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Objektif Cyber Insider 
Objektif 
•  Mendeskripsikan Cyber Insider 
•  Karakteristik Aktivitas Cyber Insider  
•  Menjelaskan metode untuk Pencegahan dan Pendekteksi Cyber Insider  
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Siapakah Cyber Insider? 

 
 

Cyber Insider – penggunaan hak istimewa untuk melakukan 
aktivitas berbasis komputer yang tidak sah atau tidak memiliki 

wewenang 
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Ancaman insider adalah siapa saja yang memiliki akses atau telah 
berwenang yang memiliki potensi untuk membahayakan sistem 
informasi atau kontrol melalui penghancuran, pengungkapan, modifikasi 
data, dan / atau penolakan layanan 
 
Karakteristik Insider : 
- Memiliki Akses 
- Memiliki Otorisasi 
- Memiliki Pengetahuan 
- Memiliki beberapa tingkat motivasi 

Ancaman Cyber Insider 
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Karakteristik & Motivasi 
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Karyawan yang tidak puas sering berpikir tentang berbagai ancaman, karena sifat 
dan potensi penggunaan nuklir dan bahan radioaktif, kita harus peduli dengan 
ancaman potensial yang ada pada individu. 
 
Jenis Ancaman Insider : 

•  Karyawan yang tidak puas 
•  Organisasi Kriminal 
•  Organisasi teroris 
•  Dsb 

Tujuan dapat bervariasi : 
•  Pencurian Informasi secara langsung 
•  Membangun malware untuk mendukung pencurian informasi 
•  Sabotase sistem secara langsung (terselubung atau terang-
terangan) 
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Ancaman Insider 

 Motivasi untuk menjadi insider mungkin termasuk ideologis, pribadi, 
ekonomi, psikologis dan lain-lain. 

 
Dapat bertindak : 

•  secara mandiri atau bersama-sama 
•  dorongan tersendiri, 

 atau bertindak secara terencana 

 
 

Insider Pasif 
 Insider Pasif hanya 
menyediakan informasi 
bahwa dia dapat mudah 
diperoleh dan 
diungkapkan tanpa takut 
terdeteksi. 

Insider Aktif 
 Insider Aktif bersedia 
untuk menyediakan 
informasi, melakukan 
tindakan untuk lawan, dan 
mungkin kekerasan atau 
non-kekerasan. 
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Ancaman Insider 

•  Dalam keamanan komputer, ada juga kekhawatiran untuk kategori lain: 
The Unknowing Accomplice 

•  Ini adalah seseorang yang secara diam-diam mendukung tindakan 
berbahaya dengan memberikan informasi atau akses komputer / 
jaringan. 

•  Hal ini dapat dicapai melalui taktik Rekayasa sosial seperti phishing. 
•  Niat dan motivasi bukan dari insider, tetapi adanya akses dan hak 

istimewa 

 
 

Ref: Nuclear Security Series No. 8, Implementing Guide: Preventive and 
Protective Measures against Insider Threats.  

Unknowing Accomplice 
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Peran dan Fungsi IT / Komputer 1 

System Administrator (sysadmin)  
•  Sysadmin biasanya diisi dengan menginstal, mendukung dan 

memelihara server atau sistem komputer lain, perencanaan dan 
menanggapi memutuskan layanan dan masalah lainnya. 

•  Administrator Database 
•  Administrator Jaringan 
•  Administrator Web 
•  Administrator Keamanan 
•  Administrator Aplikasi 

 
 

Semua memiliki tingkat 
otoritasi atas sistem yang 

mereka kelola. 
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Peran dan Fungsi IT / Komputer 2 

Pemeliharaan/Teknik Operasional/Integrator 
•  Fungsi help desk 
•  Instal software / hardware 
•  Memasang alat uji 
•  Verifikasi alat uji 
•  Menyesuaikan sistem set poin 
•  Perilaku penguji 
•  Menginstal patch 
•  Akses remote atau lokal untuk sistem 
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Peran dan Fungsi IT / Komputer 3 

Operator 
•  Akses dan mengolah data 
•  Sistem operasi secara langsung 

Pengembang / Integrator 
•  Mengembangkan kode 
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Ancaman Insider – Kategori 
Kejahatan 

 Pusat ancaman Insider CCERT di Universitas Canegie Mellon memiliki 
database saat ini berisi lebih dari 600 kasus kejahatan insider berbahaya yang 
sebenarnya. 

