
BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Risiko 

 Analisis risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat atau level risiko yang 

berdampak pada perusahaan dan teknologi informasi yang digunakan oleh 

perusahaan. Penilaian berdasarkan lembar kerja metode OCTAVE Allegro. 

Pengumpulan data menggunakan cara memberikan lembar kerja kepada Subidang 

data dan informasi atau Kabag IT pada PT. PLN SEKTOR. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan untuk proses analisis risiko terdapat pada Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1 Proses Analisis Risiko 

4.2 Fase 1 Membangun Aset Berbasis Profil Ancaman 

4.2.1 Proses S1 Mengidentifikasi Aset Organisasi 

1. S1.1 Langkah 1 

Penilaian risiko dimulai dari mengidentifikasi informasi dari PT.  PLN 

SEKTOR untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat berdampak pada 

kelangsungan bisnis PT. PLN SEKTOR. Pengumpulan data pada langkah 

ini menggunakan kuisinoer dan lembar kerja.    

a. Langkah I: Indikator untuk reputasi dan kehilangan data yaitu:  

1) Reputasi nyaris tidak terpengaruh, hanya membutuhkan sedikit 

usaha untuk melakukan perbaikan tentang pelayanan. 
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2) Reputasi cukup terpengaruh dan dapat menyebabkan image buruk 

PT. PLN SEKTOR dapat tersebar, perlu dana yang cukup besar 

memulihkan kondisi perusahaan. 

3) Reputasi rusak total dan tidak dapat diperbaiki lagi. 

4) Kehilangan data kurang dari 10% kepercayaan terhadap PT. PLN 

SEKTOR sedikit berkurang. 

5) Kehilangan 10-30% kepercayaan, kepercayaan terhadap PT. PLN 

SEKTOR mulai memudar. 

6) Kehilangan lebih dari 30% pelanggan menjadi tidak dapat dipercaya. 

b. Langkah 1: Indikator untuk keuangan yaitu: 

1) Biaya operasional meningkat kurang dari 5% dalam biaya 

operasional setiap tahun. 

2) Biaya operasional meningkat 5% sampai 20% setiap tahun. 

3) Biaya operasional lebih dari 20% setiap tahun. 

4) Kehilangan pendapatan lebih dari 5% kehilangan pendapatan 

pertahun. 

5) Kehilangan pendapatan antara 5% sampai 20% kehilangan 

pendapatan pertahun. 

6) Kehilangan pendapatan lebih besar dari 20% kehilangan pendapatan 

pertahun. 

c. Langkah 1: Indikator untuk produktivitas yaitu: 

1) Jam kerja karyawan meningkat lebih kecil dari 10%. 

2) Jam kerja karyawan meningkat antara 10% sampai 30%. 

3) Jam kerja karyawan meningkat lebih dari 30%. 

d. Langkah I: Indikator untuk kesehatan atau keselamatan yaitu: 

1) Adanya ancaman bagi kesehatan staf tapi masih dapat ditangani dan 

sembuh dalam jangka waktu 2-3 hari. 

2) Adanya ancaman bagi kesehatan staf memakan waktu antara 2-4 

minggu untuk sembuh. 
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3) Adanya ancaman bagi kesehatan karyawan yang menyebabkan 

gangguan permanen dan perlu waktu lama dalam penyembuhan atau 

bahkan tidak dapat disembuhkan sama sekali. 

e. Langkah II: Indikator untuk sistem informasi, aplikasi atau layanan, dan 

aset lainnya yaitu: 

a) Sistem apa yang memiliki status krisis pada perusahaan? 

b) Informasi apa yang diperlukan karyawan dari adanya sistem 

tersebut? 

c) Aplikasi apa yang mendukung aset kritis? 

d) Apa saja aset lainnya yang terkait oleh aset kritis? 

f. Langkah II: Indikator untuk sumber daya manusia yaitu: 

1) Jabatan.  

2) Keahlian. 

Adapun data yang didapat dari langkah satu yaitu mengidentifikasi 

dampak risiko kriteria evaluasi pada lembar kerja yang telah diperoleh terhadap 

penilaian kriteria dampak risiko pada PT. PLN SEKTOR adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Data pengisian lembar kerja mengidentifikasi risiko dari  

kriteria dampak evaluasi perusahaan. 

Tabel 4.1 Data Pengisian Lembar Kerja 

No Kriteria Dampak Tipe / Dampak Level 

1 Reputasi dan kehilangan 

data.  

Reputasi Rendah 

 

Kehilangan data Rendah 

2 Keuangan Biaya operasional Rendah 

Kehilangan 

Pendapatan 

Rendah 

3 Produktivitas Jam kerja Tinggi 

4 Kesehatan / Keselamatan Kesehatan/Kesalam

atan karyawan 

Rendah 
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Langkah-langkah yang terdapat pada metode OCTAVE Allegro. Berikut 

adalah analisis yang dilakukan:  

1. Reputasi dan Kehilangan Data 

Sistem informasi manajemen kinerja pegawai (SIMKPNAS) pada PT. 

PLN SEKTOR sudah memiliki reputasi yang cukup baik, karena sistem 

dan layanan yang ada sudah berjalan dengan baik. Reputasi memiliki 

tingkat risiko rendah (low). Hal ini terjadi karena komitmen dan kualitas 

layanan dalam penanganan masalah, permintaan dan pengembangan 

aplikasi dan jaringan semakin membaik. Reputasi nyaris tidak berpengaruh 

hanya membutuhkan sedikit usaha untuk melakukan perbaikan. PT. PLN 

SEKTOR mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat sebesar 3%, 

berada pada level rendah (low), disebabkan karena pelayanan yang lambat 

saat terjadi masalah pada sistem informasi statistik rutin.  

2. Keuangan 

Dilihat dari segi keuangan, biaya operasional sistem informasi manajemen 

kinerja pegawai (SIMKPNAS) meningkat 5% setiap tahunnya. Sistem 

informasi manajemen kinerja pegawai (SIMKPNAS), berada pada level 

rendah (low). Hal ini disebabkan semakin meningkatnya harga hardware 

dan biaya pemeliharaan. 

3. Produktivitas 

Jam kerja karyawan mengalami peningkatan 30% saat terjadinya suatu 

ancaman atau insiden berada pada level tinggi (high). 

4. Kesehatan atau Keselamatan 

Kemungkinan ancaman terhadap kehidupan karyawan di sistem informasi 

manajemen kinerja pegawai (SIMKPNAS) tergolong rendah. Dalam hal 

kesehatan unutk para pegawai diberikan waktu 2-3 hari untuk istirahat jika 

penyakitnya tergolong ringan, sedangkan untuk penyakit yang tergolong 

sedang dan perlu perawatan di rumah sakit diberikan batas waktu 2-4 

minggu. 
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2. S1.2 Langkah 2 

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari pengisian lembar kerja langkah 

kedua yaitu mengidentifikasi aset organisasi seperti yang terlihat pada 

Tabel 4.2 dan Tabel 4.2  

Tabel 4.2 Data aset perusahaan 

 

Tabel 4.3. Data aset perusahaan 

3. S1.3 Langkah 3-4 

Untuk menilai aspek praktek keamanan berdasarkan status stoplight yang 

diperoleh dari hasil pengisian kuisioner dan lembar kerja dengan 

keterangan sebagai berikut:  

Green :  ≥ 4 indikator sangat banyak terpenuhi. 

Yellow :  3 Indikator sedikit terpenuhi. 

Red      :  2 Indikator tidak ada dan tidak tahu  terpenuhi. 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktek keamanan yang telah diterapkan pada PT. 

PLN SEKTOR adalah sebagai berikut: 

Sumber Daya Manusia 

Jabatan Keahlian 

Subidang data dan informasi 

/ Kabag IT 

Subidang data dan informasi / Kabag IT server dipilih 

karna yang mengetahui tentang server perusahaan dan 

apa yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pada 

server. 

Sistem Informasi Aplikasi/Layanan Aset 

Lainnya 

Sistem informasi 

manajemen kinerja 

pegawai 

(SIMKPNAS) 

Informasi pencapaian 

program kependudukan 

keluarga berencana, 

informasi perusahaan. 

Database server, 

router, koneksi LAN 

dan WLAN. 

