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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

 Dinas Komunikasi Kabupaten Sampang adalah instansi pemerintah yang mengatur 

dan mengelola teknologi yang di gunakan dalam pemerintahan, seperti website dan aplikasi 

yang di gunakan oleh pemerintahan kabupaten sampang. Dalam hal ini website profile yang 

di gunakan oleh Kabupaten Sampang adalah CMS public (Wordpress) yang sangat umum di 

gunakan oleh semua instansi pemerintah ataupun perusahaan, Wordpress sangat terkenal 

dan memiliki banyak pengguna di karena CMS tersebut sangat user friendly dan mudah untuk 

digunakan, oleh sebab itu mulai dari tahun 2018, Kabupaten Sampang memutuskan untuk 

menggunakan wordpress sebagai alat untuk mengembakan CMS (Content Management 

System) 

 

 Namun di balik penggunaannya yang mudah, wordpress memiliki tingkat kerentanan 

peretasan yang sangat tinggi di karenakan wordpress memiliki feature plug and play themes 

dan plugin yang bisa di gunakan sesuka pengguna, feature tersebut memungkinan celah 

terhadap CMS itu sendiri, karena dapat dengan mudah hacker membobol atau meretas CMS 

tersebut, oleh sebab itu pihak sampang berupaya mencari solusi dengan membuat CMS 

private yang di kembangkan oleh Kabupaten Sampang agar dapat mudah mengelola dari sisi 

security agar tidak mudah untuk di retas oleh hacker. 

 

 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa penggunaan 

CMS Public (Wordpress) sangat berbahaya bagi Pemerintah Kabupaten Sampang di 

karenakan setiap penggunaan CMS dapat memiliki tingkat kerentanan peretasan yang tinggi, 

dan dapat membahayakan server atau data data yang berada di server Kabupaten Sampang. 

 

 Batasan Permasalahan 

 Permasalahan yang timbul akibat penggunaan CMS Public memang wajar terjadi di 

karenakan CMS tersebut bersifat umum dan banyak di gunakan oleh seluruh instansi di dunia, 

sehingga pola pemrograman yang ada pada CMS tersebut dapat di baca dengan mudah dan 

di analisa oleh pihak peretas agar dapat menyerang website yang menggunakan CMS 

tersebut, oleh sebab itu pihak Kabupaten Sampang akan membuat CMS Private yang akan di 

kembangkan oleh Kabupaten Sampang sehingga pola pemrograman tidak mudah untuk di 

ketahui dan dapat di pastikan tidak akan mudah untuk di retas karena struktur pemrograman 

yang private dan security yang selalu di kelola setiap saat. 

  



BAB II 

KERENTANAN 

 

 Kerentanan Pada CMS Public 

 Pada kasus ini saya menggunakan sonar qube sebagai tools untuk melakukan checking 

kerentanan pada CMS public, berikut adalah hasil dan penjelasannya setiap kerentanan yang 

di miliki oleh CMS Public (Wordpress) 

 

 

 

Di sini dapat terlihat bahwa terdapat banyak Review property high yang terdapat pada CMS 

Public, dan saya hanya akan membahas bagian yang high saja di karenakan medium dan low 

hanya berfokus kepada javascript (frontend) bukan script PHP (backend) 

  



Authentication 

 

Contoh di atas adalah salah satu contoh bahawa terdapat kerentanan pada permission yang 

di berikan oleh system ketika mengupload data, hal tersebut dapat di manfaatkan oleh 

peretas untuk malakukan injection backdoor di karenakan permission yang di berikan adalah 

755 

 

Banyak terdapat kerentanan pada CMS public tersebut di karenakan plugin yang dapat di plug 

and play, dan kerentanan di temukan di dalam plugin tersebut. 

