IMBAUAN KEAMANAN TERKAIT CVE-2020-0601
KERENTANAN SPOOFING PADA WINDOWS CRYPTO API
Ringkasan Eksekutif
1. Pada tanggal 14 Januari 2020, Microsoft mengeluarkan patch Windows terbaru setelah
sebelumnya NSA (National Security Agency) menemukan kerentanan dengan kategori
KRITIKAL pada pustaka pemrograman Windows Crypto API (Application Programming
Interface) / crypt32.dll yang digunakan di hampir sebagian besar produk Windows,
termasuk Windows 10 dan Windows Server 2016 maupun 2019. Temuan ini kemudian
dilaporkan oleh kepada pihak Microsoft melalui proses Microsoft Coordinated
Vulnerability Disclosure.
2. NSA mengungkapkan kerentanan yang didaftarkan sebagai CVE-2020-0601. Kerentanan
ini dapat diekploitasi oleh pihak penyerang dengan beberapa metode sebagai berikut:
a. menggunakan sertifikat digital untuk code-signing yang dipalsukan (spoofed
code-signing certificate) untuk melakukan signing program jahat (malicious
executable), sehingga membuat program tersebut nampak berasal dari sumber yang
terpercaya / sumber yang sah. Pengguna tidak akan memiliki cara untuk mengetahui
bahwa program tersebut merupakan program yang jahat (malicious), karena tanda
tangan elektronik pada program tersebut akan nampak seperti tanda tangan
elektronik dari penyedia layanan tanda tangan elektronik yang terpercaya.
b. Penyerang yang berhasil mengeksploitasi kerentanan ini juga dapat melakukan
Man-in-the Middle Attacks dan mendekripsi informasi rahasia/konfidensial pada
pengguna yang berkaitan dengan perangkat lunak yang terdampak.
3. Exploit kerentanan CVE-2020-0601 memang belum terpublikasi, namun berdasarkan
analisis microsoft eksploitasi ini memungkinkan untuk dibuat sedemikan rupa oleh
penyerang.
4. Mengingat dampak yang mungkin muncul dari eksploitasi kerentanan ini, diharapkan
pengguna dari produk terdampak untuk segera melakukan tindakan-tindakan
mitigasi yang dijelaskan pada imbauan keamanan ini.

Dokumen/Informasi ini dapat disebarkan secara bebas (Disclosure is not limited)
Halaman 1 dari 4

Pendahuluan
Windows Crypto API merupakan layanan untuk membantu pengembang aplikasi
berbasis windows dalam menggunakan fungsi kriptografi, baik public key maupun symmetric
key cryptography. Fungsi kriptografi ini berfungsi untuk mengenkripsi dan mendeksripsi data,
autentikasi, dan pembangkitan bilangan pseudorandom. Pada tanggal 14 Januari 2020,
National Security Agency (NSA) menyampaikan bahwa terdapat kerentanan pada layanan
Windows Crypto API ini. Kerentanan ini didaftarkan sebagai CVE-2020-0601 dan kemudian
Microsoft mengeluarkan patch pada tanggal yang sama juga. Kerentanan ini terletak pada
modul Crypt32.dll yang merupakan modul pada Windows yang berfungsi untuk melakukan
operasi terhadap sertifikat elektronik maupun fungsi kriptografi pada CryptoAPI milik
Microsoft. Microsoft CryptoAPI sendiri menyediakan layanan yang memungkinkan
pengembang untuk mengamankan aplikasi berbasis Windows dengan menggunakan
kriptografi, termasuk fungsionalitas untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dengan
menggunakan sertifikat elektronik. Apabila kerentanan ini berhasil dieksploitasi maka
memungkinkan penyerang untuk melakukan signing terhadap program jahat (malicious code)
dengan menggunakan sertifikat elektronik code-signing yang telah dipalsukan dengan
mengeksploitasi celah keamanan pada pustaka Windows tersebut. Kemudian penyerang
dapat mengeksekusi program jahat tersebut sebagai program yang berasal dari pihak yang
terpercaya tanpa pengguna mengetahui bahwa program tersebut merupakan program jahat
(malicious code).

Produk yang terdampak
Berikut ini merupakan daftar produk Windows yang terdampak oleh kerentanan CVE-20200601:
§

Seluruh versi Windows 10

§

Windows Server 2016

§

Windows Server 2016 (Server Core installation)

§

Windows Server 2019

§

Windows Server 2019 (Server Core installation)

§

Windows Server, version 1803 (Server Core Installation)

§

Windows Server, version 1903 (Server Core installation)
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§

Windows Server, version 1909 (Server Core installation)

Detail dan Dampak Kerentanan
Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kerentanan CVE-2020-0601 ini
terletak pada modul Crypt32.dll yang memvalidasi sertifikat Elliptic Curve Cryptography
(ECC). Apabila kerentanan ini berhasil dieksploitasi maka memungkinkan penyerang
menyalahgunakan validasi kepercayaan pada:
1. Koneksi HTTPS
2. File dan Email yang ditanda tangani dengan sertifikat elektronik
3. Executable code yang ditanda tangani secara sah dan dijalankan sebagai proses
dengan mode pengguna
Exploit untuk kerentanan CVE-2020-0601 memang belum terpublikasi, namun berdasarkan
analisis Microsoft eksploitasi ini memungkinkan untuk dibuat sedemikan rupa oleh
penyerang. Selain itu NSA juga menilai kerentanan ini dapat dikatakan cukup KRITIKAL dan
actor serangan siber akan mengeksploitasi kerentanan ini dengan cepat. Patch sistem
Operasi Windows yang digunakan merupakan langkah yang sangat dianjurkan untuk segera
dilakukan untuk memitigasi resiko dari celah keamanan ini.

Panduan Mitigasi Kerentanan
Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak Microsoft, patch kerentanan
ini sudah tersedia pada Microsoft Januari 2020 Security Updates. Selain kerentanan ini,
Microsoft juga melakukan patch pada 49 kerentanan lainnya yang 8 diantaranya dengan
kategori KRITIKAL dan 41 lainnya dengan kategori PENTING. Untuk informasi lebih lanjut
mengenai patch tersebut dapat mengunjungi link [1].
Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko eksploitasi kerentanan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan Windows Update
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a. Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/2016/2019 untuk mengaktifkan
automatic updates pada sistem operasinya.
b. Windows 7 dan Windows Server 2008 R2 tidak lagi menerima pembaruan mulai
14 Januari 2020, sehingga disarankan untuk memperbarui komputer yang
menjalankan Windows 7, Windows Server 2008, atau Windows Server 2008 R2
agar dapat menerima security updates.
2. Memblokir akses eksternal pada network boundary, kecuali pihak eksternal yang
memerlukan layanan.
3. Jalankan semua perangkat lunak sebagai non-privileged user dengan hak akses
minimal.
4. Menerapkan Network Intrusion Detection Systems (NIDS) untuk memonitor kegiatan
yang mencurigakan pada lalu lintas jaringan.
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