Sistem 

Informasi 

Integrasi 

PT.PLN 

SEKTOR. 
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Tabel 4.4 Data Pengisian Kuisioner Praktek Keamanan Perusahaan 

No Praktek keamanan 
Stoplight 

Red Yellow Green 

1 Kesadaran Keamanan dan Pelatihan  
 

 

2 Strategi Keamanan  
 

 

3 Manajemen Keamanan  
 

 

4 Kebijakan Keamanan dan Peraturan  
 

 

5 Manajemen Keamanan dan Kolaborasi 
 

  

6 Perencanaan Contingency  
 

 

7 Pengendalian Akses Fisik   
 

8 Pemantauan dan Audit Kemanan Fisik  
 

 

9 Sistem dan Manajemen Jaringan  
 

 

10 Pemantauan dan Audit Keamanan TI  
 

 

11 Pengesahan dan Otorisasi   
 

12 Manajemen Kerentanan  
 

 

13 Enkripsi  
 

 

14 Desain dan Arsitektur Keamanan  
 

 

15 Manajemen Insiden 
 

  

 

Dapat dilihat pada tabel 4.4 terdapat sepuluh praktek keamanan PT. PLN 

SEKTOR yang berada pada status stoplight yellow dan tiga praktek keamanan 

berada pada status green dan dua praktek keamanan berada pada status red. 

Analisis dari praktek keamanan pada PT. PLN SEKTOR dilihat dari indikator 

praktek keamanan penggunaan sistem informasi manajemen kinerja pegawai 

(SIMKPNAS). Analisis pada masing-masing area praktek keamanan PT. PLN 

SEKTOR yang adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran Keamanan dan Pelatihan  

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4  pada lembar kerja yang 

telah dilakukan terhadap penilaian praktik kesadaran keamanan dan 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Praktik Kesadaran Keamanan Dan Pelatihan 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Para karyawan memahami peran keamanan 

dan  tanggung jawab mereka, dimana hal ini 

didokumentasikan dan diverifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyawan mempunyai keahlian yang cukup 

untuk mendukung semua pelayanan, 

mekanisme, dan  teknologi, termasuk operasi 

keamanan mereka. Hal ini didokumentasikan 

dan diverifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kesadaran akan keamanan, pelatihan, dan 

pengingat  periodik tersedia untuk semua 

personil pemahaman  karyawan. Hal ini 

didokumentasikan dan desesuaikan secara 

periodik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kesadaran mengikuti praktek keamanan 

dengan baik seperti : 

1. Keamanan informasi 

2.  Merahasiakan informasi yang sensitif 

3. Mempunyai kemampuan yang 

menggunakan TI hardware dan software  

4. Menggunakan password yang baik. 

  

 

 

 

 

  

Saat ini kesadaran dan pelatihan akan aspek keamanan pada PT. 

PLN SEKTOR kurang baik. Sebagian besar karyawan mengerti akan 

pentingnya peran keamanan dan tanggung jawab mereka. Namun traning 

akan pelatihan akan aspek keamanan ini hanya diberikan pada saat 

karyawan mulai bekerja di perusahaan pada saat masa orientasinya. PT. 

PLN SEKTOR tidak melakukan pelatihan akan aspek kesadaran dan 

pelatihan keamanan secara rutin.  

2. Strategi keamanan  

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik strategi keamanan sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 Praktik Strategi Keamanan 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Strategi bisnis perusahaan selalu 

mempertimbangan segi keamanan 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

Strategi keamanan dan kebijakan termasuk 

pertimbangan dari segi bisnis dan tujuan 

perusahan. 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Strategi keamanan, tujuan dan sasaran 

perusahaan didokumentasikan dan dikaji 

secara rutin, diperbaharui dan dikomunikasi 

dalam perusahaan. 

 

 

 

 

     

     
 

 

 

 

Strategi bisnis pada PT. PLN SEKTOR selalu memasukan unsur-

unsur dari segi keamanan, segi tujuan dan sasaran perusahaan di dalamnya. 

Tujuan dan sasaran pada PT. PLN SEKTOR telah didokumentasikan dan 

dikaji serta diperbarui sekaligus didokumentasikan dan hal tersebut 

dilakukan secara rutin dalam priodik tertentu. 

3. Manajemen keamanan 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik manajemen kerentanan sebagai 

berikut:   

Tabel 4.7 Praktik Manajemen Kerentanan 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Manajemen mangalokasikan dana dan 

sumberdaya yang cukup untuk aktivitas 

keamanan informasi.didokumentasikan dan 

diverifikasi. 
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Tabel 4.7 Praktik Manajemen Kerentanan (Lanjutan). 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Peran keamanan dan tanggungjawab 

didefinisikan ke semua karyawan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua karyawan di setiap tingkatan 

melaksanakan tugas dan  tanggung jawab 

mereka dalam keamanan informasi. 

  

 
 

 

 

 

 

Ada prosedur dokumentasi untuk otoritasasi 

dan pengawasan semua karyawan yang 

berkerja dalam  penyediaan informasi atau 

penyajian informasi. 

 

 

 

  

Pemecatan dan penghentian praktek bagi 

setiap karyawan yang terlibat dalam 

permasalahan keamanan informasi. 

 

 

  

Perusahaan mengelola risiko keamanan 

informasi termaksud : 

1. Penilaian risiko untuk keamanan 

informasi  

2. Mengambil langkah  langkah untuk 

mengurangi risiko keamanan risiko 

keamanan informasi. 

 

 

 

  

Manajemen menerima dan bertindak atas 

laporan rutin dari informasi yang 

berhubungan dengan keamanan. 

     

 

 

PT. PLN SEKTOR sudah memiliki pengolakasian sumber daya yang 

cukup untuk aktifitas keamanan informasi perusahaan. Dan peran keaman 

dan tanggung jawab sudah diinformasikan kepada semua karyawan, dan 

semua karyawan sudah melakukan tugas dengan cukup baik tugas dan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan keamanan informasi. Perusahaan 

mempunyai prosedur terdokumentasi untuk melakukan otoritasi pada 

semua staf yang bekerja dengan informasi sensitif atau bekerja dilokasi 

dimana informasi tersebut berada. Dalam melakukan perekrutan karyawan 

baru dan pemberhentian karyawan PT. PLN SEKTOR memasukan isu-isu 

mengenai aspek keaman di perusahaan. Saat ini manajemen kadang tidak 
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berdasarkan laporan rutin yang berisi rangkuman informasi yang 

berhubungan dengan aspek keamanan, dan prosedur mengenai aspek 

keamanan selalu di-review yang pernah dilakukan 

4. Peraturan dan kebijakan keamanan  

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik kebijakan keamanan dan peraturan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.8 Praktik Kebijakan Dan Keamanan 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Perusahaan memiliki dokumentasi secara 

menyeluruh, dan kebijakan ditinjau dan 

diperbaharui secara berkala. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tersedia proses dokumentasi dari kebijakan 

keamanan untuk manajemen termasuk:  

1. Kreasi 

2. Administrasi 

3. Komunikasi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan mempunyai proses dokumentasi 

dari evaluasi dan memastikan pemenuhan 

dengan kebijakan keamanan informasi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Perusahaan memaksakan kebijakan keamanan 

mereka. 

   

PT. PLN SEKTOR sudah memiliki dokumen dan kebijakan yang 

secara priodik diperbarui, perusahaan juga memiliki proses yang 

terdokumentasi untuk melakukan evaluasi apakah setiap karyawan 

perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang telah diberlakukan dan 

didokumentasikan. Kebijakan dan peraturan dalam aspek informasi yang 

terdapat di perusahaan telah dievaluasi. 

5. Manajamen keamanan dan kolaborasi 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik manajemen keamanan dan kolaborasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Praktik Manajemen Keamanan dan Kolaborasi  

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Perusahaan memiliki kebijakan dan  prosedur 

melindungi informasi ketika berkerja dengan 

perusahaan lain, termasuk : 

1. Melindungi informasi milik perusahaan lain. 

2. Memahami kebijakan keamanan dan 

prosedur perusahaan lain. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dokumentasi informasi perusahaan untuk 

melindungi kebutuhan  kebutuhan dan dengan 

tegas memberitahukan ke semua aspek. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan memiliki mekanisme formal untuk 

verifikasi ke semua pihak perusahaan, 

outsource keamanan layanan, mekanisme, dan 

teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan dan 

persyaratannya. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur 

untuk berkerja sama dengan perusahaan lain, 

seperti : 

1. Memberikan kesadaran keamanan dan 

pelatihan perusahaan 

2. Mengembangkan kebijakan keamanan untuk 

perusahaan. 