 
 

•  Kasus-kasus ini cenderung masuk ke dalam salah satu dari empat 

kategori : 
•  sabotase IT 
•  pencurian kekayaan intelektual 
•  penipuan 
•  pengintai (mata-mata) 

 
 

Ref: Michael Hanley, Joji Montelibano, “Insider Threat Control: Using 
Centralized Logging to Detect Data Exfiltration Near Insider Termination”, 
October 2011, TECHNICAL NOTE CMU/SEI-2011-TN-024. 11 
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Ancaman Insider – Kebocoran 
Informasi 

 
 

Kebocoran 
informasi secara 

tidak sengaja 

Kebocoran 
informasi secara 

sengaja 

Kebocoran 
informasi Malicious 

Email document 

Zip and send 

Copy and Paste 

Document rename 

Document type change 

Partial data copy 

Delete keywords 

Print screen 

Character encoding 

Password protect 

Hide the data 

A picture of the data 

Ancaman : Informasi 
hilang dan 
pembongkaran 

Unauthorized 
Publication (paper/web) 

Improper Destruction 

Dokumen yang berisi 
informasi yang 

sensitif 
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Kebocoran dan Pembongkaran 
Informasi 

Tren untuk mengkonversi 
dokumen ke komputer dan 
kapasitas untuk menyimpan 
dokumen tersebut membuat 
sangat mudah dalam berbagi 
informasi. 
Berhati-hati, semua informasi 
ini tidak dimaksudkan untuk 
dibagikan. 
Pertamakali performance, 
informasi dapat menyebar 
dengan cepat dalam mode 
yang tidak terkendali. 
.  

Perlindungan informasi sangat penting dalam era 
elektronik pada saat ini 
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Wikileaks Example – PFC Manning 

•  Oktober 2009: Manning dikirim ke Irak. 
•  November: Manning menemukan Baghdad airstrike 

video. 
•  November 25: Wikileaks (WL) menerbitkan 911 

pager pesan. 
•  November: Manning diduga kontak WL. 
•  18 Februari 2010: WL rilis Reykjavik 13 kabel, 

konon dari Manning. 
•  Mar 15: WL rilis laporan pertahanan Dept, konon 

dari Manning. 
•  Mar 29: WL rilis State Dept profil, konon dari 

Manning. 
•  Apr 05: WL rilis video airstrike Baghdad, konon dari 

Manning. 
•  April 21-25: Manning dan Adrian Lamido obrolan. 
•  Mei 26: Manning ditangkap di Irak. 
•  Jun 06: Kabel menerbitkan parsial Manning - 

Lamido chat log. 
•  Jul 05: Manning dikenai biaya. 
•  Agustus 2013-dihukum 35 tahun di penjara 
 
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning 

Bradley Edward Manning (lahir 17 Desember 1987) adalah seorang tentara 
Angkatan Darat yang ditangkap di Mei 2010 di Irak pada kecurigaan memiliki 
berlalu materi yang dikecualikan ke situs WikiLeaks. 
 
