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Abstract—Cloud computing merupakan salah satu teknologi yang selalu 

berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembang tersebut ditandai dengan munculnya 

banyak layanan berbasis cloud. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan 

serangan atau tindakan ketidakamanan yang menyebabkan informasi penting milik 

pengguna diretas dan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015, 

muncullah sebuah jenis serangan baru dalam layanan cloud yaitu Man in the Middle 

Attack. Karena jenis serangan ini merupakan bentuk serangan baru dalam layanan cloud, 

paper ini menjelaskan tipe serangan MITC, analisis serangan menggunakan metode attack 

tree, dan bagaimana implementasinya pada sebuah layanan cloud, dan saran pencegahan 

yang bisa dilakukan.  

 

Index Term—Man in the Cloud, Cloud Computing, Double Switch, Attack Tree, 

Synchronization Token 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi selalu berevolusi seiring berjalannya waktu termasuk cloud computing. Mulai 

dari munculnya gagasan untuk membuat komputer yang bisa digunakan dua orang atau lebih dan 

terhubung oleh jaringan global pada tahun 1963 [1], cloud computing telah berkembang secara 

bertahap hingga detik ini. Keberadaan cloud computing telah memberikan kemudahan kepada 

individu maupun enterprise di seluruh dunia terutama dari sisi penyimpanan dan distribusi data. 

Dahulu sebelum adanya sistem operasi dan Personal Computer (PC), komputer yang memiliki 

tenaga dan power yang besar ditempatkan pada suatu ruangan dan diakses oleh orang –orang 

melalui kabel. Namun, seiring berkembangnya teknologi, orang – orang saat ini dapat saling 

bertukar data pada jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet tanpa bergantung pada 
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spesifikasi hardware dan software yang dimiliki pengguna. Perubahan tersebut tentu saja 

mengefektifkan mobilitas dan meningkatkan kolaborasi antar pengguna.  

Pengguna yang menggunakan layanan cloud computing biasanya berlangganan pada 

penyedia layanan cloud computing. Karena sebagian besar pengguna menggunakan layanan 

pihak ketiga, maka diperlukan perlindungan terhadap data dan privasi pengguna. Penyedia 

layanan cloud juga telah mengupayakan berbagai solusi keamanan demi melindungi data dan 

privasi para penggunanya seperti alamat otentikasi maupun otorisasi penggunanya. Selain itu, 

seiring perkembangan teknologi dan munculnya berbagai macam jenis device membuat 

pengguna layanan ingin bahwa layanan cloud bisa diakses dari berbagai macam device dan 

dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut mentutu penyedia layanan untuk memberikan solusi 

sinkronisasi data antar device secara real time sehingga pengguna dapat mengakses data yang 

sama dari device yang berbeda. Penyedia layanan cloud seperti GoogleDrive dan Dropbox juga 

menerapkan sebuah solusi yaitu sinkronisasi data antara cloud dengan berbagai macam 

perangkat pengguna. Namun, solusi ini memberatkan pengguna dimana pengguna harus  

memberikan credentials setiap kali perangkat mereka melakukan sinkronisasi dengan cloud.  

Oleh karena itu, penyedia layanan cloud meningkatkan protokol sinkronisasinya dengan 

memberikan token sinkronisasi kepada pengguna yang diautentikasi. Meskipun hal tersebut 

memberikan kemudahan bagi pengguna ternyata muncul sebuah masalah ketidakamanan terbaru 

dari layanan cloud yaitu Man in the Cloud (MITC) yang mengambil token sinkronisasi milik 

korban. Serangan MITC ini berbeda dengan serangan Man in the Browser (MITB) dan Man in 

the Midlle (MITM) yang sudah banyak terjadi. Dalam paper ini akan menganalisis serangan 

MITC yang pengimplementasiannya dibatasi pada penggunaan GoogleDrive, dampak, dan 

bagaimana pencegahannya.  

