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ARTIKEL 

 

 SANGFOR NGAF 8.0.23 

UTM FIREWALL MASA DEPAN 
 

 
 

NGAF merupakan UTM (Unified Threat Management) Firewall keluaran 

Sangfor yang memiliki banyak fungsi terkait keamanan informasi. Pada saat 

tulisan ini dibuat update terbaru Firmware Sangfor NGAF sudah mencapai 

versi 8.0.23. Pada firmware terbaru ini ada beberapa tambahan fitur-fitur 

yang akan sangat membantu dalam pengelolaan keamanan jaringan. 

 

Deteksi Anomali Protokol HTTP 
 

Fitur ini digunakan untuk mendeteksi serangan/attack para protokol HTTP 

atau protokol yang biasa digunakan untuk web berdasarkan 

anomali/perilaku yang tidak biasa terhadap sistem. 
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Gambar 1.1. Fitur Deteksi Anomali HTTP 

 
 

 
Gambar 1.2. Informasi header HTTP yang akan dideteksi 

 
 
Berikut ini adalah metoda yang digunakan untuk pendeteksian anomali Protokol HTTP 
berdasarkan informasi header, yaitu : 
• referer : informasi header berdasarkan alamat URL sumber yang melakukan request. 
• user-agent : informasi header berdasarkan jenis informasi aplikasi atau engine yang 

digunakan untuk melakukan request. 
• host : informasi header berdasarkan host atau IP address  sumber yang melakukan 

request. 
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Jika terdeteksi suatu anomali HTTP, maka berikut ini langkah-langkah atau action yang bisa 
dilakukan, yaitu dengan menutup (blok) request dengan metoda tertentu agar layanan HTTP 
berjalan secara aman. 
 

 
Gambar 1.3. Metoda Request HTTP yang akan di Blok jika terdeteksi 

 
 
Berikut beberapa jenis metoda Request HTTP yang akan di blok jika dideteksi merupakan 
akses illegal yang diduga berasal dari attacker. 
 

 

SSL VPN Mendukung Semua Browser 
 

Solusi Sangfor SSL VPN menyediakan dukungan untuk akses pengguna 

jarak jauh (remote) ke jaringan intranet dari lokasi mana saja yang memiliki 

akses internet. Akses jarak jauh disediakan melalui Secure Socket Layer (SSL) 

yang diaktifkan oleh gateway VPN SSL. Gateway SSL VPN memungkinkan 

pengguna jarak jauh untuk membuat terowongan (kanal) Virtual Private 

Network (VPN) yang aman menggunakan web browser. Solusi komprehensif 

ini memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber daya web dan aplikasi 

berbasis web (misalnya Easy Connect) yang dapat memanfaatkan browser 

web untuk mengakses layanan HTTP dengan menggunakan protokol secure 

HTTPS. 

 

Untuk lebih memberikan keamanan pada interkoneksi yang aman (secure) 

maka teknologi protokol Virtual Private Network (VPN)  sering digunakan, baik 

untuk koneksi Site to Site maupun koneksi Mobile VPN. Seringkali suatu 

teknologi mengharus juga untuk menggunakan peralatan tertentu dalam 

memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, tetapi dengan memanfaatkan web 

browser sebagai media akses SSL VPN maka kita tidak lagi membutuhkan 
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aplikasi atau perangkat tertentu untuk membentuk suatu koneksi yang 

aman. Dengan Aplikasi NGAF v.8.023, koneksi SSL VPN sudah bisa 

digunakan untuk semua jenis browser yang umum digunakan saat ini, 

seperti Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, dll, 

sehingga lebih mempermudah pengguna untuk memanfaatkan teknologi SSL 

VPN untuk mengamanan interkoneksi informasi. 