3. Mengembangkan contigency plan untuk 

organisasi. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. PLN SEKTOR belum memiliki kebijakan dan prosedur dalam 

melindungi informasi ketika bekerja dengan perusahaan lain serta belum 

memiliki dokumen persyaratan untuk melindungi keamanan informasi 

perusahaan. Dan perusahaan belum mempunyai mekanisme resmi, 

kebijakan, serta prosedur untuk bekerja sama dengan perusahaan lain 

dalam mengembangkan kebijakan kesadaran keamanan dan pelatihan 

perusahaan serta belum mengembangkan contingency plan perusahaan. 

6. Perencanaan contingency 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik perencanaan contigecy sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 Praktik Perencanaan Contigecy  

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Sebuah analisis dari operasional, aplikasi  

aplikasi dan data penting sudah dilaksanakan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan telah melakukan dokumentasi, 

peninjauan kembali, dan pengujian: 

1. Kontinuitas bisnis atau rencana operasi 

darurat 

2.  Rencana pemulihan bencana 

3. Kemungkinan rencana untuk menanggapi 

keadaan darurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan pemulihan bencana, dan 

kontinuitas bisnis mempertimbangkan rencana 

fisik dan persyaratan elektronik dan kontrol 

akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh karyawan: 

1. Sadar akan kemungkinan, pemulihan 

bencana, dan kontinuitas bisnis. 

2. Memahami dan mampu untuk 

melaksanakan tanggungjawab mereka. 

  

   

 

 

PT.PLN SEKTOR telah melakukan analisa atas operasional, aplikasi-

aplikasi dan data penting pada perusahaan, serta telah didokumentasikan 

dan para karyawan telah memahami untuk melaksanakan tanggung jawab 

mereka, PT. PLN SEKTOR sudah merencanakan dan mempertimbangkan 

rencana fisik dalam pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis perusahaan. 

Akan tetapi perusahaan belum memiliki dokumentasi secara formal. 

7. Pengendalian akses fisik 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik pengendalian akses fisiksebagai 

berikut: 
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Tabel 4.11 Praktik Pengendalian Akses Fisik 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Karyawan dari perusahaan bertanggungjawab 

untuk kawasan ini: 

1. Prosedur dan rencana fasilitas 

keamanan dalam menjaga lokasi, 

bangunan dan apapun yang dibatasi. 

2. Daerah telah didokumentasikan dan 

diuji. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adanya kebijakan yang di dokumentasikan 

dan prosedur untuk mengelola Data. 

 

 

  

Adanya kebijakan yang didokumentasikan 

dan prosedur untuk mengendalikan akses 

fisik ke tempat kerja dan perangkat keras 

(komputer, perangkat komunitas, dll) dan 

perangkat lunak media. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Area kerja yang banyak menggunakan 

komputer dan komponen lainnya yang 

menggunakan akses ke informasi yang 

sensitif secara fisik menjamin untuk 

mencegah akses yang tidak sah. 

 

 

 

  

Jika karyawan dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab untuk kawasan ini, 

persyaratan perusahaan untuk akses fisik 

kontrol secara resmi 

     

 

  

PT. PLN SEKTOR juga melakukan pengecekan secara formal 

terhadap kantor dan penyedia layanan apakah mereka telah memenuhi 

semua prosedur dalam pengendalian akses fisik. Tindakan pengamanan 

yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik, terlihat dalam 

penggunaan id card dan finger print scanner dalam akses kesuatu ruangan, 

dan penggunaan password dalam akses ke informasi yang sensitif. 

8. Pemantauan dan audit keamanan fisik 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik pemantauan dan audit keamanan fisik 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Praktik Pemantauan dan Audit Keamanan Fisik 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Karyawan dari perusahaan Anda 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Catatan  pemeliharaan disimpan ke 

dokumen perbaikan dan modifikasi dari 

fasilitas fisik komponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan individu atau grup, berkaitan 

dengan semua media dikontrol secara fisik, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

   

 

 

Audit dan pemantauan dilakukan secara 

fisik dan diambil tindakan korektif yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika karyawan dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Persyaratan organisasi untuk pemantauan 

keamanan fisik secara resmi kepada semua 

kontraktor dan penyedia layanan yang 

memantau akses fisik ke lokasi dan 

bangunan, tempat kerja, TI, hardware,  

software dan media. 

   

 

 

Perusahaan secara resmi melakukan 

verifikasi bahwa kontraktor dan penyedia 

layanan yang telah memenuhi persyaratan 

untuk pemantauan keamanan fisik. 

     

 

PT. PLN SEKTOR belum melakukan audit dan monitoring secara 

rutin terhadap keamanan fisik secara rutin. 

9. Manajemen jaringan dan Sistem 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik manajemen jaringan dan 

sistemsebagai berikut: 
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Tabel 4.13 Manajemen Jaringan dan Sistem 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Karyawan dari perusahaan anda 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Ada dokumentasi dan rencana uji keamanan 

untuk menjaga sistem keamanan dan 

jaringan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sensitifitas informasi dilindungi oleh tempat 

penyimpanan yang aman (misalnya, back 

updisimpan didalam off  site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integritas dari perangkat lunak diinstal secara 

teratur dan diverifikasi. 

   

Seluruh sistem selalu diperbahuri dengan 

revisi, patch, dan rekomendasi dalam 

laporam keamanan. 

    

 

 

Ada dokumentasi dan rencana uji data 

cadangan untuk backup, perangkat lunak dan 

data. Semua karyawan memahami 

tanggungjawab mereka di dalam backup 

plans. 

 

     

 

 

 

 

 

Perubahan TI untuk hardware dan software 

yang direncanakan, dikontrol, dan 

didokumentasikan 

    

 

 

Karyawan TI mengikuti prosedur penerbitan, 

mengubah, dan mengakhiri pengguna 

password, account, dan hak istimewa: 

1) Identifikasi pengguna secara unik 

diperlukan untuk semua pengguna sistem 

informasi, termasuk pihak ketiga 

pengguna. 

  

 

 

 

 

2) Penetapan account dan penetapan 

password   telah dihapus dari sistem. 
   

Hanya layanan yang diperlukan yang 

dijalankan pada sistem – yang tidak perlu 

dihapus. 

 

    

   

 

 

Peralatan dan mekanisme untuk keamanan 

sistem dan jaringan administrasi yang 

digunakan, ditinjau secara rutin dan 

perbaruhi atau diganti. 
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Tabel 4.13 Manajemen Jaringan dan Sistem (Lanjutan). 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Jika karyawan dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Keamanan organisasi yang terkait dengan 

sistem manajemen jaringan dan manajemen 

jaringan dibutuhkan secara resmi kepada 

semua kontraktor dan penyedia layanan yang 

mengelola sistem dan jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Organisasi secara resmi menverifikasi 

kontraktor dan penyedia layanan yang telah 

memenuhi persyaratan untuk keamanan yang 

berhubungan dengan sistem dan jaringan 

manajemen.  

  

 
 

PT.PLN SEKTOR telah mengola sistem dan jaringan dengan baik. 

PT. PLN SEKTOR telah melindungi informasi sensitif ditempat yang 

aman. Dan terdapat bacup terhadap software dan data staf perusahaan 

mengikuti prosedur dalam melakukan perubahan username dan password. 

Hanya service yang berkaitan dengan pekerjaan staf tersebut saja yang 

muncul, service lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya 

dihilangkan. PT. PLN SEKTOR sudah memiliki prosedur yang 

terdokumentasi dalam melakukan perlindungan terhadap sistem yang ada, 

perusahaan juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan jaringan 

secara rutin, namun masih terdapat penyimpangan terkadang beberapa 

devisi melakukan pemasangan software atau hadware yang terintegrasi 

tampa berkomunikasi pada bagian Subidang data dan informasi atau 

bagian IT pada PT. PLN SEKTOR.    

10. Pemantauan dan Audit Keamanan TI 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian pemantauan dan audit keamanan TI sebagai 

berikut:   

 

 
 



 

 

44 

 

Tabel 4.14 Praktik Pemantauan dan Audit Keamanan TI 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Karyawan dari perusahaan anda 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Sistem dan pemantauan jaringan dan audit 

secara rutin digunakan oleh organisasi. 

