
 

 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Risiko Keamanan Sistem Informasi 

Perusahaan perlu memiliki fungsi penerapan manajemen risiko 

penggunaan SI dalam perusahaan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki 

risiko dan yang memantau (oversee) risiko serta yang melakukan test dan 

verifikasi. Perusahaan perlu memiliki kebijakan bahwa identifikasi, pengukuran 

dan pemantauan risiko setiap aktivitas/bisnis secara periodik dilakukan oleh 

satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dengan satuan kerja penyelenggara 

SI dan satuan kerja pengguna SI. Selain itu untuk fungsi tertentu seperti fungsi 

pengamanan informasi dan fungsi business continuity plan (BCP), pelaksanaan 

pengelolaan risiko tetap merupakan tanggung jawab dari tim kerja atau petugas 

yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan wajib memastikan pemantauan yang memadai dan pelaporan 

mengenai aktivitas terkait SI dan risikonya. Agar proses pemantauan dan 

pelaporan berfungsi optimal, maka audit internal maupun eksternal harus dapat 

melaksanakan fungsi test dan verifikasi dalam setiap pemeriksaan SI. 

Untuk dapat menerapkan manajemen risiko pengamanan informasi secara 

optimal, perusahaan selain perlu memiliki fungsi yang melaksanakan prosedur 

pengamanan informasi sehari-hari juga perlu memiliki fungsi pengelola program 

pengamanan informasi dan pemantauan pengamanan secara perusahaan wide. 

Fungsi pertama hanya dapat melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dan 

tidak dapat mengambil keputusan untuk melakukan pengecualian atau mengubah 

prosedur dan standar pengamanan yang telah ditetapkan tersebut. Idealnya 

perusahaan perlu memisahkan kedua fungsi tersebut sehingga fungsi pengelola 

program pengamanan informasi (information security officer) tersebut tidak 

bertanggung jawab terhadap satuan kerja SI melainkan kepada direksi. Dalam 

pelaksanaannya, perusahaan dapat menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan 

kedua fungsi tersebut di atas yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan 



 

 

7 

 

kompleksitas usaha serta teknologi pendukung yang digunakan perusahaan 

(Pedoman PBI No.9/15/PBI/2007). 

Evaluasi kegiatan  mempertimbangkan apa yang terjadi selama evaluasi, 

ketika sebuah organisasi yang melakukan evaluasi risiko keamanan informasi, 

maka untuk melakukan kegiatan dilakukan tahap sebagai berikut:  

1. Identifikasi yaitu mengidentifikasi risiko keamanan informasi (membuat 

profil risiko dan informasi organisasi).  

2. Analisis yaitu menganalisis risiko untuk mengevaluasi risiko dan 

menentukan prioritas. 

3. Plan yaitu rencana untuk perbaikan perlindungan oleh mengembangkan 

strategi untuk perbaikan organisasi dan rencana mitigasi risiko untuk 

mengurangi risiko untuk aset penting organisasi. Evaluasi hanya 

menyediakan arah organisasi sebuah kegiatan keamanan informasi tidak 

selalu berarti mengarah ke perbaikan. Setelah evaluasi, organisasi harus 

mengambil langkah-langkah selanjutnya. 

4. Implementasi yaitu dengan melaksanakan rencana aksi dipilih secara rinci. 

5. Monitor yaitu dengan memantau kemajuan dan efektifitas, kegiatan ini 

meliputi pemantauan risiko untuk setiap perubahan.  

6. Control yaitu mengontrol pelaksanaanya telah sesuai dengan tindakan 

korektif, dengan cara menganalisis data, membuat keputusan dan 

mengeksekusi hasil keputusan yang dibuat.  

Siklus ini dikerjakan secara berkesinambungan berkaiatan dengan 

peningkatan dan penambahan risiko yang selalu muncul mengancam keamanan 

informasi. General accounting office (GAO) membuat pedoman dalam mengelola 

risiko seperti pada Gambar 2.1 



 

 

8 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko Berdasarkan GAO 

(Sumber: Suprandono, 2009) 

2.2 Penilaian Risiko keamanan Sistem Informasi 

Dalam menggunakan teknologi atau sebuah sistem informasi, manajemen 

harus menggunakan proses analisis yang ketat, menyeluruh, hati-hati & akurat, 

untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi risiko serta memastikan 

pengendalian risiko diterapkan (Pedoman PBI No.9/15/PBI/2007). Untuk itu 

penilaian risiko yang dilakukan perusahaan perlu dilakukan secara 

berkesinambungan dengan suatu siklus yang minimal. 