 

 
Gambar 1.4. Browser Web yang didukung SSL-VPN Sangfor NGAF 

 
 
 

Support Protokol IKEv2 
 

Salah satu layanan VPN yang sering digunakan adalah IPSec. Dengan 

menggunakan IPsec Tunnel kita bisa mengamankan koneksi dari jaringan 

kita melalui internet dengan metode keamanan yang fleksibel. Dalam IPSec 

kita mengenal istilah Internet Key Exchange (IKE) yang merupakan sebuah 

protokol pada IPSec yang mempunyai peran cukup penting. 

 

Dengan IKE ini koneksi/link dari IPSec Tunnel (dari sisi Initiator dan 

Responder) terbentuk. Secara umum IKE ini memiliki fungsi sebagai 

mekanisme 'Key Exchange' dimana sebelum terbentuk sebuah IPSec tunnel 

maka akan dilakukan peering dengan melakukan negosiasi metode 

keamanan yang digunakan di sisi initiator maupun responder. 

 

Untuk menjalankan fungsinya IKE ini menggunakan protokol UDP dan Port 

500. Dan saat ini telah dikembangkan sebuah IKE versi baru yaitu IKE2. Ada 
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beberapa perbedaan antara IKEv1 dan IKEv2 ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

 

 
Gambar 1.5. Perbandingan Protokol IKEv1 dengan IKEv2 

 

Pada beberapa perbedaan diatas antara IKEv1 dan IKEv2 terlihat jelas 

banyak perbedaan yang membuat protokol IKEv2 lebih efektif, efisien dan 

lebih aman untuk digunakan. 

 

• Pada fitur Exchanges Mode,  terlihat pada IKEv1 terdapat 2 mode yang 

bisa digunakan, sedangkan pada IKEv2 hanya satu, hal ini berdampak 

pada efisiensi pada packet data dan juga berdampak paka efisien 

bandwidth yang digunakan. 

• Pada Authentication Methodes,  untuk metoda authentikasi, IKEv1 

masih menggunakan metoda Public Key Encryption, sedangkan pada 

IKEv2 sudah menghilangkan metoda Public Key Encryption,  hal ini 

berdampak pada tingkat keamanan, dikarenakan penggunaan Public Key 

Encryption masih sering disalah gunakan sehingga bisa berdampak pada 

kerentanan keamanan. 

• Fitur Anti-DoS, serang illegal dengan tipe  Denial of Service (DOS) sampai 

saat ini masih merupakan cara yang ampuh untuk menyerang suatu 

jaringan, dengan IKEv2 fungsi Anti-DoS dapat bekerja lebih efektif dan 

efisien, sehingga mampu memberikan pertahanan yang lebih baik dari 

penggunaan protokol IKEv1. 
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Asset Manajemen 
 

Fitur Asset Management merupakan fitur baru pada NGAF v.8.0.23, yang 

memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut : 

• Mendukung Intelligent Asset Management. Fitur ini  mengelola aset secara 

otomatis dengan menentukan rentang IP aset yang akan di deteksi 

termasuk aset offline dan juga mempunyai kemampuan untuk mendeteksi 

penggunaan Port yang tidak biasanya (Anomali) pada suatu aset. 

• Mendukung visualisasi lalu lintas jaringan. Fitur ini menghasilkan 

topologi lalu lintas jaringan yang divisualisasikan secara otomatis dengan 

menganalisis log lalu lintas untuk memilah lalu lintas jaringan, aplikasi 

yang digunakan dan port terbuka untuk membantu tim pemeliharaan 

mendeteksi akses yang illegal. 

• Menyederhanankan manajemen aset. Fitur ini menyajikan penggunaan 

aplikasi dan port terbuka pada topologi dan menemukan port terbuka dan 

aset offline yang tidak perlu dengan membandingkan kebijakan yang telah 

ditentukan dalam kebijakan ACL untuk membantu organisasi 

memperbaiki masalah seperti manajemen aset offline dan port terbuka 

yang tidak perlu. 