 

SQL Injection 

 

 

Terdapat kerentanan pada SQL Injection dimana pada kasus ini peretas dapat memanipulasi 

data pada table yang di targetkan, sehingga peretas dapat melihat, mengubah, atau 

menghapus data yang ada di dalam table yang di inject, hal tersebut sangat berbahaya karena 

penyimpanan yang di lakukan oleh CMS Public berada di table dan struktur table tersebut 

juga banyak di ketahui pengguna CMS Public tersebut, sehingga hal tersebut menjadi mudah 

untuk di retas dan masuk ke dalam halaman admin. 

 

Cross Site Scripting (XSS) 



 

 

Terdapat kerentanan pada XSS dimana pada kasus ini peretas dapat memanipulasi script dari 

site yang berbeda, hal tersebut sering di gunakan untuk melakukan upload backdoor dimana 

peretas membuat script di site berbeda dan mengupload file ke website target, dan ketika 

website sudah di sisipkan backdoor, maka website akan dengan mudah di kendalikan. 

 

Brute Force 

 

 

Brute Force adalah metode peretasan yang mengandalkan algoritma untuk memasukan 

password dan user berulang kali sampai dapat melakukan login, di dalam CMS Public ini 

kesalahan pada user dan password tidak terdapat security untuk lock user ketika user salah 

berkali- kali, hal ini menyebabkan metode brute force dapat di gunakan pada CMS Public 

tersebut. 

 

 

Dari 4 point tertinggi di atas terdapat banyak file yang mengakibatkan  kerentanan tersebut 

terjadi, oleh sebab itu di haruskan untuk Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan 



pengembangan CMS Private untuk menutupi kerentanan yang banyak terdapat pada CMS 

Public tersebut. 

 

 

 

 

Contoh Website Yang Sudah Teretas 

 

1. Peretasan Website Disdik 

 

 

2. Peretasan Terhadap Website RSUD dengan menggunakan metode XSS 
File Inject 



 

Halaman yang terinject 

 

  



 Kerentanan Pada CMS Private 

 

Pada pengujian untuk CMS Private, saya masih menggunakan metode yang sama yaitu 

menggunakan sonar qube, dan berikut adalah hasilnya : 

 

 

Untuk di CMS Private hasil scan tidak menunjukan adanya high vulnerability , dan dapat di 

simpulkan bahwa di CMS Private hal tersebut sudah di cegah agar tidak terulang kembali, dan 

untuk level Medium, script hanya berfokus kepada javascript saja (frontend) tidak kepada PHP 

(backend) 

 

Tidak Dapat di Brute Force 

Di dalam CMS Private saya sudah menutup celah untuk brute force di karenakan ketika user 

ingin masuk ke halaman admin hanya di batasi 3 kali percobaan, dan jika gagal lebih dari 3 

kali, maka akun akan di kunci 



 

Keamanan tersebut dapat mencegah brute force yang ingin di lakukan oleh peretas, sehingga 

peretas tidak bisa terus menerus mencoba untuk melakukan login ke dalam aplikasi CMS 

Private. 

 

 

Scope security pada WEB CMS Private 

 

Untuk scope security pada CMS Private hanya berlaku pada web cms private saja, tidak 

berlaku untuk web server, maka di sarankan untuk Private CMS tersebut dapat di buatkan 

env terpisah, sehingga dapat memudahkan pemantauan website dan mencegah celah 

keamanan dari website lain yang masih menggunakan CMS Public atau code yang belum 

memiliki standard security.  



BAB III 

CARA PENGGUNAAN 

 

Cara Penggunaan CMS Private 

 

 CMS Private adalah web application yang di gunakan untuk mengatur konten - konten 

kabupaten sampang, fungsi utama dari CMS Private ini adalah sama seperti CMS Public yaitu 

untuk mempermudah user mengatur konten yang ada, memposting berita, dan mengatur 

page website sesuai dengan kemauan dari pengguna sehingga pengguna tidak perlu 

malakukan hardcode langsung ke dalam server. 

