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ABSTRACT 

CryptO-0N protocol is a protocol secure ubiquitus e-voting that uses features of cryptography to ensure security of data 
transmission. This protocol supports the implementation of the principle of elections with the LUBER (Direct, General, 
Free, and Confidential). During its development, this protocol has been formally verified using the logic approach. It has 
not been stated that the end result of this protocol is in accordance to the requirements specified at the time it was 
designed. The approaches used are the BAN Logic and Boyd and Mao Logic. This paper describes the comparison of 
formal verification for CryptO-0N protocol using both approaches. It will show the advantages and disadvantages of 
each approach to the logic for conducting formal verification of the CryptO-0N protocol. 
Keywords: Logic Approach, Cryptography Protocol.  
 
1. Pendahuluan 
Protokol CryptO-0N merupakan protokol secure ubiquitus e-voting, yaitu protokol yang menerapkan fitur-fitur 
kriptografi untuk menjamin keamanan transmisi datanya. Protokol ini mempunyai karakteristik ubiquitus untuk 
mendukung proses pemilihan dan dapat dilakukan di setiap TPS dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun. Untuk 
mendukung karakteristik ini dimanfaatkanlah biometric identifier yang melekat pada setiap orang sebagai identitas unik. 
Pada[1] protokol CryptO-0N didesain dan dianalisis terhadap serangan-serangan yang mungkin timbul, selanjutnya pada[2] 
CryptO-0N telah dianalisis menggunakan BAN Logic, dan pada[3] protocol telah dianalisis menggunakan Boyd and Mao 
Logic. Namun demikian analisis menggunakan kedua pendekatan logic tersebut belum dapat menyatakan protokol 
CryptO-0N sesuai dengan requirement yang diharapkan pada saat proses desain. Pada makalah ini akan dideskripsikan 
mengenai perbandingan verifikasi formal protokol CryptO-0N menggunakan kedua pendekatan tersebut. Sehingga akan 
diperoleh kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan tersebut. Makalah ini akan disajikan dengan sistematika 
(1) Pendahuluan, (2) Landasan Teori, (3) Pendekatan BAN Logic terhadap Protokol CryptO-0N, (4) Pendekatan Boyd 
dan Mao Logic terhadap Protokol CryptO-0N, (5) Perbandingan Kedua Pendekatan Logic, (6) Kesimpulan, dan 
Referensi. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Protokol CryptO-0N[2]   
Protokol adalah aturan yang berisi rangkaian langkah-langkah yang melibatkan dua orang atau lebih, yang dibuat untuk 
menyelesaikan suatu kegiatan. Protokol kriptografi adalah protokol yang menggunakan kriptografi. Protokol kriptografi 
dibangun dengan melibatkan beberapa algoritma kriptografi. Protokol kriptografi digunakan sesuai dengan tujuannya 
misalkan untuk pembangkitan kunci, pembangkitan bilangan acak, meyakinkan identitas orang lain, dan sebagainya. 
Protokol CryptO-0N merupakan suatu protokol secure ubiquitus e-voting, yaitu protokol yang didesain untuk 
penggunaan biometric identifier, sehingga dapat mendukung sistem yang bersifat ubiquitus serta fitur-fitur kriptografi 
untuk menjamin keamanan (secure) informasi selama e-voting berlangsung. Ubiquitus merupakan suatu sistem yang 
memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara kontinu, dimana saja, kapan saja dan bagaimana saja. 
Desain sistem CryptO-0N: 

 
Gambar 1. Desain Sistem CryptO-0N 
 

Desain pada Gambar 1. menunjukkan bahwa: 
1. Client pada sistem CryptO-0N adalah TPS yang merupakan tempat berlangsungnya pelaksanaan voting. TPS 

berlokasi di setiap RW. Jadi dalam satu kelurahan terdapat beberapa TPS. 
2. Server pada sistem CryptO-0N terdiri dari server kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat tabulasi. 