Ia dituduh dengan sejumlah pelanggaran, termasuk berkomunikasi Pertahanan 
Nasional informasi ke sumber yang tidak sah dan membantu musuh. 
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Profile 
• Komputer wiz-terkait dengan kelompok-kelompok terkenal hacker 
• Ukuran - 5 ft 2 di (1.57 m) dan ditimbang 105 lb (47.6 kg), - sering 
subjek bullying kecil 
• Orangtua bercerai, ayah menikah lagi, Manning bereaksi buruk 
• Bergabung dengan tentara 
• Dilatih sebagai seorang spesialis INTEL – diberikan akses ke informasi 
rahasia Top 
• Mencela untuk posting pesan video di YouTube yang menggambarkan 
fasilitas rahasia atas mana ia bekerja 
• Mengalami masalah emosional sementara di tentara - yang disebut 
tentara konselor kesehatan mental 
• Dua dari atasannya telah dibahas tidak membawanya ke Irak-itu merasa 
dia adalah risiko untuk dirinya dan mungkin orang lain, 
• Dikirim ke Irak tetap 
• Diberikan akses ke informasi rahasia 
• Rilis lebih dari 700.000 dokumen diklasifikasikan ke Wikileaks (WK) 
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Pemahaman Mengenai Ancaman 
Insider 

•  Karakteristik Insider 
 Pada saat kejadian, 

•  59% dari orang dalam adalah mantan karyawan atau kontraktor dari 
pengaruh organisasi dan 

•  41% adalah karyawan saat ini atau kontraktor. 
•  Mantan insider (pegawai atau Kontraktor)  

 meninggalkan posisi mereka untuk berbagai  
 alasan 

•  dipecat (48%), 
•  mengundurkan diri (38%), dan 
•  diberhentikan (7%). 

 
 

Ref: Keeney,  Michelle, J.D., Ph.D, Insider Threat Study: Computer System 
Sabotage in Critical Infrastructure Sectors,., U.S Secret Service and CERT 
Coordination Center/SEI May 2005.  15 
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Ancaman Insider 
•  Kata kunci dari pemahaman sabotase insider: 

•  Event yang terkait dengan pekerjaan negatif dipicu dari kebanyakan orang 
dalam suatu tindakan. 

•  Sebagian besar insider telah bertindak tidak baik di tempat kerja. 
•  Sebagian besar insider merencanakan kegiatan mereka terlebih dahulu. 
•  Hired, sebagian besar orang dalam diberikan administrator sistem atau 

akses istimewa. 
•  Orang dalam digunakan metode canggih dan alat-alat serangan yang relatif 

canggih 
•  Sebagian besar insider diberikan account, account backdoor yang tidak 

sah, atau digunakan berbagi account dalam serangan mereka. 
•  Akses remote digunakan untuk melaksanakan sebagian besar serangan. 
•  Sebagian besar serangan insider hanya terdeteksi setelah ada 

ketidakteraturan nyata dalam sistem informasi atau sistem menjadi tidak 
tersedia. 

 
 

Ref: Keeney,  Michelle, J.D., Ph.D, Insider Threat Study: Computer System 
Sabotage in Critical Infrastructure Sectors,., U.S Secret Service and CERT 
Coordination Center/SEI May 2005.  16 
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Pemahaman Ancaman 
Insider(2013) 

•  CPNI Laporan - studi dan analisis lebih dari  
 120 kasus UK-Based Insider  

•  5 jenis utama dari kegiatan diidentifikasi: 
•  pengungkapan yang tidak sah dari informasi yang sensitif; 
•  proses kecurangan; 
•  fasilitas dari pihak ketiga untuk akses ke aset suatu organisasi; 
•  sabotase fisik; dan 
•  elektronik atau sabotase IT. 

•  Jenis aktivitas insider yang sering diidentifikasi dalam studi ini adalah 
pengungkapan yang tidak sah dari informasi yang sensitif (47%) dan 
proses kecurangan (42%). 

 
 

Ref: http://www.cpni.gov.uk/Documents/Publications/2013/2013003-
insider_data_collection_study.pdf 17 
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Ancaman Insider 
•  Temuan penting: 

•  Secara signifikan laki-laki lebih terlibat dalam kegiatan insider (82%) dari pada wanita 
(18%). 