II. KONSEP TERKAIT 

Penyedia layanan cloud mengimplementasikan synchronization agar data pengguna aman 

dari serangan hacker dan pengguna layanan cloud yang tidak berwenang.  

A. Synchronization 

Synchronization merupakan sebuah proses yang memastikan dua atau lebih lokasi atau 

device memiliki data yang sama dan terbaru [2]. Jika kita menambah, menghapus, atau 
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memperbarui sebuah data maka data tersersebu juga akan ditambah, dihapus, dan diperbarui di 

lokasi atau device lainnya. Biasanya penyedia layanan cloud mengimplementasi sinkronisasi 

dengan menginstal software khusus pada end station. Software tersebut berfungsi mengawasi 

sinkronisasi folder lokal serta polling cloud hub dalam melakukan perubahan. Jika perubahan 

terdeteksi di lokal, maka perubahan tersebut disampaikan kepada cloud hub melalui komunikasi 

khusus. Jika perubahan sudah diterima oleh cloud hub, maka perubahan tersebut akan tercermin 

di lokal.  

Dalam berkomunikasi dengan cloud hub, pengguna membutuhkan autentikasi. Sebagian 

besar dari penyedia layanan cloud memilih untuk menggunakan synchronization token daripada 

explicit credentials (username dan password). Keuntungan dari penggunaan synchronization 

token adalah ketika terjadi masalah pada tokennya tidak menganggu kinerja dari seluruh akun. 

Pengguna dapat mencabut hak token tersebut dengan menggunakan username dan password 

yang dimilikinya. Saat ini, layanan penyedia cloud seperti GoogleDrive menggunakan standar 

OAuth 2.0 token. OAuth digunakan sebagai untuk otentikasi dan otorisasi antar aplikasi. 

Akibatnya, jika tiap instance dari drive application diinstal di end station, hal itu lebih dipandang 

sebagai ”aplikasi” daripada sebuah end station.  

B. OAuth 2.0 

OAuth 2.0 merupakan sebuah authorization framework yang memungkinkan aplikasi 

pihak ketiga mendapatkan akses terbatas terhadap layanan HTTP, baik pada nama resources 

owner dengan mengatur interaksi persetujuan antara resources owner dan layanan HTTP, atau 

dengan mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan akses atas namanya sendiri [3]. 

Berikut merupakan alur kerja protokol OAuth 2.0.  

 

Gambar 1 Alur Kerja Protokol OAuth 2.0 
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Client melakukan request authorization dari resources owner. Request tersebut dapat 

dilakukan langsung kepada resources owner atau bisa melewati authorization server. 

Persetujuan request client sudah dilakuakan ditandai dengan diberikannya credential yang 

mewakili otorisasi resources owner dengan tipe authorization grant tertentu. Resources owner 

mengunakan salah satu dari empat jenis authorization grant type yang ada. Tipe tersebut 

bergantung dari metode yang digunakan oleh client untuk meminta authorization dan jenis yang 

didukung oleh authorization server. Client meminta token akses dengan mengautentikasi dengan 

authorization server dan memberikan authorization grant yang sudah didapatkan dari resources 

owner. Authorization server mengautentikasi client dan memvalidasi authorization grant dan 

jika valid maka authorization server memberikan token akses. Lalu, client meminta resources 

yang dilindungi dari resources server dan mengotentikasi dengan memberikan token akses yang 

sudah didapatkan. Resources server melakukan validasi terhadap token akses tersebut dan jika 

valid maka resources server memberikan resources yang dilindungi kepada client.  

Dalam konteks cloud computing, token tersebut berhasil didapatkan pengguna jika 

pengguna sudah berhasil masuk dan token ini disimpan di perangkat pengguna pada direktori 

tertentu. Akibatnya, setiap entitas yang menyediakan token ini memenuhi syarat untuk 

mengakses dan melakukan sinkronisasi data pengguna. Hal tersebut merupakan dasar dari 

serangan MITC.  