Aktivitas yang tidak bisa akan ditangani sesuai 

dengan kebijakan atau prosedur yang sesuai. 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Firewall dan  komponen keamanan lainnya 

secara berkala diaudit untuk mematuhi 

kebijakan. 

 

    

 

    

Jika karyawan dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Persyaratan perusahaan untuk pemantauan 

keamanan teknologi informasi secara resmi 

kepada semua kontraktor dan penyedia layanan 

yang memantau sistem dan jaringan. 

  

    

 

 

 

    

Perusahaan secara resmi menverifikasi bahwa 

kontraktor dan penyedia layanan yang telah  

memenuhi persyaratan untuk pemantauan 

keamanan 

teknologi informasi. 

  

    

 

    

PT.PLN SEKTOR belum melakuakn monitoring dan audit terhadap 

sistem dan jaringan didalam perusahaan secara rutin.   

11. Pengesahan dan otorisasi  

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik pengesahan dan otoritasi sebagai 

berikut:   
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Tabel 4.15 Praktik Pengesahan dan Otorisasi  

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Karyawan dari perusahaan anda bertanggung 

jawab untuk kawasan ini: 

Kontrol sesuai akses dan otentikasi pengguna 

(misalnya: pengizinan file dan konfigurasi 

jaringan) konsisten dengan kebijakan ini 

digunakan utuk membatasi akses pengguna ke 

informasi, sistem sensitif, aplikasi dan layanan 

tertentu, dan koneksi  jaringan. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Adanya dokumentasi kebijakan dan prosedur 

untuk mendirikan dan mengakhiri hak akses 

untuk informasi baik untuk individu dan 

kelompok. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode atau mekanisme yang tersedia untuk 

memastikan bahwa sensitif informasi belum 

diakses, diubah, atau dihancurkan dalam 

bentuk yang tidak sah. Metode atau 

mekanisme secara berkala ditinjau dan  

diverifikasi. 

 

 

  

Jika karyawan dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Persyaratan perusahaan untuk mengendalikan 

akses ke sistem informasi dan komunikasi 

secara resmi untuk semua kontraktor dan 

penyedia layanan yang  menyediakan layanan 

otentikasi dan otorisasi. 

  

 

 

 

 

Perusahaan secara resmi menverifikasi 

kontraktor dan penyedia layanan yang telah 

memenuhi persyaratan untuk otentikasi dan 

otorisasi. 

  

 

 

 

PT. PLN SEKTOR telah melakukan kontrol yang baik sesuai dengan 

kebijakan yang ada. Pembatasan hak akses pengguna SIMKPNAS untuk 

masuk kedalam SIMKPNAS sehingga yang tidak berkepentingan tidak 

dapat mengambil suatu data atau informasi pada SIMKPNAS yang 

diterapkan oleh PT. PLN SEKTOR. 

 

 



 

 

46 

 

12. Manajemen kerentanan  

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik manajemen kerentanan sebagai 

berikut:   

Tabel 4.16 Praktik Manajemen Kerentanan 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Karyawan dari perusahaan anda 

bertanggungjawab untuk kawasan ini:  

Berikut adalah dokumentasi prosedur untuk 

mengelola tingkat kerentanan, yaitu: 

1. Kerentanan memilih alat evaluasi 

2. Up to date dengan kerentanan dan jenis 

serangan  metode 

3. Meninjau sumber informasi tentang 

kerentanan  pengumuman, peringkat 

keamanan, dan pemberitahuan 

4. Mengidentifikasi komponen infrastruktur 

untuk dievaluasi 

5. Menafsirkan dan menanggapi hasil  

6. Mengelola keamanan tempat 

penyimpanan dan menjaga kerentanan 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur manajemen kerentanan diikuti dan 

ditinjau serta diupdate secara berkala. 

 
 

 

Penilaian kerentanan teknologi yang dilakukan 

secara  dasar periodik  dan kerentanan yang 

dialamatkan ketika digunakan. 

    

 

 

Jika karyawan dari pihak ketiga yang 

bertanggungjawab untuk kawasan ini: 

Manajemen kerentanan perusahaan 

dikomunikasikan secara resmi kepada 

semua kontraktor dan penyedia layanan 

teknologi yang mengelola kerentanan. 

 

 

 
 

  

Perusahaan secara resmi menverifikasi 

bahwa kontraktor dan penyedia layanan  

telah  memenuhi persyaratan untuk 

manajemen kerentanan. 

  
 

 

PT. PLN SEKTOR sudah memiliki prosedur untuk mengelola tingkat 

kerentanan di dalam perusahaan, tetapi prosedur tersebut tidak diikuti dan 
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ditinjau secara berkala. Perusahaan juga belum melakukan penilaian atas 

kerentanan SIMKPNAS secara berkala. 

13. Eknripsi  

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik enkripsi sebagai berikut:   

Tabel 4.17 Praktik Eknripsi 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Jika karyawan dari perusahaan 

bertanggungjawab di area ini: 

Keamanan sesuai kontrol yang digunakan 

untuk melindungi informasi sensitif selama 

dalam penyimpanan dan transmisi. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Protokol enkripsi dipakai ketika mengelola 

sistem, router dan firewall dari jauh. 
       

Jika karyawan dari pihak di luar perusahaan 

(pihak ketiga) yang bertanggungjawab di area 

ini: 

Persyaratan perusahaan untuk melindungi 

informasi sensitif secara resmi 

dikomunikasikan kepada semua kontraktor dan 

penyedia layanan yang menyediakan teknologi 

enkripsi. 

  

 

 

 

 

 

 

Perusahaan secara resmi menverifikasi 

bahwa kontraktor dan penyedia layanan 

telah memenuhi persyaratan untuk 

menerapkan teknologi enkripsi. 

  

 

 

PT. PLN SEKTOR telah melakukan pengndalian keamanan sesuai 

dengan kebutuhan untuk melindungi informasi yang sensitif, selama dalam 

penyimpanan data dan transminsi data protocol traskripsi juga digunakan 

ketika melakukan pengelolaan terhadap system, router ataupun firewall. 

14. Peracangan dan arsitektur keamanan 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja yang telah 

dilakukan terhadap penilaian praktik desain dan arsitektur keamanan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 Praktik Desain dan Arsitektur Keamanan 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Jika karyawan dari organisasi 

bertanggungjawab area ini: 

Sistem arsitektur dan desain baru dan sistem 

yang di revisi termasuk pertimbangan untuk:  

1. Keamanan strategi, kebijakan, dan prosedur 

2. Sejarah keamanan kompromi 

3. Hasil penilaian risiko keamanan 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Perusahaan mempunyai diagram up  to  date 

yang menunjukan keamanan arsitektur dari 

perusahaan dan topologi jaringan. 

 

      

  

Jika karyawan dari pihak di luar perusahaan 

(pihak ketiga) yang bertanggungjawab di area 

ini: 

Persyaratan perusahaan yang berhubungan 

dengan keamanan secara resmi dikomunik  

asikan kepada semua kontraktor dan penyedia 

layanan yang  mendesain sistem dan jaringan. 

  

 

 

 

Organisasi secara resmi menverifikasi bahwa 

kontraktor dan penyedia layanan  telah  

memenuhi persyaratan untuk desain dan 

arsitektur keamanan. 

  

 

 

PT. PLN SEKTOR memiliki sistem desigen dan arsitektur keamanan 

yang baik terhadap sistem yang digunakan di perusahaan. PT. PLN 

SEKTOR juga memiliki diagram baru yang juga memiliki topologi 

jaringan dan arsitektur keamanan jaringan, hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan selalu melakukan update terhadap desigen dan arsitektur 

keamanan.  

15. Manajemen insiden 

Adapun data yang diperoleh dari langkah 3-4 pada lembar kerja 

yang telah dilakukan terhadap penilaian praktik manajemen insiden 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 Praktik Manajemen Insiden 

 

 

Pertanyaan 

Sampai sejauh mana 

pernyataan ini ada dalam 

perusahaan Anda? 

Sangat 

Banyak 

Sedikit Tidak 

Ada 

Jika karyawan dari perusahaan anda 

bertanggungjawab di area ini: 

Prosedur yang  didokumentasikan  untuk 

mengindentifikasi, melaporkan, dan 

menanggapi dugaan pelanggaran keamanan 

dan insiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Prosedur insiden manajemen secara periodik 

dites, diverikasi, dan diupdate. 

  

     

Ada kebijakan yang didokumentasikan dan 

prosedur untuk bekerja dengan lembaga 

penegak hukum. 

