
PERCOBAAN IV 

KEAMANAN  

JARINGAN KOMPUTER 

  

5.1. Tujuan 

 Mengetahui pentingnya keamanan jaringan 

 Mengetahui cara-cara melakukan perlindungan menggunakan PF 

 

5.2. Peralatan Yang Digunakan 

 Perangkat komputer yang menggunakan sistem operasi  OpenBSD, dengan 

firewall PF. 

 Perangkat komputer disertai perangkat tambahan keyboard. 

 

5.3. Teori Dasar 

Kenapa anda harus memperhatikan masalah keamanan 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem 

informasi.  Sayang  sekali  masalah  keamanan  ini  sering  kali  kurang mendapat  

perhatian  dari  para  pemilik  dan  pengelola  sistem  informasi. Seringkali masalah 

keamanan berada di urutan kedua, atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-

hal yang dianggap penting. Apabila menggangu performansi  dari  sistem,  seringkali  

keamanan dikurangi atau bahkan ditiadakan.   

Meskipun sering terlihat sebagai besaran yang tidak dapat langsung diukur 

dengan uang (intangible), keamanan sebuah sistem informasi sebetulnya dapat 

diukur dengan besaran yang dapat diukur dengan uang (tangible). Dengan adanya 

ukuran yang terlihat, anda dapat mengerti pentingnya investasi di bidang 

keamanan. Berikut ini adalah berapa contoh kegiatan yang dapat anda lakukan: 

•  Hitung kerugian apabila sistem informasi anda tidak bekerja selama 1 jam, 

selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. (Sebagai perbandingkan, bayangkan jika 

server Amazon.com tidak dapat diakses selama beberapa hari. Setiap harinya 

dia dapat menderita kerugian beberapa juta dolar. 
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• Hitung kerugian apabila  ada kesalahan informasi (data)  pada  sistem  

informasi anda. Misalnya web site anda mengumumkan harga sebuah barang 

yang berbeda dengan harga yang ada di toko anda. Hitung kerugian apabila 

ada data yang hilang, misalnya berapa kerugian yang diderita apabila daftar 

pelanggan dan invoice hilang dari sistem anda. Berapa biaya yang dibutuhkan 

untuk rekonstruksi data. 

• Apakah nama baik perusahaan anda merupakan sebuah hal yang harus 

dilindungi?  Bayangkan  bila  sebuah  bank  terkenal  dengan  rentannya 

pengamanan  data-datanya,  bolak-balik  terjadi  security  incidents. Tentunya 

banyak nasabah yang pindah ke bank lain karena takut akan keamanan 

uangnya. 

Pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari sisi pengelolaan resiko (risk 

management). Lawrie Brown menyarankan menggunakan “Risk  Management  

Model”  untuk  menghadapi  ancaman  (managing threats). Ada tiga komponen yang 

memberikan kontribusi kepada Risk, yaitu Asset, Vulnerabilities, dan Threats. 

Untuk menanggulangi resiko (Risk) tersebut dilakukan apa yang disebut 

“countermeasures” yang dapat berupa: 

• usaha untuk mengurangi Threat 

• usaha untuk mengurangi Vulnerability 

• usaha untuk mengurangi akibat/efek (impact) 

• mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat (hostile event) 

• kembali (recover) dari kejadian 

Garfinkel  mengemukakan  bahwa  keamanan  komputer  (computer security) 

melingkupi empat aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. 

Selain keempat hal di atas, masih ada dua aspek lain yang juga sering dibahas dalam 

kaitannya dengan electronic commerce, yaitu access control dan non-repudiation. 

 

Privacy / Confidentiality 

Inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi 

dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih kearah data-data  yang  

sifatnya  privat  sedangkan  confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang 

diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu (misalnya sebagai bagian dari 

pendaftaran sebuah layanan) dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu  

tersebut. 

Integrity 

Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik  

informasi. Adanya virus,  trojan horse, atau  pemakai  lain  yang mengubah  
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informasi  tanpa  ijin  merupakan  contoh  masalah  yang  harus dihadapi. Sebuah e-

mail dapat saja “ditangkap” (intercept) di tengah jalan, diubah isinya (altered, 

tampered, modified), kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, 

integritas dari informasi sudah tidak terjaga. Penggunaan  enkripsi  dan  digital  

signature,  misalnya,  dapat  mengatasi masalah ini. 

Authentication 

Aspek ini berhubungan dengan metoda untuk menyatakan bahwa informasi betul-

betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul 

orang yang dimaksud, atau server yang anda hubungi adalah betul-betul server yang 

asli. 