III. TIPE SERANGAN MITC 

Berdasarkan organisasi yang pertama kali mendeteksi serangan ini [2], berikut 

merupakan tipe serangan MITC.  

A. Quick Double Switch  

Jenis serangan MITC ini merupakan jenis serangan paling mudah dimana attacker bisa 

mengakses atau mendapatkan file synchronization account milik user dan menginfeksi file 

tersebut dengan kode tertentu. Serangan ini dilakukan dengan meletakkan switcher tool pada 

device milik user [2]. Hal tersebut bisa dicapai dengan eksploitasi drive-by-download atau 

melalui phishing yang lebih sederhana. Berikut merupakan proses dari serangan ini.  
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Gambar 2 MITC Quick Double Switch 

 Attacker membodohi user dengan metode tertentu seperti social engineering dengan 

tujuan untuk menanamkan switcher kepada akun user. Sychronization token milik attacker 

ditanam dalam drive application tersebut. Ketika switch pertama sudah selesai dilakukan, 

switcher akan menyimpan synchronization token milik user ke sync folder. Drive application 

akhirnya melakukan sinkronisasi dengan akun milik attacker sehingga attacker dapat memiliki 

synchronization token milik user. Sychronization token yang dicuri inilah yang digunakan oleh 

attacker agar tersambung dengan akun file synchronization milik user dengan menggunakan 

switcher tool yang dimiliki oleh attacker. Lalu, switcher tool dijalankan untuk kedua kalinya 

untuk mengembalikan synchronization token milik user atau biasanya mengembalikan status 

drive application ke status sebelum switcher tool ditanam di akun milik use. Jenis ini disebut 

double switch karena switcher tool dijalankan sebanyak dua kali. Setelah switching kedua selesai 

dilakukan, switcher code yang ada didalam akun user terhapus dengan sendirinya. Data yang 

dimiliki user di dalam sync folder akhirnya bisa tersinkronisasi dengan milik attacker. Jenis ini 

merupakan serangan yang paling bersih.  

 Serangan ini biasanya sangat efektif dari waktu ke waktu karena beberapa layanan 

sinkronisasi file tidak membatasi banyak akses dari banyak perangkat yang berasal dari beberapa 

lokasi berbeda ke akun sinkronisasi. Contohnya ketika akun Google mendeteksi adanya akses 

yang tidak biasa terhadap akun tersebut dari device dan lokasi yang berbeda, biasanya Google 

akan memberikan notifikasi email kepada user. Hal tersebut tidak berlaku ketika dideteksi 

adanya kegiatan sinkronisasi yang tidak biasa sehingga attacker sangat mungkin untuk 

melakukan kegiatan sinkronisasi dari manapun dan kapanpun tanpa adanya pemberitahuan atau 

notifikasi kepada akun user.  
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 Attacker dengan leluasa bisa memanipulasi file yang berisi informasi sensitif yang ada di 

sync folder lewat akun atau mesin attacker. Misalnya, penyerang dapat memasukkan kode makro 

ke dalam dokumen atau skrip MS Word atau dokumen PDF dan kode tersebut tereksekusi ketika 

korban mencoba mengakses file. Hal eksekusi dapat ditulis kembali ke sync folder dan 

dikumpulkan oleh attacker. Setelah mengumpulkan hasil eksekusi, attacker dapat menghapus 

kode tersebut dari sync folder dan mengembalikan file atau dokumen yang dimanipulasi kedalam 

bentuk semula untuk menghilangkan jejak. Bentuk ini bisa menjadi dasar dari ransomware 

dimana attacker mengenkripsi file pada mesin yang dikendalikan attacker dan 

menyinkronkannya ke semua perangkat lain, yang disinkronkan dengan akun user. 