  

     

Jika karyawan dari pihak luar perusahaan 

(pihak ketiga) yang bertanggungjawab di area 

ini: 

Persyaratan perusahaan untuk menangani 

insiden secara resmmi dikomunikasikan 

kepada seua kontraktor dan penyedia layanan 

yang menyediakan pelayanan manajemen. 

  

     

Perusahaan secara resmi menverifikasi bahwa 

kontraktor dan penyedia layanan  telah  

memenuhi persyaratan untuk mengelola 

insiden. 

  

     

PT. PLN SEKTOR belum memiliki suatu prosedur yang 

didokumentasikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, 

pelaporan, dan peroses tindak lanjut dari insiden dan pelanggaran 

keamanan yang dicurigai terjadi.  

4.2.2 Proses S2 Membuat profil ancaman 

1. S2.1 Langkah 5 – 9 

Profil ancaman berguna untuk mengetahui nilai dan tingkat ancaman yang 

dimiliki oleh PT. PLN SEKTOR berdasarkan risiko yang pernah terjadi 

sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat atau level risiko, langkah-langkah yang 

dilakukan pada proses dua (membuat profil ancaman) berdasarkan metode 

OCTAVE allegro adalah: 
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1. Mengidentifikasi aset kritis PT. PLN SEKTOR yaitu sistem informasi 

manajemen kinerja pegawai (SIMKPNAS). 

2. Mengidentifikasi kebutuhan untuk aset kritis, berfungsi untuk tambahan 

data penelitian mengenai profil ancaman. 

3. Mengidentifikasi ancaman pada aset kritis, ancaman diidentifikasi 

berdasarkan jalur, aktor, motif, dan dampak yang ditimbulkan. 

Berdasarkan hasil lembar kerja identifikasi profil ancaman pada PT. PLN 

SEKTOR, maka akan di jelaskan mengenai profil ancaman PT. PLN SEKTOR 

sebagai berikut sesuai proses dan langkah berdasarkan metode OCTAVE Allegro:  

1. Aset Kritis Perusahaan 

PT.PLN SEKTOR memiliki aset kritis dari penggunaan sistem informasi 

untuk praktek bisnis perusahaan. Aset kritis tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a) Sistem informasi manajemen kinerja pegawai (SIMKPNAS) 

Sistem tempat penyimpanan data utama, informasi dan traksaksi 

keseluruhan yang ada pada PT. PLN SEKTOR, diantaranya adalah 

Informasi pencapaian program kependudukan keluarga berencana, 

informasi perusahaan, dan informasi penting lainnya. 

Aset yang berhubungan dengan aset kritis perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Sistem informasi kinerja pegawai nasional 

2) Cisco networking 

2. S2.2 Langkah 10 – 11 

Kebutuhan keamanan pada aset kritis. Kebutuhan keamanan untuk aset 

kritis adalah kerahasiaan, integritas data serta ketersediaan informasi saat 

diperlukan. Pada PT. PLN SEKTOR, kebutuhan keamanan yang paling penting 

adalah kebutuhan atas kerahasiaan integrity dan availability. 

3. S2.3 Langkah 12 – 16 

Ancaman terhadap aset kritis perusahaan dapat terjadi melalui dua akses, 

yaitu akses fisik maupun akses jaringan, dan setiap akses memiliki dua aktor 
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yaitu aktor yang berada didalam perusahaan maupun (internal) ataupun aktor 

yang berada diluar perusahaan (eksternal). Motif pelaku dalam melakukan 

ancaman terbagi dua, yaitu ancaman yang dilakukan secara sengaja dan tidak 

disengaja.   

Pada lembar kerja langkah 12-16, identifikasi ancaman pada aset kritis 

perusahaan, dilakukan penilaian terhadap SIMKPNAS berdasarkan lembar 

kerja metode OCTAVE Allegro. Dalam lembar kerja tersebut terdapat kolom 

pernyataan untuk mengetahui pelaku, jalur akses, motif dan dampak yang 

ditimbulkan.  

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, lalu digambarkan dengan diagram 

pohon profil ancaman pada aset kritis PT. PLN SEKTOR. Berikut diagram 

pohon profil ancaman pada aset kritis SIMKPNAS menggunakan akses fisik 

pada Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Profil Ancaman pada Aset Kritis SIMKPNAS Menggunakan  

Akses Fisik 
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Berikut ini adalah diagram pohon profil ancaman pada aset kritis PT.PLN 

SEKTOR. Diagram pohon Profil ancaman pada aset kritis SIMKPNAS 

menggunakan akses jaringan pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Profil Ancaman Pada Aset Kritis SIMKPNAS Menggunakan  

Akses Jaringan 

Berikut adalah penjelasan mengenai profil ancaman PT. PLN SEKTOR: 

1. Jalur Akses, Aktor, Motif dan Jenis Ancaman 

Identifikasi ancaman pada aset kritis ini dibagi menjadi dua aktor 

ancaman, yaitu aktor dari pihak internal perusahaan (karyawan) dan pihak 

luar. Motifnya juga terbagi menjadi dua, yaitu yang disengaja dan tidak 

disengaja. Motif pelaku mengakibatkan masing-masing kemungkinan 

terjadinya penyingkapan, modifikasi, penghancuran pada SIMKPNAS. 

PT. PLN SEKTOR terkena ancaman sebanyak dua kali oleh pihak dalam 

(internal). Kerusakan yang dilakukan pada SIMKPNAS, terjadinya 

kerusakan pada server yang disebabkan oleh serangan virus sehingga data 

pada server akan mengalami kerusakan atau kehilangan data. Pada kondisi 
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tersebut mengakibatkan kinerja SIMKPNAS melemah. Hal tersebut dapat 

mengganggu proses bisnis pada PT. PLN SEKTOR sehingga SIMKPNAS 

tidak dapat digunakan dikarnakan server mengalami gangguan. Pada awal 

tahun 2013 dan akhir tahun 2014 PT. PLN SEKTOR kembali mengalami 

serangan paada server dengan masalah yang sama. Kemudian terjadinya 

kerusakan pada database SIMKPNAS yang disebabkan oleh adanya 

kapasitas data yang dimasukan ke dalam SIMKPNAS lebih besar dari 

pada kapasitas memori yang tersisa, pada kondisi tersebut mengakibatkan 

kinerja SIMKPNAS melemah dan menyebabkan kerusakan pada database 

SIMKPNAS, kemudian terjadinya connection lost terhadap id user yang 

disebabkan oleh adanya ganguan pada koneksi internet, hal tersebut dapat 

menyebabkan akses terhadap SIMKPNAS akan terputus sehingga user 

tidak dapat mengakses SIMKPNAS. Pada kondisi tersebut tentu saja 

mengakibatkan kinerja sistem melemah dan menyebabkan kerusakan pada 

komponen sistem. Hal tersebut cukup mengganggu proses bisnis PT. PLN 

SEKTOR dan tidak bias melakukan pengimputan data statistik rutin. 

Diketahui pelakunya adalah pihak dalam perusahaan. 

2. Penjelasan Pelaku Ancaman 

Berikut penjelasannya untuk aset kritis SIMKPNAS. Pada akses jaringan, 

secara internal pelaku ancaman yang tidak disengaja adalah Subidang data 

dan informasi atau Kabag IT yang bertanggung jawab dalam melakukan 

konfigurasi SIMKPNAS. Sedangkan pelaku yang sengaja adalah 

karyawan yang sengaja mengubah data statistik rutin. Kesalahan pertama 

yang menyebabkan melemahnya SIMKPNAS karna Subidang data dan 

informasia atau Kabag IT tidak melakukan update anti virus terhadap 

server sehingga server mengalami gangguan terhadap virus. 

3. Penjelasan Tingkat Motif dan Keyakinan  

Berikut ini penjelasan untuk penjelasan tingkat motif dan keyakinan 

pelaku terhadap aset kritis perusahaan yaitu pada SIMKPNAS, berikut 

adalah penjelasan mengenai motif dan keyakinan secara sengaja dan tidak 

sengaja: 
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a. Melalui fisik, motif yang dimiliki oleh pelaku ancaman dari pihak 

internal (karyawan) yang dilakukan secara tidak sengaja adalah rendah 

dengan keyakinan sedikit yang dilakukan. Sedangkan motif pelaku 

ancaman dari pihak internal yang dilakukan secara sengaja pada tingkat 

tinggi dengan tingkat keyakinan banyak. Pelaku ancaman dari pihak 

luar (eksternal) tidak ada gangguan yang pernah terjadi terhadap 

SIMKPNAS. 

b. Melalui akses jaringan, keyakinan analis atas terjadinya penyingkapan 

dan modifikasi oleh pihak internal secara tidak sengaja adalah rendah 

atau menengah dengan sedikit keyakinan yang dilakukan. Dan tidak ada 

motif keyakinan yang dilakukan pelaku ancaman dari pihak luar 

(eksternal) secara tidak sengaja maupun sengaja. 

