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Digital Forensics – Hardware 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=-qPVtaxJWv4 

Oleh : Prof.Adam Scott Wandt 

 

Pada video ini menjelaskan pemahaman tentang berbagai kategori forensic hardware dan 

perangkat forensik. Pada video ini mendefiniskan forensic hardware sebagai berikut : 

- Perangkat hardware yang khusus digunakan dalam gathering (pengumpulan) , 

preservation atau analisis bukti digital. 

- Digunakan oleh professional dalam penegakan hukum dan investigasi. 

- Forensic hardware dirancang khusus untuk tugas yang mengandung langkah-langkah 

perlindungan untuk menjaga integritas data. 

Secara umum ada 5 tipe hardware komputasi forensik : 

1. Forensic Computer : salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal 

yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, menggabungkan keilmuan 

dibidang hukum dan komputer. 

 
 

2. Write-blocking Devices : perangkat yang didesain untuk memproleh informasi dari 

sebuah drive, tanpa menciptakan indikasi sengaja melakukan perusakan terhadap drive 

tersebut. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qPVtaxJWv4
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3. Imaging Devices : perangkat ini digunakan untuk membuat salinan secara lengkap dari 

sebuah media digital. Teknik kerja perangkat ini adalah : one to one copy. Perangkat ini 

didesain dengan menjaga atau melindungi integritas bukti digital, melakukan analisis 

terhadap salinan aslinya. 

 
 

4. Data Wiping Devices 

 
 

5. Encryption Hardware : perangkat ini didesain untuk melakukan enkripsi maupun 

deskripsi terhadap suatu devices. Secara otomatis melindungi data sensitif dengan 

pengkodean berupa password atau kunci yang diperlukan untuk membuka atau 

mengaksesnya. Digunakan untuk melindungi bukti sensitif selama analisis dan untuk 

mendekripsi perangkat yang dilindungi. 
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Adapun aktivitas forensik komputer biasanya dilakukan dalam dua konteks utama. Pertama 

adalah konteks terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data berisi seluruh rekaman 

detail mengenai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu 

yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kedua adalah pengumpulan data 

yang ditujukan khusus dalam konteks adanya suatu tindakan kejahatan berbasis teknologi.  

Sementara itu fokus data yang dikumpulkan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) domain 

utama, yaitu : 1) Active Data : informasi terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja, terutama 

data, program, maupun file yang dikendalikan oleh sistem operasi. 2) Archival Data : 

informasi yang telah menjadi arsip sehingga telah disimpan sebagai backup dalam berbagai 

bentuk alat penyimpan seperti hardisk eksternal, CD ROM, backup tape, DVD, dan lain-lain. 

3) Latent Data : informasi yang membutuhkan alat khusus untuk mendapatkannya karena 

sifatnya yang khusus, misalnya: telah dihapus, ditimpa data lain, rusak (corrupted file), dan 

lain sebagainya.  
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