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Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 
Sistem Pengendalian Industri (ICS – Industrial Control System) yang 
digunakan dalam (PLTN) lingkungan Tenaga Nuklir dan pengenalan 
NST036 - Keamanan Komputer Nuklir I & C Sistem 

Session	Objec,ves	
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Topik diskusi meliputi: 
•  Definisi ICS 
•  Khas Komponen Sistem Kontrol 
•  3 Fungsi Dasar dilayani oleh I & C Sistem 
•  Identifikasi sistem PLTN yang memanfaatkan I & C komponen 
•  The Konvergensi IT dan ICS Teknologi 
•  Masalah keamanan yang terkait dengan ICS 
•  Perbedaan antara TI dan Sistem Pengendalian 
•  Konektivitas dari ICS untuk sistem non-tanaman 
 



I&C System Overview 
I&C Systems mengacu 
•  analog dan digital kontrol hardware, firmware, komunikasi, dan 

perangkat lunak yang memantau dan / atau mengontrol perangkat fisik.  
I&C Systems membuat 
•  suhu atau aliran pengukuran sederhana; 
•  algoritma kontrol yang kompleks untuk kontrol reaktor di fasilitas nuklir. 
 
Arsitektur desain sistem I & C  saat ini memakai pendekatan digital 



Sebuah Control System Industri (ICS) adalah istilah generik 
yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis 
sistem kontrol analog dan digital yang digunakan dalam 
produksi industri  
Istilah ini tentu meliputi: 
• Sistem Pengawas Kontrol Dan Data Acquisition (SCADA) 

•  Historis digunakan untuk memantau (minimal kontrol) proses 
secara geografis jauh (jaringan listrik, jaringan pipa, transportasi) 

•  Control lambat (detik) 

• Distributed Control Systems (DCS) 
•  Newer architecture (1980’s) 
•  Programmable Logic Controllers (PLC)  
•  Programmable Automation Controllers (PAC) 
•  Fast control (milliseconds) 

 
 

 

What	is	an	Industrial	Control	System?	
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ICS digunakan untuk mengontrol proses fisik di 
dunia nyata. Dari perspektif proses kontrol, mereka 
menggunakan analog ke sistem saraf, menyediakan personil 
operasi dengan informasi mengenai status sistem pabrik dan 
kemampuan untuk melakukan kontrol atas sistem tersebut. 
 
 

 

What	is	an	ICS	used	for?	

5 



ICS yang lazim di industri yang terkait dengan infrastruktur 
penting dari setiap masyarakat modern. Fasilitas industri 
(termasuk nuklir) yaitu produksi, manufaktur, atau komoditas 
transportasi seperti listrik, air, minyak, gas, bahan kimia, 
obat-obatan, makanan, komunikasi, dll sangat bergantung 
pada penggunaan ICS. 

Where	are	ICS	Found?	
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•  ICS memanfaatkan analog (misalnya pompa, katup, switch, 
relay) dan komponen kontrol digital 
(misalnya hardware, firmware, sistem operasi, aplikasi 
perangkat lunak) untuk memantau dan / atau 
mengendalikan proses fisik. 

•  ICS biasanya terdiri dari Instrumentasi dan Kontrol (I & C) 
perangkat seperti: 

 
 
 
 

 

What	is	an	ICS	comprised	of?	
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Sensors and 
Transmitters 

 

Controllers  

 
 

Control Elements 

 
Human 

Machine 
Interface 

 
 



I & C sistem melayani tiga fungsi dasar atas proses pabrik: 
 
1. Menyediakan kemampuan sensorik untuk mendukung fungsi seperti 
pemantauan atau kontrol. 

2. Menyediakan kontrol otomatis, baik dari pabrik utama dan banyak 
sistem-sistem pendukung. 

3. Menanggapi kegagalan dan acara off-normal. Menjaga keselamatan. 
Melindungi pabrik dari konsekuensi apapun (kekurangan baik sistem 
pabrik atau kesalahan operator) kerusakan. 

 

I&C	Systems	serve	Three	Basic	Func,ons	
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Human Machine Interface (HMI) 
•  Antarmuka pengguna di mana interaksi antara manusia dan mesin 

terjadi. HMI menyajikan informasi kepada operator atau pengguna 
tentang keadaan dari suatu proses dan menerima mengontrol instruksi 
yang dikeluarkan oleh operator. 