Pengumpulan data atas aktivitas terkait TI yang berpotensi menimbulkan 

atau meningkatkan risiko baik dari kegiatan yang akan maupun sedang berjalan 

termasuk pada: 

1. Aset TI yang kritikal, dalam rangka mengidentifikasi titik-titik akses dan 

penyimpangan terhadap informasi yang bersifat rahasia. 

2. Hasil review rencana strategis bisnis, khususnya review terhadap penilaian 

risiko potensial. 

3. Hasil due dilligence dan pemantauan terhadap kinerja pihak penyedia jasa. 

4. Hasil review atas laporan atau keluhan yang disampaikan oleh nasabah dan 

atau pengguna TI ke Call Center dan atau Help Desk. 

5. Hasil Self Assessment yang dilakukan seluruh satuan kerja terhadap 

pengendalian yang dilakukan terkait TI. 

6. Temuan-temuan audit terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI. 
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Analisis risiko berkaitan dengan dampak potensial dari tiap-tiap risiko, 

misalnya dari fraud di pemrograman, virus komputer, kegagalan sistem, bencana 

alam, kesalahan pemilihan teknologi yang digunakan, masalah pengembangan dan 

implementasi sistem, kesalahan prediksi perkembangan bisnis perusahaan. 

Penetapan prioritas pengendalian dan langkah mitigasi yang didasarkan 

pada hasil penilaian risiko perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu perusahaan 

harus membuat peringkat risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan besarnya 

dampak yang dapat ditimbulkan serta mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan eksposure risiko tersebut. 

Pemantauan kegiatan pengendalian dan mitigasi yang telah dilakukan atas 

risiko yang diidentifikasi dalam periode penilaian risiko sebelumnya. 

2.3 Jenis-jenis Risiko 

Menurut Gondodiyoto (2006) dari berbagai sudut pandang risiko dapat  

dibedakan dalam beberapa jenis: 

1. Risiko Bisnis (bussiness risks) 

  Risiko bisnis adalah risiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern 

maupun ekstern yang berakibatkan kemungkinan tidak tercapainya tujuan 

organisasi (business goals/objectives).  

2. Risiko Bawaan (inherent risks) 

Risiko bawaan adalah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang 

melekat pada suatu kegiatan, jika tidak ada pengendalian intern. 

3. Risiko Pengendalian (control risks) 

Dalam suatu organisasi yang baik seharusnya sudah ada risk assesment, 

dan dirancang pengendalian intern secara optimal terhadap setiap potensi 

risiko. Risiko pengendalian ialah masih adanya risiko meskipun sudah ada 

pengendalian.  

4. Risiko Audit (audit risks) 

Risiko audit adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan auditor ternyata belum 

dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.  
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2.4 Deskripsi  Tingkat Risiko 

 Menggambarkan tingkat risiko yang ditunjukkan pada matriks di atas. 

skala risiko ini, dengan penilaian yang high, medium, low dan menjelaskan derajat 

atau tingkat risiko berdasarkan status stoplight pada sistem praktek keamanan 

penggunaan TI dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5, serta fasilitas atau prosedur 

mungkin terkena jika kerentanan yang diberikan telah dieksekusi. Skala risiko 

juga menyajikan tindakan yang pihak manajemen, pemilik misi, harus mengambil 

risiko untuk setiap tingkat. Terdapat pada Tabel 2.1 (Albert dkk, 2005). 

Tabel 2.1 Deskripsi Nilai dan Tingkat Risiko 

Nilai 

Dampak 

Tingkat  

Level  
Deskripsi Risiko dan Tindakan Diperlukan 

4 -  5 
TINGGI 

(High) 

Jika observasi atau temuan dievaluasi sebagai risiko 

tinggi, ada kebutuhan yang kuat untuk langkah-langkah 

perbaikan. Sistem yang ada dapat terus beroperasi, tetapi 

rencana tindakan korektif harus dilakukan secepat 

mungkin. 

