
        BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Salah satu instansi pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah adalah 

Diskominfotik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik) Provinsi Riau, 

khususnya membidangi urusan komunikasi dan informatika, dalam hal 

memberikan layanan publik secara terbuka dan efisien kepada publik. Penerapan 

smart governance merupakan salah satu tujuan dan fungsi dari e-Government pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Saat ini, 

permasalahan keamanan informasi menjadi sorotan penting bagi setiap instansi, 

khususnya di Diskominfotik Provinsi Riau, bahwa berkaitan dengan infrastruktur 

SI dan TI perlu dilakukan suatu penilaian dengan menggunakan standar.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di Diskominfotik 

Provinsi Riau, masih banyak terdapat tantangan terkait keamanan informasi, antara 

lain adalah terkait keamanan informasi belum pernah dilakukan penilaian 

berdasarkan standar (best practice), adapun kebijakan ataupun SOP dalam 

mengoperasikan Infrastruktur SI dan TI masih dalam tahap pengembangan, masih 

kurangnya kesadaran terhadap keamanan informasi (sebagai contoh, hak akses 

yang diberikan kepada setiap karyawan Diskominfotik Provinsi Riau belum 

digunakan dengan baik, masih banyak terdapat akses ilegal), serta kelemahan 

maupun ancaman keamanan informasi masih dapat ditemukan, misalnya PC 

ataupun laptop pernah diserang oleh virus seperti ransomware, salah satu website 

yang dikelola pernah di hacker (web deface), pernah kehilangan data atau 

kerusakan data yang disebabkan oleh beberapa hal seperti gangguan perangkat 

keras, permasalahan listrik, gangguan petir dan lain sebagainya.  

Dari permasalahan di atas, Diskominfotik Provinsi Riau perlu dilakukan 

penilaian terkait keamanan informasi. Penilaian (assessment) yang akan dilakukan 

adalah penilaian resiko yang bertujuan untuk menilai seluruh asset dan mengukur 

tingkat kematangan dari kontrol keamanan informasi yang diterapkan. Dengan 

membangun sistem penilaian keamanan informasi, diharapkan dapat menilai 
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keamanan informasi berdasarkan aspek smart governance, baik dari segi kebijakan, 

perencanaan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi menggunakan standar 

ISO/IEC 27001. 

Dalam melakukan penilaian (assessment) terhadap keamanan informasi 

pada lembaga publik dan pemerintahan banyak aspek yang harus diperhatikan, 

seperti standar yang telah digunakan (standar internasional) yang termasuk kedalam 

SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) yaitu keluarga ISO/IEC 27000 

sebagai manajemen keamanan informasi yang menyediakan kontrol keamanan 

informasi secara lengkap, sebagai berikut : ISO/IEC 27001 – persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam membangun SMKI, ISO/IEC 27002 – kode praktek SMKI, 

ISO/IEC 27003 – panduan atau pelaksanaan SMKI, ISO 27004 – matriks dan 

pengukuran SMKI, ISO/IEC 27005 – manajemen resiko keamanan informasi, 

ISO/IEC 27006 – persyaratan sertifikasi SMKI dan ISO/IEC 27007 – pedoman 

audit SMKI, COSO – sebagai kontrol proses keuangan, COBIT – kontrol informasi 

teknologi informasi dan lain sebagainya.  

Menurut (Sarno & Iffano, 2009), banyak standar yang dapat dijadikan 

referensi dalam membangun SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi). 

