan nasional 
ini terkait dengan persaingan bisnis 
keuangan perbankan yang melibat-
kan transaksi milyaran, juga terkait 
dengan pertahanan keamanan sua-
tu negara.

Kehati-hatian dalam keamanan 
data nasional juga perlu diperhati-
kan secara individu oleh pengguna, 
secara nasional setiap warga nega-
ra juga mesti memiliki pemahaman 
yang sama untuk menjaga kea-
manan data nasional. Jenis perang-
kat untuk melakukan serangan data 
semakin banyak softwarenya dan 
meningkatnya model bisnis berba-
sis online membuat kewaspadaan 
warga negara Indonesia mesti men-
jaga kewaspadaan terhadap kea-
manan data nasional. Adanya Big 
Data justru membuat pemilik data 
harus waspada sebab pemiliknya 
bukan negara, seperti halnya E-KTP 
dengan menempatkan Big Datanya 
tidak dimiliki pemerintah menga-
kibatkan kondisi berbahaya, sebab 
data bisa diubah oleh pihak-pihak 
yang tidak bertanggungjawab, itu 
sebabnya Big Data harus dimiliki 
pemerintah seperti halnya E-KTP 
agar keamanannya terjamin.
Di masa yang akan datang segala 
bentuk enkripsi data akan men-
galami pelemahan dan unsuspi-
cious data secara tidak terasa akan 

mampu menjebol keamanan data 
nasional, itulah sebabnya kita harus 
meningkatkan level keamanan data 
kita. Teknologi untuk penyerangan 
dan juga sama dengan keamanan 
tanpa batas adalah teknologi Quan-
tum Komputer, kita harus bisa men-
jamin keamanan data kita dengan 
Quantum Safe. Untuk menjaga 
keamanan data kita tidak semuan-
ya mesti menggunakan Quantum 
untuk efisiensi, tidak semua bentuk 
keamanan menggunakan teknologi 
yang besar, justru kita harus meli-
hat klasifikasi datanya, apabila klasi-
fikasi datanya tidak terlalu berharga 
maka berlebihan apabila menggu-
nakan Quantum Safe. WUntuk 
melakukan keamanan juga dilihat 
waktu pembobolannya, apabila kita 
hanya membutuhkan menjaga kea-
manan data selama satu hari maka 
kita jaga hanya dua hari saja, tidak 
perlu menggunakan teknologi yang 
memakan waktu lebih lama, jadi 
yang perlu disadari adalah waktu 
keamanan juga perlu diperhatikan.
Semoga kedaulatan data nasion-
al dapat tercipta di Indonesia, dan 
memang upaya ini membutuhkan 
dukungan banyak pihak untuk turut 
berperan serta, agar terciptanya 
penggunaan internet yang sehat 
dan kondusif. Keamanan data na-
sional diperlukan untuk berbagai 
kepentingan dan untuk meng-
hindari kerugian dibutuhkan kerja 
ekstra dari kebiasaan, penggunaan 
teknologinya pun perlu disesuai-
kan, sehingga di masa yang akan 
datang Indonesia akan berdaulat 
secara data nasional. Perlu sinergi 
dan kerjasama yang komprehen-
sif diantara berbagai pihak yang 
terkait dan sinergi ini diharapkan 
nantinya akan memunculkan solusi 
untuk kedaulatan data nasional dan 
upaya-upaya untuk pemutakhiran 
teknologi di Indonesia dapat ber-
langsung dengan baik serta kon-
dusif. (Lin)



TECHTALK AT GLANCE

10

Ilham A. Habibie
Ketua LDST THC / Ketua Pelaksana 

Dewan TIK Nasional

Intan Rahayu
Kasubdit Budaya Keamanan 

Informasi Kementerian Kominfo

Kalamullah Ramli 
Asosiasi Data Center Indonesia

Ari Barmawi
Telkom University

T H E  H A B I B I E  C E N T E R
J l .  K e m a n g  S e l a t a n  N o .  9 8 , J a k a r t a  1 2 5 6 0

N E X T
E V E N T

M A Y  2 0 1 7

www.teknopreneur.com



T H E  H A B I B I E  C E N T E R
J l .  K e m a n g  S e l a t a n  N o .  9 8 , J a k a r t a  1 2 5 6 0

N E X T
E V E N T

M A Y  2 0 1 7

www.teknopreneur.com



THE HABIBIE CENTER
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

TEKNOPRENEUR INDONESIA
Jl. Kebayoran Lama Raya No. 80B-2, Jakarta 11540

Telp. 021-22530688
info@teknopreneur.com

www.teknopreneur.com