B. Persistent Double Switch  

Jenis serangan ini mirip dengan jenis serangan yang pertama tetapi attacker bisa 

mengawasi remote access kepada user atau korbannya [2]. Akses ini memungkinkan attacker 

dapat berinteraksi dengan mesin milik user dari waktu ke waktu, mengeksekusi kode arbitrary, 

dan mengambil hasil output dari kode tersebut.  Berikut merupakan proses terjadinya serangan 

persistent double switch.  

 

Gambar 3 MITC Persistent Double Switch Fase Pertama 

 

Gambar 4 MITC Persistent Double Switch Fase Kedua 
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Serangan ini akan terbagi menjadi dua fase. Pada fase pertama, attacker membodohi user 

dengan metode tertentu seperti social engineering dengan tujuan untuk menanamkan switcher 

kepada akun user. Sychronization token milik attacker ditanam dalam drive application tersebut. 

Ketika switch pertama sudah selesai dilakukan, switcher akan menyimpan synchronization token 

milik user ke sync folder. Drive application akhirnya melakukan sinkronisasi dengan akun milik 

attacker sehingga attacker dapat memiliki synchronization token milik user. Sychronization 

token yang dicuri inilah yang digunakan oleh attacker agar tersambung dengan akun file 

synchronization milik user dengan menggunakan switcher tool yang dimiliki oleh attacker. Lalu, 

switcher tool dijalankan untuk kedua kalinya untuk mengembalikan synchronization token milik 

user atau biasanya mengembalikan status drive application ke status sebelum switcher tool 

ditanam di akun milik use. Jenis ini disebut double switch karena switcher tool dijalankan 

sebanyak dua kali. Setelah switching kedua selesai dilakukan, switcher code yang ada didalam 

akun user terhapus dengan sendirinya. Data yang dimiliki user di dalam sync folder akhirnya 

bisa tersinkronisasi dengan milik attacker. 

Pada fase kedua, setelah switching kedua selesai dijalankan, attacker membuat sebuah 

remote access pada komputer atau perangkat milik korban. Remote access ditentukan dengan 

menunggu file untuk sebuah file untuk memunculkan sebuah lokasi spesifik di dalam sync folder 

dan mengeksekusi file tersebut. Banyak metode yang digunakan untuk mengatur backdoor 

tersebut seperti scheduled task, pengaturan event bersyarat melalui WMI, maupun pengaturan 

entri registry  untuk login yang memicu adanya eksekusi. Ketika remote access sudah 

ditentukan, attacker akan membuat sebuah arbitrary code dengan meletakkan kode tersebut 

kedalam sebuah folder di sync folder pada mesin milik attacker. Kode tersebut tersinkronisasi ke 

mesin atau perangkat milik korban dengan mekanisme backdoor yang mengidentifikasi file baru 

dalam sync folder. Hasil eksekusi dari kode tersebut kemudian ditulis didalam sync folder miliki 

korban disinkronisasi dengan ke mesin attacker. Attacker mengumpulkan hasil eksekusi tersebut 

kemudian menghapus output dank ode tersebut. Dalam skenario ini, attacker menggunakan 

cloud storage milik korban sebagai command and conquer dan infrastruktur remote access.  

C. Single Switch (Quick or Persistent)  

Dalam serangan ini, attacker melakukan sinkronisasi data korban dengan controlled 

account [2]. Berikut merupakan proses dari jenis serangan MITC ini.  
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Gambar 5 MITC Single Switch 

Attacker membodohi user dengan metode tertentu seperti social engineering dengan 

tujuan untuk menanamkan switcher kepada akun user. Data korban disinkronisasi dengan akun 

milik attacker. Setelah itu, attacker sudah bisa mengakses data milik korban. Pada persistent 

attack, attacker membuat sebuah remote access pada perangkat milik korban. Attacker membuat 

kode yang digunakan untuk mengambil informasi penting korban dan meletakkan di sync folder 

di mesin attacker. Kode tersebut akhirnya diduplikat ke sync folder milik korban dan dieksekusi.  