Availability 

Aspek availability  atau  ketersediaan  berhubungan  dengan  ketersediaan informasi 

ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat 

atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering 

disebut dengan “attack” (DoS attack), dimana server dikirimi permintaan (biasanya 

palsu) yang bertubi-tubi atau permintaan yang diluar perkiraan sehingga tidak dapat 

melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. 

Access Control 

Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal  ini  

biasanya  berhubungan  dengan  klasifikasi  data  (public,  private, confidential,  top  

secret)  &  user  (guest,  admin,  top  manager,  dsb.), mekanisme  authentication  

dan  juga  privacy. 

Non-repudiation 

Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah 

transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan 

barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. 

 

Tidak ada yang mau meng crack saya – sistem saya bukan sistem yang berharga 

 Sistem anda mungkin bukan sistem yang berharga, suatu proyek hobby, 

ataupun hanya proyek kecil-kecilan, tapi benarkah demikian? Jika anda pikir bahwa 

tidak ada yang meng-crack sistem anda, anda salah. Pada masa lalu sistem di crack 

karena melakukan sesuatu yang spesial. Sekarang ini orang melakukan cracking 

hanya karena senang. Terdapat tool otomatis yang dapat men-scan seluruh bagian 

dari internet, mencari komputer yang vulnerable. Cracker tanpa keahlian khusus 

“script kiddies” mendownload dan menggunakan tool ini.  Jika anda berada di 

internet dan komputer anda vulnerable , anda akan di crack – bukan karena anda 

spesial, bahkan cracker mungkin tidak mengetahui anda, tetapi hanya karena sistem 
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anda vulnerable.   

 Kemungkinan lain adalah sistem anda dijadikan “landasan pacu” bagi 

serangan ke sistem lain yang lebih penting. Anda akan dituduh pada sesuatu yang 

tidak anda lakukan, hanya karena sistem anda vulnerable. Hal ini dikenal dengan 

DDOS (Distributed denial of service). 

 

Apakah Firewall itu? 

 Setelah anda memahami pentingnya keamanan, maka yang harus anda 

lakukan adalah mengetahui apa yang anda perlukan. anda memerlukan firewall. 

Firewall adalah metode untuk mengamankan host dan jaringan yang terkoneksi 

dengan host dan jaringan lain, dari ancaman, dari luar maupun dari dalam. 

Ancaman didefinisikan mengakses jaringan tanpa memiliki hak akses,  menggangu 

layanan, menguping atau mengubah informasi, mecuri dan atau mengubah data dan 

atau software. Firewall menolak ancaman pada jaringan anda, karena paket ditolak 

sebelum mereka mencapai komputer anda, firewall akan memproteksi sebagian 

besar vulnerability pada sistem anda. Secara fisik firewall adalah gabungan software 

dan hardware, dapat berupa dedicated firewall, sebuah mesin dengan fungsi 

firewall. Ataupun sebuah PC dengan software firewall terinstall di dalamnya. 

 

Mendesain firewall -langkah awal mengamankan sistem  

Pendefinisian policy 

 Salah satu elemen terpenting dalam pembuatan firewall adalah pendefinisian 

policy / aturan. Hal  bisa sesimpel mengatakan “tidak boleh ada trafic dari luar, 

kecuali merupakan response permintaan (sebelumnya) dari dalam”, namun bisa juga 

sebuah buku tebal tentang kebijakan instansi anda. Namun apappun kebijakan 

instansi, tujuan utama anda tetaplah sama, memberikan keamanan maksimal dari 

serangan, baik dari dalam maupun dari luar.  

 

Kemampuan umum firewall 

 Paket filtering 

 Network Address Translation 

 Proxy 

 Monitoring and logging 

 

Yang tidak bisa dilakukan firewall 

 Serangan dari dalam (dalam kondisi firewall tertentu) 

 Serangan di layer aplikasi 
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 Social engineering 

 Viruss dan Trojan horse 

 Administrator firewall yang ceroboh 

 

Desain firewall 

 Ada beberapa desain firewall yang banyak digunakan. Anda dapat 

menggunakannya sesuai kebutuhan. Anda juga dapat mengkombinasikan satu sama 

lain. 

1. Screened host 

 Screened host adalah sebuah host yang terproteksi dari serangan luar, 

menggunakan paket filter. Diimplementasikan secara sederhana, dengan 

policy “tidak boleh ada trafic dari luar, kecuali merupakan response 

permintaan (sebelumnya) dari dalam”. 