 

Dan berikut adalah cara menggunakan CMS Private : 

 

Login 

Ketika admin ingin login ke dalam admin page, user dapat mengakses url urlBase/login.php 

atau seperti contoh berikut https://sampangkab.go.id/cms/login.php 

 

 

Masukan user dan password admin, dan pastikan user dan password tidak mengalami 

kesalahan sebanyak 3x, di karenakan user akan terkunci jika mengalami kesalahan sebanyak 

3x, hal tersebut di lakukan untuk dapat menghidari brute force dari sisi security yang 

sebelumnya tidak di miliki oleh CMS Public 

 



Admin Page 

Ketika admin sudah berhasil login ke halaman admin page, maka tampilan pada admin page 

seperti berikut : 

 

 

Terdapat banyak menu di dalam admin page, dan kita akan coba jelaskan satu per satu. 

 

Manajemen Akun 

Di dalam menu manajemen akun terdapat 2 menu yaitu users dan group management 

 

Menu tersebut adalah menu untuk mengatur setiap roles dan user yang terdaftar sebagai 

admin page 

 

Users 

Menu users di gunakan untuk mengatur CRUD user yang terdafater sebagai admin page, di 

menu tersebut user yang memiliki roles dapat menambahkan, menghapus, mengubah, dan 

unlock user yang terkunci. 



 

 

Cara penambahan Users, click add 

 

Lalu isi data untuk menambahkan user baru, jika sudah terisi click submit, maka user berhasil 

di tambahkan. 

 

Cara merubah data users, click row dan click edit : 



 

Lalu pilih column yang ingin di rubah datanya, jika sudah di rubah click submit. 

 

Dan untuk delete dan unlock cukup click row dan click delete atau unlock user, maka user 

berhasil di hapus dan di unlock 

 

Group Management 

Group management adalah menu untuk mengatur hak akses roles di setiap group yang di 

gunakan di dalam users 



 

Penambahan data group management seperti penambahan users, cara penambahan, 

perubahan, penghapusan data sama dengan menu users. Untuk memberikan roles pada 

setiap group management, anda cukup click rows pada group, lalu pilih roles yang ingin di 

berikan, seperti berikut : 

 

 

 

Artinya group editor hanya dapat mengakses menu category dan gallery and slider image 

 



 

CMS 

Pada menu CMS ini anda dapat mengatur segala jenis fiturdi CMS Private seperti : 

✓ Editing post 
✓ Editing page 
✓ Editing category 
✓ Editing gallery and slider image 
✓ Penyimpanan file manager 
✓ Editing menu 
✓ Editing Sidebar and Footer 
Fitur tersebut adalah fitur yang umum di gunakan oleh CMS Application, dan berikut adalah 

cara penggunaannya  

 

Page 

Untuk membuat page, anda cukup click add dan isi nama page, maka nama page akan tampil 

seperti list di bawah ini 

 

untuk mengedit lebih detail, anda cukup click nama page maka editing page akan tampil 

seperti berikut : 



 

Kalian bisa membuat container dengan cara set 1 - 6 container, dan click set container, maka 

container akan terbentuk, seperti berikut : 

 

Dan untuk mebgubah page nya, cukup dengan click for editing, maka layar editing akan 

terbuka seperti berikut : 

 

Kalian dapat melakukan code html untuk membuat dan mengatur page, dan kalian dapat 

memanggil file php di dalam template dengan format [template name="path.php"] berikut 

adalah contohnya : [template name="widget/api_covid.php"] 

Ketika editing sudah selesai, click submit 



 

Note : di sarankan menggunakan view source pada saat ingin code menggunakan html tag 

 

Di dalam editing page, terdapat feature image yang di gunakan untuk memberikan image di 

dalam page, cara menambahkannya seperti berikut : 

Click Feature Image 

 

Pilih gambar lalu click choose 

Dan Feature Image akan terisi seperti berikut  

 

 

Anda juga dapat membuat tag pada setiap page yang ada, seperti berikut  

 



 

 

Ketika page sudah sempurna, click post page untuk memposting page yang sudah di buat 

 

 