Keuntungan dari teknik ini adalah teknik ini mengatasi layanan sinkronisasi yang 

mendeteksi perubahan ke perangkat atau lokasi dimana sinkronisasi tersebut dilakukan. 

Pemberitahuan perubahan akan disampaikan kepada attacker bukan kepada korban. Kerugian 

dari teknik adalah drive application korban tidak akan disinkronkan dengan perangkat lain yang 

mungkin ada drive application yang sama. Kecurigaan korban dapat diminimalisir dengan 

mengembalikan token yang dicuri secara berkala yang membuat drive application mau tidak 

mau melakukan sinkronisasi dengan akun aslinya.  

IV. ANALISIS SERANGAN MITC DENGAN ATTACK TREE ANALYSIS  

Berdasarkan salah satu pengembang [4], berikut merupaakan attack tree analysis 

berdasarkan dari proses serangan MITC yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. G0 

menandakan root node yang merupakan tujuan akhir attacker yaitu mendapatkan 

synchronization token korban target kejahatan. 
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Gambar 6 Attack Tree Analysis dari MITC 

Cabang dari node G0 yaitu node G1, G2, dan G3 yang merupakan sebuah disjunctive 

Boolean ATAU asosiasi. Attacker punya pilihan untuk mendapatkan token dari user, jaringan, 

atau dari penyedia layanan cloud dengan asumsi cloud system cukup aman dan punya enkripsi 

cukup untuk berkomunikasi dengan cloud user. Oleh karena itu, kita bisa mengurangi degree 

dari G0 dari 3 menjadi 1 karena attacker tidak akan melalui rute G1 dan G3. Oleh karena itu, 

kita mendapatkan edge {G2,G0}.  

Dari node G2, attacker bisa memilih untuk menebak, social engineering, atau eksploitasi. 

Karena mustahil untuk menebak panjang, value, dan format token, G4 dieliminasi. Karena 

eksploitasi juga membutuhkan jumlah faktor maka G5 dipilih sebagai rute. Dari node G5, 

attacker memilih lagi apakah mau mengimplementasikan phishing, Trojan, atau drive-by-

download. Berikut merupakan adjancency matrix dari resultan pemangkasan node dalam tree 

yaitu matriks dengan orde 7.  
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Karena G7, G8, dan G9 merupakan disjunctive Boolean ATAU asosiasi attacker 

memilih lagi apakah mau mengimplementasikan phishing, Trojan, atau drive-by-download. Jadi, 

kita mendapatkan 3 skenario bagaimana attacker mendapatkan token dari korbannya.  

P1 = {G7, Gs, G2} 

P2 = {Gs, Gs, G2} 

P3= {G9, Gs, G2} 

Baris 3 untuk kolom G7, G8, G9 dan kolom 3 untuk baris G7,G8 dan G9 mencerminkan 

kesamaan dimana sama- sama melalui edge {G5,G2} yang menentukan keberhasilan serangan. 

Memisahkan node G5 dan G2 membuat tujuan serangan menjadi tidak tercapai karena 

memisahakan G0 dengan node bagian paling bawah.  

Risiko dari serangan dari tiap skenario dapat diketahui dengan menghitung vulnerability 

dan threat vectors dari tiap nodes dalam di tiap skenario. Namun, dari attack tree diatas dapat 

disimpulkan bahwa keberhasilan serangan MITC ini bergantung pada keberhasilan pengguna 

atau korban untuk melakukan sinkronisasi dengan attacker dan bagaimana dengan sadar atau 

tidak pengguna bisa menerima synchronization token dari attacker. Dari sini sebenarnya bisa 

dikatakan bahwa attacker kemungkinan besar memilih node social engineering untuk 

melancarkan aksi mereka.  

V. ANALISIS SERANGAN MITC PADA GOOGLE DRIVE 

Versi GoogleDrive yang digunakan dalam analisis ini adalah versi 1.18.7821.2489. 