2 – 3 
SEDANG 

(Medium) 

Jika pengamatan dinilai sebagai risiko menengah, 

tindakan korektif yang diperlukan dan rencana harus 

dikembangkan untuk memasukkan tindakan ini dalam 

jangka waktu yang wajar. 

 

1 RENDAH 

(Low) 

Jika pengamatan digambarkan sebagai risiko rendah,  

harus menentukan apakah tindakan perbaikan masih 

diperlukan atau memutuskan untuk menerima risiko. 

Sumber: Albert dkk (2005) 

 

 Pada tabel 2.2 menjelaskan status stoplight dari praktek keamanan 

perusahaan yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner dan lembar kerja. 

Tabel 2.2 Definisi Status Stoplight 

Tingkat  

Level  

Status 

Stoplight 
Definisi Kemungkinan /Kecendrungan 

TINGGI 

(High) 
Green  

Sumber ancaman yang memiliki motivasi tinggi, 

memiliki kemampuan yang cukup, dan pengendalian 

untuk mencegah kerentanan yang mungkin terjadi tidak 

efektif. 

SEDANG 

(Medium) 
Yellow 

Sumber ancaman termotivasi dan mampu, tetapi 

pengendalian yang ada, dapat menghambat kerentanan 

dengan sukses. 
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Tabel 2.2 Definisi Status Stoplight (Lanjutan). 

Tingkat  

Level  

Status 

Stoplight 
Definisi Kemungkinan /Kecendrungan 

RENDAH 

(Low) 
Red 

Sumber ancaman kurang termotivasi dan mampu, atau 

pengendalian yang ada untuk mencengah atau setidaknya 

secara signifikan menghambat kerentanan yang mungkin 

terjadi. 

Sumber: Albert dkk (2005) 

 Probabilitas terkait penyebab risiko (kondisi dari unsur/komponen/objek 

dalam pelaksanaan aktivitas) bahwa ancaman yang disebabkan oleh ancaman 

yang akan terjadi terhadap kerentanan. Level probabilitas akan dijelaskan pada 

Tabel 2.3 

Tabel 2.3. Level Probabilitas 

Level Nilai Probabilitas 

1 Tidak Terjadi (<20%) 

2 – 3 Jarang (20% - 80%) 

4 – 5  Terjadi (> 80%) 

Sumber: Albert dkk (2005) 
 

Dari hasil pengisian kuisioner penentuan sejauh mana praktek keamanan 

penggunaan sistem informasi, maka langkah selanjutnya menentukan status 

stoplight pada area tersebut. Matriks status stoplight seperti yang dijelaskan pada 

Tabel 2.4 

Tabel 2.4. Matriks Status Stoplight Dampak dan kecendrungan 

K
ec

en
d

ru
n

g
a

n
 5 Medium Medium High High High 

4 Low Medium High High High 

3 Low Medium Medium High High 

2 Low Medium Medium Medium High 

1 Low Low Medium Medium High 

 1 2 3 4 5 

Dampak 

 Sumber: Albert dkk (2005) 

2.5 Ancaman Keamanan Sistem Informasi 

Pada metode OCTAVE sumber-sumber ancaman terhadap aset-aset 

informasi ada empat sumber yang dapat mengancam sistem informasi, (Albert 

dkk, 2005) yaitu: 
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1. Tidakan sengaja oleh manusia (deliberate action by people) baik dari 

dalam (inside) maupun dari luar (outside). 

2. Tindakan tidak sengaja oleh manusia (accidental action by people) baik 

dari dalam (inside) maupun dari luar (outside). 

3. Sistem yang bermasalah (systems ploblem) meliputi hardware dan 

software yang cacat, kode berbahaya (cracking, hacking, malware, virus 

worm, trojan, back door). 

4. Masalah-masalah lain (other problems) seperti padamnya arus listrik, 

ancaman bencana alam, ancaman lingkungan, gangguan telekomunikasi. 