•  Informasi HMI sering ditampilkan dalam format grafis (Graphical User 
Interface atau GUI). 

Controller 
•  Sebuah controller adalah perangkat yang memiliki output yang bervariasi untuk 

mengatur variabel yang dikendalikan dengan cara yang ditentukan 
•  analog mandiri atau alat digital 
•  Bervariasi output secara otomatis dalam menanggapi variabel proses yang 

diukur 

 

Typical	Control	System	Components	
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Alat Sensor dan Pemancar 
•  Sebuah sensor adalah perangkat yang mengukur fisik (yaitu 

tekanan, aliran, suhu, tingkat, jarak, sudut) 
•  Sampel sensor proses yang dikendalikan 
•  Jenis sensor dipilih berdasarkan pada variabel yang diukur (yaitu tekanan, 

temperatur, aliran, radiasi dll) 
•  Sebuah pemancar adalah perangkat yang menghasilkan sinyal output yang 

mewakili pengukuran sampel. Pemancar yang digunakan untuk mengkonversi 
atau menerjemahkan pengukuran ke format sinyal standar 
(arus, tegangan,frekuensi, tekanan, atau Ethernet pesan data, dll) 

Elemen Kontrol 
•  Kendali Elemen yang digunakan untuk mengontrol variabel output 

yang diinginkan. 
•  Contoh umum dari elemen kontrol termasuk pompa, katup, motor, regulator, 

pemutus sirkuit, solenoid, atau relay. 
 

Typical	Control	System	Components	

10 



Instrumenta,on	and	Control	(I&C)	
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•  I & C sistem terdiri dari: 
•  Sensor Subsistem; 
•  Pemantauan Subsistem; 
•  Otomasi dan Kontrol Subsistem; 
•  Subsistem komunikasi; dan 
•  HMI Subsistem. 

Sensor	

Signal	
Condi.oning/	

Data	
Acquisi.on	

Signal	
Processing	

Component	
Control	

Actuator	

HMI	



Example:	Level	Control	System	
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Level	
Controller	PAC

Inlet

Outlet

Control	
Element

Operator	HMI

Flow	
Controller	PAC

Control	
Data

Flow	
Data

Level
Data

The	HMI	is	used	by	the	operator	to	read	the	level	and	flow	
data	and	send	desired	setpoints	to	the	PACs.

The	Level	Controller	compares	the	measured	
level	to	the	desired	setpoint	value	and	adjusts	
the	valve	as	required	to	maintain	level.	

Control	Data

The	Flow	Controller	
compares	the	measured	
flow	rate	to	the	desired	
flow	rate	setpoint	value	
and	adjusts	the	speed	of	
the	pump	as	necessary	to	
maintain	the	desired	rate	
of	flow.

Control	
Element

Flow	Transmitter

Level	Transmitter



		

Operator	HMI	
•  Antarmuka	operator	utama	untuk	sistem	
•  Memungkinkan	operator	untuk	mengontrol	sistem	set	points	
•  Memberikan	indikasi	visual	dari	status	sistem	

	
	

Level	Pengendali	
•  Proses	input	yang	disediakan	oleh	operator	dan	variabel	diukur	

diterima	dari	pemancar	
•  Membandingkan	nilai	sebenarnya	proses	dengan	yang	ada	pada	

setpoint	yang	didefinisikan	
•  Memanipulasi	posisi	katup	inlet	untuk	mempertahankan	.ngkat	

dalam	jangkauan	tertentu	

Example:	Level	Control	System	(cont.)	
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Dalam contoh sederhana, sebuah operator menggunakan HMI 
untuk memberikan instruksi ke tingkat kontroler untuk 
mempertahankan tingkat tangki dalam kisaran tertentu. 



Arus Kontrol 
•  Mengubah sinyal yang diterima dari aliran pemancar ke nilai skala 
•  Membandingkan nilai sebenarnya proses dengan 

yang setpoint kecepatan aliran yang didefinisikan 
•  Memanipulasi kecepatan pompa untuk mempertahankan laju 

aliran dalam kisaran tertentu 
Tingkat & Arus Pemancar 

•  Fungsi utama adalah untuk merasakan perubahan tingkat cairan dan 
mengalir dalam sistem 

•  Output merasakan disediakan untuk pengendali untuk pengolahan, 
indikasi, dan evaluasi 

Elemen Kontrol 
•  Katup udara yang dioperasikan digunakan untuk mengontrol aliran 

cairan ke dalam tangki 
•  Variabel-kecepatan pompa kontrol sentrifugal digunakan untuk 

mengatur laju aliran dari kapal 
 

Example:	Level	Control	System	(cont.)	
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Throw a rock -- you’re bound to hit something… 

 

Where	is	I&C	used	within	a	Nuclear	Facility?	