Google menggunakan framework OAuth 2.0 pada autentikasi mereka [2]. Ketika aplikasi sudah 

melakukan verifikasi username dan password penggunanya, aplikasi tersebut akan menerima 

sebuah fitur refresh token. Fitur ini akan digunakan ketika aplikasi melakukan request dan 

receive access token. Ketika token tersebut sudah kadaluarsa, application dapat melakukan 

request token.  

GoogleDrive menyimpan data yang didalam registry 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Drive. Didalamnya terdapat 

“OAuthToken_o3hPm********Bni0=” yang merupakan tempat GoogleDrive menyimpan token 

dalam bentuk enkripsi.  
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GoogleDrive menggunakan library untuk mengenkripsi token dengan memanggil fungsi 

CryptProtectData. Dengan menggunakan fungsi tersebut bisa diketahui data mana yang akan 

dienkripsi.  

GoogleDrive melakukan enkripsi pada string berbasis base64-encoded yang diperlukan 

untuk autentikasi yang diantaranya sebagai berikut.  

1. Refresh Token yaitu token yang akan dicuri 

2. Client ID yang merupakan identifier unik untuk tiap aplikasi Google Drive 

3. Client secret yang merupakan “rahasia” yang digunakan aplikasi dalam 

mengautentikasi  

4. Daftar API yang aplikasi tersebut minta request access-nya  

 

Data – data diatas akan digabungkan dalam satu format sebagai berikut.  

‘2G’ + Base64Encode(Refresh Token) + ‘|’ + Base64Encode(Client ID) + ‘|’ + 

Base64Encode(Client Secret) + ‘|’ + Base64Encode(Base64Encode(feeds API) + ‘|’ 

Base64Encode(drive API) + ‘|’ + Base64Encode(google talk API) + ‘|’ + Base64Encode(docs 

API)) 

Data – data tambahan yang digunkan untuk mendukung fungsionalitas aplikasi biasanya 

disimpan dalam “sync_config.db” database. Data – data tambahan tersebut berupa versi aplikasi, 

path untuk synced folder, alamat email dari user. Data – data tersebut penting bagi attacker 

karena dengan data tersebut attacker bisa memanipulasi identitas pemilik aplikasi korbannya.  

Kode yang dibuat oleh attacker biasanya menjelaskan bagaimana membaca value dari path 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Drive, melakukan decrypt pada data yang 

dienkripsi menggunakan fungsi CryptUnprotectData, dan mengestrak refresh token yang 

dimiliki akun user tersebut. Kemudian, attacker memanipulasi database “sync_config.db” pada 

mesin user yang menjadi target kejahatan. Dalam melakukan hal tersebut, attacker harus 

membuat sebuah akun GoogleDrive.  

Intinya, hal pertama yang harus dilakukan oleh attacker adalah mendapatkan refresh 

token korban yang harusnya di-generate dari versi GoogleDrive yang sama dengan versi milik 
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korban. Jika token tersebut sudah didapatkan, token tersebut akan dicantumkan pada switcher 

code yang sudah dibuat dan dijalankan di mesin korban. Tujuan dibuatnya kode switcher untuk 

terminate jalannya GoogleDrive, melakukan enkripsi pada token yang dicuri menggunakan 

credentials dari user dan menghapus masukan lama dari registry OAuthToken_******. Setelah 

itu, membuat masukan baru buat registry menggunakan nama yang diduplikat dari mesin 

attacker (“OAuthToken_o3hPm********Bni0=”) dan mengengkripsi data string yang sudah 

dibuat menggunakan fungsi CryProtectData kemudian masukkan kedalam registry baru. 

Attacker juga mengganti beberapa baris dalam “sync_config.db” database dengan attacker data 

kecuali “local_sync_root_path” karena path tersebut merupakan path synced folder milik korban. 

Setelah itu, attacker akan melakukan restart aplikasi GoogleDrive.  