Dari ancaman memberikan hasil pengaruh (outcomes) serangan terhadap 

aset-aset yakni: 

1. Disclosure: dapat terungkapnya informasi-informasi yang sensitive. 

2. Modification: berubahnya informasi yang dilakukan oleh orang yang tidak 

berhak.  

3. Destructive and lost: kerusakkan dan hilangnya informasi yang sensitif.  

4. Interuption: gangguan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.  

 

Gambar 2.2 Hubungan Sumber Ancaman dan Pengaruhnya Terhadap Aset 

(Sumber: Albert dkk, 2005) 

Dari kondisi yang ditunjukkan pada gambar 2.4 metode OCTAVE 

mendiskripsikan dalam bentuk diagram pohon seperti di bawah ini untuk 

memudahkan pemetaan sumber ancaman dan pengaruhnya. Dimana properti 
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ancaman terdiri dari aset, akses (cara memperoleh informasi), aktor (pelaku yang 

berasal dari dalam dan luar), motif (alasan mengakses informasi sengaja atau tidak 

disengaja) dan outcome (pengungkapan informasi, perubahan, perusakkan dan 

penghilangan serta gangguan akses informasi). 

 

Gambar 2.3 Diagram Pohon Profil Ancaman 

(Sumber: Albert dkk, 2005) 

2.6 Sumber Daya Sistem Informasi 

Sumber daya sistem informasi jika dilihat secara lebih spesifik tidak 

berdampak secara langsung kepada tujuan organisasi. SI berperan sebagai enabler 

pada organisasi untuk menunjang aktifitas operasional yang nantinya berdampak 

kepada tujuan dan strategi perusahaan. Nilai SI mendukung nilai bisnis melalui 

penciptaan kapabilitas organisasi sehingga organisasi mampu mencapai 

keunggulan kompetitifnya dan memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini 

pandangan nilai SI terhadap nilai bisnis organisasi tidak lagi bersifat parsial. SI 

tidak lagi dipandang sebagai sebuah tool yang terpisah (separated) dari perangkat 

organisasi, tetapi sudah dianggap sebagai salah satu sumber daya (resources) yang 

memiliki peran yang sama penting dengan sumber daya lain seperti finansial, aset, 

dan SDM. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Aplikasi (application), merupakan suatu sarana atau tool yang digunakan 

untuk mengolah dan menyimpulkan atau meringkas, baik prosedur manual 

maupun yang terprogram.  

2. Informasi (information), adalah data-data yang telah diolah untuk 

kepentingan manajemen dalam membantu mengambil keputusan dalam 

menjalankan roda bisnisnya. Data-data terdiri objek-objek dalam 

pengertian yang lebih luas (yakni internal dan eksternal), terstruktur dan 

tidak terstruktur, grafik suara dan sebagainya.  

3. Infrastruktur (infrastructure), mencakup hardware, software, sistem 

operasi, sistem manajemen database, jaringan (networking), multimedia, 

dan fasilitas-fasilitas lainnya.  

4. Sumber Daya Manusia/SDM (people), merupakan sumber daya yang 

paling penting bagi organisasi dalam pengelolaan dan operasionalisasi 

bisnis organisasi. Kesadaran dan produktivitasnya dibutuhkan untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memperoleh, 

menyampaikan, mendukung, dan memantau layanan SI perusahaan. 

2.7 Kelemahan keamanan Sistem Informasi 

Keamanan informasi tidak bisa hanya disandarkan pada tools atau 

teknologi keamanan informasi, melainkan perlu adanya pemahaman dari 

organisasi tentang apa yang harus dilindungi dan menentukan secara tepat solusi 

yang dapat menangani permasalahan kebutuhan keamanan informasi 

(Suprandono, 2009). Aspek kebutuhan keamanan informasi harus memuat tiga 

unsur penting yakni:  

1. Confidentiality (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau 

informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang 

yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima 

dan disimpan, 

2. Integrity (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa 

ada ijin fihak yang berwenang (authorized), harus terjaga keakuratan dan 

keutuhan informasi. 
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3. Availability (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia 

saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan 

informasi dan perangkat terkait bilamana diperlukan. Tiga aspek 

keamanan rawan terhadap ancaman serangan-serangan yang mengancam 

keberadaannya baik serangan terhadap sumber-sumber informasi baik 

secara fisik dan melalui akses secara jaringan. 

