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Apa itu FIPS 140-2?

FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 adalah standar 
pemerintah AS yang menggambarkan enkripsi dan persyaratan keamanan 
terkait yang harus dipenuhi produk TI untuk penggunaan sensitif namun tidak 
rahasia (SBU - sensitive but unclassified).  

Validasi FIPS 140-2 adalah pengujian dan program sertifikasi yang memverifikasi 
bahwa produk memenuhi standar FIPS 140-2. National Institute of Standards 
and Technology (NIST) membuat Cryptographic Module Validation Program 
(CMVP) untuk memvalidasi berbagai produk guna memenuhi persyaratan-
persyaratan ini.

Apa yang dijabarkan oleh FIPS 140-2?

Standar ini memastikan bahwa produk menggunakan praktik keamanan suara, 
seperti yang disetujui, algoritma dan metode enkripsi yang kuat. Standar ini 
juga menetapkan bagaimana individu atau proses lainnya harus sah untuk 
memanfaatkan produk, dan cara merancang modul atau komponen untuk 
berinteraksi dengan sistem lain secara aman.

Mengapa enkripsi diperlukan?

Hard disk terus-menerus tidak digunakan lagi (dikembalikan karena garansi, 
perbaikan dan perjanjian sewa berakhir, atau digunakan ulang untuk fungsi  
penyimpanan lain atau dijual), hilang atau dicuri. Ketika data yang tidak terlindungi 
berada di luar kontrol pemilik dan terancam, perusahaan menghadapi masalah  
kehilangan pendapatan, penguasaan pasar dan kepercayaan pelanggan.  
Mereka bahkan dapat dikenakan hukuman perdata karena melanggar peraturan 
privasi data. Hal ini dapat menjadi bencana bagi setiap organisasi, dan terutama 
untuk UKM.
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Seagate memperkirakan setiap harinya ada 50.000 hard 
disk yang berisi beberapa terabyte data yang meninggalkan 
pusat data. IBM memperkirakan ada 90% hard disk yang 
dikembalikan untuk garansi berisi data yang dapat dibaca. 
Menurut para ahli industri seperti Ponemon Institute, 
kerugian rata-rata per pelanggaran data meningkat setiap 
tahun, dan rata-rata adalah US$6,6 juta pada tahun 2008, 
atau US$202 per catatan terancam.1 

Ponemon Institute selanjutnya memperkirakan bahwa 81% 
laptop berisi data sensitif, dan sebanyak 10% dari semua 
laptop telah hilang atau dicuri selama masa pakainya. Selain 
itu, diperkirakan setiap minggu ada 12.000 laptop yang 
hilang atau dicuri di bandara AS saja. Kerugian rata-rata 
yang dialami perusahaan ketika laptop yang berisi data yang 
sensitif namun tidak terenkripsi hilang hampir mencapai 
US$50.000. Dalam kasus yang ekstrem, kerugiannya bisa 
mencapai US$1 juta.2

Ada berapa level terkait dengan FIPS 140-2?

FIPS 140-2 menetapkan empat tingkat keamanan. Validasi 
FIPS 140-2 akan menentukan level keamanan yang melekat 
pada produk.

•	 Level 1, biasanya digunakan untuk produk enkripsi 
perangkat lunak saja, memberlakukan persyaratan 
keamanan yang sangat terbatas. Semua komponen harus 
memiliki kualitas kelas produksi dan tidak boleh ada 
berbagai jenis ketidakamanan yang sangat parah.

•	 Level 2 memerlukan otentikasi berbasis peran. (Otentikasi 
pengguna individu tidak diperlukan.) Hal ini juga 
memerlukan kemampuan untuk mendeteksi gangguan fisik 
dengan menggunakan kunci atau segel fisik anti rusak.

•	 Level 3 menambahkan pertahanan fisik tahan rusak dari 
pembongkaran atau modifikasi, sehingga sangat sulit 
dibajak. Jika terdeteksi kerusakan, perangkat harus 
mampu menghapus parameter keamanan kritis.

Level 3 juga mencakup perlindungan kriptografi yang 
kuat dan manajemen kunci, otentikasi berbasis identitas 
dan pemisahan fisik atau logis antara antarmuka dengan 
mana parameter keamanan kritis masuk dan keluar.

•	 Level 4 termasuk perlindungan kerusakan terdepan dan 
dirancang untuk produk yang beroperasi di lingkungan 
yang tak terlindungi secara fisik.

Level validasi FIPS 140-2 berapa yang  
diperoleh Seagate?

Perangkat penyimpanan Self-Encrypting Drive (SED) 
Seagate® divalidasi sebagai konforman FIPS 140-2 Level 2.

Mengapa Seagate memperoleh validasi FIPS 
140-2 Level 2?

Semua jenis organisasi semakin menuntut agar data yang 
tidak aktif dienkripsi untuk melindungi dari kehilangan atau 
pencurian. Validasi FIPS 140-2 Level 2 dipandang sebagai 
tanda keamanan dan kualitas, dan menyatakan kepada 
semua pembeli bahwa SED FIPS Seagate memenuhi 
persyaratan pemerintah federal AS untuk produk keamanan.

Bagaimana saya tahu bahwa perangkat  
penyimpanan Seagate saya sesuai dengan 
FIPS-2?

Tiap perangkat yang sesuai dengan FIPS 140-2 
menggunakan mekanisme keamanan fisik untuk mendeteksi 
adanya kerusakan fisik.  Untuk mengetahui apakah 
perangkat penyimpanan Anda sesuai dengan FIPS-2, carilah 
segel anti-rusak yang ada di bagian luar perangkat Anda.

