
DEFACE HALAMAN WEB DENGAN MENGGUNAKAN 

WEB FOLDER 

 

Penulis : Slamet Risnanto,ST. 

Email  : it.dept@satriasejati.com 

 
Deface/Defacing atau cyber grafity secara umum diartikan sebagai aktifitas menodai atau 

merubah ubah isi suatu halaman web dengan kalimat , image atau link tertentu yang tidak 

ada sangkut pautnya dengan misi web tersebut , Biasanya hacker men-deface suatu 

halaman web dengan maksud supaya eksistensinya diketahui oleh khalayak ramai. 

Mungkin anda pernah dengar atau pernah mengunjungi suatu web yang terkena deface 

seperti : 

www.bandaaceh.go.id 

www.pertamina.co.id 

www.transtv.co.id 

www.setkab.go.id 

www.pom.go.id 

www.usni.ac.id 

Ternyata apabila kita perhatikan target target tersebut dengan seksama , para target 

mempunyai kesamaan yaitu server web tersebut berjalan di Operating System Windows 

2000 dan servernya adalah IIS 5.0/6.0. 

Mungkin anda beranggapan bahwa deface server server web tersebut adalah hal yang 

susah dan perlu waktu yang lama untuk menyusup ke server tersebut , ternyata hal 



tersebut adalah mudah semudah copy dan paste , silahkan ikuti langkah langkah berikut , 

dalam hal ini penulis menggunakan contoh penggunaan web folder pada Windows 98  

1. Buatlah suatu halaman web seperti dibawah ini atau terserah anda dengan 

menggunakan tool/software terserah anda seperti Frontpage , Macromedia  , Note 

pad dan lain lain 

 

2. Beri nama halaman web tersebut dengan index.html / index.asp / default.html / 

default.asp atau nama lain tergantung nama file halaman pertama suatu web 

terbuka atau nama terserah anda apabila hanya mau menyimpan file tersebut di 

suatu web 

3. Buka My computer pada desktop dan lihat  icon web folder 

4. Klik 2 kali pada icon web folder tersebut 

5. klik 2 kali pada icon add web folder 

6. Isikan URL target di popup yang muncul misalkan target kita adalah 

www.pertamina.co.id maka isikan URL tersebut 



7. klik next lalu finish 

8. Klik 2 kali pada folder yang terbentuk dan anda akan melihat isi folder tersebut 

dengan file file yang akan tampil pada halaman web apabila kita mengunjungi 

web tersebut 

9. rubah nama file pembuka web tersebut (biasanya nama file index.html atau 

index.asp) dengan nama file lain seperti index_old.asp atau terserah anda , 

biasakan hal ini anda lakukan karena kita tidak bermaksud untuk merusak isi web 

milik orang lain , hanya mengingatkan. 

10. Copy dan paste-kan halaman web yang anda buat tadi di folder web folder yang 

telah kita buat 

11. Save di komputer anda. 

12. Proses Deface selesai. 

Untuk pembelajaran silahkan anda cari web site yang masih vurn dengan menggunakan 

google searching ketikan keyword dengan kunci “allinurl:*.asp” atau apabila mau 

mencari situs pemerintah ketikan keyword “web: .go.id” 

Untuk para administrator web site , download-lah patch bug tersebut untuk menghindari 

terjadinya deface yang sangat mudah ini  dengan demikian untuk para hacking yang 

hendak coba coba deface dengan cara ini dan prosesnya gagal , sudah dipastikan web site 

yang hendak anda deface sudah tidak vurn lagi atau sudah di-patch. 

Selamat mencoba. 

 

Bandung, 27 Desember 2004 

 