15 



Sistem utama - sistem ini meliputi komponen utama dari 
sistem pendingin reaktor dan sistem keselamatan nuklir 
impor. Contohnya: 

•  Sistem Pengendalian Reaktivitas 
•  Sistem Pendingin Reaktor 
•  Steam Generator Sistem 
•  Sistem pressurizer 
•  Inti darurat Sistem Pendingin 
•  Sistem Proteksi Reaktor 
•  Direkayasa Safeguard Sistem Fitur Aktuasi 
 

 

Primary	Systems	that	u,lize	I&C	
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Sistem keamanan - sistem ini digunakan 
untuk melindungi dan memantau bahan 
nuklir dan radiologi yang terkandung dalam 
fasilitas. mengontrol akses ke daerah pemilik 
dikendalikan: 

•  Access Control Systems 
•  Pembaca Kedekatan / Magnetic Card 
•  Kontrol biometrik (misalnya geometri tangan) 
•  Kandang Turnstile 

•  Sistem Deteksi logam 
•  Sistem Deteksi peledak 
 
 

Security	Systems	that	u,lize	I&C	
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•  X-Ray	Sistem	
•  Sistem	deteksi	intrusi	

•  microwave	
•  Pemantauan	getaran	
•  E-Fields,	M-Fields,	IR	Fields	
•  Deteksi	gerakan	

•  Bahan	Nuklir	Sistem	Akuntabilitas	
(NMAC)	

Security	Systems	that	u,lize	I&C	
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Tanggap Darurat - sistem yang digunakan dalam 
menanggapi terjadinya kecelakaan di fasilitas nuklir. 

•  Sistem meteorologi 
•  Sistem Sirene 
•  Sistem Pemantauan Radiasi 
 
 

Emergency	Response	Systems	that	u,lize	I&C	
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Keseimbangan atau Sekunder dari Sistem Pembangkit -
Sistem yang tersisa yang tidak memberikan fungsi 
keselamatan, keamanan, atau tanggap darurat tetapi 
fokus dengan generasi listrik atau fungsi 
tambahan. Contohnya : 

•  Sistem Turbin 
•  Sistem Generator Main 
•  Sistem kondensor 
•  Sistem Umpan 
•  Sistem Feedwater tambahan / Darurat 
•  Sistem Proteksi Kebakaran 
•  Darurat Sistem Power Supply 
 

Secondary	/	BOP	Systems	that	u,lize	I&C	
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I&C Computer Security 



Idealized - Process and Corporate Environments 

	

 customers 
remote users 

partners 

Internet 

Process 
 

Control room 
 

workstations 
 

Corporate intranet 
- Every day tools: web, mails 

- Business applications, CRM… 

Process networks 
-  Monitoring and Supervision 

- Alarm management, HMI 

- Etc.  



Di masa lalu, ICS tidak mirip dengan sistem modern Teknologi 
Informasi (TI). Di ICS umum relatif terisolasi dan digunakan 
pemilik hardware, software, dan protokol komunikasi. 
 

 

ICS	/	IT	Convergence	
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Namun, solusi 
proprietary 
sekarang digantikan 
dengan hardware 
COTS murah yang 
memanfaatkan 
sistem operasi 
modern dan 
berkomunikasi 
melalui TCP / IP. 

 



Factors driving Digital I&C 
evolution 

•  Nilai industri 
•  Peralatan ini terus dipantau 
•  Diagnosis lebih cepat dari kegagalan 

•  Manfaat keselamatan 
•  Data tersedia secara real time 
•  Analisis data dapat memberikan wawasan tentang proses perbaikan 

•  Tenaga Operasi Pasar 
•  Info yang realtime pada setiap ketersediaan aset, output dan status 
 

•  Perusahaan 
•  Permintaan Perusahaan / Manajemen untuk akses real time untuk 

memproses data untuk laporan keuangan atau kinerja 



Factors driving Digital I&C 
evolution 

•  Supply Chain / Teknologi 
•  Hampir semua I & C adalah digital sekarang, dengan 

konektivitas yang lebih besar 
•  Migrasi ke sistem yang lebih non-proprietary 
•  Remote akses 

•  Perangkat ini dirancang untuk "berbicara“ 
satu sama lain yang membuat mereka 
rentan terhadap jaringan serangan cyber. 



