
Jakarta Hacking Competition 2018 

 

Babak Kualifikasi Offline (6 Desember 2018) 

1. Waktu pelaksanaan babak kualifikasi offline akan dilaksanakan 6 Desember 2018 

2. Jenis kompetisi yang akan dilombakan pada babak kualifikasi offline meliputi Capture the 

Flag (CTF), Pentest dan Computer Network Defense (CND). 

3. Pada tahapan ini akan diberikan 3 sesi, yaitu: 

• Sesi 1 Soal CTF 

• Sesi 2 Soal Pentest  

• Sesi 3 Soal CND 

4. Capture the Flag (CTF) 

a. Sesi untuk kategori CTF ini akan dimulai pukul 09.30WIB 

b. Kita berikan waktu 90menit untuk kategori CTF 

c. Sama seperti babak kualifikasi online, peserta diberikan username dan password untuk 

masuk ke aplikasi webscoring 

d. Tim harus membuat Proof of Concept (PoC) dari setiap jawaban yang telah terjawab, 

dengan format nama file sebgai berikut: 

Format : CTF-Nama_tim.pdf 

Contoh : CTF-JHcom.pdf 

5. Penetration Testing (Pentest) 

a. Sesi untuk kategori Pentest ini akan dimulai pukul 11.15WIB 

b. Kita berikan waktu 120menit untuk kategori Pentest 

c. Peserta akan diberikan 1 server dalam bentuk virtual machine sebagai soal 

d. Peserta ditugaskan menemukan flag pada server yang diberikan 

e. Tim harus membuat Proof of Concept (PoC) dari setiap flag yang ditemukan pada server 

yang diberikan, dengan format nama file sebgai berikut: 

Format : PENTEST-Nama_tim.pdf 

Contoh : PENTEST-JHcom.pdf 

 



6. Computer Network Defense (CND) 

a. Sesi untuk kategori CND ini akan dimulai pukul 14.00WIB 

b. Kita berikan waktu 120 menit untuk kategori CND 

c. Peserta akan diberikan 1 server dalam bentuk virtual machine untuk dipertahankan 

d. Peserta melakukan pemeriksaan dan setting/konfigurasi jaringan secara benar dan 

sesuai dengan ketentuan teknis jaringan yang sudah di berikan oleh Panitia 

e. Peserta diberikan waktu 60 menit untuk harderning OS dan Aplikasi dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

• Menemukan celah keamanan pada OS dan melakukan patch dan perubahan 

setting/konfigurasi untuk mencegah agar celah keamanan tidak dapat di eksploitasi. 

• Menemukan celah keamanan pada Aplikasi dan melakukan patch dan perubahan 

setting/konfigurasi untuk mencegah agar celah keamanan tidak dapat di eksploitasi. 

• Menambahkan/menjalankan sistem security yang diperlukan untuk mengamankan 

server. 

f. Peserta mendeteksi dan menangani serangan yang terjadi dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

• Mempertahankan seluruh service dan aplikasi yang harus disediakan. 

• Mendeteksi serangan yang terjadi dan mengidentifikasi jenis serangan. 

• Melakukan recovery terhadap serangan yang terjadi 

g. Peserta dilarang meyerang server lawan sebelum waktu yang ditentukan panitia 

h. Setelah waktu harderning yang diberikan selesai, peserta diperbolehkan untuk 

menyerang server lawan 

i. Peserta tidak diperbolehkan merusak atau menghapus server lawan 

j. Tim harus membuat Proof of Concept (PoC) dari setiap kegiatan harderning dan pada 

saat exploit / masuk kedalam server lawan, dengan format nama file sebgai berikut: 

Format : CND-Nama_tim.pdf 

Contoh : CND-JHcom.pdf 

7. Untuk Nilai Akhir adalah gabungan dari 3 (tiga) sesi yaitu CTF, CND dan Pentest ditambah 

hasil penilaian PoC dari setiap sesinya 

8. Semua layanan perlombaan yang kami sediakan untuk pelaksanaan Jakarta Hacking 

Competition hanya akan bisa diaksaes pada waktu yang telah ditentukan. 

9. Setiap Tim agar dapat memperhatian dan mencermati dengan baik waktu waktu tersebut. 



10. Jumlah tim yang lolos ke babak final hanya akan di ambil 5 tim terbaik. 

11. Keputusan Juri adalah final dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

Babak Final (7 Desember 2018) 

1. Waktu pelaksanaan babak kualifikasi offline akan dilaksanakan 7 Desember 2018 

2. Pada babak final hanya akan ada soal Pentest dan Computer Network Defense (CND) saja 

3. Kita berikan waktu 210 menit untuk kategori Pentest dan Computer Network Defense (CND) 

4. Peserta akan diberikan 1 server dalam bentuk virtual machine untuk dipertahankan 

5. Sesi kali tidak ada pembagian tipe soal 

6. Pentest dan Computer Network Defense (CND) akan digabung dalam 1 server 

7. Peserta melakukan pemeriksaan dan setting/konfigurasi jaringan secara benar dan sesuai 

dengan ketentuan teknis jaringan yang sudah di berikan oleh Panitia 

8. Peserta diberikan waktu 90 menit untuk harderning OS dan Aplikasi dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Menemukan celah keamanan pada OS dan melakukan patch dan perubahan 

setting/konfigurasi untuk mencegah agar celah keamanan tidak dapat di eksploitasi. 

b. Menemukan celah keamanan pada Aplikasi dan melakukan patch dan perubahan 

setting/konfigurasi untuk mencegah agar celah keamanan tidak dapat di eksploitasi. 

c. Menambahkan/menjalankan sistem security yang diperlukan untuk mengamankan 

server. 

9. Peserta mendeteksi dan menangani serangan yang terjadi dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Mempertahankan seluruh service dan aplikasi yang harus disediakan. 

b. Mendeteksi serangan yang terjadi dan mengidentifikasi jenis serangan. 

c. Melakukan recovery terhadap serangan yang terjadi 

10. Peserta dilarang meyerang server lawan sebelum waktu yang ditentukan panitia 

11. Setelah waktu harderning yang diberikan selesai, peserta diperbolehkan untuk menyerang 

server lawan 

12. Peserta tidak diperbolehkan merusak atau menghapus server lawan 

13. Tim harus membuat Proof of Concept (PoC) dari setiap kegiatan harderning dan pada saat 

exploit / masuk kedalam server lawan, dengan format nama file sebgai berikut: 



Format : CND-Nama_tim.pdf 

Contoh : CND-JHcom.pdf 

14. Untuk Nilai Akhir adalah hasil dari penilaian pembuatan Proof of Concept (PoC) 

15. Tim dengan Nilai Akhir tertinggi akan menjadi juaranya. 

16. Keputusan Juri adalah final dan tidak bias diganggu gugat. 

 

Ketentuan Lain : 

1. Tidak diperbolehkan mencabut kabel dan mematikan koneksi jaringan. 

2. Tidak diperbolehkan memblok port service yang harus disediakan. 

3. Tidak diperbolehkan mengurangi fitur- fitur aplikasi yang harus disediakan. 

4. Tidak diperbolehkan melakukan serangan terhadap infrastruktur dan sistem kompetisi. 

5. Tidak diperbolehkan melakukan serangan DoS/DDoS terhadap sistem kompetisi dan 

peserta lain. 


