
Membandingkan Opsi 
Keamanan Di Semua  
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Buletin Pemasaran

Panduan  
Pemilihan  
Keamanan

Dengan memanfaatkan hard disk Seagate Secure™, para pengguna dapat dengan 
aman mengelola data yang disimpan di sistem mereka tanpa penurunan kinerja 
dan dapat menghapus semua data mereka secara aman, jika diperlukan, hanya 
dalam hitungan detik.

Dengan enkripsi TCG untuk komputasi pribadi dan lingkungan perusahaan, 
Seagate memberdayakan para pengguna untuk mengelola keamanan mereka 
dengan mendukung tiga konfigurasi: ISE, SED, dan SED + FIPS.

•	 Seagate Instant Secure Erase (ISE) disertakan di beberapa hard disk perusahaan 
Seagate dan memungkinkan pengguna untuk secara kriptografik menghapus 
semua data mereka dengan mengubah kunci enkripsi, sehingga memudahkan 
dan mengamankan pembuangan dan penggunaan ulang hard disk. Menghapus 
hard disk Anda secara kriptografik dapat dilakukan dengan dua cara:  
1) menggunakan perintah ISE ATA, atau 2) memanfaatkan nomor PSID (Physical 
Secure ID) yang ada di semua hard disk Seagate Secure. Kedua fitur mengatur 
ulang hard disk ke pengaturan pabrik dan memungkinkan pembuangan atau 
penggunaan ulang hard disk secara aman dalam waktu kurang dari 4 detik.  

•	 Hard disk pengenkripsi otomatis (SED) memberi pengguna kemampuan untuk 
mengelola keamanan hard disk pada tingkat individu dan perusahaan dan dapat 
ditingkatkan untuk penggunaan pusat data. Dengan memanfaatkan perangkat 
lunak pihak ketiga, kata sandi tidak dapat diretas karena kata sandi ini dienkripsi 
dan akan tetap terenkripsi sampai kata sandi yang benar dimasukkan. Hard disk 
juga dapat dihapus menggunakan fitur ISE atau PSID.



Panduan Pemilihan Keamanan

Fitur Laptop Thin HDD Enterprise Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2.5 HDD Enterprise Capacity 3.5 HDD 

Tipe Hard Disk Hard Disk Hard Disk Hard Disk Hard Disk

Ukuran (inci) 2,5 3,5 2,5 3,5

Seagate® Instant Secure Erase • • •

Hard disk pengenkripsi otomatis (SED) • • •

FIPS SED1 • • •

Aplikasi Utama

Komputasi pribadi, komputasi 
laptop, dan penyimpanan eksternal 

Buat solusi penyimpanan besar-
besaran yang hemat, berdaya 
rendah untuk data tidak terstruktur 
dalam awan

•	Memaksimalkan kapasitas di 
server dan server blade 

•	Membangun penyimpanan 
kepadatan tinggi yang 
tersambung langsung (DAS), 
jaringan area penyimpanan (SAN), 
dan penyimpanan terpasang ke 
jaringan (Enterprise NAS) 

•	Menyimpan konten media yang 
kaya dan data pengawasan 
terpusat 

•	Melayani kebutuhan penyimpanan 
komputasi awan 

Menyimpan segudang data tak 
terstruktur dengan daya minimum 
untuk kinerja penyimpanan yang 
andal, aman, dan konsisten di 
semua sasis dan lingkungan 
penyimpanan

Jenis Data Khusus

Komputasi portabel, file, basis 
data, aplikasi

•	Server penyimpanan awan 

•	Jajaran penyimpanan awan 

•	Penyimpanan cadangan awan 

•	Perangkat penyimpanan eksternal 
yang langsung terpasang (DAS) 

•	Perangkat penyimpanan yang 
terpasang ke jaringan (NAS) 

•	Pusat data yang dibatasi ruang

•	Aplikasi bisnis yang memerlukan 
banyak ruang penyimpanan 

•	SAN, NAS, dan DAS 

•	Server kapasitas maksimal dan 
server blade 

•	Penyimpanan konten media yang 
kaya 

•	Pencadangan dan pemulihan data 
perusahaan—D2D dan pita virtual 

•	Komputasi awan 

•	Penyimpanan RAID berkapasitas 
tinggi 

•	Jajaran penyimpanan eksternal 
perusahaan mainstream (SAN, 
NAS, DAS) 

•	Penyimpanan data massal awan 

•	Pencadangan dan pemulihan data 
perusahaan—D2D, pita virtual 

•	Pengawasan terpusat 

Lingkungan
Komputer laptop portabel untuk 
kenyamanan saat bepergian

Sistem multi-hard disk di pusat 
data UKM, awan, dan kelas 
perusahaan

Pusat data yang dikontrol oleh 
suhu dan kelembapan serta sistem 
multi-hard disk

Pusat data yang dikontrol oleh 
suhu dan kelembapan serta sistem 
multi-hard disk

Jam Dinyalakan 8x5–Nyala saat dibutuhkan Selalu nyala selama 24x7 Selalu nyala selama 24x7 Selalu nyala selama 24x7