•  49% insider kasus terjadi dalam kategori umur 31-45 tahun. 
•  Sebagian besar orang dalam tindakan ini dilakukan oleh staf tetap (88%); hanya 7 

kasus melibatkan kontraktor dan hanya 5 lembaga yang terlibat atau staf sementara. 
•  Durasi aktivitas insider berkisar dari kurang dari enam bulan (41%) untuk lebih dari 5 

tahun (11%). 
•  60 kasus adalah individu yang telah bekerja untuk organisasi mereka selama kurang 

dari 5 tahun. 
•  Sebagian besar orang dalam kasus dalam studi itu sendiri dimulai (76%) daripada 

sebagai akibat dari disengaja infiltrasi (6%); yaitu individu melihat peluang untuk 
memanfaatkan akses mereka setelah mereka dipekerjakan daripada mencari pekerjaan 
dengan tujuan melakukan suatu tindakan insider. 

•  Motivasi 
•  keuntungan finansial (47%), ideologi (20%), keinginan untuk pengakuan (14%) dan 

loyalty (14%) 
 

 
 

18 Ref: http://www.cpni.gov.uk/Documents/Publications/2013/2013003-
insider_data_collection_study.pdf 



IAEA 

Faktor Organisasi 
•  Faktor organisasi berhubungan dengan: 

•  Praktek manajemen yang buruk 
•  Tidak menggunakan fungsi audit 
•  Kurangnya kontrol perlindungan keamanan 
•  budaya keamanan yang buruk 
•  Kurangnya penilaian mengenai peran keamanan dari personil risiko 
•  Kurangnya monitoring perekrutan pegawai 
•  Komunikasi yang buruk antara area bisnis 
•  Kurangnya kesadaran risiko di tingkat senior 
•  Tata kelola perusahaan yang tidak memadai 

 
 

19 Ref: http://www.cpni.gov.uk/Documents/Publications/2013/2013003-
insider_data_collection_study.pdf 
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NSS 8 – Ancaman Insider 

•  Pencegahan dan perlindungan harus menyediakan pertahanan secara 
mendalam dan harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam keamanan 
agar berkembang dengan baik. 

 
 

Orang 
mengajukan 
permohonan 

akses Orang dengan 
Akses Dipercaya 

orang dengan 
kesempatan Insider memulai 

tindakan jahat Insider 
menyelesaikan 
tindakan jahat 

5. Mengurangi 
konsekuensi 

Tindakan pencegahan 
langkah-langkah 

perlindungan 

4. Mendeteksi, 
keterlambatan dan 

respon 

3. meminimalkan kesempatan 

2. Singkirkan potensi lawan lebih lanjut 

1. Singkirkan potensi lawan 

Ref: Nuclear Security Series No. 8, Implementing Guide: Preventive and 
Protective Measures against Insider Threats.  

Peran personil keamanan program dalam 
membangun langkah-langkah pencegahan 

untuk ancaman insider. 
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 Keinginan untuk menghindari atau menghapus potensial insider, atau 
meminimalkan peluang mereka, untuk mencegah tindakan berbahaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Pencegahan 

•  Penyeleksian sebelum memberikan akses - Menghindari lawan dengan mengidentifikasi perilaku 
atau karakteristik yang tidak diinginkan, yang mungkin menunjukkan motivasi, sebelum 
memungkinkan mereka mengakses; 

•  Mengamati tingkah laku pegawai setelah akses diberikan - Menghindari lawan potensial lanjut 
dengan mengidentifikasi perilaku atau karakteristik yang tidak diinginkan, yang mungkin 
menunjukkan motivasi, setelah mereka memiliki akses; 

•  Pembatasan untuk kerusakan - Minimalkan peluang untuk tindakan berbahaya dengan 
membatasi akses, otoritas, pengetahuan dan tindakan lainnya 

Tindakan Pencegahan 

 
 