Gambar 4.1 Screened Host 

 Pada kondisi tertentu, screened host dan paket filter dapat merupakan satu 

mesin tunggal, dengan catatan sistem operasi mesin host mendukung 

firewall. Dalam kondisi lain desain diatas juga dapat menjadi sebuah 

invisible paket filter (anda akan membahasnya kemudian). 

  

2. Screened LAN  

 Ketika komputer yang terkoneksi bertambah, maka berarti anda 

memulai membangun LAN. Dan ketika anda menghubungkan ke LAN lain, 

maka anda harus memikirkan bagaimana mengamankannya. Salah satu 

desain yang popular adalah screened LAN. Dalam berbagai aspek screened 
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LAN serupa dengan screened host, screened LAN juga memiliki policy yang 

serupa. Tetapi desain ini memiliki kelemahan, yaitu tidak melindungi dari 

serangan pihak dalam. Anda dapat meningkatkan keamanannya dengan 

menggunakan switch daripada hub, hal ini akan mempersulit mencuri 

dengar, tetapi ini tidak memecahkan seluruh masalah keamanan (antar 

host). Pada sistem menggunakan firewall dedicated, desain a mungkin jauh 

lebih mahal daripada desain b, tetapi tidak sepenuhnya benar pada firewall 

menggunakan PC, paling tidak jika anda memiliki sejumlah pc, serta di 

bandingkan kerugian yang mungkin terjadi saat penyerangan. Dalam desain 

a, ketika paket filtering gagal, maka semua host akan terancam. Sementara 

pada desain b, dengan asumsi sesama host tidak saling mempercayai, tidak 

menerima koneksi tanpa autentifikasi dan otorisasi, akan jauh lebih aman. 

 

Desain a : Screened LAN dengan paket filter terpusat 
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Desain b : Screened LAN dengan paket filter pada tiap host 

Gambar 4.2 Screened LAN 

 

3. Bastion Host 

Desain dari bastion host serupa dengan screened host. Perbedaannya hanya 

pada konfigurasi paket filter dan jenis dari layanan yang berjalan pada host. 

Host dari bastion host biasanya adalah server, yang menjalankan DNS, FTP, 

HTTP, NNTP, SMTP, etc. Policy paket filter yang digunakan melindungi 

sedikit lebih longgar.  

“Beberapa koneksi ke dalam pada layanan tertentu dijinkan” 

“Koneksi ke internet (luar) diijinkan hanya ketika dibutuhkan untuk 

fungsi-fungsi khusus dari server, atau untuk melayani permintaan 

layanan” 
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Gambar 4.3 Bastion Host 

Karena bastion host secara langsung terexpose dengan dunia luar, maka  

pengamanan adalah hal yang mutlak dilakukan. paket filter adalah salah satu 

hal yang mengamankan, hal lainnya adalah konfigurasi sesuai, hardening, 

memonitor. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan mengaktifkan 

layanan yang tidak dibutuhkan. Idealnya sebauh bastion host hanya 

menjalankan satu layanan, DNS atau HTTP atau FTP, dan bukan DNS dan 

HTTP dan FTP. Semakin simpel konfigurasi, semakin mudah untuk mengatur 

dan semakin aman. 

 

4. DMZ (Demilitarized Zone) 

Suatu hal yang umum terjadi saat network anda berkembang dari suatu 

screened LAN, menjadi suatu LAN dengan server di dalamnya. Anda tentu 

tidak bisa menggabungkan sebuah server  ke dalam suatu screened LAN, 

karena perbedaan policy dan bisa jadi mengorbankan sisi client screened  

LAN. Maka yang perlu anda lakukan adalah menggabungkan screened LAN 

dan Bastion LAN (DMZ), hal ini umum disebut DMZ.  Desain simpel dari 

sebuah  DMZ, membutuhkan minimal 3 buah LAN card pada paket filter. Satu 

terhubung ke router luar, satu ke screened host, sisanya ke bastion LAN 

(DMZ). Paket filter harus memiliki policy paling tidak, 

“host pada screened LAN memiliki akses ke internet” 

“host pada screened LAN memiliki akses terbatas ke bastion host pada 

DMZ” 
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“bastion host pada DMZ tidak memiliki akses ke screened LAN, kecuali 

melayani permintaan layanan” 

“bastion host pada DMZ memiliki akses terbatas ke internet, yaitu hanya 

ketika dibutuhkan untuk fungsi-fungsi khusus dari server, atau untuk 

melayani permintaan layanan” 