 

 
Gambar 1.6. Visualisasi Asset Management NGAF 
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Policy Cleanup 
 

Dalam mengelola firewall kita akan membuat banyak sekali Policy untuk 

berbagai pengaturan pengamanan, terkadang beberapa policy yang kita buat 

tanpa disadari akan berdampai pada policy lainnya sehingga akan 

berdampak pada munculnya celah keamanan/kerentanan. 

 

 
Gambar 1.7. Fitur Policy Cleanup 

 

 

Dengan fitur Policy Cleanup, kita dapat dengan mudah menganalisa policy-

policy yang telah kita buat, sistem akan menganalisa berdasarkan tingkat 

keamanan yang bisa ditimbulkan dengan menerapkan policy tersebut, 

sehingga kita bisa melakukan perbaikan terhadap policy-policy yang 

dianggap bisa berdampak pada kerentanan keamanan jaringan. 

 

 

Monitoring 
 

Modul Monitoring ditambahkan pada NGAF v.8.023 ini yang terdiri dari 6 

sub-modul yang terdiri dari : Logs, Sessions, Statistics, System Status, Report 

Logging dan Alarm. 
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Gambar 1.8. Fitur Monitor dan Reporting NGAF 

 

 

Secara garis besar beberapa fitur baru yang terdapat pada aplikasi Sangfor 

NGAF v.8.0.23 ini akan berdampak pada tingkat keamanan yang lebih baik 

apabila digunakan secara baik dan benar. 

 

• Data Center Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak 

mengelola server yang menyediakan layanan aplikasi berbasis web, 

terkadang banyak aplikasi yang dibangun tidak atau kurang 

memperhatikan faktor keamanan, sehingga menimbulkan banyak celah-

celah keamanan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh akses 

illegal untuk merusak, mencuri bahkan memasukan aplikasi-aplikasi 

ilegal kedalam sistem. 

 

Dengan adanya fitur Deteksi Anomali Protokol HTTP sedikitnya bisa 

membantu memproteksi berbagai celah kerentanan disisi aplikasi 

sehingga tidak berdampak lebih buruk yang dapat mengganggu layanan 

dari aplikasi. 

 



 9 

• Dengan berbagai aset informasi yang terdapat di Data Center dan dalam 

upaya untuk memberikan layanan publik terhadap pemanfaatan 

data/informasi sehingga perlu dibuka akses untuk berbagai keperluan 

sistem informasi lainnya. Hal ini salah satunya bisa terwujud dengan 

memanfaatkan teknologi VPN, baik untuk interkoneksi Site to Site 

maupun untuk Mobile VPN.  

 

Dengan adanya fitur SSL-VPN yang didukung oleh semua browser, maka 

akan lebih mempermudah dalam berbagi data/informasi dengan 

menggunakan jaringan yang aman (secure) dikarenakan teknologi SSL 

VPN bisa digunakan cukup hanya dengan browser web tanpa harus 

menggunakan perangkat tambahan, sehingga bisa lebih memperluas 

layanan dan juga mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membangun 

jaringan secure. 

 

• Pemanfaatan Asset Management, untuk mendeteksi aset teknologi 

informasi serta mendeteksi anomali terhadap penggunaan port-port yang 

terbuka, sehingga bisa membantu pengelola data center dalam mengelola 

serta melindungi aset dari gangguan pihak luar. 

 

• Dalam mengelola data center, dokumentasi dan reporting sangatlah perlu 

untuk menjaga keberlangsungan layanan. Adapun salah satu fitur dari 

Sangfor NGAF v.8.0.23 yaitu Monitoring sangat membantu pihak 

pengelola data center dalam memantau status peralatan, aplikasi, trafik, 

statistik dengan kemampuan menghadirkan informasi secara realtime, 

akurat setiap saat, sehingga bisa menjadi acuan dalam pengambil 

keputusan terkait keberlangsungan layanan data center. 

 

 