Setiap server berisi database pemilih yang telah sah sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan berdasarkan 
lokasi masing-masing. 
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Berikut merupakan salah satu rincian protokol komunikasi dari desain sistem CryptO-0N antara TPS dan Server 
Kelurahan: 

 

 
Gambar 2. Protokol Komunikasi Antara TPS dan Server Kelurahan 

 
Keterangan simbol: 

P() = proses enkripsi menggunakan kunci publik 
S() = proses signing menggunakan kunci privat 
B.Id = Biometric Identifier misalnya fingerprint, iris scan, DNA, dan sebagainya 
T = Timestamp 
Vote = Pilihan voting 
H() = Fungsi hash 
TPS = Client dalam desain sebagai tempat pemilihan 
SL = Server Kelurahan 
| = Concate/ penggabungan 

Berikut analisis desain dari CryptO-0N: 
1. Protokol komunikasi CryptO-0N menggunakan mekanisme kunci publik untuk melakukan pengamanan informasi 

yang ditransmisikan. Selain itu mekanisme ini juga dimanfaatkan sebagai otentikasi yang bersifat mutual mutual, 
yaitu otentikasi dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkomunikasi. Untuk otentikasi pemilih, digunakan 
biometric identifier, yaitu suatu identitas unik yang melekat pada setiap orang.  

2. Protokol komunikasi CryptO-0N menggunakan fungsi hash untuk menjamin integritas informasi yang 
ditransmisikan. 

3. Protokol komunikasi CryptO-0N menggunakan mekanisme digital signature (signing) untuk menjamin nir 
penyangkalan dari masing-masing pihak yang berkomunikasi. 

Sistem CryptO-0N didesain dengan menggunakan berbagai server sebagai database pemilih agar voting dapat dilakukan 
di setiap TPS manapun. Inilah yang dinamakan ubiquitus e-voting. Requirement dari CryptO-0N sebagai solusi protokol 
untuk secure ubiquius e-voting adalah sebagai berikut: 

1. Mutual Authentication yaitu proses otentikasi dilakukan oleh semua pihak yang berkomunikasi. 
2. Secure yaitu informasi yang ditransmisikan dapat dijamin keamanannya. 
3. Integrity yaitu informasi yang ditransmisikan dapat dijamin keutuhan datanya. 
4. Non-repudiation yaitu tidak ada penyangkalan bahwa pengirim informasi telah mengirimkan informasi. 
5. Ubiquitus e-voting yaitu voting dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. 

 
2.2  BAN Logic 
Langkah-langkah analisis protokol menggunakan metode BAN Logic adalah [2]:  

1. Membentuk protokol yang idealis dari protokol aslinya. 
2. Memberikan asumsi pada bentuk idealis dari langkah sebelumnya. 
3. Logical formula ditambahkan pada setiap pernyataan protokol, sebagai penegasan dalam setiap pernyataan 

protokol. 
4. Logical postulate diaplikasikan dari langkah kedua dan ketiga untuk menemukan kepercayaan antar pihak dalam 

protokol. 
Pada BAN logic digunakan notasi sebagai berikut: 
P  ≡ X : P believe X atau P akan percaya X, P yakin bahwa X benar.  
P ⊲ X : P sees X. Seseorang telah mengirim pesan berisi X kepada P. 
P  ~ X : P once said X. P pada beberapa waktu mengirim pesan berisi pernyataan X. Tidak diketahui apakah pesan 

tersebut dikirim beberapa waktu yang lalu ataupun saat protokol berjalan, tetapi diketahui bahwa P percaya X 
ketika mengirimkan pesan. 

#(X) : Formula X adalah fresh. X belum pernah dikirim dalam pesan sebelum protokol yang sedang berjalan. 
KA : A memiliki public key, yaitu K. Inverse dari K, yaitu K-1 merupakan private key. 

Berikut adalah aturan-aturan dalam pendekatan BAN Logic [4]: 
1. Aturan message-meaning. Aturan ini berkonsentrasi pada interpretasi pesan. 
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a. Untuk shared key dipostulasikan: 

 
b. Untuk kunci public dipostulasikan: 

 
 

c. Untuk shared secret dipostulasikan: 

 
 

2. Aturan nonce-verification. Aturan ini memeriksa apakah pesan terkini/tidak, dipostulasikan: 

 
 

3. Aturan jurisdiction, dipostulasikan: 

 
 

4. Aturan on hashing, dipostulasikan: 

 
 

2.3 Boyd dan Mao Logic 
Langkah-langkah analisis protokol menggunakan metode Boyd dan Mao Logic adalah[5]: 
1. Membentuk pesan yang idealistis. 
2. Melakukan reasoning manipulation berdasarkan aturan-aturan yang ada. 
Berikut adalah formula-formula yang digunakan untuk melakukan analisis[5]: 
1.  ; (P, M) 

Tanda (,) adalah tanda kombinator untuk mengkombinasikan pesan. (P,M) dan (M,P) merupakan pesan yang sama. 
2.   