4. Data Frekuensi Kejadian Ancaman 

Berikut penjelasannya untuk data frekuensi kejadian ancaman pada aset 

kritis SIMKPNAS. Ancaman dilakukan pada tahun 2014, melalui akses 

sistem informasi statistik rutin pernah terjadi ancaman sebanyak dua kali 

dalam satu tahun dari pihak internal. Terdapat dua kali dalam satu tahun 

adanya gangguan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Dua kali 

dalam satu tahun perusahaan mengalami kerusakkan. Ancaman yang 

dilakukan pihak internal secara sengaja terjadi sebanyak satu kali dalam 

satu tahun. Sedangkan ancaman dari pihak internal dan pihak eksternal 

yang secara sengaja maupun tidak sengaja belum pernah terjadi. 

Keakuratan datanya adalah sedikit karena perusahaan tidak memiliki 

dokumentasi atau data history atas insiden atau ancaman yang pernah 

terjadi. Melalui akses fisik terjadi dua kali gangguan akses terhadap 

informasi perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Sedangkan ancaman 

yang dilakukan karyawan perusahaan secara sengaja terjadi sebanyak satu 

kali dalam satu tahun. 

5. Identifikasi Potensi Ancaman 

Identifikasi potensi terjadinya ancaman yang dapat menimbulkan dampak 

terhadap aset kritis perusahaan. Berikut penjelasannya untuk setiap aset kritis 
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SIMKPNAS melalui akses jaringan, ancaman dari pihak internal yang terjadi 

secara tidak sengaja adalah kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau 

Subidang data dan informasi atau Kabag IT pada saat melakukan 

konfigurasi SIMKPNAS sehingga menimbulkan bug pada sistem. Ancaman 

yang berasal dari pihak internal yang dilakukan secara sengaja adalah 

karyawan yang sengaja melakukan pengistalan software tampa sepengetahuan 

subbidang data dan informasi, sehingga menyebabkan kekacauan pada 

konfigurasi SIMKPNAS.  Ancaman yang berasal dari pihak eksternal yang 

terjadi secara tidak sengaja adalah koneksi jaringan yang terputus akibat 

terdapat gangguan pada layanan jaringan dari provider yang dapat 

mengganggu kinerja SIMKPNAS.  

4.2.3 Profil Risiko Asset Kritis   

Dari identifikasi dan risiko yang pernah terjadi sebelumnya pada PT. PLN 

SEKTOR dapat diketahui dampak dari risiko yang ditimbulkan  

(Lampiran A). Penjelasan profil risiko dilihat berdasarkan level profil ancaman. 

Berikut daftar risiko keamanan analisis manajemen risiko keamanan SIMKPNAS 

Provinsi Riau: 

1. Kerusakan data center  

Sumber: 

Pihak dalam (karyawan) melakukan konfigurasi program yang berbahaya 

terhadap kinerja server program yang di install memiliki virus yang dapat 

mempengaruhi kinerja server SIMKPNAS. 

Dampak: 

a. Kinerja sistem melemah dan menyebabkan kerusakan pada komponen 

sistem. 

b. Risiko kehilangan keamanan informasi (confidentiality, integrity, 

availability), jika informasi yang berada didalam perusahaan, tidak 

terklasifikasi dengan baik berdasarkan aspek kerahasiaannya, maka 

dapat berpotensi informasi rahasia dapat terbuka. 

c. Tidak bisa melakukan pengimputan data. 

d. Terjadi kesalahan input data. 
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Penanggulanan: 

a. Melakukan pembersihan terhadap server yang terkena virus dengan 

cara melakukan pembersihan virus dengan menggunakan anti virus 

yang telah di update. 

b. Mematikan koneksi server untuk menghindari transaksi data 

tersembunyi. 

c. Memastikan masukan data server tidak melebihi kapasitas memori. 

d. Pemasangan strategi keamanan sistem database menggunakan firewall 

atau lainnya. 

e. Melakukan backup dan restore data. 

2. Terjadinya peretasan 

Sumber: 

a. Terjadinya kebocoran data karyawan PT. PLN SEKTOR Pekanbaru. 

 

4.2.4 Proses S3 Memeriksa Perhitungan Infrastruktur yang Berhubungan 

Dengan Aset Kritis 

1. S3.1 Langkah 17-18 

Mengidentifikasi komponen yang terkait terhadap SIMKPNAS. 

Identifikasi meliputi akses internal dan eksternal untuk system of interest 

SIMKPNAS (Step 18). System of interest SIMKPNAS meliputi server (Step 

18a). Kemudian melihat bagaimana cara mengakses SIMKPNAS, melalui 

workstation (Step 18c). Intermediate access points meliputi jaringan internal 

dan external (Step 18b) dan data dari web aplication system tersimpan secara 

local maupun online (Step 18d). Seluruh sistem informasi perusahaan, sedikit 

banyak terkait dengan SIMKPNAS ini (Step 18e). 

Saat ini PT. PLN SEKTOR memiliki lokasi office utama yaitu di gedung 

statistik rutin lokasi tersebut, terhubung terhadap komunikasi akses 

SIMKPNAS yang dihubungkan dengan menggunakan jaringan LAN dan 

WLAN antar gedung. PT. PLN SEKTOR memiliki server SIMKPNAS tempat 

penyimpanan data SIMKPNAS. 

 



 

 

57 

 

2. S3.2 Langkah 19-21 

Kelas-kelas yang terkait dengan asset kritis yaitu:  

a. Servers, Server SIMKPNAS. 

b. Internal network, koneksi LAN. 

c. On-site Workstation, User. 

d. Laptops, User. 

e. Strong device, Local back up. 

Pada tiap kelas-kelas asset kritis terdapat orang yang bertanggung jawab 

merawat dan menjaga setiap kelas dan komponen yatu pada bagian subidang 

data dan informasi dan user sebagai pengguna. Sedangkan proteksi pada server 

kerusakan banyak, pada internal network sedikit, pada on-site workstation, user 

proteksi banyak, laptop atau user proteksi kerusakan banyak, dan pada strong 

devices local back-up proteksi banyak dan data yang didapat pada server 

teknik formal, pada internal network data didapat tidak formal, user data yang 

didapat tidak formal dan pada strong divices local backup data didapat 

menggunakan teknik formal. 

4.2.5 Hasil Analisis 

Berdasarkan analisis proses S.1 Mengidentifikasi aset organisasi, proses 

S.2 Membuat profil ancaman dan Proses S.3 Memeriksa perhitungan infrastruktur 

yang berhubungan dengan aset kritis pada PT. PLN SEKTOR, maka 

didapatkanlah hasil analisis sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi aset organisasi (Proses S.1)  

Dari analisis risiko keamanan sistem informasi statistik rutin, didapatkan 

hasil analisis kriteria dampak risiko perusahaan berada pada level rendah 

(low) yaitu pada indikator reputasi dan kehilangan data, dan kesehatan atau 

keselamatan karyawan. Level rendah (low) hanya pada indikator 

produktivitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas 

perusahaan stabil disebabkan karena jam kerja khusus bagian TI jika 

adanya ancaman/insiden pada teknologi informasi yang digunakan. Untuk 

menghindari terjadinya risiko perusahaan lebih tinggi, maka hal tersebut 
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perlu dilakukan tindakan dan kebijakan yang matang untuk mencapai 

harapan yang diinginkan, dengan cara sebagai berikut: 

a. Meningkatkan komitmen dan kualitas layanan dalam penanganan 

masalah terutama masalah terhadap SIMKPNAS pada saat 

pengimputan data statistik rutin. 

b. Meningkatkan pengembangan aplikasi dan jaringan yang berhubungan 

dengan SIMKPNAS. 

c. Mengembangkan rencana infrastruktur teknologi yang dibutuhkan 

sehingga dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat. 