Contemporary Digital I&C 
Systems 

 Digital I & C Sistem bisa sulit untuk mengidentifikasi. Anda mungkin tidak tahu fungsi 
mereka atau bagaimana mereka dihubungkan. 

 
 



This means the barrier is 
blurring… 	

 customers remote users 

Internet 

Process 
 

Control room 
 

Corporate intranet 
- Every day tools: web, mails 

- Business applications, CRM… Industrial networks 
-  Monitoring and Supervision 

- Alarm management, HMI 

- Etc.  



Leading to Integrated Networks 
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Figure 2. menggambaran hipotesis dari interkoneksi antara sistem komputasi di 
pembangkit listrik tenaga nuklir. [8] 

 

Banyak koneksi 
dan jalur akses 
yang bisa 
dikelola 



The “Air Gap” 
•  Legacy, lingkungan industri terisolasi adalah celah udara 

•  Data diarsipkan ke removable media seperti pita 
magnetik, floppy, optik, dll 

•  The removable media kemudian dilakukan oleh personil 
pabrik untuk perangkat di lingkungan bisnis untuk 
mengimpor data diarsipkan. 

•  "Sneaker bersih" mengalahkan celah udara tetapi 
penundaan antara pengarsipan data dan mengimpor 
untuk lingkungan bisnis adalah urutan hari / minggu 

 



Loss of the Air Gap 
•  Delay untuk data, tidak dapat diterima. 
•  Konektivitas jaringan diperkenalkan untuk 

mengurangi keterlambatan dan menyediakan 
akses langsung dari lingkungan bisnis. 

•  Konektivitas jaringan ini mengalami kerusakan 
parah keamanan perangkat di lingkungan industri. 



I&C Systems are More 
Vulnerable 

Interkoneksi dengan jaringan perusahaan menyediakan jalur bagi 

penyerang. Sistem legacy tergantung pada celah udara. Sistem legacy 
mungkin menderita dari praktek keamanan yang buruk yang membuat 
mereka lebih rentan daripada sistem TI modern. 
• Rekening penjual default dan password masih digunakan. 
• Beberapa sistem tidak dapat diubah (proprietary, secara fisik tidak dapat 
memodifikasi) 
• Rekening tamu diaktifkan 
• Perangkat lunak dan jasa hadir pada sistem yang tidak terpakai 
• Miskin manajemen patch (atau program Patch) 
• Kemampuan auto-logon luas 
 



Review – Davis Besse (Slammer Worm) 

Lessons learned: 
§  Mengamankan jalur akses jarak 

jauh 
§  Memastikan Strategi Defense-in-

depth dengan persyaratan 
pengadaan yang sesuai 

§  Patch yang kritis perlu 
diterapkan 

Davis	Besse	NPP	
Event:	January	25,	2003,	Slammer	
worm	menginfeksi	pabrik.	
Threat:	Cracker	
Impact:	Mema.kan	Safety	
Parameter	Display	System	(SPDS)	
dan	Plant	Process	Computer	(PPC).	
Specifics:	Worm	mulai	di	situs	
kontraktor	kemudian	melompat	ke	
jaringan	perusahaan	dan	dari	sana	
ke	server	pada	jaringan	pabrik.	



I&C System Security Differences 

33 

• Perbedaan	mencolok	ada	di	antara	I	&	C	sistem	dan	
sistem	TI	standar	yang	harus	diperha.kan	dalam	
se.ap	kegiatan	keamanan.	

• Tabel	berikut	memberikan	perbandingan	antara	IT	
dan	I	&	C	atribut:	



Comparing IT and I&C Systems 
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Topic IT I&C systems 
Availability Delays accepted 24x7x365 

Time critical content Generally delays accepted Critical 

Technology Support Lifetime 2 to 3 years 20+ years 

Security upgrades Regular/scheduled No common practice 

Security awareness Good in both private and 
public Poor except for physical 

Antivirus Very common, easily 
deployed and updated 

Uncommon, and can be 
difficult to deploy 

Outsourcing Common/widely used Rare 

Incident Response Well defined and deployed Uncommon 

Security testing/audits Scheduled and practiced Not well established 



Why ICS Security Matters 
•  ICS memberikan keselamatan, keamanan, dan 

fungsi tanggap darurat di fasilitas nuklir 

•  Sebuah serangan cyber yang menargetkan sistem 
ini dapat mengakibatkan tantangan yang signifikan 
untuk kemampuan respon keselamatan nuklir, 
keamanan atau darurat 