Merupakan tanda penggabungan pesan. 
3.  :  

Merupakan tanda bolean,  ; formula ini benar jika dan hanya jika X dan Y adalah benar. 
4.  ;   

Prinsipal P percaya X adalah benar. 
5.  ;   

Berarti P telah mengirimkan M dengan kunci K. 
6.  ;   

Berarti P telah menerima pesan M dan melakukan deskripsi menggunakan kunci K. 
7.  ;   

Berarti P dan Q telah menggunakan K sebagai kunci enkripsi. 
8.  ;   

Q menggunakan K sebagai kunci public yang baik, dan K-1 adalah kunci privat dari K. 
9.   
       Berarti P adalah super principal. 
10.  
       Berarti pesan M adalah fresh, pesan M belum dikirimkan sebelum protokol ini dijalankan. 
11.  
       Berarti bahwa SC tidak mendapatkan pesan M. SC diartikan sebagai komplemen dari S. 
 
 
Berikut adalah aturan-aturan yang digunakan dalam proses reasoning manipulation [5]: 

1. Aturan Otentikasi: 
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a.  

b.  
2. Aturan Kerahasiaan: 

 
3. Aturan verifikasi nonce: 

 
4. Aturan super principal: 

 
5. Aturan freshness: 

 
6. Aturan kunci yang baik: 

 
 

3. Pendekatan BAN Logic terhadap Protokol CryptO-0N 
Langkah pertama adalah membentuk idealistis dari tiap-tiap pesan dalam protokol. Bentuk idealistis tersebut adalah 
sebagai berikut: 

P1  A S :  {{M1, Ta}Ka
-1}Ks 

P2  SA :  {{ M1, Ta+1} Ks
-1}Ka 

P3  AS :  {{M2, {H(M2), Ta+2} Ka
-1} Ks 

P4  S A :  { M2{ H(M2), Ta+3} Ks
-1} Ka } 

Dalam makalah[2] telah dilakukan verifikasi protokol CryptO-0N dengan pendekatan BAN Logic dengan hasil sebagai 
berikut: 

1. Dari asumsi dan logical formula pada pesan pertama dan ketiga telah memenuhi peraturan dalam penggunaan 
kunci publik. Dimaksudkan pihak S percaya A telah mengirimkan pesan kepada S, postulasinya yaitu: 
a. Pesan pertama: 

 
b. Pesan ketiga: 

 
2. Dari asumsi dan logical formula pada pesan kedua dan keempat telah memenuhi peraturan dalam penggunaan 

kunci publik. Dimaksudkan bahwa pihak A percaya S telah mengirimkan pesan kepada A, postulasinya yaitu: 
a. Pesan kedua: 

 
b. Pesan keempat: 

 
3. Dari asumsi dan logical formula pada masing-masing pesan telah memenuhi peraturan dalam nonce 

verification. Dimaksudkan bahwa baik A maupun S telah saling percaya bahwa pesan yang telah dikirimkan 
belum pernah dikirim sebelum protokol berjalan. Postulasinya adalah: 
a. Pesan pertama 

 
b. Pesan kedua 

                
     

c. Pesan ketiga 
                
 
 

d. Pesan keempat 
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4. Dari asumsi dan logical formula  pada pesan ketiga dan keempat dalam menggunakan fungsi hash telah memenuhi 
aturan on hashing. Dimaksudkan baik A maupun S telah saling percaya bahwa pesan memang dikirimkan oleh 
mereka. Postulasinya adalah: 
a. Pesan ketiga 

 
 

b. Pesan keempat 
 

 
4. Pendekatan Boyd dan Mao Logic Terhadap Protokol CryptO-0N 
Langkah pertama dalam analisis Boyd dan Mao Logic sama seperti dengan BAN Logic yaitu membentuk protokol 
idealistis dari masing-masing pesan. Namun aturan dan notasi pada kedua pendekatan tersebut berbeda. Berikut adalah 
bentuk idealistis dengan pendekatan yang kedua: 
   

 
 
 
 
 
 

