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Penyaji

Neil Goudge – Kepala Program Keamanan Siber dan TIK

Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun bekerja di pendidikan tinggi, Neil 

memiliki reputasi mengembangkan dan mengelola program-program 

berkualitas baik di Pendidikan Vokasi maupun Pendidikan Tinggi di 

Universitas-universitas di Australia, Inggris dan AS.  

Neil juga bekerja pada sejumlah proyek dengan Google dan Microsoft.
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• Di Box Hill Institute, kami tahu bahwa pendidikan kami yang fleksibel, 
selaras dengan industri, dan berkualitas menawarkan pengalaman 
yang mengubah hidup kepada peserta didik. 

• Dari kursus singkat hingga kualifikasi sertifikat, diploma, sarjana, dan 
pascasarjana, kami menghubungkan Anda dengan keterampilan 
industri riil. Keterampilan untuk membantu Anda berkembang di 
tempat kerja, dan membantu peserta didik menemukan dan 
menciptakan peluang karir baru.

• Box Hill Institute merupakan salah satu penyelenggara pendidikan 
vokasi dan pendidikan tinggi terkemuka di Australia. Kami memiliki tiga 
kampus: Box Hill, Melbourne CBD, dan Lilydale.

• Pendidikan adalah tentang belajar untuk bekerja dan hidup – kami 
akan mempersiapkan peserta didik untuk keduanya.

• Kami memiliki fasilitas modern yang diperlengkapi dengan baik yang 
mensimulasikan lingkungan kerja.

• Staf kami berpengalaman di dan terhubung dengan industri.

• Ketika peserta didik lulus dari Box Hill Institute, peserta didik akan 
memiliki keterampilan dan pengalaman yang dicari oleh pemberi kerja.

Pendahuluan
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Kampus-kampus  BHI

Nelson Kota Lilydale

Tepat di jantung kota, 

Flinders Lane. Sangat dekat 

dengan Transportasi publik, 

mal perbelanjaan dan 

restoran.

Box Hill terletak 14km timur 

kota. Dekat dengan 

Transportasi publik, mal 

perbelanjaan dan tempat-

tempat makan bagus.

Lilydale terletak 35km timur 

kota. Transportasi publik 

tersedia, mal perbelanjaan 

dekat.
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Titik Beda BHI

85% siswa kami mendapat 
pekerjaan dalam 6 bulan 

menyelesaikan studi 
mereka, dan mereka 

mendapatkan gaji lebih 
tinggi setelah lulus 

dibandingkan lulusan 
universitas. 

Memberdayakan siswa 
dengan pengalaman dan 

keahlian industri nyata adalah 
bagian DNA kami. Kami 

menyampaikan keterampilan 
dasar dan lanjutan untuk  

berbagai macam industri  yang 
memenuhi harapan industri 

saat ini.

Siswa mendapat 
pengalaman langsung di 

bidang perangkat keras dan 
perangkat lunak keamanan 
siber. Kami mengadakan 

kompetisi World Skills 
Capture The Flag untuk 
memberi Anda keahlian 
yang didemonstrasikan. 

BHI memiliki Pusat Operasi 
Keamanan Siber pelatihan 

yang pertama  dan 
menggunakan Netlab untuk 

menyampaikan kursus di 
lingkungan terpencil ini . 

Siswa Industri Pengalaman Fasilitas
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Fasilitas Kami
Pusat Operasi Keamanan Siber (CSOC) Kampus Nelson

• CSOC Pelatihan kami adalah ruang pendidikan khusus yang dibuat sesuai kebutuhan.

• Kami memiliki campuran perangkat keras fisik dan virtualisasi, yang didukung oleh alat investigasi terkemuka di Industri.

• CSOC Pelatihan benar-benar terpisah dari jaringan Box Hill Institute, dan semua skenario dijalankan dalam lingkungan 

sandbox terisolasi.

• Siswa kami mendapatkan pengalaman praktis, setara dengan bekerja di CSOC industri yang sebenarnya.