2.8 Metode Penilaian Risiko 

Dalam melakukan proses pengukuran risiko keamanan sistem informasi 

penulis membutuhkan metode yang dapat dijadikan pedoman. Berikut adalah 

beberapa metode yang tersedia dalam melakukan pengukuran risiko keamanan 

sistem informasi. 

2.8.1  Metode OCTAVE 

Metode OCTAVE merupakan strategi pengamanan berdasarkan teknik 

perencanaan dan risiko. OCTAVE merupakan salah satu teknik dan metode yang 

digunakan untuk strategi dan perencanaan risiko keamanan informasi. OCTAVE 

difokuskan  pada risiko organisasi, hasil praktek dan strategi yang saling terkait. 

Ketika menerapkan OCTAVE satu tim kecil yang terdiri dari audit operasional 

(atau bisnis) dan dari departemen teknologi informasi bekerja bersama-sama 

untuk menunjukkan kebutuhan keamanan dari organisasi, menyeimbangkan tiga 

aspek utama yaitu risiko operasional, praktek pengamanan dan teknologi. 

Terdapat tiga jenis metode OCTAVE yaitu: 

1. Metode original OCTAVE digunakan untuk membentuk dasar 

pengetahuan OCTAVE. 

2. Metode OCTAVE Allegro, digunakan dalam pendekatan efektif untuk 

keamanan informasi dan jaminan. 

3. Metode OCTAVE-S digunakan pada organisasi-organisasi yang lebih 

kecil. 

Metode-metode OCTAVE dapat ditemukan pada kriteria OCTAVE, 

pendekatan umum untuk penghilang risiko dan pelatihan berbasis evaluasi 

keamanan informasi. Kriteria OCTAVE menetapkan prinsip dasar dan atribut 
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manajemen risiko yang digunakan dalam metode-metode OCTAVE. Sarana dan 

keuntungan metode-metode OCTAVE adalah: 

1. Self-directed yaitu sekolompok anggota organisasi dalam unit-unit bisnis 

yang bekerja bersama dengan divisi IT untuk mengidentifikasi kebutuhan 

keamanan dari organisasi. 

2. Flexible yaitu setiap metode dapat diterapkan pada sasaran, keamanan dan 

lingkungan risiko perusahaan di berbagai level. 

3. Evolved yaitu OCTAVE menjalankan operasi berbasis risiko perusahaan 

pada sisi keamanan dan menempatkan teknolgi di bidang bisnis. 

2.8.2 Metode OCTAVE Allegro 

OCTAVE Allegro merupakan metode yang disederhanakan dengan fokus 

pada aset informasi. OCTAVE Allegro dapat dilakukan dengan metode workshop-

style dan kolaboratif. OCTAVE Allegro terdiri dari delapan langkah dibagi dalam 

empat fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Langkah-langkah OCTAVE Allegro  

(Richard A. Caralli, 2007) 

Keterangan gambar: 

1. Langkah 1, Membangun Kriteria Pengukuran Risiko  

Langkah ini terdapat dua aktivitas, diawali dengan membangun 

organizational drivers digunakan untuk mengevaluasi dampak risiko pada 

misi dan tujuan bisnis, serta mengenali impact area yang paling penting. 

Aktivitas dua yaitu membuat definisi ukuran kualitatif yang 

didokumentasikan pada risk measurement criteria worksheets. Aktivitas 
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dua melakukan pemberian nilai prioritas impact area menggunakan impact 

area ranking worksheet. 

2. Langkah 2, Mengembangkan Profil Aset Informasi 

Terdiri dari delapan aktivitas, diawali dengan identifikasi aset informasi 

selanjutnya dilakukan penilaian risiko terstruktur pada aset yang kritis. 