Bagaimana saya menyiapkan SED FIPS 
Seagate saya guna memastikan kesesuaian 
terhadap FIPS-2?

Untuk mengatur perangkat Anda yang sesuai dengan FIPS 
140-2, tinjaulah Kebijakan Keamanan perangkat Anda 
dengan mengunjungi situs web Daftar Validasi Modul NIST 
di http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-
1/140val-all.htm. Prosedur terperinci untuk menginisialisasi 
perangkat Anda dijelaskan di bagian Inisialisasi Aman pada 
dokumen Kebijakan Keamanan.

Jenis produk apa yang sesuai dengan  
FIPS 140-2?

FIPS 140-2 berlaku bagi setiap produk yang mungkin 
menyimpan atau mengirimkan data sensitif. Ini termasuk 
produk perangkat keras seperti enkriptor tautan, hard disk, 
flash disk atau media penyimpanan yang dapat dilepas. 
Ini juga mencakup produk-produk perangkat lunak yang 
mengenkripsi data selama transit atau sewaktu disimpan.

1  Ponemon Institute, Studi Tahunan 2008: U.S. Cost of a Data Breach, Februari, 2009, www.ponemon.org, sebagaimana dikutip dalam Data-breach costs rising, study finds, Ellen Messmer,  
Network World, 02/02/09.

2  Studi Intel: Stolen Laptops Cost to Business; eWeek, 23 April 2009; Ponemon Institute Study, April 2009.

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140val-all.htm
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140val-all.htm
www.ponemon.org
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Apakah saya benar-benar membutuhkan 
keamanan sebanyak ini? Apakah kata sandi 
sistem operasi tidak cukup?

Sistem keamanan operasi seperti kata sandi dapat dengan  
mudah dilewati dengan melepas hard disk dan memasangnya  
ke komputer lain. Bahkan kata sandi hard disk BIOS ATA 
ternyata rentan jika tidak digunakan bersama dengan 
perangkat seperti hard disk SED Seagate. Mengenkripsi 
data pada hard disk atau media penyimpanan adalah cara 
yang sudah terbukti untuk melindunginya.

Organisasi atau bisnis apa yang harus sesuai 
dengan FIPS 140-2?

Di AS, NIST mengharuskan semua agen federal untuk 
menggunakan produk FIPS 140-2 Level 2 Validated untuk 
mengamankan data yang ditetapkan sebagai sensitif namun 
tidak rahasia (SBU - sensitive but unclassified) dalam sistem 
komputer dan telekomunikasi (termasuk sistem suara).3  
Di Kanada, Communications Security Establishment (CSE) 
mengharuskan agen-agen federal untuk menggunakan 
modul kriptografi FIPS 140-2 Level 2 Validated untuk 
mengamankan data yang ditetapkan sebagai Informasi 
Dilindungi (A atau B) dalam komputer dan sistem 
telekomunikasi (termasuk sistem suara). Validasi FIPS 140 
juga merupakan prekursor yang diperlukan untuk produk 
kriptografi untuk didaftar di Daftar Produk Pra-kualifikasi 
ITS pemerintah Kanada.3 Di Inggris, Communications-
Electronics Security Group merekomendasikan penggunaan 
modul kriptografi FIPS 140 Validated.4

Perusahaan sipil di seluruh dunia yang memiliki hubungan 
dengan AS, Kanada atau organisasi pemerintah federal 
Inggris yang mengharuskan kepatuhan enkripsi FIPS 
140-2 juga dituntut untuk patuh. Selain itu, perusahaan-
perusahaan komersial—khususnya di bidang keuangan, 
kesehatan, pendidikan, dan vertikal infrastruktur (keamanan 
nasional)—semakin mewajibkan kepatuhan FIPS 140-2 di 
seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan ini ingin mengikuti 
standar tertinggi dalam melindungi data. Mereka mengakui 
ketegasan yang berlaku dalam sertifikasi FIPS-140, 
menganggapnya sebagai standar pilihan untuk keamanan 
dan memilih untuk bergantung pada standar ini untuk 
kebutuhan enkripsi mereka sendiri.

Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan  
sertifikasi FIPS 140-2?

Untuk menjadi FIPS 140-2 Validated, produk harus 
mematuhi desain yang dinyatakan dan persyaratan 
pelaksanaan, dan diuji dan disetujui oleh salah satu dari 13 
laboratorium independen yang telah diakreditasi oleh NIST.

Standar FIPS 140 mana yang paling baru?

Publikasi FIPS berjumlah 140 adalah serangkaian standar 
keamanan yang menentukan persyaratan untuk modul 
kriptografi. FIPS 140-1 dikeluarkan pada tahun 1994 namun 
telah digantikan oleh FIPS 140-2, yang merupakan standar 
saat ini dan dikeluarkan pada tahun 2001. FIPS 140-3 adalah 
versi baru dari standar yang sudah dalam pengembangan 
sejak tahun 2005. Sudah diterbitkan satu draf Desember 2009, 
namun belum dirilis untuk validasi produk.

Adakah daftar produk-produk yang  
FIPS 14-2 Validated?

NIST menyimpan daftar semua produk yang tersedia secara 
komersial yang FIPS 140-2 Validated.

Kunjungi: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/
documents/140-1/1401vend.htm
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3  http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/index.html
4  www.cesg.gov.uk/
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