Serangan Bertahan Memantau
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Fasilitas Kami

Kami memiliki kemitraan kuat dengan para pemimpin dunia di bidang Jaringan dan 

Keamanan Siber:
• Cisco

• Palo Alto

• Fortinet

• VMWare

• AWS

• Splunk

• Cydarm

• Keysight Systems

• Dan banyak lagi…

The CSOC also has its 

own Kitchenette facilities.
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Sistem NetLab memungkinkan akses dan kendali jarak jauh hingga:

• 32 pod router dan switch fisik – 3 masing-masing & 3 Win10

• 32 pod WinXP, Win7, Win10, KALI dan Metasploit

• 32 pod Firewall Palo Alto Generasi Selanjutnya

• 32 pod Topologi Pengajaran OS Server Windows

• 32 pod Topologi Pengajaran NetApp

• 16 pod Topologi Pengajaran ESXi

• dan banyak lagi vendor dan topologi pengajaran...

Fasilitas Kami
NetLab oleh the NetDevGroup
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Tiap Ruang Kelas Siber/Jaringan kami berisi:

• Komputer desktop berdaya tinggi

• Monitor besar beresolusi tinggi

• Peralatan Jaringan khusus:

• 20 Router Jaringan

• 20 Switch Jaringan

• 10 Firewall Jaringan

• Perkabelan jaringan terisolasi kustom

• Perangkat lunak virtualisasi

• Proyektor data dengan speaker

• Akses Internet Kecepatan Tinggi – Kabel dan Nirkabel

• Kursi ergonomis

Ruang kelas kami
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Kursus Siber yang saat ini ditawarkan di 
BHI dengan CRICOS:

• Sert IV bidang Keamanan Siber

• Diploma Keamanan Siber Lanjutan

• Sert IV bidang Teknologi Informasi

• Diploma Pengembangan Perangkat Lunak

• Diploma Pengembangan Situs Web

• Diploma Sistem Komputer

• Associate Degree bidang Sistem Komputer

• Sarjana Sistem Komputer

• Graduate Diploma Keamanan Siber

Kursus TIK dan Keamanan Siber

Kursus Siber yang saat ini ditawarkan di
BHI tanpa CRICOS:

• Sert IV bidang Permainan Digital dan Interaktif

• Diploma Permainan Interaktif

• Diploma Layanan Perpustakaan & Informasi

• Undergraduate Certificate bidang Jaringan & 
Keamanan Siber

• Graduate Certificate bidang Keamanan Siber

• Kursus Singkat – Pelatihan A+ (Dasar-dasar 
TI CISCO- Perangkat keras & Lunak PC)

• Kursus Singkat – Operasi Keamanan Siber 
CCNA

• Kursus Singkat –Firewall Palo Alto: 
Memasang, mengkonfigurasi & Mengelola

• Kursus Singkat – VMware vSphere – TI yang 
ditentukan perangkat lunak menggunakan 
VMware
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Menurut Forbes, “Keamanan siber jelas merupakan sektor pekerjaan masa depan”

Menurut AustCyber, “Box Hill Institute di Victoria telah membuka jalan pengembangan 
dua sertifikat keamanan siber baru dan kursus tingkat diploma yang sekarang diajarkan 
di seluruh negeri. Penawaran ini membantu mendiversifikasi berbagai jalur pendidikan ke 
sektor keamanan siber dan memberikan pilihan pelatihan keamanan siber vokasional 
berkualitas tinggi yang sangat diminati oleh pengusaha Australia.”

Menurut Institute of Data, “Australia saat ini kekurangan 2.300 pekerja di bidang 
keamanan siber, dengan perkiraan permintaan minimal 17.600 profesional tambahan di 
sektor ini pada tahun 2026.”

Mengapa Belajar Keamanan Siber
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Mendeteksi atau 

menentukan pembobolan 

di jaringan dan sistem 

keamanan

Mengetahui bagaimana 

mengeskalasi sebuah 

insiden kepada tim 

tanggap keamanan

Tinjauan Kursus Siber Sertifikat IV

Memitigasi

Bekerja dan berkomunikasi 
dengan percaya diri dengan 

berbagai pemangku 
kepentingan yang perlu 

menyadari ancaman 
kerentanan

Kursus ini dikembangkan bersama dengan panel penasihat industri signifikan beranggotakan para 

spesialis keamanan siber di industri keamanan, perbankan, teknologi informasi, dan telekomunikasi. 

