
Cara meng-ISE 
Hard Disk Anda

Dengan Instant Secure 
Erase (ISE) Seagate 
Instant Secure Erase Seagate dirancang untuk melindungi data di hard disk 
dengan secara langsung mengatur ulang hard disk kembali ke pengaturan pabrik 
dan mengubah kunci enkripsinya, sehingga data apa pun yang masih tersisa di 
hard disk tersebut dihapus secara kriptografi. Ini artinya semua data yang ada di 
hard disk secara permanen dan langsung tidak dapat dibaca, bila diperlukan.

Untuk menjalankan fungsi ISE, Anda harus memiliki Self-Encrypting Drive 
(SED) dengan atau tanpa validasi FIPS, atau hard disk ISE Seagate. Hard disk 
khusus ISE memberikan Anda kemampuan untuk mengatur ulang ke pengaturan 
pabrik secara aman. SED memungkinkan Anda untuk memiliki dan mengelola 
sepenuhnya keamanan penyimpanan Anda melalui kata sandi, sidik jari, atau 
media lainnya, serta secara cepat dan secara kriptografi menghapus hard disk 
dengan fungsionalitas ISE. Hard disk ISE memberikan Anda kemampuan untuk 
mengatur ulang hard disk ke pengaturan pabrik secara aman, yang juga akan 
menghapus dan menyajikan semua data secara kriptografi pada hard disk dan 

langkah ini tidak dapat dibalik.

Makalah Teknologi

Solusi Penyimpanan 
Secure™ Seagate

Self-Encrypting Drive  
(SED)

TI atau pengguna dapat memiliki sepenuhnya 
dan mengelola keamanan data yang ada di hard 

disk. Hard disk juga dapat berfungsi tanpa dikelola 
pengguna, meski hal itu tidak disarankan. Semua 

hard disk SED dapat menghapus data secara 
kriptografi menggunakan ISE.

SED dengan Validasi  
FIPS 140-2

Menawarkan berbagai fitur yang sama  
seperti SED, selain itu modul kriptografi hard disk 
divalidasi oleh National Institute of Standards and 

Technology (NIST). 
http://csrc.nist.gov/

Hard Disk Instant Secure 
Erase (ISE) Seagate

TI atau pengguna tidak dapat memiliki  
keamanan hard disk sepenuhnya. Mereka hanya 

dapat menghapus atau mengatur ulang hard  
disk ke pengaturan pabrik secara kriptografi.



Yang Anda Perlukan untuk meng-ISE Hard Disk Anda

•	 Self-Encrypting Drive (SSD) Seagate dengan atau tanpa 
Validasi FIPS, atau hard disk ISE Seagate.

•	 Komputer yang menjalankan Windows XP, Vista, atau 
Windows 7.

•	 Salinan SeaTools™ untuk Windows (versi 1.2.0.6 atau lebih 
tinggi), yang ada di sini: http://www.seagate.com/support/
downloads/seatools

1. Klik tab Downloads (Unduhan). 

2. Di bawah Utilities (Utilitas), klik Select an OS (Pilih OS) di 
kotak SeaTools for Windows (SeaTools untuk Windows) 
dan pilih OS Anda dari menu tarik-turun. 

3. Klik tombol Download (Unduh).

•	 Kabel SATA-to-USB untuk laptop, atau konektor SATA-
to-SATA internal jika Anda memilih untuk tersambung ke 
motherboard di lingkungan desktop.

Menjalankan ISE

1. Lepas hard disk yang ingin Anda hapus dari sistem Anda 
lalu pasang ke komputer menggunakan kabel SATA-to-
USB. Catatan: SeaTools tidak akan mengizinkan Anda 
menjalankan ISE pada hard disk booting Anda. 

2. Instal aplikasi SeaTools for Windows dengan mengeklik 
penginstal dua kali. Ikuti petunjuknya. Anda mungkin 
diminta untuk menginstal Microsoft .NET 4.0 jika belum 
terinstal di sistem Anda. Unduhan ini tersedia di situs web 
Microsoft. Penginstal SeaTools akan terus memandu Anda 
sampai proses instalasi selesai. 

 Pilih aplikasi SeaTools yang tercantum di menu Applications 
(Aplikasi). Saat sedang memuat, terimalah kemampuan 
untuk membuat perubahan pada komputer Anda dan 
terima perjanjian lisensi.

 Ada lebih banyak informasi tentang aplikasi dan 
persyaratan SeaTools ini di situs SeaTools  
(http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/) 
dan di bawah tab Downloads (Unduhan).

3. Pilih hard disk SED atau hard disk ISE berdasarkan nomor 
seri. PERINGATAN: Anda sedang membuat semua data 
tidak dapat terbaca sama sekali, sehingga pastikan Anda 
memilih hard disk yang benar. Secara default, SeaTools 
tidak akan mengizinkan Anda menghapus hard disk utama 
atau booting Anda.

4. Pilih tab Basic Tests (Uji Dasar) dan gulir ke bawah ke 
Advanced Tests (Uji Lanjutan). Ini akan memunculkan 
kotak peringatan yang meminta Anda untuk mengonfirmasi 
permintaan Anda dengan menekan tombol F8. 
PERINGATAN: Advanced Tests (Uji Lanjutan) adalah fungsi 
yang dapat menghapus semua data yang ada pada hard 
disk Anda. Seagate Technology LLC tidak bertanggung 
jawab atas data pengguna yang hilang. Jika Anda yakin 
telah memilih data yang benar, tekan tombol F8.

5. Pilih menu Advanced Tests (Uji Lanjutan), lalu pilih SED 
Crypto Erase (Penghapusan Kripto SED) untuk hard disk 
SED dan hard disk ISE. Jika Anda tidak melihat opsi ini, 
verifikasikan bahwa Anda memiliki SED. Catatan: Jika  
Anda tidak memiliki hard disk SED atau hard disk ISE, 
Anda dapat memilih Full Erase (SATA) (Penghapusan Penuh 
(SATA)), dan SeaTools akan menjalankan penulisan nol pada 
seluruh hard disk untuk menghapus data. Proses ini dapat 
memakan waktu berjam-jam bergantung ukuran hard disk.
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6. Kotak dialog SED Crypto Erase (Penghapusan Kripto 
SED) akan ditampilkan. Masukkan nomor PSID dengan 
32 karakter yang ada di bagian atas label hard disk. 
Anda dapat mengetik pada nomor atau memasukkannya 
menggunakan scanner 2D dengan baji keyboard yang 
sesuai. 

7. Tekan F8 untuk memulai Crypto Erase. Kotak dialog akan 
lenyap.  
 
Jika nomor tersebut tidak dimasukkan dengan benar,  
Anda akan mendapatkan status FAIL (GAGAL).  

Jika nomornya benar, dalam waktu sekitar satu menit daftar 
status hard disk akan berubah ke SED Crypto Erase – Pass 
(Lewati).

Kini hard disk sudah diatur ulang ke pengaturan pabrik 
dan semua data yang ada yang disajikan secara permanen 
tidak dapat dibaca. Hard disk dapat diganti secara aman, 
digunakan kembali, atau dikembalikan untuk mendapatkan 
perbaikan garansi atau kedaluwarsa sewa.

www.seagate.com

Label PSID dan barcode 2D yang 
sama terletak di bagian atas label 
hard disk.

Kiat: Jika Anda tidak memiliki 
pembaca barcode, Anda mungkin 
dapat mengunduh aplikasi 
barcode smartphone.
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