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Bahaya sewaktu berinternet sudah dimulai sewaktu anda berselancar dan 

dapat dibagi atas dua bagian besar Remote Controlled PC dan Ιnfeksi Digital: 

Virus dan Trojan. 

Remote Controlled PC 

Pada awalnya situs web hanya berisi teks dan gambar dan ini merupakan 

kemajuan pesat sejak adanya Internet. Namun hal ini tidak berlangsung lama, 

sebab web menjadi lebih dinamis dengan menyertakan komponen‐komponen 

aktif kedalamnya. Komponen‐komponen ini selain membuat web lebih menarik, 

juga menyimpan potensi bahaya dari penyalahgunaannya. Ada empat active 

component yang sedang marak, yaitu ActiveX, Java applet, JavaScript, dan 

VBScript. 

Apabila static content disajikan dari server, maka active content 

dijalankan pada komputer pengguna. Pada Windows, active content yang paling 

berbahaya adalah milik Microsoft sendiri, yaitu ActiveX. Suau komponen 

ActiveX adalah executable program yang built‐in pada suatu situs web. Bila 

anda masuk ke situs web ini, maka browser akan me‐load halaman web ini 

beserta built‐in component‐nya, dan menjalankannya pada komputer anda. 

Untuk melindungi komputer anda dari bahaya ActiveX, paling baik 

dengan me‐nonaktifkannya. Caranya pada browser pilih Tools > Internet 

Options untuk masuk ke jendela Internet Options. Disini pilih Security dan klik 

tombol Custom Level. Pilih disable terhadap ActiveX.



Selain itu juga harus menonaktifkan JavaScript dan VBScript. Banyak hal 

mengenai software yang terinstal pada komputer anda dapat diintip dengan 

JavaScript maupun VBScript. Mereka juga dapat berulang‐ulang membuka 

window baru pada computer anda, suatu hal yang menjengkelkan yang mungkin 

pernah anda alami juga. Baik JavaScript maupun VBScript dapat di‐nonaktifkan 

pada browser anda. Kali ini pada pilihan Scripting tick pada Disable. 

Infeksi Digital: Virus dan Trojan 

Bahaya terbesar terhadap komputer anda tetaplah virus dan trojan horse 

(atau singkatnya disebut trojan). Dari sifatnya, program‐program kecil ini 

berkembang biak dan menyebar luas pada jaringan komputer dan media‐media 

penyimpanan seperti hard disk, disket, dan CD ROM. Dengan adanya Internet, 

bahaya yang dibawa oleh program‐ program ini meningkat ke skala global, 

mengingat virus dan trojan dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam 

waktu beberapa jam saja. Suatu PC yang digunakan untuk sharing data, apakah 

hanya melalui data transfer, jaringan, ataupun Internet, perlu diberikan 

perlindungan yang memadai terhadap virus dan trojan.



Program Siluman: Trojan Horse 

Hampir semua orang tahu bahaya virus, tetapi ada bahaya lain pada 

network yang bisa membawa bahaya lebih besar: trojan horse. Trojan 

bersembunyi di latar belakang dengan membuka port tertentu menunggu 

diaktifkan oleh penyerang. 

Trojan yang menginfeksi PC adalah versi server‐nya yang akan 

dikendalikan penyerang lewat versi client‐nya. Antivirus kini mampu juga 

mendeteksi adanya trojan, tetapi paling baik menggunakan scanner yang 

ditujukan untuk mendeteksi trojan. Berbeda dengan antivirus yang mendeteksi 

trojan hanya dari file‐nya, maka trojan scanner mendeteksi trojan juga dengan 

melakukan scan terhadap port‐port yang terbuka pada PC anda. Trojan 

tertentu membuka port tertentu sebagai jalan belakang (backdoor) untuk 

penyerang masuk ke PC anda. Salah satu Trojan scanner yang baik adalah Anti‐ 

Trojan yang dapat didownload di www.anti‐trojan.net. 

Anti‐Trojan memeriksa adanya trojan dengan melakukan: 

• port scanning 

• men‐cek registri 

• men‐cek hard disk 

yang bila ditemukan adanya trojan, maka anda mempunyai opsi untuk 

men‐delete trojan yang ditemukan. Setelah men‐delete trojan tersebut, 

komputer harus di‐boot ulang. 

Mengingat virus dan trojan besar sekali kemungkinannya masuk melalui 

file yang anda download, maka anda perlu mengkarantina hasil download 

sebelum yakin bahwa program hasil download itu benar‐benar aman. Bukan 

hanya hasil download dari situs‐situs hacking kurang dikenal yang bisa 

mengandung virus atau trojan, hasil download dari situs‐situs besar dan 

terkenal pun tidak lepas dari risiko. Untuk menguji program yang tidak dikenal 

dapat dilakukan dengan dua cara:

http://www.anti-trojan.net/


• Sistem operasi kedua 

• Virtual sandbox 

Pada yang pertama, anda dapat menginstalasi sistem operasi Windows yang 

kedua pada partisi tersendiri dan menguji program‐program yang tidak dikenal 

hanya pada partisi ini. Sandbox memonitor dan melindungi komponen‐ 

komponen hardware dan software pada PC anda. Sandbox dapat disetel agar 

hanya program yang dijalankan di dalamnya hanya mengakses port atau 

direktori tertentu saja. Sandbox merupakan salah satu fasilitas yang diberikan 

oleh eSafe. eSafe merupakan software security yang sekaligus merupakan 

firewall, anti‐virus, dan juga sandbox. Sandbox pada eSafe dapat dikonfigurasi, 

namun sudah terdapat aturan tinggal pakai untuk kebanyakan proses pengujian 

software: 

• Blank. Set of rule kosong yang mengizinkan semua tipe akses, dan hanya 

melindungi direktori eSafe agar tidak dapat diubah. 

• Freeze desktop. Menjaga agar Start menu dan desktop tidak bisa diubah. 

• Internet Applications. Melindungi terhadap bahaya yang datang dari 

Internet. Akses hanya diizinkan ke direktori tertentu, terutama ampuh untuk 

menghadapi script kiddies. 

• Internet Explorer. Mencegah penciptaan script file pada semua drive. 

• Netscape. Serupa dengan fungsi pada Internet Explorer. 

• Untrusted Applications. Membatasi akses terhadap download, test, dan 

temporary file. Juga mecegah penciptaan script file berbahaya. 

Sumber : Neotek Agustus 2002
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