Analisis penilaian praktek keamanan perusahaan memiliki 10 area yang 

berada pada status hati-hati (yellow) pengendalian yang ada dapat 

menghambat kerentanan perusahaan. Jika pengamatan dinilai sebagai 

risiko menengah, tindakan korektif yang diperlukan dan rencana harus 

dikembangkan untuk memasukkan tindakan ini dalam jangka waktu yang 

wajar. 

Berikut ini adalah kegiatan diperhatikan PT. PLN SEKTOR dalam upaya 

pencapaian status yellow untuk 10 area praktek keamanan perusahaan: 

a. Pihak PT. PLN SEKTOR sadar akan peran keamanan dan pelatihan 

yang perlu diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan. 

b. Adanya laporan atau dokumentasi walaupun pihak PT. PLN SEKTOR 

belum mempunyai dokumentasi pencatatan secara resmi. 

c. PT. PLN SEKTOR harus melakukan pemantauan dan audit yang 

dilakukan pihak PT. PLN SEKTOR untuk keamanan fisik. 

2. Profil Ancaman Perusahaan (Proses S.2) 

Setelah mengetahui level ancaman pada aset kritis perushaan, yaitu pada 

SIMKPNAS pada PT. PLN SEKTOR, maka perlu dilakukan penanganan 

ancaman agar tidak ada lagi risiko yang akan timbul. Profil ancaman 

dinilai berdasarkan risiko yang pernah terjadi pada perusahaan. Level 

ancaman yang akan menjadi acuan perbaikan kedepannya dalam proses 

penilaian teknologi informasi selanjutnya. 
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Ancaman Tertinggi (high) Terhadap Aset Kritis  

Aset Kritis Jalur  

(Access) 

Motif 

(Motive) 

Akibat (Outcome) Dampak 

(Impact) 

Sistem 

informasi 

manajemen 

kinerja 

pegawai 

(SIMKPNAS

) 

Fisik Tidak 

Sengaja 

Disclosure, 

Modification, 

Interuption, & Loss 

Destruction 

Produktivitas 

Sengaja Disclosure, 

Modification, 

Interuption, & Loss 

Destruction 

Produktivitas  

Jaringan Tidak 

Sengaja 

Disclosure, 

Modification, 

Interuption, & Loss 

Destruction  

Produktivitas 

Sengaja Disclosure, 

Modification, 

Interuption, & Loss 

Destruction 

Produktivitas 

Tabel 4.20 memperlihatkan hasil analisis ancaman tertinggi terdapat 

pada aset kritis SIMKPNAS, dilihat dari outcome yang dilakukan secara 

sengaja yang berdampak pada reputasi produktivitas perusahaan. PT. PLN 

SEKTOR mengalami penurunan dari segi keamanan teknologi. Hal ini 

dibuktikan karna adanya risiko yang bernilai tinggi (high) pada aset kritis 

perusahaan. Hal ini menunujukkan tingkat atau level risiko pada aset 

SIMKPNAS memerlukan penanganan yang optimal, agar tidak terjadi 

risiko baru dan dapat menghabat proses bisnis perusahaan serta dapat 

menimbulkan kerugian. 

3. Memeriksa Perhitungan Infrastruktur yang Berhubungan Dengan 

Aset Kritis (Proses S.3)  

Setelah mengetahui perhitungan infrastruktur yang berhubungan dengan 

aset kritis, yaitu pada SIMKPNAS pada PT. PLN SEKTOR, maka 

komponen yang terkait dengan SIMKPNAS identifikasi meliputi akses 

internal dan eksternal pada SIMKPNAS guna untuk mengetahui keperluan 

terhadap SIMKPNAS yang di terapkan pada PT. PLN SEKTOR, Saat ini 
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PT. PLN SEKTOR memiliki lokasi office utama yaitu di gedung statistik 

rutin lokasi tersebut, terhubung terhadap komunikasi akses SIMKPNAS 

yang dihubungkan dengan jaringan LAN dan WLAN antar gedung. PT. 

PLN SEKTOR memiliki server SIMKPNAS tempat penyimpanan data 

SIMKPNAS. 

Adapun kelas-kelas yang terkait terhadap SIMKPNAS yaitu server, 

internal network, koneksi LAN, on-site workstation, user laptops, user, 

strong device, dan local back up. Pada tiap kelas-kelas aset kritis terdapat 

orang yang bertanggung jawab merawat dan menjaga setiap kelas dan 

komponen yatu pada bagian subidang data dan informasi dan user sebagai 

pengguna. Sedangkan proteksi pada server kerusakan banyak, pada 

internal network sedikit, pada on-site workstation, user proteksi banyak, 

laptop atau user proteksi kerusakan banyak, dan pada strong devices local 

back-up proteksi banyak dan data yang didapat pada server teknik formal, 

pada internal network data didapat tidak formal, user data yang didapat 

tidak formal dan pada strong divices local backup data didapat 

menggunakan teknik formal. 

4.3 Rekomendasi 

Penilaian risiko pada akhirnya akan memberikan hasil strategi 

perlindungan beserta pengendalian praktek keamanan sistem informasi statistik 

rutin yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Pada proses analisis 

praktek keamanan sistem informasi statistik rutin yang diterapkan oleh PT. PLN 

SEKTOR didapat pada proses S1, S2 dan S3 dalam proses penilaian risiko pada 

fase satu dan fase dua. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis 

penilaian risiko adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Tindakan Risiko 

Berdasarkan hasil penilaian area praktek keamanan diketahui area yang 

perlu diberi tindakan terhadap risiko yang terjadi, tindakan risiko untuk setiap 

bidang praktek keamanan penggunaan teknologi informasi pada PT. PLN 

SEKTOR adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 Daftar Tindakan Risiko  

No Praktek 

keamanan 
Tindakan risiko 

1 Kesadaran 

Keamanan dan 

Pelatihan 

a. Melakukan pelatihan terhadap karyawan akan 

pentingnya peraanan dan tanggungjawab karyawan. 

b. Melakukan pelatihan secara rutin terhadap 

karyawan PT.PLN SEKTOR. 

2 Strategi Keamanan a. Menentukan strategi keamanan maupun tujuan, 

sasaran pada PT.PLN SEKTOR  

b. Melakukan proses pendokumentasian secara rutin 

dalam priodik tertentu 

3 Manajemen 

Keamanan 

a. Melakukan pengolakasian sumberdaya yg baik 

untuk aktifitas keamanan informasi PT.PLN 

SEKTOR. 

b. Melakukan peranan tanggung jawab kepada 

seemua karyawan PT.PLN SEKTOR. 

c. Melakukan prosedur terdokumentasi. 

d. Manajemen harus berdasarkan laporan rutinyang 

berisi rangkuman informasi yang berhubungan 

dengan aspek keamanan. 

4 Kebijakan 

Keamanan dan 

Peraturan 

a. Melakukan pendokumentasian kebijakan yang 

secara priodik diperbarui. 

b. Melakukan peroses terdokumentasi untuk 

melakukan evaluasi apakah setiap karyawan 

perusahaan memiliki prosedur yang telah 

diberlakukan  

5 Manajemen 

Keamanan dan 

Kolaborasi 

a. Melakukan kebijakan dan prosedur dalam 

melindungi informasi. 

b. Meakukan mekanisme resmi, kebijakan, serta 

prosedur untuk bekerjasama dengan perusahaan 

lain. 

c. Melakukan pengembangan contingency plan 

perusahaan 

6 Perencanaan 

Contingency 

a. Melakukan analisa atas oprasional, aplikasi dan 

data penting pada PT.PLN SEKTOR. 

b. melakukan rencana fisik dalam pemulihan bencana 

dankontinuitas bisnis pada PT.PLN SEKTOR 

7 Pengendalian 

Akses Fisik 

a. melakukan pengendalian terhadap akses fisik yang 

baik. 

b. Melakukan kebijakan dan prosedur terdokumentasi 

terhadap pengunjung. 

c. Melakukan tindakan pengamanan seprti 

menggunakan id card dan finger print scanner 

dalam akses kesuatu ruangan dan penggunaan 

passwore ke setiap akses informasi yang sensitive. 
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Tabel 4.21 Daftar Tindakan Risiko (Lanjutan). 
8 Sistem dan 

Manajemen 

Jaringan 

a. Melakukan perlindungan terhadap informasi 

sensitif ditempat yang aman. 

b. Melakukan bacup data terhadap software dan data 

staf perusahaan mengikuti prosedur dalam 

melakukan perubahan username dan password. 

c. Melakukan prosedur yang terdokumentasi dalam 

melakukan perlindungan terhadap sistem yang ada. 

d. melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan 

jaringan secara rutin. 

