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SECURITY ANALYSIS  

MENGGUNAKAN APLIKASI OPEN SOURCE - WAZUH 

 

 

Sebelum mengenal lebih jauh tentang aplikasi Wazuh, ada baik kita mengenal 

terlebih dahulu dengan SIEM yang merupakan singkatan dari Security 

Information and Event Management. SIEM merupakan suatu sistem yang 

digunakan untuk memonitor lalu lintas data pada jaringan dan memberikan 

analisa secara real-time dari log yang dihasilkan oleh perangkat keamanan 

ataupun aplikasi. SIEM juga mempunya sistem manajemen log yang mampu 

mengumpulkan log dari berbagai aplikasi dan perangkat keamanan seperti 

server, network, database, firewall dan lain-lain. 

 

Wazuh adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi SIEM, tetapi Wazuh 

memiliki fitur yang yang sangat banyak dibandingkan dengan aplikasi open 

source sejenisnya. Berikut ini fitur-fitur dari aplikasi Wazuh : 

 

 
 

a. Security Log Analysis 

Untuk  Security Log Analysis menggunakan aplikasi open source Wazuh 

(wazuh.com), aplikasi akan mengumpulkan, mengagregasi, mengindeks, 

dan menganalisis data keamanan, membantu seorang security admin 

mendeteksi intrusi, ancaman, dan anomali perilaku. 

 

Karena ancaman jaringan komputer semakin menjadi lebih canggih, 

pemantauan secara realtime dan analisis keamanan diperlukan untuk 

mendeteksi dan perbaikan ancaman secara cepat.  
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Gambar 1. Dashboard Security Event Wazuh 

 
 

 

b. Intrusion Detection 

Untuk mendeteksi adanya percobaan serangan, menggunakan Wazuh Agent 

yang tersedia untuk berbagai sistem operasi yang di install pada 

perangkat/server yang akan di deteksi. Agent akan memindai sistem yang 

dipantau untuk mencari malware, rootkit, dan anomali yang mencurigakan, 

Agent Wazuh juga dapat mendeteksi file tersembunyi, proses terselubung 

atau pendengar jaringan (listeners) yang ilegal, serta inkonsistensi dalam 

respons panggilan sistem. 

 

Selain kemampuan agent, komponen server menggunakan pendekatan 

berbasis signature untuk deteksi intrusi, menggunakan mesin ekspresi 

reguler untuk menganalisis data log yang dikumpulkan dan mencari tanda-

tanda compromise. 
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Gambar 2. Dashboard Malware Detection Wazuh 

 

 

c. Log Data Analysis 

Agen Wazuh akan membaca log sistem operasi dan log aplikasi untuk 

selanjutnya diteruskan ke central manager  untuk selanjutnya di analisis 

berbasis penyimpanan (storage) dan role. 

 

Role Wazuh membantu mengetahui kesalahan aplikasi atau sistem, 

kesalahan konfigurasi, percobaan/aktivitas jahat yang berhasil, 

pelanggaran kebijakan, dan berbagai masalah keamanan dan operasional 

lainnya. 
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Gambar 3. Dashboard Log data Analysis Wazuh 

 

 

d. File Integrity Monitoring 

Wazuh memantau file sistem, mengidentifikasi perubahan konten, user 

access, dan atribut file yang perlu perhatikan. Selain itu, secara realtime 

mengidentifikasi pengguna dan aplikasi yang digunakan untuk membuat 

atau memodifikasi file. 

Gambar 7.20. Dashboard Integrity Monitoring 
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Kemampuan pemantauan integritas file dapat digunakan dalam kombinasi 

dengan intelijen ancaman untuk mengidentifikasi ancaman atau host yang 

disusupi. Selain itu, beberapa standar kepatuhan peraturan, seperti PCI 

DSS, yang diperlukan untuk menjalankan sistem terkait kartu kredit, data 

kependudukan, medical record, dan lain sebagainya. 

 

 

e. Vulnerability Detection 

Agent Wazuh akan menarik data inventaris perangkat lunak dan 

mengirimkan informasi ini ke server, di mana informasi tersebut 

dikorelasikan dengan basis data CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) 

yang terus diperbarui, untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan perangkat 

lunak yang digunakan. 

 

Penilaian kerentanan otomatis membantu menemukan titik lemah dalam 

aset yang dianggap penting dan mengambil tindakan korektif sebelum 

penyerang mengeksploitasinya untuk meng-exploit kerentanan yang ada 

pada perangkat lunak yang digunakan. 

 

 
Gambar 4. Dashboard Vulnerability Detection 
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f. Configuration Assessment 

Wazuh memantau pengaturan konfigurasi sistem dan aplikasi untuk 

memastikan semuanya sesuai dengan kebijakan keamanan, standar, 

dan/atau panduan hardening. Agent akan melakukan pemindaian berkala 

untuk mendeteksi aplikasi yang diketahui rentan, belum di patch atau 

dikonfigurasi secara tidak aman. 

 

Selain itu, pemeriksaan konfigurasi dapat disesuaikan, menyesuaikannya 

agar selaras dengan kebijakan. Peringatan dan rekomendasi untuk 

konfigurasi, referensi, dan pemetaan yang lebih baik dengan kepatuhan 

terhadap peraturan. 

 

 
Gambar 5. Dashboard Security Configuration Assessment 

 
 

g. Incident Response 

Wazuh memberikan aktif respon yang siap pakai untuk melakukan berbagai 

tindakan pencegahan untuk mengatasi ancaman aktif, seperti memblokir 

akses ke sistem dari sumber ancaman ketika kriteria tertentu terpenuhi. 

 

Selain itu, Wazuh dapat digunakan untuk menjalankan perintah atau query 

sistem dari jarak jauh, mengidentifikasi indicators of compromise (IOC) dan 

membantu melakukan forensik untuk selanjutnya melakukan respon 

insiden. 
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Gambar 6. Dashboard Incident Response 

 

 

h. Conteiners Security 

Wazuh dapat mendeteksi keamanan ke host dan container Docker, 

memantau perilakunya dan mendeteksi ancaman, kerentanan, dan anomali. 

Agent Wazuh memiliki integrasi native dengan engine Docker yang 

memungkinkan pengguna untuk memantau image, volume, pengaturan 

jaringan, dan menjalankan container. 

 

Wazuh terus mengumpulkan dan menganalisis informasi runtime terperinci. 

Misalnya, memperingatkan container yang berjalan dalam mode privileged, 

aplikasi yang rentan, shell yang berjalan dalam container, perubahan 

volume atau image yang persisten, dan kemungkinan ancaman lainnya. 
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Gambar 7. Dashboard Container Security 

 

 

Saat ini aplikasi Wazuh sudah digunakan di lingkungan pusat data Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu untuk memantau server SPSE 

Production dan juga server SPSE Backup (DRC), hal ini untuk pemenuhan salah 

satu standard ISO 27001/2013 pada pengelolaam layanan Pengadaan Secara 

Elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 