Aktivitas tiga dan empat mengumpulkan informasi mengenai informasi 

aset yang penting dilanjutkan dengan membuat dokumentasi alasan 

pemilihan aset informasi kritis. Aktivitas lima dan enam membuat 

deskripsi aset informasi kritis kemudian mengidentifikasi kepemilikan dari 

aset informasi kritis tersebut. Aktivitas tujuh mengisi kebutuhan keamanan 

untuk confidentiality, integrity dan availaibility. Aktivitas delapan 

mengidentifikasi kebutuhan keamanan yang paling penting untuk aset 

informasi. 

3. Langkah 3, Mengidentifikasi Kontainer dari Aset Informasi  

Hanya ada satu aktivitas pada langkah tiga, perhatikan tiga poin penting 

terkait dengan keamanan dan konsep dari kontainer aset informasi yaitu 

cara aset informasi dilindung, tingkat perlindungan atau pengaman aset 

informasi dan kerentanan serta ancaman terhadap kontainer dari aset 

informasi. 

4. Langkah 4, Mengidentifikasi Area Masalah 

Aktivitas pada langkah empat yaitu diawali dengan pengembangan profil 

risiko dari aset informasi dengan cara bertukar pikiran untuk mencari 

komponen ancaman dari situasi yang mungkin mengancam aset informasi. 

Dengan berpedoman pada dokumen information asset risk environment 

maps dan information asset risk worksheet maka dapat dicatat area of 

concern. Berpedoman pada dokumen information asset risk worksheet 

lakukan review dari kontainer untuk membuat area of concern dan 

mendokumentasikan setiap area of concern. 

5. Langkah 5, Mengidentifikasi Skenario Ancaman 

Aktivitas satu pada langkah lima yaitu melakukan identifikasi skenario 

ancaman tambahan pada aktivitas ini dapat menggunakan appendix c- 
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threat scenarios questionnaries. Aktivitas dua melengkapi information 

asset risk worksheets untuk setiap threat scenario yang umum. 

6. Langkah 6, Mengidentifikasi Risiko 

Aktivitas satu pada langkah enam menentukan threat scenario yang telah 

didokumentasikan di information asset risk worksheet dapat memberikan 

dampak bagi organisasi. 

7. Langkah 7, Menganalisis Risiko 

Aktivitas harus dilakukan mengacu pada dokumentasi yang terdapat pada 

information asset risk worksheet. Aktivitas satu dimulai dengan 

melakukan review risk measurement criteria dilanjutkan dengan aktivitas 

kedua menghitung nilai risiko relatif yang dapat digunakan untuk 

menganalisis risiko dan memutuskan strategi terbaik dalam menghadapi 

risiko. 

8. Langkah 8, Memilih Pendekatan Pengurangan 

Aktivitas satu pada langkah delapan yaitu mengurutkan setiap risiko yang 

telah diidentifikasi berdasaarkan nilai risikonya. Hal ini dilakukan untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan status mitigasi risiko tersebut. 

Aktivitas dua melakukan pendekatan mitigasi untuk setiap risiko dengan 

berpedoman pada kondisi yang unik di organisasi tersebut. 

2.9 RACI Chart 

RACI adalah singkatan dari responsible, accountable, consulted, 

informed. menerangkan bahwa RACI chart berfungsi untuk menunjukkan peran 

dan tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas 

tertentu dalam IT control objective. Peran dan tanggung jawab merupakan dua hal 

yang sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu keputusan 

dapat dibuat oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan sebagai 

pembuat keputusan. 

RACI diterapkan pada setiap aktivitas di dalam IT control objective untuk 

mendukung kesuksesan IT proses pada keempat domain. Tujuan dari pemberian 

peran dan tanggung jawab ini adalah untuk memperjelas aktivitas, sekaligus 
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sebagai sarana untuk menentukan peran dan fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu 

aktifitas tertentu. 

RACI chart mendefinisikan apa dan kepada siapa yang harus 

didelegasikan, terdiri dari: 

1. R = Responsible, artinya pihak yang harus memastikan aktivitas tersebut 

berhasil dilaksanakan. 

2. A = Accountable, artinya pihak yang mempunyai kewenangan untuk 

menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas. 

3. C = Consulted, artinya pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan dalam 

aktivitas (komunikasi arah). 

4. I = Informed, artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi atas 

aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah). 