Protect Detect React 

Perlindungan 
Jaringan 
 
 
 

Pendeteksian 
Gangguan 

Menanggapi  
Gangguan 

Process Network Security 

Tujuan:	
• Memahami	teknologi	utama	untuk	melindungi	jaringan	ICS	
• Melipu.	teknologi	Pencegahan,	Deteksi	dan	Penanganan	
•  Fokus	pada	Jaringan	Proses	



Protect Detect React 

Perlindungan 
Jaringan 
 
Mekanisme 
Pemisahan 
Firewalls 
 
Komunikasi 
Searah 
Data Dioda 
 
Remote Control 
Modem 
 
 

Pendeteksian 
Gangguan 

Menanggapi 
Gangguan 

Protection in Process Networks 



Firewalls and Process Networks 
Sistem	kontrol	industri	lebih	rentan	daripada	sistem	komputasi	
bisnis.	
•  Akibatnya	jaringan	yang	dilindungi	harus	dirancang	dan	

dikonfigurasi	untuk	memiliki	pola	lalu	lintas	yang	sangat	
diprediksi.	

•  Protokol	dan	jasa	yang	dibutuhkan	oleh	I	&	C	sistem	harus	
sangat	terbatas.	

•  Hal	ini	memungkinkan	untuk	aturan	firewall	yang	sangat	ketat	
yang	diterapkan	untuk	perlindungan	jaringan	ICS.	
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Corporate 
Network 

Process 
Network 



•  Data Dioda menggunakan sarana fisik untuk memastikan 
bahwa data hanya dapat mengalir dalam satu arah. 

•  Hal ini untuk mencegah penggunaan protokol yang 
membutuhkan handshaking (termasuk TCP / IP). 

•  Desain menggunakan data dioda harus mempertimbangkan 
kemungkinan bahwa paket data akan menurun. Hal ini dapat 
diatasi melalui redundansi dan kesalahan kode koreksi. 

One-Way Communication (Data Diode) 

Higher	Security	Zone	 Lower	Security	Zone	



Data Diodes 
•  Dioda data dapat melindungi sistem dari serangan 

berbasis jaringan. 
•  Mereka tidak melindungi terhadap malware dari perangkat 

mobile atau removable media. 
•  Dioda Data tidak melindungi kerahasiaan data yang 

ditransmisikan melalui jaringan. 
•  Jika dikonfigurasi dengan benar pesan peristiwa 

keamanan dapat dikirim melalui dioda ke sistem logging 
dan pemantauan pusat. 



Return of the Air Gap – Data 
Diodes 

Data Diodes membuat jalur satu arah diantara dua jaringan ! 
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Industrial Environment Business Environment 



Modem Controls 
Modem dapat digunakan untuk membangun komunikasi antara dua perangkat 
kontrol proses atau antara perangkat kontrol proses dan sistem lain. 
Modem Controls 
•  Dial di verifikasi nomor. 
•  Dial-kembali - modem memanggil kembali ke nomor telepon ketika dipanggil. 
•  Logging dari semua aktivitas. 
•  Disconnect dan waspada pada upaya login gagal. 
•  Mendeteksi dan memperingatkan tentang denial of service. 
•  Gunakan enkripsi. Komunikasi hanya dapat dibentuk antara dua modem yang 

memegang (rahasia) kunci yang sama enkripsi. Disconnect dan waspada jika 
modem menghubungkan dengan kunci yang salah (atau tidak). 