Post 

Untuk membuat post, anda cukup click add dan isi nama post, maka nama post akan tampil 

seperti list di bawah ini 

 

 

Click nama post untuk membuat konten 

 

 

Anda dapat membuat konten berita atau lainnya di dalam menu post ini 



 

Click feature Image untuk membuat gambar pada konten, cara tersebut sama seperti yang 

ada di page 

 

 

Anda juga dapat membuat tags untuk keperluan SEO 

 

Di dalam post juga terdapat category untuk memisahkan jenis konten yang ada di dalam CMS, 

anda hanya perlu merubah category di dalam post seperti berikut  

 

Dan anda juga dapat mengatur adanya sidebar atau tidak di dalam konten tersebut 

 

 



Category 

Category adalah menu untuk mengatur nama category yang akan di gunakan di dalam menu 

post. Penambahan, perubahan, penghapusan data sama seperti di dalam menu users, berikut 

adalah menu category 

 

 

Gallery and Slider Image 

Di menu ini anda dapat mengatur image atau slider yang akan tampil di themes, pengaturan 

slider atau gallery ada di dalam config pada setiap themes, menu gallery and slider image 

hanya untuk mengatur gambar yang akan di gunakan di dalam themes tersebut, berikut 

adalah cara penggunannya : 

 

Click add lalu isikan nama slider atau gallery 

 

 

Lalu click pada nama tersebut untuk mengatur gambar yang akan di gunakan 



 

 

Click add image untuk menambahkan gambar 

 

 

Click icon x untuk menghapus gambar 



 

 

Anda juga dapat melakukan sorting pada image dengan cara drag gambar yang ada, lalu click 

save slider untuk menyimpan daftar gambar 

 

 

 

File Manager 

Menu file manager adalah fitur untuk mengatur file seperti :  doc, docx, flv, gif, pdf, ppt, pptx 

,rar, xls, xlsx, zip agar bisa di gunakan di dalam post atau page 

 

 

Untuk upload file cukup drag atau click button upload, untuk security yang ada di dalam file 

manager ini adalah blocking file ext php, js, php5 agar tidak dapat di lakukan injection atau 

penyimpanan backdoor oleh hacker 

 



Dan berikut adalah cara menyisipkan gambar melalui menu post dengan file yang ada di file 

manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menus 

Di dalam fitur ini anda dapat membuat menu yang nantinya di gunakan oleh theme dan akan 

tampil di dalam header page, berikut adalah tampilan fitur menus 

 

 

Untuk menambahkan menu dari Page anda dapat memilih page yang ada, lalu click Add to 

menu, maka menu akan tampil di box Configure Menus 



 

 

 

Dan untuk menghapus menu anda expand menu lalu click remove, maka menu akan terhapus 

dari box Configure Menus 

 

 

Jika anda ingin membuat menu dari external link, anda bisa membuatnya dengan custom url, 

lalu click add to menu 

 

 

Dan jika sudah selesai, anda dapat click tombol save. 



 

 

Sidebar and Footer 

Di menu tersebut anda dapat mengatur sidebar dan footer sesuai yang anda inginkan, seperti 

berikut : 

 

 

Anda dapat click add untuk menambahkan sidebar atau footer, dan click name dari sidebar 

atau footer untuk melakukan code, seperti berikut 

 

 

Dan jika anda sudah selesai, click submit 



 

 

Anda juga dapat melakukan sorting untuk mengatur sidebar atau footer yang ada, dan jika 

sudah selesai, click save untuk menyimpan. 

 

  



Tampilan Frontpage CMS dengan themes sampang 

Ketika semua sudah di atur, anda dapat melihat output dari config CMS dengan menggunakan 

url root path cms, seperti berikut https://sampangkab.go.id/cms , saat ini cms sampang di 

simpan di dalam domain sampang di folder cms. 

 

 

 

Anda bisa melihat setiap post atau page yang sudah anda buat dengan mangaksesnya dari 

menu header yang ada di sini  

 

 

 

 

https://sampangkab.go.id/cms