RACI chart ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang 

akan diwawancara. Dalam Framework Risk IT terdapat sepuluh peran yang 

dimasukkan ke dalam RACI chart sebagai: 

1. CEO (Chief of Execitive Officer). 

2. CRO (Chief Risk Officer). 

3. CIO (Chief of Information Officer). 

4. CFO (Chief Financial Officer). 

5. Enterprise Risk Committee. 

6. Bussiness Management. 

7. Bussiness Process Owner. 

8. Risk Control Functions. 

9. Human Resource (HR). 

10. Compliance and Audit. 

2.10 Sistem Informasi Kinerja Pegawai Nasional (SIMKPNAS) 

SIMKPNAS (sistem informasi kinerja pegawai nasional) merupakan 

sistem yang mengolah data tentang pegawai. Sistem ini berfungsi untuk: 
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1. Melihat biodata pegawai seperti: nama pegawai, NIP, tempat dan tinggal, 

alamat rumah, keluarga yang terdiri dari istri dan anak pegawai, tanggal 

jadi pegawai, jenjang karir, gaji, cuti, winduan dan lain-lain. 

2. Mengetahui kekosongan jabatan. Sehingga bagi pegawai yang sesuai 

kriteria dapat mempersiapkan diri untuk menduduki jabatan atau posisi 

tersebut. 

3. Histori penilaian kinerja pegawai. Mengisi dan mengetahui kinerja 

pegawai bagi atasan dan pegawai di PT. PLN sektor Pekanbaru. 

Cara kerja sistem ini admin di kantor PT. PLN sektor Pekanbaru 

menginput kan data pegawai seperti nama pegawai, NIP, alamat rumah, dll ke 

dalam SIMKPNAS. Lalu semua pegawai yang sudah terdaftar di SIMKPNAS 

akan mendapatkan e-mail/sms berupa password untuk login ke akun setiap 

pegawai yang ada di SIMKPNAS. Semua pegawai yang sudah terdaftar di 

SIMKPNAS dapat melihat data pegawai lainnya namun tidak dapat melakukan 

pengeditan. Dan bagi pihak kepegawaian diberikan hak khusus untuk 

menginputkan absensi pegawai.  Sistem ini merupakan sistem terintegrasi ke 

kantor pusat dan kantor PT. PLN lainnya. Sistem ini menggunakan vendor SAP. 

2.11 PT. PLN Sektor Pekanbaru 

PT. PLN (Persero) pembangkitan Sumatera Bagian Utara disingkat 

KITSBU, dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil reorganisasi PT PLN (Persero) 

Pembangkitan dan penyaluran Sumatera Bagian Selatan yang didirikan pada tahun 

1997. Saat ini KITSBU memiliki berbagai jenis mesin pembangkit tenaga listrik 

berkapasitas daya terpasang 1.772 MW dengan 69 unit pembangkit dan daya 

mampu sebesar 1.616 MW. 

Tujuan pembentukan KITSBU sesuai keputusan Direksi Nomor 

177.K/010/DIR/2004 tanggal 24 Agustus 2004 adalah untuk meningkatkan 

efektifitas pembangkitan di wilayah Sumatera Bagian Utara serta mengantisipasi 

perkembangan sistem penyaluran ketenagalistrikan Sumatera sebagai upaya 

peningkatan pelayanan, mutu dan keandalan tenaga listrik di Sumatera. 
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2.11.1 Visi   

Diakui sebagai organisasi kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

2.11.2 Misi 

1. Menjalankan usaha pembangkitan energi listrik yang efisien, andal, dan 

berwawasan lingkungan. 

2. Menerapkan tata kelola pembangkit kelas dunia yang didukung oleh SDM 

berpengalaman dan berpengetahuan. 

3. Menjadikan budaya perusahaan sebagai tuntunan di dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab. 

4. Menjalankan usaha-usaha lain yang menunjang bidang ketenagalistrikan. 

Seperti halnya unit PLN lain, tata nilai yang dikembangkan di 

lingkungan KITSBU adalah: Saling percaya, integritas, peduli dan 

pembelajar. 

2.11.3 Struktur Organisasi 
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