Langkah berikutnya adalah melakukan reasoning manipulation dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berikut 
adalah hasil analisis yang telah dilakukan [3]: 
1. Untuk tujuan otentikasi, pesan pertama sampai dengan keempat telah memenuhi aturan otentikasi untuk pendekatan 

ini. Berikut adalah formulasinya: 
a. Pesan pertama 

1
1

1

| ( )

| |~

a a

a

K K

a
K

S A S I T

S A I T


   

 

  

 
b. Pesan Kedua 

1
1 1

1 1

| ( )

| |~

s

s

K K s

a
K

a

A S A I T

A S I T






   

 

  

 
c. Pesan Ketiga 

1
2 2 2

2 2 2

| ( ( ( ) )

| |~ ( ( )

a a

a

K K

a
K

a

S A S I H I T

S A I H I T






    

  

  

 
d. Pesan Keempat 

1
2 2 3

2 2 3

| ( ( ( ) )

| |~ ( ( )

s

s

K K s

a
K

a

A S S I H I T

A S I H I T






    

  

  

2. Untuk tujuan freshness, pesan pertama sampai keempat telah memenuhi aturan freshness untuk pendekatan ini. 
Berikut adalah formulasinya: 
a. Pesan Pertama 

1

1

| # ( )
| # ( )

a aS T S I T
S I

  


  

b. Pesan Kedua 

1 1 1

1

| # ( )
| # ( )

a aA T S I T
S I
   




 
 
 

c. Pesan Ketiga 

1
1

1
1 1

1
2 2 2

1
2 2 3

: (( ) )

: (( ) )

: ( ( ( ) ) )

: ( ( ( ) ) )

a a s

a s a

a a s

a s a

A S I T K K
S A I T K K
A S I H I T K K
S A I H I T K K
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2 2 2 2

2 2

| # ( ) ( ( )
| # ( ( ( ) )

a aS T S I H I T
S I H I

    
  



 
d. Pesan Keempat 

3 2 2 3

2 2

| # ( ) ( ( )
| # ( ( )

a aA T S I H I T
S I H I
    
  

  

5. Perbandingan Verifikasi Formal Kedua Pendekatan terhadap Protokol CryptO-0N 
Pokok-pokok yang diperbandingkan dalam makalah ini adalah mengenai verifikasi yang dilakukan untuk memenuhi 
requirement dari protokol yang telah ditetapkan pada saat desain. Berikut adalah tabel perbandingannya: 

 
Tabel 1. Perbandingan Verifikasi Formal 

NO Requirement BAN Logic Boyd dan Mao Logic 
1. Mutual Authentication  √ √ 
2. Secure √ - 
3. Integrity √ - 
4. Non-repudiation √ √ 
5. Freshness √ √ 

 
Menurut tabel ini dengan menggunakan BAN Logic protokol CryptO-0N dapat dilakukan verifikasi terkait dengan 
mutual authentication, secure (confidentiality), integrity, non repudiation, dan freshness. Namun untuk pendekatan Boyd 
dan Mao Logic hanya dapat dilakukan verifikasi terkait dengan mutual authentication, non repudiation dan freshness. 
Aturan secure (confidentiality) pada pendekatan ini belum dapat diterapkan pada protokol yang menggunakan 
mekanisme kunci publik, sedangkan protokol CryptO-0N merupakan protokol yang menggunakan mekanisme ini. Untuk 
integrity, pendekatan ini belum memuat aturan mengenai pemakaian fungsi hash, sedangkan dalam protokol ini 
memanfaatkan fungsi hash untuk menjamin integritas data yang ditransmisikan. 
 
6. Kesimpulan 
Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa aturan-aturan untuk melakukan verifikasi formal yang 
terdapat dalam BAN Logic lebih lengkap dan dapat memverifikasi protokol CryptO-0N dengan lengkap dan sesuai 
dengan requirementnya, yaitu mutual authentication, secure (confidentiality), integrity, non repudiation, dan freshness. 
Sedangkan untuk Boyd dan Mao Logic, aturan-aturan yang digunakan untuk melakukan reasoning manipulation, hanya 
dapat memverifikasi 3 (tiga) hal yaitu mutual authentication, non repudiation dan freshness. Namun demikian Boyd dan 
Mao Logic merupakan extended dari BAN Logic yang memperbaiki kekurang-kekurangan pengambilan keputusan dari 
BAN Logic. 
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