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Pengenalan Malware

 Malware adalah peranti lunak berbahaya yang merugikan

yang dirancang untuk menyusup ke komputer tanpa

persetujuan pemilik.

 Yang termasuk di dalam malware adalah kategori virus,

trojan, worm, dialer, hijackers dan sejenisnya.

 Tujuan malware adalah untuk merusak, mengganggu atau

memperlambat kinerja dan produktivitas dalam

berkomputer.



Malware Forensic

Berfokus pada respon insiden yang 

melibatkan malware, tapi juga 

mencakup beberapa rincian analisis 

malware.



Tujuan Analisis Malware

1. Memahami cara kerja malware

1. Perubahan pada komputer yang terkena malware

2. Teknik penyebaran

3. Targetnya (SO, Domain, dll)

4. Metode Pengendalian

2. Memahami resikonya

1. Sistem yang terkena dampak

2. Manipulasi informasi

3. Mengembangkan strategi pencegahan

1. Shutdown Drop-Zones, Mule-Accounts, etc.

2. Tanda tangan digital



Bagaimana Malware Bekerja



Bagaimana Malware Bekerja

 Malware menempel pada komponen-komponen dari

suatu halaman web, iklan pop-up, toolbar, free-download

file, dan games

 Ketika komponen tersebut di klik, maka malware pun

berpindah ke komputer

 Setelah malware di berada di komputer, ia dapat mencuri

informasi apapun yang tersimpan di komputer kita,

seperti password login, nomor rekening bank, dan

informasi pribadi.



Bagaimana Malware Bekerja



Bagaimana Malware Dikendalikan

oleh Peretas



Bagaimana Malware Dikendalikan

oleh Peretas



Bagaimana Malware Dikendalikan

oleh Peretas



Bagaimana Malware Dikendalikan

oleh Peretas



Analisis Contoh Malware

Kita membutuhkan

sampel untuk

menganalisis

malware



Deteksi Malware





Disassembler

Dissassembling kode memungkinkan untuk

mempelajari bagaimana program itu bekerja, dan

bahkan mengidentifikasi potensi kerentanan.

Misalnya, jika menempatkan spyware

engineer pada sistem, kita bisa menentukan apa

jenis informasi dicoba dilihat oleh aplikasi.

Kegunaan lain untuk reverse engineering meliputi

penemuan API berdokumen atau driver port, dan

untuk analisis patch perangkat lunak.



Honeypot Forensic

Honeypot Forensic merupakan Analisis

bukti digital dan lalu lintas jaringan akses

yang tidak sah pada sistem

komputer umpan, dalam rangka

membangun informasi faktual baik untuk

penelitian keamanan atau

penuntutan hukum.



Honeypot Forensic

Honeypot Forensic merupakan Analisis bukti digital dan lalu lintas

jaringan akses yang tidak sah pada sistem komputer umpan, dalam

rangka membangun informasi faktual baik untuk penelitian

keamanan atau penuntutan hukum.

 Menyimpan bukti

◦Membuat gambar bit per bit

 Memverifikasi integritas

◦Membandingkan dengan data asli

 Menganalisis data

◦Baik dengan alat atau manual



Karakteristik Honeypot

 Decoy System

◦ bertindak sebagai legit system yang menawarkan layanan melalui 
internet.

 Security Vulnerabilites

◦ memunculkan kerentanan keamanan untuk menarik attacker.

 Closely monitored

◦ Dimonitor secara ketat oleh seorang ahli untuk mempelajari metode 
black-hat, kemungkinan, eksploit dan compromise system.

 Deceptive

◦ Berperlaku dan terlihat seperti sistem yang normal

 Well Designed

◦ Desain yang baik akan mengelabui si black-hat bahwa ia tengah 
diawasi.