 

“internet (external) tidak memiliki akses ke screened LAN, kecuali 

merupakan response permintaan” 

“internet (external) memiliki akses terbatas ke DMZ, yaitu pada layanan 

yang di sediakan server, atau response fungsi khusus server” 

Gambar 4.4 DMZ 

Pada server-server penting, anda dapat menambahkan paket filter pada 

masing-masing bastion host. Setiap server pada bastion host, memiliki 

keamanan lebih jika paket filter diatur spesifik untuk masing-masing layanan 

server. Paket filter idealnya melindungi satu server, seperti pada bastion 

host, paket filter pada server DNS atau HTTP atau FTP, dan bukan paket 

filter pada server DNS dan HTTP dan FTP.    
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5. Invisible/transparan firewall 

Transparan firewall adalah sebuah paket filter yang bekerja seperti bridge. 

Bridge bekerja menghubungkan dua segment network. Salah satu keunggulan 

dari alat ini adalah, bekerja tanpa membutuhkan ip address. Ini bagus dari 

sisi sekuritas, karena sebuah alat tanpa ip address, adalah sebuah alamat 

yang tak terdeteksi (invisible) oleh host lain dan tidak bisa dijadikan target 

penyerangan. Alat ini selain tidak terdeteksi, juga dapat melakukan tugas-

tugas paket filtering, pencatatan paket (loging), load balancing, bandwidth 

shaping, dan lain sebagainya. Kita biasa menyebutnya filtering bridge.  

Terdapat sedikit masalah dalam hal aksesbilitas, karena tidak memiliki ip 

address maka anda tidak dapat meremotenya. Anda harus menambahkan 

monitor dan keyboard, walaupun ini sering kali tidak nyaman meskipun 

aman. Solusi lain yang dapat anda lakukan adalah menambahkan sebuah LAN 

card, memberinya ip address, dan menghubungkan dengan mesin 

administrator anda. Namun berhati-hatilah ketika melakukannya, karena 

anda telah membuat backdoor terhadapnya.  

Gambar 4.5 Transparant Firewall 
 

6. Invisible/transparant host (NAT) 

Berkembangnya jumlah host yang terkoneksi ke internet menyebabkan 

terbatasnya IPV4 yang tersedia. Untuk memecahkan hal ini, para pakar 
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mendesain ip next generation, disebut IPV6. Namun solusi tersebut butuh 

waktu proses dalam implementasinya. Sementara IPV4, memiliki solusi lain 

yang juga dapat meningkatkan aspek sekuritas, yaitu Network Address  

Gambar 4.6 Transparant Host 

Translation (NAT). NAT dapat digunakan untuk menyembunyikan ip address 

sesungguhnya dari ip address yang terkoneksi, juga untuk meredirect paket 

ke suatu ip address/port. Walaupun NAT sering diasosiasikan dengan firewall, 

sebenarnya NAT merupakan mekanisme tersendiri. Teknik ini dikenal 

masquerading pada pengguna linux. IP address pada host memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Tanpa IP address, host tidak dapat berkomunikasi di 

internet, tetapi address dapat juga digunakan untuk menyerang anda. Ini 

seperti alamat rumah, ketika seseorang tahu alamat anda, mereka dapat 

menemukan anda, menggangu anda, ataupun memata-matai. 

NAT dapat dibagi menjadi 3 jenis aturan 

1. NAT – mentranslasikan banyak ip address internal, menjadi satu ip 

address external 

Fungsi dasar NAT dalam mengatasi terbatasnya jumlah ip address. 

NAT juga menyembunyikan detail dari internal network anda, jumlah 

host internal, dan informasi lain yang sering kali berguna bagi 

intruder. Host dengan private ip address dibalik NAT, tidak dapat 

dijangkau dari luar, mereka hanya melihat sebuah ip address 

(c.c.c.c). Yang sesungguhnya terjadi adalah firewall merubah alamat 
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pengirim (d.d.d.2) pada frame paket, menjadi alamat dirinya 

(c.c.c.c), menyimpan catatan siapa yang mengirim paket tersebut. 

Ketika ada balasan untuk paket tersebut, firewall melihat catatan 

tadi, dan mengganti alamat tujuan (c.c.c.c) paket menjadi alamat 

(d.d.d.2) si pengirim paket tadi.  