Sebagai paraprofesional keamanan siber yang mempelajari kursus ini, siswa akan mampu:

MeresponMendeteksi
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Tinjauan Kursus Siber Sertifikat IV 

Selama Sertifikat IV di bidang Keamanan Siber, Anda akan mempelajari 16 unit 

sepanjang tahun dan memperoleh keterampilan praktis dalam:

• Mengidentifikasi dan melaporkan kerentanan situs web dan sistem

• Pengujian sistem

• Mengamankan PC di lingkungan tempat kerja

• Mengevaluasi dan melaporkan insiden keamanan siber

• Konsep dan protokol jaringan

• Menyiapkan dan mengelola keamanan jaringan

• Pemrograman skrip keamanan

• Keamanan situs web

• Penelitian masalah

• Bekerja dengan tim untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur siber untuk memenuhi 

persyaratan tempat kerja dan perundang-undangan
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Memantau 

risiko serangan 

keamanan siber

Tinjauan Kursus Siber Diploma Lanjutan

Memantau

Siswa bekerja erat sebagai tim keamanan untuk mendeteksi dan menentukan pembobolan di 

jaringan perusahaan atau sistem keamanan. Siswa akan mengembangkan, memantau dan 

memelihara kebijakan keamanan siber, prosedur dan operasi keamanan guna mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan teknis yang komprehensif untuk:

Melindungi 

organisasi dari 

pembobolan 

keamanan oleh 

orang dalam

Mempersi

apkan dan 

Melaksana

kan

Mengguna

kan
Melindungi

Melaksana

kan

Mitigasi 

Risiko

Mempersiapkan 

dan melaksanakan 

rencana 

manajemen risiko 

dan solusi mitigasi 

yang tepat

Mengembangkan 

dan 

melaksanakan 

solusi mitigasi 

risiko untuk 

sistem awan

Melaksanakan 

kebijakan privasi 

dan kepatuhan 

sesuai dengan 

UU Siber 

Australia

Menggunakan 
serangkaian alat 

dan prosedur 
untuk 

mengidentifikasi 
dan memblokir 

ancaman 
keamanan siber
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Selama Diploma Lanjutan Keamanan Siber, Anda akan mempelajari 20 unit sepanjang tahun 
dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan teknis yang komprehensif untuk:

• Memantau risiko serangan keamanan siber

• Menyiapkan dan melaksanakan rencana manajemen risiko yang sesuai untuk berbagai arsitektur sistem.

• Mempersiapkan dan melaksanakan solusi mitigasi yang tepat

• Menggunakan berbagai alat dan prosedur untuk mencapai deteksi ancaman, mengidentifikasi dan memblokir ancaman 
keamanan siber termasuk respons insiden

• Melindungi organisasi dari pembobolan keamanan orang dalam

• Menerapkan kebijakan privasi dan kepatuhan sesuai dengan Hukum Siber Australia

• Keamanan perangkat IOT

• Jaringan, Keamanan Jaringan dan Nirkabel dan konfigurasi firewall lanjutan

• Pengujian penetrasi Jaringan dan Situs Web

• Virtualisasi desktop dan infrastruktur

• Menerapkan operasi keamanan siber

• Sistem manajemen identitas dan akses

• Forensik

Tinjauan Kursus Siber Diploma Lanjutan
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Siswa Kami

Pemenang tim 

Perempuan 

CySCA Cyber 

Challenge,

2018

Cameron Thiele 

Posisi kedua

dalam AISA 

Cyber Security 

Tertiary Student 

of the Year, 2017

– Disponsori oleh

SANS

Joseph 

Speziale

Pemenang 

AISA Cyber 

Security 

Trainee of the 

year, 2016

Edmon

Cabacis

Siswa Sertifikat 

IV diulas di 

Majalah AISA, 

2020

Pemagangan 

NAB

Bryce 

Campbell dan

Georgia 

Cadzow Finalis

Worldskills

Regional, 2020

Pemagangan 

NAB
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Box Hill Institute telah memenangkan 

Penghargaan Cyber Security Educator of the 

Year di Australian Information Security 

Awards (AISA) 2020 alias Oskar Keamanan 

Siber. Kategori ini adalah untuk TAFE atau 

universitas yang telah mengembangkan dan 

menerapkan program pendidikan keamanan 

siber yang komprehensif, fleksibel dan 

terakses, yang mengantarkan lulusan siap 

industri ke pasar.

Box Hill Institute Memenangkan Cyber Security 
Education Provider of the Year
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TERIMA KASIH

Neil Goudge 
<N.Goudge@boxhill.edu.au>