People 
applying 

for access  
People 

with 
access 

Trusted 
people with 
opportunity 

Insider 
initiating a 
malicious 

act 
Insider 

completin
gmalicious 

act  

5. Mitigate 
consequences 

Preventive Measures Protective measures 

4. Detect, delay 
and respond 

3. Minimize opportunity 

2. Exclude further potential adversary 

1. Exclude potential 
adversary 
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Tindakan Pencegahan 

 Perlindungan dilakukan untuk mendeteksi, penundaan, dan 
menanggapi perbuatan jahat setelah inisialisasi, dan untuk mengurangi 
konsekuensi. Langkah-langkah ini digunakan untuk mencakup 
pemulihan ketentuan dalam penghapusan yang tidak sah. 

 
•  Perlindungan 

•  Mendeteksi, menunda dan mencegah tindakan berbahaya; 
•  Mengurangi konsekuensi. 
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Orang 
mengajukan 
permohonan 

akses 
Orang 

dengan Akses Dipercaya 
orang dengan 
kesempatan 

Insider 
memulai 

tindakan jahat 

Insider 
menyelesaika
n tindakan 

jahat 

5. Mengurangi 
konsekuensi 

Tindakan pencegahan 
langkah-langkah 

perlindungan 

4. Mendeteksi, 
keterlambatan dan 

respon 

3. meminimalkan kesempatan 

2. Singkirkan potensi lawan lebih lanjut 

1. Singkirkan potensi lawan 
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Siklus Ancaman Insider- 1 

 
 

Aktivitas Organisasi 
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Melakukan  
Penilaian  
Resiko 

Menetukan 
Indikator dari 
Ancaman Insider 

Mendefinisikan 
Dasar 
Individual 

Memonitoring 
Performance 
Individual 

•  Menentukan proses 
kerja 

•  Mengidentifikasi 
proses kerentanan 

•  Menentukan Tingkat 
Risiko 

•  Menganalisis Fungsi 
Pekerjaan 

•  Menentukan 
Pekerjaan sesuai 
dengan tingkat 
Risiko 

•  Mempelajari kasus-
kasus masa lalu 

•  Mengidentifikasi 
faktor penting 

•  Mengidentifikasi 
proses indikator  

•  Mengidentifikasi 
indikator karyawan 

•  Mengembangkan 
metode pengumpulan 
data 

•  Mengembangkan 
proses wawancara 
karyawan dan 
protokol 

 

•  Mengembangkan 
aplikasi 
ketenagakerjaan 

•  Melakukan 
pengecekan referensi 
dan latar belakang 

•  Melakukan 
wawancara  

•  Menyewa 
•  Melakukan onboard, 

pelatihan 
•  Menetapkan harapan 

kinerja individu 

•  Akses lokasi fisik 
•  Penggunaan 

komputer dan 
Aplikasi 

•  Mengembangkan 
profil dari kinerja 
dan aktivitas  
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Siklus Ancaman Insider- 2 

   

 
 

The Insider 
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Krisis Event  Berpindah ke  
Aksi Mengekploitasi Deteksi 

•  Sebuah krisis event/
peristiwa terjadi di 
tempat kerja atau di 
luar pekerjaan 

•  Jika peristiwa di 
masa depan diketahui 
(misalnya perubahan 
status pekerjaan), 
perilaku dapat 
mempersiapkan diri 
untuk kemungkinan 
yang merugikan 

 

•  Pencarian 
•  Akses 
•  Download dan 

Mengumpulkan 
•  Menyimpan 

•  Menghapus Material 
•  Mentransfer Material 
•  Mengupload files 
•  Membuat accounts  
 

•  Melihat kelainan 
proses 

•  aktivitas karyawan 
yang tidak normal 

•  Mendeteksi 
perubahan dalam 
sikap dan perilaku 
karyawan 



IAEA 

Ancaman Insider 

 Insiders bisa dihentikan, akan tetapi untuk 
menghentikan Insider merupakan suatu 
masalah yang kompleks 

•  Organisasi perlu menyediakan program pelatihan untuk menciptakan 
keamanan yang sesuai dengan Insider dan termasuk untuk semua 
personil. 