2. rdr – meredirectsi ip address dan port 

NAT bekerja layaknya PO Box. Memberikan alamat publik, tanpa 

memberikan alamat anda sesungguhnya. Sebagai contoh, sebuah 

HTTP server yang bekerja di dalam NAT. Memiliki ip address public 

202.162.208.97 port 80. Paket filtering akan meredirect paket ke ip 

address privat 172.17.3.5 port 8080. Bagaimana hal ini dapat 

meningkatkan sekuritas? Sebagian besar layanan network, seperti 

DNS, SMTP, HTTP, bekerja pada port bawah (0-1023) pada TCP/UDP, 

yang umum diketahui. Server seperti sendmail atau apache, juga 

bekerja pada root privileges. Lalu bagaimna jika anda merubah 

layanan HTTP ke suatu port diatas 1024, dan menjalankan-nya dari 

sebuah user biasa? Tentu saja itu membantu, tetapi browser anda 

tidak mengetahuinya. Tentu saja anda bisa mengkonfigurasi web 

browser, lalu bagaimana dengan web browser orang lain di dunia?  

Disinilah NAT bekerja, ia akan meredirect paket menuju ip address  

202.162.208.97 port 80, ke ip address 172.17.3.5 port 8080 di dalam 

DMZ.  

3. binat -  bidirectional translation antara 1 ip address internal dengan 1 

ip address external 

Varian terakhir dari NAT, digunakan pada VPN. Juga digunakan untuk 

alasan keamanan. Yang terjadi adalah setiap internal ip address harus 

memiliki sebuah external ip address (jumlah ip address perbandingan 

1:1). Dalam konfigurasi external ip address anda dapat menggunakan 

banyak LAN card, ataupun menggunakan aliasing. Anda dapat melihat 

di manual ifconfig untuk mempelajari aliasing. 

 

Implementasi Desain Firewall 

Konfigurasi Network OpenBSD 

1. Hostname : konfigurasi berada pada /etc/myname. 

2. Konfigurasi Interface : konfigurasi berada pada /etc/hostname.* dimana * 

adalah nama interface. 

3. Gateway : konfigurasi berada pada /etc/mygate 
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4. konfigurasi aliasing : konfigurasi berada pada /etc/hostname.* dimana * 

adalah nama interface. Tambahkan di bawah konfigurasi ip address utama, 

dengan syntax “inet alias [ip address] [netmask]“  

5. IP  Forwarding : ketika anda melakukan NAT atau bekerja pada filtering 

bridge, OpenBSD harus dikonfigurasi untuk melakukan ip forwarding. Anda 

mengaktifkan pada /etc/sysctl.conf dan menghilangkan pagar pada 

net.inet.ip.forwarding=1  

6. bridge 

   

Aktifasi paket filtering – pf 

1. Mengaktifkan pf 

edit file /etc/rc.conf.local dan isikan pf=YES, anda harus mereboot sistem 

anda. 

2. File konfigurasi pf terletakkan di /etc/pf.conf, namun anda dapat 

merubahnya. Pastikan anda merubah parameter pada /etc/rc.conf yaitu 

baris pf_rules=/etc/pf.conf, jika anda merubah dari default. Dan pastikan 

juga file tersebut dimiliki oleh root dan group wheel, dan hanya root yang 

dapat mengaksesnya.  

3. Untuk mengenable pf ketikkan pfctl -e, dan ketikkan pfctl -d, untuk 

mendisable.  

4. Setelah anda melakukan perubahan ketikkan pfctl -F untuk memflush rule 

sebelumnya. 

5. Kemudian ketikkan pfctl -f /etc/pf.conf untuk mereload rule yang tertulis 

pada /etc/pf.conf 

 

Konfigurasi paket filtering – pf.conf 

Setelah anda memilih desain firewall, dan  mendefinisikan policy firewall, 

maka saatnya  anda mengimplementasikannya dalam  pf(4). 

1. pf.conf secara umum dibagi menjadi 7 bagian, walaupun anda tidak harus 

menggunakan semuanya, gunakan sesuai yang anda butuhkan. 

● Macros : mirip dengan global variabel, bisa berisi ip address, nama 

interface (LAN card), dll 

● Tables : struktur yang digunakan untuk meletakkan ip address 

● Options : berbagai pilihan yang digunakan untuk mengontrol kinerja 

pf 

● Scrub : memproses ulang paket untuk normalisasi dan defragmentasi 

● Queueing : menyediakan pengaturan bandwidth dan prioritas paket 
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● Translation : pengaturan NAT dan redireksi paket 

● Filter rules : rule utama yang memilah paket antara satu dengan yang 

lainnya.  

