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Medali Kehormatan APCERT untuk ID-CERT

Penghormatan terhadap ID-CERT, sebagai salah satu pendiri forum APCERT, yang kini telah berusia
10 tahun

Jakarta, Indonesia – 25 Juli 2013 – ID-CERT (Indonesia Computer Emergency Response Team)

mendapat medali kehormatan dari APCERT (Asia Pacific Computer Emergency Response Team).

Medali tersebut diberikan dalam rangka menghormati para pendiri forum APCERT yang kini telah

berusia 10 tahun. ID-CERT merupakan salah satu pendiri yang cukup aktif berkontribusi di komu-

nitas CERT di Asia Pasifik.

Acara Penganugerahan Medali 10 Tahun APCERT kepada ID-CERT yang diselenggarakan hari ini juga

digunakan untuk mengundang mitra dan konstituen ID-CERT, termasuk perwakilan dari instansi

pemerintah yang terkait dengan CERT. Medali ini sebelumnya pernah disampaikan secara simbolis

di pertemuan APCERT di Brisbane, Australia, pada tanggal 26 Maret 2013. Dalam hal ini tuan

rumah penyelenggara, CERT Australia (AusCERT), menyerahkan kepada perwakilan ID-CERT yang

menghadiri pertemuan.

ID-CERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team adalah tim CERT di Indonesia yang

didirikan pertama kali, yakni pada tahun 1998. CERT adalah tim yang melakukan koordinasi

terkait respon terhadap insiden keamanan Internet. ID-CERT bersifat independen dan merupakan

tim koordinasi teknis berbasis komunitas dan untuk komunitas. Peran ID-CERT dalam hal koordi-

nasi teknis terhadap komplain yang diterima dan bersifat reaktif, baik di dalam negeri maupun ke
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luar negeri.

Pembentukan ID-CERT diawali dengan pertimbangan bahwa belum terdapat CERT di Indonesia

pada tahun 1998 tsb. Setelah didaftarkan dan menggunakan bentuk yang informal, ID-CERT

yang didirikan oleh Budi Rahardjo mulai dijalankan. Pada masa-masa itu negara-negara tetangga

Indonesia juga mulai mengupayakan CERT dan ini berlanjut ke forum Asia-Pasifik, yang kemu-

dian menjadi cikal-bakal APCERT. Secara khusus, ID-CERT bersama dengan JP-CERT (Jepang) dan

AusCERT (Australia) adalah bagian dari pencetus forum APCERT (Asia Pacific Computer Emergency

Response Team).

Saat ini ID-CERT menerima aduan tentang gangguan di Internet dan mengolah bersama aduan

dari mitra dan kontributor, termasuk hasil pemantauan dari alat bantu. Pengolahan tsb. dapat

dalam bentuk respon seketika atau bagian dari penyusunan laporan aduan. Laporan disediakan

untuk publik lewat situs web dan dalam edisi berbeda untuk mitra. Diharapkan dari laporan yang

disusun ini, ID-CERT berkontribusi sebagai salah satu contoh data primer keamanan Internet di

Indonesia.

Figure 1: Contoh grafik dan tabel hasil pengolahan aduan

Pada periode berikutnya, ID-CERT berharap dapat meningkatkan kontribusi sesuai fungsi CERT

pada umumnya dan dikaitkan dengan keperluan konstituen dan masyarakat secara umum. Dengan
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peningkatan aktivitas di dunia maya, yang membawa implikasi pada sisi keamanan, kontribusi tsb.

akan terasa lebih bermanfaat. Kerja sama saling menguntungkan dengan konstituen ID-CERT dapat

dijadikan bagian penting dari tahapan kemajuan kontribusi ID-CERT ini.

Aktivitas ID-CERT dapat diikuti lewat media di bawah ini:

1. Situs web: http://www.cert.or.id.

2. Milis (mailing list): Diskusi, Anggota, dan Responden. Informasi ketiga milis tsb. dapat dibaca

di halaman Dukungan, http://www.cert.or.id/dukungan/.
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