•  Pegawai perlu memahami bahwa organisasi memiliki kebijakan dan 
prosedur dan akan menanggapi masalah keamanan terdeteksi secara 
adil dan cepat. 

•  Serangan insider hanya dapat dicegah melalui strategi pertahanan 
yang berlapis terdiri dari kebijakan, prosedur, dan teknik kontrol. 

 
 

Ref: Keeney,  Michelle, J.D., Ph.D, Insider Threat Study: Computer System 
Sabotage in Critical Infrastructure Sectors,., U.S Secret Service and CERT 
Coordination Center/SEI May 2005.  25 



IAEA 

Physical  
Network 

Host 
Application 
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Data 

Lapisan pertahanan 
dapat dibangun 
pada berbagai 
tingkat arsitektur 
komputer dan 
dikombinasikan 
dengan kontrol fisik 
dan administrasi 

 

Pertahanan Lebih Mendalam – Perlindungan Berlapis 

26 26 
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Teknik Pencegahan 

•  Pencegahan: Minimalkan Tujuan / Batasi Akses dan Peluang 
•  Access Control dan Least Privilege - semua karyawan hanya 

memiliki akses dan hak istimewa 
•  Identifikasi dan Otentikasi individu yang beroperasi pada sistem 

komputer, 
•  Enkripsi sebagai sarana untuk mencegah pemantauan yang tidak 

sah 
•  Batas perlindungan termasuk dalam penciptaan zona untuk 

membatasi baik internal dan eksternal akses sistem. 
•  Pelindung: Aktivitas Memonitor dan Mendeteksi 

•  Logging event dan Audit untuk melacak dan aktivitas  yang 
mencurigakan 

•  Alat deteksi intrusi untuk mendeteksi ketidaktepatan 
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Tindakan Administrasi 

•  Pencegahan: meminimalkan tujuan / Batasi Akses dan Peluang 
•  Pemeriksaan secara rinci pada pekerja, terutama mereka dengan 

jaringan administrasi dan fungsi akses sistem komputer. 
•  Pemisahan tugas untuk memastikan tidak ada satu orang dapat 

mengganggu keamanan sistem komputer 
•  Kebijakan tindakan organisasi yang jelas yang tidak disetujui pada 

sistem komputer dan konsekuensi dari tindakan tersebut. 
•  Kebijakan tentang penghapusan akses ke karyawan yang 

diberhentikan, pensiun, ditransfer, atau yang meninggalkan 
organisasi. 

•  Pelindung: Aktivitas Memonitor dan Mendeteksi 
•  Pelatihan kesadaran untuk menyertakan karyawan, pengakuan 

perilaku tidak normal, dan respon yang tepat untuk peristiwa 
tersebut. 
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Tindakan Fisik 

•  Pencegahan: meminimalkan tujuan / Batasi 
Akses dan Peluang 
•  Akses fisik kontrol untuk sistem komputer 

berdasarkan fungsi pekerjaan. 
•  Pelindung: Aktivitas Memonitor dan 

Mendeteksi 
•  Menciptakan lingkungan komputasi yang aman 

untuk meminimalkan potensi convert dalam 
kegiatan komputer. 
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Log Keamanan 

Examples of applications with logs that can be reviewed: 

•  Anti-malware / antivirus software logs 

•  Intrusion preventions / Intrusion detection logs 

•  Remote Access Software 

•  Web Proxies 

•  Vulnerability Management Software  

•  Authentication Servers 

•  Routers 

•  Firewalls 
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Log Sistem Operasi 

•  Sistem operasi (OS) untuk server, workstation, dan perangkat jaringan 
(misalnya, router, switch) biasanya log berbagai informasi yang 
berkaitan dengan keamanan. Jenis yang paling umum dari data OS 
yang berhubungan dengan keamanan adalah sebagai berikut: 
•  Sistem Events. kejadian sistem adalah tindakan-tindakan 

operasional dilakukan oleh komponen OS, seperti mematikan 
sistem atau memulai layanan. Biasanya, kejadian gagal dan sukses 
yang paling signifikan logintetapi banyak administrator izin OS untuk 
menentukan jenis event yang akan dicatat. 