•  Tingkat keamanan berdasarkan peran (hanya pengguna administratif dapat 
mengubah konfigurasi modem), user biasa tidak bisa. 
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Protect Detect React 

Pendeteksian 
Gangguan 
 
Berdasar Logfile 
Analisis Logfile 
 
Berdasar Jaringan 
Sniffer atau agen  
di jaringan 

Berdasar Host 
Firewall, IDS, Antivirus 
 
Berdasar Honeypot 
Computer dummy  
sebagai	perangkap		
untuk	penyerang	

Detection in Process Networks 

Menanggapi 
Gangguan 

Perlindungan 
Jaringan 
 
 
 



Logfile based IDS 
Fungsi 
• Perangkat aktif yang menganalisis file log dari satu atau lebih 
sistem untuk mengidentifikasi peristiwa keamanan. 
Keuntungan 
• Murah dan mudah digunakan 
Kekurangan 
• Sistem yang dipantau harus mendukung akses remote ke 
acara log atau transmisi jarak jauh dari peristiwa ke IDS. Ini 
tidak mungkin pada sistem legacy ICS. 
• Struktur yang berbeda dan format file log untuk sistem yang 
berbeda. 
 



Network Intrusion Detection 
System 

Sebuah jaringan berbasis IDS adalah perangkat yang menganalisis lalu 
lintas jaringan untuk mengidentifikasi gangguan. 

–  Tidak memerlukan perubahan ke ICS. 
–  Tanda deteksi gangguan diperlukan. 
–  Tanda untuk sistem ICS yang berbeda dari tanda yang digunakan di 

lingkungan perusahaan. 
–  IDS pada lingkungan perusahaan menganggap bahwa ada proses patch 

yang teliti di tempat dan tanda lama dihapuskan untuk mempertahankan 
kinerja yang memadai. Hal ini tidak terjadi dengan ICS. 

–  Tanda khusus ICS harus digunakan untuk melindungi I & C peralatan. 
–  Ketika lalu lintas jaringan ICS deterministik dan menggunakan protokol 

yang terbatas, aturan yang efektif dapat dikembangkan yang 
mengidentifikasi lalu lintas tidak normal. 

 
 



Host based IDS 
•  Host firewall berbasis dapat mengidentifikasi komunikasi jaringan baru dan 

memblokir mereka secara default. Peringatan dapat dihasilkan. 
•  Antivirus dapat digunakan untuk memblokir perangkat lunak berbahaya 

berdasarkan daftar hitam. Ini mungkin tidak bekerja dengan baik di lingkungan 
ICS: 

–  Scanning non-deterministik berdasarkan jumlah tanda. 
–  Membutuhkan pembaruan tanda biasa dan mungkin memerlukan pembaruan mesin 

pemindaian. 
–  Vendor berasumsi menambal di tempat tanda begitu lama dijatuhkan. 
–  Ketika basis O / S keluar dari dukungan, vendor antivirus akan drop dukungan untuk 

O / S. Tidak ada tanda baru, tidak ada update ke mesin. 
•  IDS yang berdasarkan host mungkin juga menafsirkan lalu lintas jaringan 

secara realtime berdasarkan tanda dan lalu lintas blok. 
•  Solusi ini semua memerlukan perangkat lunak yang harus diinstal pada sistem 

yang akan dilindungi. Loading sistem tambahan dapat mempengaruhi kinerja 
real-time. Mungkin juga memblokir perangkat lunak yang dibutuhkan pada saat 
running. 



Honeypot IDS 
•  Terbaik	dikerahkan	di	kedua	DMZ	atau	di	LAN	perusahaan.	
•  Harus	dibentuk	untuk	tampil	seper.	ICS	untuk	menyerang	ICS	

hacker.	
•  Mengimplementasikan	sebagai	subnet	terpisah	dari	jaringan	

perusahaan	dan	ICS.	

	
	



Protect Detect React 

Detection in Process Networks 

Perlindungan 
Jaringan 
 
 
 

Menanggapi 
Gangguan 
 
Sistem 
Pencegahan 
Gangguan 
 
 
whitelisting 

Pendeteksian 
Gangguan 



IDS vs IPS 
Intrusion Detection System (IDS) vs. Intrusion Prevention 
Systems (IPS) 
 

–  IDS adalah “pasif”, memberikan peringatan 
–  IPS adalah “aktif”, dipasang pada kawat (inline) - dapat 

mengambil tindakan 

Sebuah IPS berisi IDS yang mendeteksi lalu lintas jaringan 
berbahaya, dan kemudian mengambil tindakan untuk 
memblokir lalu lintas. 
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Intrusion Prevention Systems (IPS) 

•  IPS adalah sistem aktif diinstal pada kawat 
•  IPS didasarkan pada Intrusion Detection System 

•  IPS mengambil tindakan jika serangan berbahaya 
terdeteksi oleh fungsi IDS nya 

•  Biasanya, koneksi jaringan yang dikategorikan sebagai 
berbahaya ditolak 
•  Tindakan login 

•  Sebuah IPS dapat diinstal sebagai perangkat lunak atau 
sebagai alat khusus 

 
 

Intrusion Prevention 



Definisi 
Hanya perangkat lunak yang di daftar perangkat lunak 
yang dianggap aman untuk menjalankan diperbolehkan 
untuk menjalankan. Semua perangkat lunak lain diblokir. 
 