Antarmuka SATA SATA SATA, SAS SATA, SAS

Siklus Kerja Operasi Rendah Menengah Tinggi Tinggi

Dukungan Getaran Rotasi (RV) Tidak Ya Ya Ya

Kapasitas2 250 GB hingga 500 GB 1 TB hingga 4 TB 250 GB hingga 1 TB 1 TB hingga 4 TB

1 Lihat Sertifikat FIPS 140-2 Level 2 di http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.

•	 Seagate menawarkan hard disk SED + FIPS satu-satunya 
di dunia, yang memiliki tingkat keamanan tertinggi, dan 
merupakan satu-satunya produsen hard disk dengan validasi  
FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2,  
sebuah standar pemerintah AS yang menjelaskan persyaratan  
enkripsi dan keamanan terkait yang harus dipenuhi produk-
produk TI untuk penggunaan sensitif namun tidak rahasia 
(SBU - sensitive but unclassified). Hard disk SED + FIPS 
dilengkapi semua fitur Seagate SED dan konfigurasi ISE serta  
label FIPS yang tahan benturan untuk menunjukkan secara 
jelas apakah hard disk secara fisik sudah rusak. Konfigurasi 
FIPS divalidasi untuk pemerintah AS dan Kanada.         

Seagate memungkinkan para pengguna untuk melindungi data 
pada perangkat yang mungkin hilang atau dicuri dan memberi 
mereka kemampuan untuk mengelola penghapusan dan 
pembuangan data mereka dengan cepat dan aman.
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1 Lihat Sertifikat FIPS 140-2 Level 2 di http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.

Fitur Enterprise Performance 10K HDD Enterprise Performance 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

Tipe Hard Disk Hard Disk Hard Disk Hard Disk SSD

Ukuran (inci) 2,5 2,5 3,5 2,5

Seagate® Instant Secure Erase •

Hard disk pengenkripsi otomatis (SED) • • • •

FIPS SED1 • • • •

Aplikasi Utama

•	Membangun server kelas misi 
kritis dan jajaran penyimpanan 
eksternal 

•	Melengkapi pusat data yang 
dibatasi daya dan ruang 

•	Mematuhi persyaratan  
keamanan TI 

•	Mewujudkan prakarsa TI yang 
ramah lingkungan 

•	Berpindah dari sistem hard disk 
3,5 inci ke teknologi generasi 
berikutnya

•	Membuat server blade, rak atau 
tower untuk menjadi host aplikasi 
berbasis transaksi 

•	Menghadirkan solusi untuk pusat 
data yang dibatasi daya dan ruang  

•	Transisi dari sistem lama 3,5 
inci ke solusi 2,5 inci yang lebih 
efisien 

Pemrosesan bisnis dan transaksi 
dalam platform penyimpanan SAN, 
NAS, dan DAS eksternal ukuran 
3,5 inci

•	Berbagai aplikasi perusahaan 
yang sangat membutuhkan IOPS, 
seperti komputasi dengan kinerja 
yang tinggi, pemrosesan transaksi 
online, dan analisis data yang berat

•	Berbagai aplikasi perusahaan 
yang menuntut ketersediaan dan 
integritas data yang tinggi serta 
redundansi pengalihan kegagalan 
antarmuka 

•	Berbagai solusi penyimpanan 
perusahaan dan server eksternal 

Jenis Data Khusus

•	Server kritis-misi dan jajaran 
penyimpanan eksternal 

•	Pusat data yang dibatasi daya 
dan ruang 

•	Prakarsa TI ramah lingkungan dan 
pengurangan biaya penggantian 
hard disk 

•	Prakarsa kesesuaian atau 
keamanan data 

•	Migrasi dari sistem hard disk 
3,5 inci ke teknologi generasi 
berikutnya 

•	Server perusahaan Tier 1 kinerja 
tinggi 

•	Server blade, rack dan tower yang 
menjadi host aplikasi berbasis 
transaksi 

•	Pusat data yang dibatasi daya 
dan ruang 

•	Prakarsa kesesuaian dan 
keamanan data 

•	Pemrosesan bisnis dan transaksi

•	Jaringan area penyimpanan (SAN) 
dan penyimpanan yang terpasang 
ke jaringan (NAS)

•	Email, dukungan keputusan, 
Internet dan perdagangan 
elektronik

Berbagai aplikasi perusahaan yang 
menuntut dengan beban kerja yang 
beragam, kompleks, dan intensif 
tulis 

Lingkungan
Pusat data yang dikontrol oleh 
suhu dan kelembapan serta sistem 
multi-hard disk

Pusat data yang dikontrol oleh 
suhu dan kelembapan serta sistem 
multi-hard disk

Pusat data yang dikontrol oleh 
suhu dan kelembapan serta sistem 
multi-hard disk

Pusat data yang dikontrol oleh 
suhu dan kelembapan serta sistem 
multi-hard disk

Jam Dinyalakan Selalu nyala selama 24x7 Selalu nyala selama 24x7 Selalu nyala selama 24x7 Selalu nyala selama 24x7

Antarmuka SAS SAS SAS SAS

Siklus Kerja Operasi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Dukungan Getaran Rotasi (RV) Ya Ya Ya —

Kapasitas2 300 GB hingga 1.200 GB 146 GB hingga 600 GB 300 GB hingga 600 GB 200 GB hingga 800 GB

Panduan Pemilihan Keamanan

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html