Kelebihan dan Kelemahan

Honeypot

Kelebihan Kelemahan

 Riset

◦ Mempelajari tool dan metode yang 

digunakan si black-hat, membantu pakar 

keamanan IT membuat sistem yang lebih 

baik

 Proteksi

◦ Membuat penyerang jauh dari sistem yang 

asli

 Deteksi

◦ seharusnya tidak ada lalu lintas jaringan 

pada sebuah honeypot. Semua lalu lintas 

jaringan yang dianggap berbahaya

 Evidence

◦ Sekali si penyerang teridentifikasi,  semua 

bukti dapat digunakan secara legal

 Limited view

◦ Hanya menangkap aktivitas dari 

sistem tersebut dan tidak pada sistem lain 

dalam jaringan

 Resiko besar

◦ Digunakan sebagai lompatan untuk 

menyerang sistem lain

 Keterampilan Insentif

◦ Butuh waktu lama untuk mengembangkan, 

memaintain dan menganalis

 Legal Issue

◦ Jika kita digunakan untuk menyerang sistem 

lain, maka itu akan mebahayakan perusahaan 

kita



Klasifikasi Honeypot

Honeypot dapat diklasifikasikan berdasarkan

pada tingkat interaksi yang dimilikinya.

Tingkat interaksi dapat didefinisikan sebagai

tingkat aktivitas penyerang atau intruder di

dalam sistem yang diperbolehkan maka

semakin tinggi pula tingkat interaksi

honeypot.



Low Interaction Honeypot

Low-interaction honeypot merupakan

honeypot dengan tingkat interaksi honeypot,

yaitu honeypot yang didesain untuk

mengemulasikan service seperti pada

server yang asli. Penyerang hanya mampu

memeriksa dan terkoneksi ke satu atau

beberapa port.



Low Interaction Honeypot

Kelebihan Low-Interaction Honeypot
Kekurangan Low-Interaction 
Honeypot :

 Mudah di install, dikonfigurasi,

deployed, dan dimaintain

 Mampu mengemulasi suatu layanan

seperti http, ftp, telnet, dsb.

 Difungsikan untuk deteksi serangan,

khususnya pada proses scanning atau

percobaan

 pembukaan koneksi pada suatu

layanan.

 Layanan yang di berikan hanya berupa

emulasi, sehingga penyerang tidak dapat

berinteraksi secara penuh dengan layanan

yang diberikan atau sistem operasinya

secara langsung

 Informasi yang bisa kita dapatkan dari

penyerang sangat minim.

 Apabila serangan dilakukan oleh “real

person” bukan “automated tools”

mungkin akan segera menyadari bahwa

yang sedang dihadapi merupakan mesin

honeypot, karena keterbatasan layanan

yang bisa diakses.



Medium Interaction Honeypot

Kelebihan Medium Interaction 
Honeypot

Kekurangan Medium Interaction 
Honeypot :

 Memiliki kemampuan yang lebih

banyak untuk berinteraksi dengan

penyerang dibandingkan low-

interaction honeypot namun tidak

sebanyak high-interaction honeypot.

 Emulasi layanan dapat ditambahkan

berbagai macam fitur tambahan

sehingga seakanakan penyerang

benar-benar sedang berinteraksi

dengan layanan yang sebenarnya.

 Sistem tersebut cukup kompleks.

 Memerlukan usaha lebih untuk

maintain dan deploy sistem tersebut

sehingga akses yang diberikan kepada

penyerang benar-benar terjamin

tingkat keamanannya namun tetap

dapat memberikan suasana sistem

yang nyata bagi penyerang sehingga

penyerang tersebut tidak curiga

bahwa aktivitasnya sedang di

monitor.



High Interaction Honeypot

Kelebihan High Interaction Honeypot
Kekurangan High Interaction 
Honeypot

 Penyerang berinteraksi langsung dengan sistem

yang nyata termasuk diantaranya sistem operasi,

network, hingga layanan yang diberikan ( web,

ssh service, mail service, dll )

 Umumnya dibangun suatu sistem khusus

dengan topologi yang telah dipersiapkan.

 Sistem tersebut biasanya terdiri dari berbagai

macam implementasi dari teknologi keamanan

yang banyak digunakan untuk melindungi

suatu sistem, seperti firewall, IDS/IPS, router, dll.

 Target serangan berupa sistem operasi

sebenarnya yang siap untuk berinteraksi secara

langsung dengan penyerang.

 Perencanaan dan implementasi

sistem jauh lebih rumit dan

dibutuhkan banyak pertimbangan.

 High-interaction honeypot bersifat

tidak efisien karena membutuhkan

pengawasan berkala.

 Apabila telah diambil alih oleh

penyerang maka honeypot tersebut

dapat menjadi ancaman bagi jaringan

yang ada.



Tools Honeyspot

 Back Officer Friendly 

 Bait N Switch Honeypot

 Honeyd 

 The Deception Toolkit (DTK)

 MD5sum

 EnCase 

 OS tools
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