•  Rekaman audit. catatan audit berisi informasi peristiwa keamanan 
seperti sukses dan gagal upaya otentikasi, berkas mengakses, 
perubahan kebijakan keamanan, perubahan akun (misalnya, 
pembuatan akun dan penghapusan, akun istimewa tugas), dan 
penggunaan hak. 
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Tantangan dalam Manajemen Log 

•  Log generasi dan Penyimpanan 
•  Banyak Sumber Log - banyak host  berpotensi banyak jaringan 
•  Log Konten tidak konsisten- mungkin sulit untuk mengidentifikasi 

atau mengkorelasikan peristiwa 
•  Log Timestamps tidak konsisten 
•  Log Format konsisten - Banyak jenis sumber log menggunakan 

format yang berbeda untuk log mereka 
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Tantangan Dalam Manajemen Log 
•  Perlindungan log 

 Karena log berisi catatan dari sistem dan keamanan jaringan, mereka harus dilindungi 
dari pelanggaran kerahasiaan dan integritas mereka. 
 Log mungkin berisi informasi sensitif seperti password pengguna dan isi e-mail. 

•  pertanyaan keamanan - Siapa yang mereview log? Yang memiliki akses ke log? 
•  Log yang dijamin kebenarannya dalam penyimpanan atau transit juga mungkin rentan 

terhadap perubahan yang disengaja dan tidak disengaja dan kehancuran. 
•  Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak, termasuk memungkinkan kegiatan 

berbahaya untuk pergi tanpa diketahui dan memanipulasi bukti untuk menyembunyikan 
identitas pihak jahat. 

•  Misalnya, banyak rootkit secara khusus dirancang untuk mengubah log untuk 
menghilangkan bukti instalasi atau eksekusi rootkit '. 
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Challenges of Log Management 
•  Analisis log 

•  jaringan tradisional dan sistem administrator secara tradisional telah bertanggung jawab untuk 
kinerja analisis log 

•  Sering diperlakukan sebagai tugas prioritas yang minim oleh administrator dan manajemen 
karena tugas lain dari administrator, seperti penanganan masalah operasional dan 
menyelesaikan kerentanan keamanan, memerlukan respon yang cepat. 

•  Administrator yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis log sering tidak menerima 
pelatihan 

•  Juga, administrator sering tidak menerima alat yang efektif analisis untuk mengotomatisasi 
•  Masalah lain adalah bahwa banyak administrator mempertimbangkan analisis log menjadi 

membosankan 
•  Analisa log sering diperlakukan sebagai reaktif-sesuatu yang harus dilakukan setelah masalah 

telah diidentifikasi melalui cara-bukan selain proaktif, untuk mengidentifikasi aktivitas yang 
sedang berjalan dan mencari tanda-tanda masalah yang akan datang. 

•  Secara tradisional, sebagian besar log belum dianalisis dalam real-time atau near-real-time. 
•  Tanpa sound process untuk menganalisis log, nilai log berkurang secara signifikan. 
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Review: Combatting the Insider Threat 

•  Tindakan Melindungi yaitu berusaha untuk 
cepat mengidentifikasi aktivitas insider dan 
merespon untuk meminimalkan dampak dari 
ancaman Insider. 
•  Mencegah akses yang tidak sah 
•  Melacak aktivitas pengguna 
•  Mendeteksi akses yang tidak sah 
•  Melacak akses yang tidak sah 
•  Meminimalkan kerusakan 
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