Tidak ada acuan baku dalam menggunakan standar yang akan dipilih pada suatu 

organisasi, melainkan tergantung dari pihak organisasi itu sendiri. Pada penelitian 

ini, terkait keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001 sebagai 

persyaratan standar untuk membangun keamanan informasi. Beberapa hal yang 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan standar ini adalah ISO/IEC 27001 fleksibel 

untuk penilaian keamanan informasi dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan  

organisasi baik sektor publik, komersial maupun swasta, tujuan organisasi, 

persyaratan keamanan, proses bisnis serta dapat disesuaikan dengan ukuran dari 

struktur organisasi. Standar ISO/IEC 27001 terdiri dari 11 klausul kontrol 

keamanan, 39 kontrol objektif dan 133 kontrol keamanan yang menerapkan kontrol 

keamanan informasi yang dapat diterima secara umum dan dapat mengembangkan 

pedoman pengelolaan keamanan informasi milik organisasi. Adapun 11 klausul 

kontrol keamanan informasi ISO/IEC 27001 adalah sebagai berikut: Klausul 5 

Kebijakan Keamanan, Klausul 6 Organisasi Keamanan Informasi, Klausul 7 
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Manejemen Asset, Klausul 8 Keamanan Sumber Daya Manusia, Klausul 9 

Keamanan Fisik dan Lingkungan, Klausul 10 Manajemen Komunikasi dan Operasi, 

Klausul 11 Kontrol Akses, Klausul 12 Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sistem Informasi, Klausul 13 Manajemen Insisden Keamanan Informasi, Klausul 

14 Manajemen Kelangsungan Bisnis, Klausul 15 Kepatuhan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan keamanan informasi dengan judul penelitian “Sistem 

Penilaian Keamanan Informasi Menggunakan Standar ISO/IEC 27001 

Berdasarkan Aspek Smart Governance (Studi Kasus : Diskominfotik Provinsi 

Riau)”. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka di ambil rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membuat perencanaan penilaian (assessment) keamanan 

informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem penilaian keamanan 

informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001? 

3. Bagaimana hasil penilaian (assessment) keamanan informasi dari 

implementasi sistem penilaian keamanan informasi menggunakan standar 

ISO/IEC 27001? 

1.3 Batasan Masalah 
Berikut adalah batasan masalah yang dibuat agar cakupan penelitian tidak 

terlalu luas dan sesuai dengan tujuan penelitian: 

1. Sistem penilaian keamanan informasi yang dibuat terdiri dari fitur penilaian 

resiko dengan hasil akhir adalah level resiko asset dan kriteria penerimaan 

resiko, fitur kuesioner yang hasilnya berupa tingkat kematangan (maturity 

level) keamanan informasi dengan aspek penilaian menggunakan CMMI. 

2. Dalam melakukan penilaian (assessment) terhadap keamanan informasi 

menggunakan beberapa klausul atau kontrol keamanan informasi dari 

ISO/IEC 27001, sesuai kesepakatan dengan pihak Diskominfotik Provinsi 

Riau yaitu, sebagai berikut: 
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a. Klausul 5  Kebijakan Keamanan  

b. Klausul 6 Organisasi Keamanan Informasi 

c. Klausul 8 Pengamanan Terhadap Sumber Daya Manusia 

d. Klausul 10 Manajemen Komunikasi dan Operasional 

e. Klausul 12 Akuisisi Sistem Informasi, Pembangunan dan Pemeliharaan  

f. Klausul 13 Manajemen Insiden Keamanan Informasi 

1.4 Tujuan Penelitian 
Merancang dan membangun sistem penilaian keamanan informasi yang 

dapat menjadi aplikasi penilaian terhadap keamanan informasi dengan 

menggunakan standar dari ISO/IEC 27001. Dari hasil sistem diharapkan dapat 

mengetahui dan meningkatkan keamanan sistem informasi dari kondisi yang 

seharusnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami 

laporan penelitian, maka dibuat kerangka laporan dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan laporan 

tugas akhir.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori-teori umum dan khusus berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung hingga selesai. 

BAB IV     ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan analisa permasalahan dan perancangan sistem 

yang dibangun yaitu sistem penilaian keamanan informasi. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menampilkan hasil dan pembahasan dari implementasi 

sistem yang dibangun serta dengan penjelasan hasil pengujiannya. 

BAB VI     PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