Setelah kode diatas berjalan, aplikasi korban akan sinkron dengan GoogleDrive milik 

attacker. Untuk menghilangkan jejak, attacker hanya perlu mengembalikan registry key dan 

values sebelumnya dengan terminate GoogleDrive application lagi dan melakukan restart 

aplikasi lagi. Hal – hal yang sudah dijelaskan diatas menandakan bahwa serangan ini sebenarnya 

susah untuk dideteksi dan dicegah.  

Sebenarnya Google melacak aktivitas login tiap account dimana bisa terlihat adanya 

aktivitas melakukan login dari lokasi yang mencurigakan. Namun, hal tersebut tidak berlaku 

pada aplikasi pihak ketiga. Google tidak bisa mendeteksi lokasi dimana aplikasi pihak ketiga 

yang tersambung dengan server Google. Dalam konteks GoogleDrive, Google menganggap tiap 

device baru dari user yang tersambung dengan mereka sama dengan aplikasi pihak ketiga 

sehingga tidak bisa terlacak lokasinya. Seperti yang dapat dilihat dalam permission section, 

Google juga memberikan daftar device atau aplikasi apa saja yang tersambung dengan akun 

Google Driver tersebut yang sebenarnya memungkinkan user bisa saja untuk memutuskan 

sambungan device atau aplikasi dengan akun yang mereka miliki. Agar lebih aman, hendaknya 

perubahan password sering dilakukan agar token yang tersambung dengan akun tersebut dapat 

dicabut atau di-refresh untuk mencegah attacker agar tidak tinggal terlalu lama dalam akun user.  

VI. PERBEDAAN MITC DENGAN MITM DAN MITB  

Seperti yang sudah disebutkan pada pendahuluan, MITC merupakan sebuah jenis 

serangan baru dalam cloud dan berbeda dengan serangan Man in the Middle (MITM). Perbedaan 
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tersebut bisa dilihat dengan jelas karena perbedaan tersebut terletak pada bagaimana cara mereka 

menyerang atau mengambil informasi penting korbannya. MITM mampu melakukan intercept 

lewat network yang menghubungkan dua perangkat. Dalam koneksi tersebut, MITM seolah – 

olah ikut campur dalam network yang menghubungkan dua perangkat tersebut lalu mencuri data 

– data penting milik korban seperti password, social security number, dan sebagainya. MITM 

menggunakan beberapa metode serangan jaringan seperti Address Resolution Protocol (ARP) 

spoofing, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) spoofing atau port stealing. Untuk 

ARP spoofing, serangan MITIM dieksekusi pada layer Media Access Control (MAC) dengan 

mengacaukan cache ARP dari Local Area Network (LAN) switch atau router [5]. Sedangkan, 

MITC berusaha menyerang korban dengan memasukin akun milik pengguna dengan menguasai 

synchronization token milik korban.  

Serangan MITC juga berbeda dengan serangan Man in the Browser (MITB), MITB 

sangat sering terjadi pada aplikasi perbankan. MITB menggunakan semacam bot yang 

disuntikkan untuk mengintip komunikasi antara browser dengan aplikasi cloud [7]. Bot tersebut 

menanamkan unauthorized code pada browser yang digunakan dan merekam credentials yang 

pernah diketikkan user pada browser tersebut. Bot tersebut biasanya membawa fungsi dan fungsi 

“Pr_Write” dan “NSPR4.DLL” library pada Mozilla Firefox. Mereka yang membuat bot tersebut 

dapat mencuri data user yang diketikkan pada form HTML pada browser yang mereka gunakan. 

Biasanya fungsi bawaan tersebut melakukan dump pada credentials saat melalukan requests 

HTTP GET atau POST. Jadi, bisa terlihat perbedaannya, MITB menyerang lewat browser 

korban untuk mencuri informasi penting sedangkan MITC menyerang langsung akun cloud yang 

dimiliki korban.  