9 Pemantauan dan 

Audit Keamanan TI 

a. Melakukan monitoring dan audit terhadap sistem 

dan jaringan didalam perusahaan secara rutin.   

10 Pengesahan dan 

Otorisasi 

a. Melakukan kontrol yang baik sesuai dengan 

kebijakan yang ada. 

b. Melakukan Pembatasan hak akses pengguna 

SIMKPNAS untuk masuk kedalam SIMKPNAS 

sehingga yang tidak berkepentingan tidak dapat 

mengambil suatu data atau informasi pada 

SIMKPNAS yang di terapkan oleh PT.PLN 

SEKTOR. 

11 Manajemen 

Kerentanan 

a. Melakukan prosedur untuk mengelola tingkat 

kerentanan di dalam perusahaan. 

b. Melakukan penilaian atas kerentanan SIMKPNAS 

secara berkala. 

12 Enkripsi a. melakukan pengndalian keamanan sesuai dengan 

kebutuhan pada PT.PLN SEKTOR. 

b. Melakukan perlindungan terhadap informasi yang 

sensitif  

c. melakukan pengelolaan terhadap sistem, router 

ataupun firewall.  

13 Desain dan 

Arsitektur 

Keamanan 

a. melakukan pengololaan sistem desigen dan 

arsitektur keamanan yang baik terhadap sistem 

yang digunakan diperusahaan. 

b. Melakukan pengelolaan diagram baru yang juga 

memiliki topologi jaringan dan arsitektur keamanan 

jaringan, hal ini menunjukan bahwa perusahaan 

selalu melakukan update terhadap desigen dan 

arsitektur keamanan. 

14 Manajemen Insiden a. Melakukan prosedur yang didokumentasikan oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, 

pelaporan, dan peroses tindak lanjut dari insiden 

dan pelanggaran keamanan yang dicurigai terjadi 

4.3.2 Strategi Perlindungan 

Dari daftar tindakan risiko sebagai bentuk praktek keamanan sistem 

informasi statistik rutin, maka dihasilkan strategi perlindungan berdasarkan 

penilaian area praktek keamanan PT. PLN SEKTOR. Strategi perlindungan 
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sebagai usaha peningkatan keamanan penggunaan sistem informasi statistik rutin, 

antara lain:  

1. Praktek keamanan: Kesadaran Keamanan dan Pelatihan                 

Rekomendasi strategi perlindungan yang diberikan untuk PT. PLN 

SEKTOR yaitu harus meningkatkan kesadaran dan pelatihan akan aspek 

keamanan pada PT. PLN SEKTOR. Sebagian besar karyawan mengerti 

akan pentingnya peran keamanan dan tanggung jawab mereka. Namun 

traning akan pelatihan akan aspek keamanan harus dilakukan secara 

berkala. PT. PLN SEKTOR harus melakukan pelatihan akan aspek 

kesadaran dan pelatihan keamanan secara rutin.   

2. Praktek keamanan: Strategi Keamanan  

Strategi perlindungan yang diberikan untuk PT. PLN SEKTOR yaitu PT. 

PLN SEKTOR harus selalu memasukan unsur-unsur dari segi keamanan, 

segi tujuan dan sasaran perusahaan didalamnya. Tujuan dan sasaran pada 

PT. PLN SEKTOR harus didokumentasikan dan dikaji serta diperbarui 

sekaligus didokumentasikan dan hal tersebut dilakukan secara rutin dalam 

priodik tertentu. 

3. Praktek keamanan: Manajemen Keamanan 

Strategi perlindungan pada area praktek manajemen keamanan ini adalah 

perusahaan PT. PLN SEKTOR sudah harus memiliki pengolakasian 

sumber daya yang cukup untuk aktifitas keamanan informasi perusahaan. 

Saat ini manajemen harus melakukan berdasarkan laporan rutin yang berisi 

rangkuman informasi yang berhubungan dengan aspek keamanan, dan 

prosedur mengenai aspek keamanan selalu di-review yang pernah 

dilakukan 

4. Praktek keamanan: Kebijakan Keamanan dan Peraturan 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus memiliki dokumen dan kebijakan yang secara priodik 

diperbarui, perusahaan juga harus memiliki proses yang terdokumentasi 

untuk melakukan evaluasi apakah setiap karyawan perusahaan memiliki 

kebijakan dan prosedur yang telah diberlakukan dan didokumentasikan. 
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5. Praktek keamanan: Manajemen Keamanan dan Kolaborasi 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus memiliki kebijakan dan prosedur dalam melindungi 

informasi ketika bekerja dengan perusahaan lain serta harus memiliki 

dokumen persyaratan untuk melindungi keamanan informasi perusahaan. 

Dan perusahaan harus mempunyai mekanisme resmi, kebijakan, serta 

prosedur untuk bekerja sama dengan perusahaan lain dalam 

mengembangkan kebijakan kesadaran keamanan dan pelatihan perusahaan 

serta harus mengembangkan contingency plan perusahaan. 

6. Praktek keamanan: Perencanaan contigency  

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus melakukan analisa atas operasional, aplikasi-aplikasi dan 

data penting pada perusahaan, serta melakukan dokumentasi dan para 

karyawan harus memahami untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, 

PT. PLN SEKTOR harus merencanakan dan mempertimbangkan rencana 

fisik dalam pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis perusahaan. Akan 

tetapi perusahaan harus memiliki dokumentasi secara formal. 

7. Praktek keamanan: Pengendalian Akses Fisik 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR saat ini harus memiliki pengendalian terhadap akses fisik yang 

baik, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi terhadap prosedur 

pengamanan gedung, adanya kebijakan dan prosedur terdokumentasi 

terhadap pengunjung. PT. PLN SEKTOR juga harus melakukan 

pengecekan secara formal terhadap kantor dan penyedia layanan apakah 

mereka telah memenuhi semua prosedur dalam pengendalian akses fisik. 

Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan.  

8. Praktek keamanan: Pemantauan dan Audit Keamanan Fisik  

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus melakukan audit dan monitoring secara rutin terhadap 

keamanan fisik secara rutin. 
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9. Praktek keamanan: Sistem dan Manajemen Jaringan 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus mengola sistem dan jaringan dengan baik. PT. PLN 

SEKTOR harus melindungi informasi sensitif ditempat yang aman. PT. 

PLN SEKTOR harus memiliki prosedur yang terdokumentasi dalam 

melakukan perlindungan terhadap sistem yang ada, perusahaan juga harus 

melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan jaringan secara rutin.  

10. Praktek keamanan: Pemantauan dan Audit Keamanan TI  

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus melakuakn monitoring dan audit terhadap sistem dan 

jaringan didalam perusahaan secara rutin.   

11. Praktek keamanan: Pengesahan dan Otoritasi 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus melakukan kontrol yang baik sesuai dengan kebijakan 

yang ada. Pembatasan hak akses pengguna SIMKPNAS untuk masuk 

kedalam SIMKPNAS sehingga yang tidak berkepentingan tidak dapat 

mengambil suatu data atau informasi pada SIMKPNAS yang di terapkan 

oleh PT. PLN SEKTOR. 

12. Praktek Keamanan: Manajemen Kerentanan 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus memiliki prosedur untuk mengelola tingkat kerentanan di 

dalam perusahaan, dan prosedur tersebut harus ditinjau secara berkala. 

Perusahaan juga harus melakukan penilaian atas kerentanan SIMKPNAS 

secara berkala. 

13. Praktek keamanan: Enkripsi 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus melakukan pengndalian keamanan sesuai dengan 

kebutuhan untuk melindungi informasi yang sensitif. 
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14. Praktek Keamanan: Perancangan dan Arsitektur Keamanan 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus memiliki sistem desigen dan arsitektur keamanan yang 

baik terhadap sistem yang diguna kan diperusahaan.  

15. Praktek keamanan: Manajemen Insiden 

Strategi perlindungan pada area praktek keamanan ini adalah PT. PLN 

SEKTOR harus memiliki suatu prosedur yang didokumentasikan oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, pelaporan, dan peroses 

tindak lanjut dari insiden dan pelanggaran keamanan yang dicurigai 

terjadi.  

 

 