Bagaimana cara kerjanya 
• Sebuah tanda yang dihasilkan dan disimpan dalam daftar putih. Tanda 
biasanya merupakan output dari fungsi kriptografi diterapkan ke program. 
• Ketika program dijalankan, tanda dihitung ulang dan dibandingkan 
dengan daftar putih. 
• Jika program diubah, maka tanda akan berubah dan program akan 
diblokir. 
• Program baru diinstal pada sistem tidak akan memiliki tanda dan akan 
diblokir 

Applica,on	Whitelis,ng	



Keuntungan 
•  Hanya membutuhkan update file tanda ketika perangkat lunak tersebut 

dimodifikasi 
•  Perilaku deterministik - waktu untuk menghasilkan tanda adalah sama setiap 

waktu. 
Kekurangan 
•  Desain yang tidak pantas dapat menghambat kemampuan sistem untuk 

merespon sesuai kebutuhan desain. Perawatan harus diambil dalam 
merancang daftar putih. 

•  Sulit untuk digunakan dalam lingkungan di mana program sering berubah. 
•  Mungkin tidak efektif terhadap program-program yang memasukkan diri ke 

dalam memori. 
•  Tidak efektif dalam menafsirkan program. Penerjemah program adalah daftar 

putih, tetapi input file bukan. Sebagai contoh: 
 

  python < badscript.py 

Applica,on	Whitelis,ng	



NST036 
Computer Security  
of I&C Systems at 
Nuclear Facilities  



Why NST036? What NSS17 does not provide? 

1.  Koherensi dengan Panduan Keselamatan IAEA 
2.  Pertimbangan keamanan ketika menerapkan 

kontrol keamanan -unik untuk Nuklir I & C. 
3.  Fasilitas Tingkat Penilaian Risiko 
4.  I & C Tingkat Sistem Penilaian Risiko 
5.  Pertimbangan keamanan dan langkah-langkah 

untuk seluruh siklus hidup I & C System. 



NST036 – I&C Technical 
Guidance 

•  Nuklir I & C desainer memiliki 
proses yang kuat di tempat untuk 
memastikan sistem menyediakan 
aman, handal, dan deterministik 
perilaku. 

•  NST036 bertujuan untuk melapisi 
keamanan perhitungan di proses 
untuk memenuhi keselamatan dan 
tujuan keamanan. 

•  Dikembangkan bersama-sama 
dengan DS-431 IAEA Keselamatan 
Panduan untuk  I & C Sistem 

•  Saat ini di 120-hari MS Ulasan 

 

 

55 



Graded Approach (NSS17 vs. NST036) 
•  Keselamatan	I	&	C	sistem	yang	ditugaskan	.ngkat	1	sampai	3	
•  Item	non-keamanan	mungkin	

berdampak	pada	sistem		
keamanan	dan	membutuhkan	
perlindungan	

•  Sistem	Perlindungan	fisik	bisa		
mendapatkan	keuntungan	dari		
aplikasi	yang	direkomendasikan		
tapi	dianggap	keluar	dari	ruang		
lingkup	

•  Langkah-langkah	keamanan	komputer	dianjurkan	berlaku	untuk	semua	.ngkatan	
ditugaskan	tapi	diimplementasikan	dengan	menggunakan	pendekatan	ber.ngkat.	

•  Memperkenalkan	penilaian	risiko	.ngkat	fasilitas	dan	.ngkat	sistem	proses	penilaian	
risiko	yang	harus	memberi	makan	kembali	ke	dalam	dan	mempengaruhi	pendekatan	
ber.ngkat	



Major Items of Discussion 
•  Security is not about "failures", but rather mal-

operation.  For example, spoofing of data may 
result in “false positives” or “false negatives”. 

•  Klasifikasi Sistem - penentuan keselamatan dan 
keamanan penting 

•  Pengecualian dari Sistem Perlindungan Fisik. 
•  Keamanan bukan tentang "kegagalan", 

melainkan mal-operasi. Misalnya, spoofing data 
dapat mengakibatkan "positif palsu“ atau 
"negatif palsu". 