 

2. Tanda “\” dapat digunakan saat penulisan ke samping terlalu panjang, dan 

anda ingin memecahnya.  

 block in on $ext_if from any to \ 

 $ext_ad 

 

setara dengan:  

 block in on $ext_if from any to $ext_ad 

 

3. Anda dapat menggabungkan ruleset yang setara 

block in on rl0 all 

block in on rl1 all 

block in on ne0 all 

 

dapat digantikan menjadi: 

block in on {rl0, rl1, ne0} all 

 

Macro 

Ruleset dari pf dapat berubah menjadi komplex dan rumit untuk di analisa. 

Dalam pemrograman kita biasa menggunakan variabel untuk sesuatu yang 

merupakan tetapan. Macro bisa berisi nama network interface, alamat, 

protocol, port, dan informasi-informasi lain yang sering digunakan berulang. 

Macro harus diawali dengan huruf a-z A-Z , dan mengandung angka 0-9 atau 

underscores (_). Nilai dari macro diapit dengan tanda petik 2 (“”). Ketika 

anda memanggilnya anda menggunakan tanda ($)  

 

# macro definitions 

# ext_if -- the name of the firewall's external interface 

ext_if = "ne1" 

 

ext_ad = “172.17.100.5” 

# dmz_ad -- the DMZ network address 

dmz_ad = "192.168.255.1/24" 
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# gabungan beberapa alamat 

friends = "{ 192.168.1.1, 10.0.2.5, 192.168.43.53 }"  

 

#gabungan macro secara recursive 

host1 = "192.168.1.1" 

host2 = "192.168.1.2" 

all_hosts = "{" $host1 $host2 "}" 

 

# protoc -- rdr-ed protocols 

protoc = "{tcp, udp, icmp}" 

 

# ketika digunakan menggunakan $ 

rdr on $ext_if proto $protoc from any to $ext_ad port 80 \ 

-> $dmz_ad port 8080 

  

 Table 

Table adalah kumpulan dari IP address. Yang membedakan dari macro adalah 

table hanya digunakan untuk ip address. Syntax-nya simpel, setiap definisi 

table diawali dengan kata table dan diikuti nama table, table option 

(opsional), dan alamat 

 

table <DMZ> persist {172.17.23.0/24} 

table <myLANs> persist {10.100.100.0/24, 10.100.101.0/26 } 

#menggunakan ! berarti not 

#berarti goodguys adalah ip address 192.0.2.0 – 192.0.2.255 kecuali 

192.0.2.5 

table <goodguys> { 192.0.2.0/24, !192.0.2.5 }  

 

#penggunaan-nya 

block in on fxp0 from any to <myLANs> port 25 

pass in on $ext_if from any to {<DMZ>, <myLANs>} port 25 

 

anda juga dapat mendefinisikan table kosong : 

table <spammers> persist 

untuk apa mendefinisikan table kosong? Ini dapat anda lakukan, karena table 

bisa di load, di remove, dan di modifikasi dengan pfctl(8) ketika pf berjalan, 

tanpa perlu me-reload seluruh ruleset dan tanpa memflush ruleset. 
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Table memiliki 2 options 

● const – setelah table dibuat, table tidak bisa di ubah ataupun di 

hapus kecuali dalam mode single-user. Biasa digunakan dalam aspek 

sekuritas. 

● Persist – table tidak akan dihapus walaupun tidak berisi. Hal ini 

mencegah penghapusan otomatis 

table dan macro dalam beberapa hal, dapat memiliki fungsi yang sama, tapi 

table di proses lebih cepat. Table juga dapat meload nilainya dari file 

lainnya. 

table <myLANs> persist file "/etc/spammers" \ 

   file "/etc/openrelays" \ 

   file "/root/scanners" \ 

   file "/root/idiots" 

 

Suatu table + rule paket filter seperti di bawah ini:  

table <goodguys> { 172.16.0.0/16, !172.16.1.0/24, 172.16.1.100 } 

block in on dc0 all 

pass  in on dc0 from <goodguys> to any 

 

Analisa apa yang dilakukan packet filtering dengan rule diatas terhadap 

paket dari alamat-alamat ini  

172.16.50.5  

172.16.1.25 

172.16.1.100  

10.1.4.55  

 

 

 
Secara umum syntax yang digunakan pada rules adalah : 

aksi [arah] [log] [quick] [on interface] [af] [proto protokol] \ 

   [from src_addr [port src_port]] [to dst_addr [port dst_port]] \ 

   [flags tcp_flags] [state]  

