
 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

1

KKeessaallaahhaann  UUmmuumm    

ddaallaamm  MMeemmbbuuaatt  PPaasssswwoorrdd  
 

 

Happy Chandraleka 
hchandraleka@gmail.com 

http://thecakrabirawa.wordpress.com 
 

 

 

 

 

Daftar Kesalahan 
Masih banyak orang yang membuat password sekedarnya saja, sehingga terkesan sembarangan. 

Akibatnya password yang mereka buat mudah ditebak oleh orang lain. Berikut ini kesalahan umum 

dalam membuat password yang biasa dilakukan oleh orang kebanyakan: 

1. Password yang berupa nama sendiri, baik nama depan atau nama belakang. 

2. Membuat password yang merupakan tanggal lahir atau tanggal-tanggal lain yang spesial. 

3. Membuat password yang merupakan nama kota tempat kelahiran atau nama kota yang 

istimewa. 

4. Membuat password dari nama-nama orang yang kita sayangi, misalnya nama istri, nama 

pacar, nama anak, dll. 

5. Membuat password yang memuat identitas diri seperti nomor telepon, nomor hape, RT RW 

dan nomor rumah, kode pos, nomor plat kendaraan, dll. 

6. Membuat password dari karakter keyboard yang biasa, seperti “abc”; “abc123”; 

“1234567890”; dll.  

7. Membuat password dari karakter di keyboard yang berdekatan yang biasanya gampang 

diketikkan, seperti “asdf”; “qwerty”; “qaz”; “qazwsx”. 

Biasanya orang membuat password model ini dengan maksud menghindari dari membuat 

password menggunakan karakter keyboard yang biasa (seperti pada nomor 6), tetapi 

ternyata password model ini pun mudah ditebak juga.Coba Anda perhatikan tuts keyboard 

untuk karakter-karakter tersebut, terlihat berdekatan pada layout keyboard.  

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 



 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

2

 

Gambar Layout keyboard 

8. Membuat password yang pendek misalnya hanya terdiri dari beberapa karakter saja. Misal 

tiga atau empat karakter, dan semisalnya.  

9. Tidak pernah mengganti password. Ini juga termasuk kesalahan yang perlu dihindari.  

Biasanya sebagian orang tidak pernah mengganti password yang dia buat, bilapun harus 

diganti mereka menggantinya setelah beberapa bulan kemudian.  

10. Membuat password yang tidak memuat 4 ragam karakter (lihat pada pembahasan 

“Membuat Password yang Handal”). 

11. Memberitahukan password yang dibuat kepada orang lain yang tidak berkepentingan.  

Jangan pernah memberitahukan password kepada siapa pun, walau pacar sekalipun. Orang 

lain boleh mengetahui password yang Anda buat bila dia memang ada hak untuk itu, 

misalnya mempunyai hak untuk mengakses akun email organisasi yang sama, atau akun 

email kantor yang sama-sama ditangani bareng. Jadi hanya orang-orang yang 

berkepentingan yang boleh tahu.  

12. Menuliskan password pada kertas yang tidak terjaga.  

Sebagian orang menuliskan password pada kertas untuk membantu ingatannya, karena 

banyak password yang dia buat untuk beragam akun. Boleh saja menuliskan password pada 

kertas sepanjang kertas tersebut terjaga, dalam artian tidak jatuh ke tangan orang lain.  

 

Itulah kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan orang banyak dalam membuat password. Hal-hal 

tersebut di atas perlu kita hindari dalam membuat password, agar password kita tidak mudah ditebak 

atau dibobol oleh orang lain. 
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