Safety Considerations 
•  Langkah-langkah keamanan komputer (misalnya password, hambatan 

fisik) yang melindungi HMI harus dilaksanakan sehingga mereka tidak 
mempengaruhi kemampuan operator untuk menjaga keselamatan 
fasilitas. 

•  Jika ada konflik antara keselamatan dan keamanan, kemudian 
merancang pertimbangan yang diambil untuk menjamin keselamatan 
harus dipertahankan asalkan solusi mengatasi risiko keamanan dikejar. 
Penerimaan dari tidak adanya solusi keamanan sangat kecil hati 
dan hanya dapat dipertimbangkan pada kasus yang ketat per kasus dan 
jika didukung oleh pembenaran dan resiko keamanan analisis lengkap. 



I&C Lifecycle – Safety and 
Security 

From	DS-431	



Allowance for Legacy Safety 
Req. 

•  I & C sistem di tingkat keamanan tertinggi (yaitu membutuhkan tingkat 
terbesar keamanan) seharusnya hanya terhubung ke sistem di 
kategori perlindungan yang lebih rendah melalui, deterministik, jalur 
komunikasi data gagal-aman searah. 

•  Arah jalur data ini harus dibatasi untuk transmisi data dari tingkat 
keamanan tertinggi untuk perangkat di tingkat keamanan yang lebih 
rendah (yaitu tingkat yang lebih rendah tidak diperbolehkan untuk 
mengirimkan data ke tingkat yang lebih tinggi). 

•  Pengecualian sangat tidak dianjurkan dan hanya dapat 
dipertimbangkan pada kasus yang ketat per kasus dan jika didukung 
oleh pembenaran dan resiko keamanan analisis lengkap. 



Facility Level Risk Assessment 
•  Menentukan efek yang mungkin timbul dari 

serangan cyber yang berhasil mengeksploitasi 
kerentanan dalam sistem. 

•  Penilaian risiko ini fasilitas keamanan komputer 
harus mencakup identifikasifasilitas I & sistem C 
(termasuk mendukung dan sistem gratis) yang 
jika terganggu, bisa memiliki efek buruk pada 
keselamatan, keamanan bahan nuklir, atau 
mitigasi kecelakaan. 



System Level Risk Assessment 

•  I & C komponen sistem harus dinilai dan 
ditugaskan untuk tingkat keamanan yang 
sesuai berdasarkan penilaian risiko 
keamanan. 

•  Tindakan berbahaya yang bisa mengubah 
sinyal proses, data konfigurasi peralatan, 
atau software harus dipertimbangkan dalam 
penilaian risiko keamanan sistem I & C. 



NST036 – (Example) I&C 
Vendors  

i.  Vendor dan sub-vendor organisasi harus memiliki proses keamanan komputer yang kuat 
dan dapat diverifikasi. 

ii.  Persyaratan keamanan komputer dan kontrol harus dipenuhi dan diterapkan masing-
masing oleh vendor termasuk dukungan yang diberikan di situs, di tempat 
kerja vendor, dan selama setiap transit atau penyimpanan barang yang dibeli. 

iii.  Vendor harus memiliki proses manajemen keamanan komputer. 
iv.  Persyaratan yang berlaku untuk keamanan komputer di situs di mana vendor melakukan 

kegiatan dengan I & C sistem harus jelas dan kontrak yang ditentukan berdasarkan 
tingkat keamanan oleh operator. 

v.  Sebuah proses harus ada antara fasilitas (yaitu operator) dan vendor untuk baik 
organisasi untuk melaporkan kerentanan dan untuk mengkoordinasikan upaya tanggap 
dan mitigasi. 

vi.  Vendor harus menunjukkan bahwa mereka memiliki mekanisme yang kredibel untuk 
menerima laporan dari kerentanan, menilai mereka dan melaporkan mereka ke fasilitas 
nuklir selama seluruh periode layanan kontrak mereka. Hal ini mungkin melampaui setiap 
periode normal untuk mendukung siklus hidup dari peralatan yang dipasang. 

vii.  Audit dan penilaian vendor yang bertanggung jawab untuk I & C desain, pengembangan, 
integrasi, dan pemeliharaan harus dilakukan dan hasilnya dilaporkan kepada operator. 



Terima	Kasih	
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