 

aksi 

Adalah tindakan yang dilakukan pada paket yang sesuai. Pass dan block. Pass 

berarti membolehkan koneksi paket. Sementara block berarti menolak paket 

yang datang     
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arah (in out) dan interface (on) 

Kata kunci arah, berhubungan dengan paket inbound dan outbound. Ketika 

anda bingung menggunakannya bayangkan anda duduk di dalam mesin 

firewall 

 block in all 

 block out all 

 

 tetapi anda tidak dapat menggabungkannya menjadi  

block {in, out} all 

 

 anda biasa menggabungkan dengan interface, yaitu dengan menambahkan 

kata on  

 block in on rl0 all 

   

 log 

 Adalah melakukan pencatatan melaui pflogd(8). Untuk mencatat semua 

paket gunakan log (all) 

 

 quick 

Dalam pf, setiap paket dievaluasi terhadap ruleset dari atas ke bawah. Rule 

memiliki aturan “the last matching rule win”. Analisa menurut anda rule di 

bawah ini. 

block in on fxp0 proto tcp from any to any port ssh 

pass in all 

 
 

 

 

 

 

 

 

Namun terdapat pengecualian terhadap aturan tersebut, opsi “quick” , 

memiliki efek membatalkan rule lain di bawahnya, yang berlawan 

dengannya. 

 block in quick on fxp0 proto tcp from any to any port ssh 
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 pass in all 

 

 af 

 spesifikasi antara IPV4 dan IPV6 

  

 protokol 

Terkadang kita membutuhkan pengaturan terhadap protokol tertentu. Kita 

menggunakan kata kunci proto diikuti nama protokol. Daftar dari nama 

protokol dan nomornya dapat anda lihat di /etc/protocols, antara lain tcp, 

udp, icmp, icmp6. 

 

block in on fxp0 proto {udp, tcp} all 

 

Gambar 4.6 Analogi arah 

alamat 

Salah satu bagian dari pf adalah alamat. Setelah anda mempelajari masalah 

ip address, prefix, dsb di bab sebelumnya, maka penggunaan ip address 

bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. Beberapa syntax yang umum 

digunakan antara lain 

 

#paket dengan source address 10.0.1.3/24 dan 

#destination address 192.168.23.4/18 

... from 10.0.1.3/24 to 192.168.23.4/18 ... 
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#paket berasal dari source address manapun dan destination 

#address 192.168.23.4/18 

... from any to 192.168.23.4/18 ... 

 

# paket berasal dari source address 10.0.1.3/24 dan  

#destination address manapun 

... from 10.0.1.3/24 to any ... 

 

# paket berasal dari source dan destination 

#address manapun 

... from any to any ... 

 

#contoh terakhir bisa anda tulis menjadi: 

... all ... 

 

#menggunakan  

.. from !10.0.1.3 to any ... 

 

port 

Pada pengiriman sebuah paket, selain ip address, port memiliki peran yang 

penting, karena port yang membedakan antara satu layanan dengan layanan 

lainnya. Untuk melihat daftar jenis port anda dapat melihatnya di 

/etc/services. Kata kunci yang digunakan  adalah port, dan pastikan juga 

anda menulis protokol yang digunakan.  

 

... proto tcp from any to 192.168.12.63/32 port \ 

{25, 80} ... 

 

anda dapat juga menggunakan operator matematika seperti = (sama 

dengan), != (bukan sama dengan), < (lebih kecil), <= (lebih kecil sama 

dengan), > (lebih besar), >= (lebih besar sama dengan), >< (range/antara), 

<> (inverse range), : (inclusive range/sampai) 

 

tcp_flags 

flags tertentu yang digunakan pada proto tcp  

 

state 
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suatu kondisi dalam memperlakukan paket 

keep state : bekerja pada TCP, UDP, ICMP. 

modulate state :  bekerja pada TCP. 

Synproxy state : melakukan perlindungan terhadap server dari spoofing TCP 

SYN floods 

 

 Keeping state 

Salah satu kelebihan paket filter adalah “keeping state” atau “statefull 

inspection”, statefull inspection adalah kemampuan PF untuk melacak 

keadaan, atau proses, dari sebuah koneksi network. Dengan menyimpan 

informasi tentang setiap koneksi pada table state, PF dengan cepat 

menentukan, ketika sebuah paket melewati firewall apakah merupakan 

bagian dari koneksi yang telah ada. Jika benar, maka ia tidak perlu melewati 

“pemeriksaan” ulang. 