VII. TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP SERANGAN MITC  

Karena jenis serangan MITC ini terbilang masih baru, belum ada metode atau protokol 

tertentu yang secara umum digunakan pada beberapa layanan cloud dalam mencegah serangan 

MITC ini dan memang sudah terbukti aman dalam melindungi layanan cloud dari serangan 

MITC ini. Namun, ada beberapa pengembang yang mengajukan solusi dengan membuat sebuah 

hardware-based defense system dengan memanfaatkan fitur execution, sealing, dan attestation 

Intel Software Guard Extensions (SGX) yang mempu memunculkan dan menutup user 

credentials untuk memenuhi kebutuhan verifikasi [6]. Hal tersebut diimplementasikan dengan 
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membuat sebuah local storage pada perangkat pengguna yang menyimpan username dan 

password pengguna secara lokal. Username dan password akan dipanggil sebelum proses 

sinkronisasi dimulai. Selain itu, pada proses verifikasi credentials, client dan server akan saling 

mengecek apakah mereka berjalan di environment yang aman. Jika valid, status user akan 

berubah menjadi online dan proses sinkronisasi file bisa dimulai. Jika tidak valid, maka status 

user akan berubah menjadi offline dan credentials menjadi invalid. Ketika ada perubahan file, 

pengguna harus melakukan sign in lagi.  

Beberapa bentuk pencegahan juga bisa dilakukan yaitu dengan melakukan investasi pada 

Cloud Access Security Broker (CASB) [8]. CASB berperan menjadi perantara antara penyedia 

layanan cloud dan end point user, mereka secara otomatis mengganti tiap aplikasi OAuth 2.0 

token dengan sebuah token terenkripsi sebelum memberikannya kepada end user. Jika token 

milik user diganti oleh token milik attacker, token tersebut gagal divalidasi dan otomatis di 

dekripsi dari proxy kemudia menyebabkan akses ditolak dari akun user sehingga mampu 

mencegah pengambilan informasi menjadi gagal dilaksanakan. Selain itu, pengimplementasian 

Multi-factor authentication (MFA) dengan menambahkan sebuah layer verifikasi selain 

pengecekan username dan password seperti verifikasi lewat token SMS [8]. Metode tersebut bisa 

mencegah attacker MITC yang tidak memiliki kemampuan untuk mengautentikasi di luar token 

OAuth. 

VIII. KESIMPULAN 

Popularitas cloud computing terus meningkat yang ditandai dengan munculnya banyak 

layanan berbasis cloud. Namun, seperti halnya dengan begitu banyak munculnya teknologi baru, 

disertai juga dengan munculnya risiko baru. Serangan MITC mengeksploitasi akses data kapan 

saja dan di mana saja dan dirancang untuk meretas synchronization token milik korban dengan 

menggunakan sebuah kode tertentu lalu melakukan sinkronisasi dengan sync folder milik korban 

sehingga attacker dengan mudah mendapatkan informasi sensitif milik korban. Walaupun 

mendeteksi ancaman ini dengan alat keamanan konvensional hampir tidak mungkin, itu tidak 

berarti bahwa individu maupun organisasi tidak mampu mengatasi serangan ini. Hal tersebut 

kembali lagi kepada bagaimana mendisiplinkan individu maupun organisasi untuk melakukan 

pengecekan rutin terhadap akun aplikasi yang mereka punya dan selalu terbuka untuk belajar 

bagaimana mendeteksi adanya ketidakamanan dalam aplikasi yang mereka miliki agar akun 
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aplikasi tetap dijaga keamanan informasinya. Selain itu, perlunya edukasi kepada individu 

maupun organisasi dalam memilah atau memprioritaskan informasi mana yang mau disimpan 

pada aplikasi pihak ketiga karena tidak selamanya aplikasi pihak ketiga itu aman dalam 

melakukan penyimpanan dan sharing data.  
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