Keeping state memiliki kelebihan dalam kesederhanaan ruleset, dan perfoma 

paket filtering. Keeping state juga bekerja pada paket balasan yang datang 

dari arah berlawan.  

 

NAT dan Redirect Rules 

 Ada tiga macam rule NAT 

1. nat – translasi antara beberapa ip address internal dengan sebuah ip address 

external. 

2. Rdr – meredirect ip address dan port. 

3. Binat – translasi dua arah antara satu ip address external dan satu ip address 

internal.   

Pastikan anda telah mengenable IP forwarding di /etc/sysctl. Tidak seperti 

pada packet filtering, rule di packet redirection memiliki aturan algoritma 

“first matching rule wins”, yang berarti anda harus meletakkan rule-rule 

specific sebelum rule-rule umum. 

● Mengkoneksikan network private ke internet 

ext_if = "ne1" 

ext_ad = "e.e.e.e/32" 

prv_ad = "p.p.p.p/24" 

match out on $ext_if from $prv_ad nat-to $ext_ad 
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Buat rule ketika ditambahkan sebuah private network 

 

 

 

 

 

 

 

  

● Ketika kita memiliki 2 network private (dengan NAT), maka antara 

network tersebut tidak dapat berkomunikasi, kita perlu 

menambahkan rule “no” 

no match out on $ext_if inet proto $nat_proto \ 

from $prv1_ad nat-to $prv2_ad 

no match out on $ext_if inet proto $nat_proto \ 

from $prv2_ad nat-to $prv1_ad 

match out on $ext_if inet proto $nat_proto \ 

from {$prv1_ad, $prv2_ad} nat-to $ext_ad 

● meredirect koneksi port 80 di ip address external, ke port 8080 di ip 

address internal 

ext_ad = "e.e.e.e/32" 

www_ad = "w.w.w.w/32" 

match in on $ext_if inet proto tcp \ 

from any to $ext_ad port 80 rdr-to $www_ad port 8080 

 match in on $prv_if inet proto tcp \ 

 from $prv_ad to $ext_ad port 80 rdr-to $www_ad port 8080 

 Buat rule yang meredirect koneksi dari internal network port 80 ke 

 suatu ip address (web proxy)  port 3128  
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● Bidirectional nat dari sebuah ip address internal ke sebuah ip address 

external 

match on $ext_if inet proto tcp from 192.168.1.37 to any \ 

binat-to $ext_ad_1 

match on $ext_if inet proto tcp from 192.168.1.38 to any \ 

binat-to $ext_ad_2 

match on $ext_if inet proto tcp from 192.168.1.54 to any \ 

binat-to $ext_ad_3 

 

Paket Filtering Rules 

Fungsi utama dari sebuah pf adalah paket filtering, disamping fungsi-fungsi 

lain. Ada dua perintah utama dalam paket filtering, block dan pass.  

o Memblockir semua trafic keluar masuk. Rule ini seringkali merupakan 

pilihan terbaik dalam policy awal. 

block in all 

block out all 

o Melewatkan semua trafic keluar masuk 

pass in all 

pass out all 

o Melewatkan trafic ke dalam pada port 80   

pass in quick on $ext_if \ 

from any to $int_ad port 80 

o Melewatkan hanya paket TCP 

pass in quick on $ext_if proto tcp 

o Memblokir trafic 

bad_boy_ads = \ 

{10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, \ 

224.0.0.0/4, 240.0.0.0/5, 127.0.0.0/8, 0.0.0.0} 

block in quick on $ext_if from $bad_boy__ads to any 

o Memblokir paket dengan port lebih rendah dari 80 dan lebih tinggi 

dari port 1024 

block in on $ext_if proto tcp from any to \ 

$dmz_www_ad port 80 <> 1024 

o Memblock semua koneksi dengan OS windows 

block in on $int_if proto tcp from any os " Windows 2000 " 
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5.4 Prosedur percobaan 

 
1. Buat suatu rule suatu dimana hanya akses http, ssh yang dijinkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buat suatu rule suatu dimana hanya ip 10.100.100.3 yang bisa mengakses 

server . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebuah paket filter menangani 3 zona, zona upt, zona dosen, zona 

mahasiswa. Zona upt boleh mengakses seluruh zona, zona dosen hanya boleh 

mengakses zona mahasiswa, sementara zona mahasiswa tidak boleh 

mengakses kemanapun. 
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5.5. Kesimpulan 

Kesimpulan meliputi : 

a) Hasil Percobaan dari langkah-langkah dalam prosedur di atas. 

b) Kesimpulan tambahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 


