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2.1 Keamanan Informasi 

Keamanan informasi merupakan penjagaan informasi dari seluruh ancaman 

yang mungkin terjadi dalam upaya memastikan, menajmin kelangsungan bisnis 

(business continuity), meminimalisir resiko bisnis (reduce businiss risk) dan dapat 

memaksimalkan pengembalian peluang bisnis. Pentingnya keamanan informasi 

terhadap ancaman yang muncul telah berubah drastis secara dramatis dalam 

delapan tahun terakhir. Informasi sehari-hari sedang dikumpulkan, diproses,   

disimpan dan ditransmisikan dalam berbagai bentuk termasu format elektronik, 

fisik dan verbal dan dalam semua jenis organisasi. Semua hal ini dilakukan dengan 

menggunakan sejumlah perangkat, sistem dan layanan termasuk smartphone, 

personal computer, server, workstation, sistem jaringan telekomunikasi, sistem 

industri, sistem kontrol lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, organisasi 

yang berusaha untuk mencapai tujuan dan fungsi bisnis berada dalam suasana yang 

sangat kompleks (ISO/IEC27002, 2013). 

Faktor keamanan informasi menjadi salah satu aspek pertimbangan penting 

dalam menjaga keutuhan (integrity), ketersediaan (availability) dan kerahasiaan 

(confidentiality) (Riawan, 2014). Menurut (ISO/IEC 27002, 2013) tentang 

Information Security Management System. Keamanan Informasi memiliki kontrol 

keamanan yang berguna sebagai upaya perlindungan dari berbagai macam 

ancaman, memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan resiko bisnis serta 

dapat meningkatkan investasi dan peluang bisnis.  

Menurut (Salazar, 2005), contoh tinjauan keamanan informasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Physical Security merupakan strategi yang memfokuskan untuk 

mengamankan pekerja atau anggota organisasi, asset fisik, dan tempat kerja 

dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, 

dan bencana alam. 
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2. Personal Security yang overlap dengan “physical security” dalam 

melindungi orang-orang dalam organisasi. 

3. Operation Security merupakan strategi yang memfokuskan untuk 

mengamankan kemampuan dari organisasi untuk bekerja tanpa adanya 

gangguan. 

4. Communication Security bertujuan sebagai mengamankan media 

komunikasi, teknologi komunikasi beserta isinya dan kemampuan dalam 

memanfaatkan alat untuk terealisasinya tujuan dari organisasi. 

5. Network Security adalah pengamanan peralatan jaringan data organisasi, 

jaringan beserta isinya dan keamampuan dalam memanfaatkan alat untuk 

tercapinya tujuan organisasi. 

Setiap komponen di atas berkontribusi dalam program keamanan informasi 

secara keseluruhan. Keamanan informasi merupakan perlindungan terhadap 

informasi, termasuk sistem dan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan 

mengirimkannya. Keamanan informasi dari berbagai ancaman dapat menjamin 

keberlangsungan usaha, meminimalisasi kerusakan yang di akibatkan oleh 

ancaman dan mempercepat kembalinya investasi dan peluang usaha. 

2.2 Smart Governance 
Smart Governance atau dikenal dengan tata kelola pemerintahan yang 

cerdas merupakan kunci utama dalam pembentukan smart city. Pemerintah sebagai 

bagian yang fundamental dari suatu negara mempunyai tugas membentuk 

paradigma kehidupan yang baik kepada masyarakat, salah satu sarana dalam 

membantu tugas tersebut adalah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. 

Berdasarkan (e-Government, APTIKA, & Kemkominfo, 2015), untuk mendukung 

adanya smart city, pemerintah Indonesia membuat PeGI (Pemeringkatan e-

Government Indonesia) yang merupakan suatu pemodelan yang dikelola oleh 

Direktorat e-Government, Kemkominfo, Direktorat Jenderal Aplikasi dan 

Telematika yang bertujuan sebagai solusi untuk menganalisis e-Government atau 

melihat pemetaan kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Kegiatan PeGI di Indonesia saat ini melibatkan instansi pemerintah diseluruh 

Indonesia. 
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Menurut (Tampubolon, 2016), sesuai dengan konsep smart city, instansi 

pelayanan publik atau instansi pemerintahan haruslah memiliki tata kelola IT yang 

baik dan memperhatikan aspek keamanan informasi, karena tidak menutup 

kemungkinan terjadinya serangan-serangan terhadap keamanan data yang tidak 

dapat terhindarkan. Serangan-serangan yang dimaksud pada dasarnya dilakukan 

terhadap asset-asset perusahaan atau instansi yang penting. Beberapa asset antara 

lain dapat berupa informasi, asset perangkat lunak, asset perangkat keras, asset 

fisik, layanan, orang maupun asset yang tidak terukur (intangible) misalnya image 

perusahaan.  

Berdasarkan konsep gerakan menuju 100 smart city di Indonesia, program 

smart city memiliki misi khusus yaitu menggerakkan suatu daerah dari e-

Government menuju smart e-Government (smart governance). Peranan e-

Government dalam pemerintahan (Diskominfo) dapat menjunjung integritas dan 

interoperabilitas sehingga dapat terwujud suatu City Operation Center (COC) 

dalam menciptakan ekosistem smart city di Indonesia seperti yang diharapkan 

(Amran, 2017). Smart Governance atau dikenal sebagai tata kelola pemerintahan 

yang cerdas adalah salah satu elemen dasar dalam mewujudkan Smart City. 

Kesuksesan tata kelola pemerintahan memiliki ketergantungan terhadap tata kelola 

IT baik dari segi kebijakan, perencanaan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi.  

Salah satu cara untuk mengetahui status keamanan informasi dan 

mewujudkan smart governance pada suatu instansi adalah dengan memperhatikan 

keamanan informasi dan melakukan risk assessment atau melakukan penilaian 

keamanan informasi berdasarkan standar (best practice). Pemerintah sebagai 

bagian yang fundamental dari suatu negara mempunyai tugas membentuk 

paradigma kehidupan yang baik kepada masyarakat, salah satu sarana dalam 

membantu tugas tersebut adalah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. 

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan 

terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, adil, demokrasi serta 

kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Adapun syarat-syarat untuk 

mewujudkan smart governance terdiri dari tiga bagian utama dalam 

implementasiannya, yaitu sebagai berikut: (Kemkominfo, 2017). 
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1. Pelayanan publik atau keterbukaan informasi publik. Dalam 

implementasinya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh dari 

pemanfaatan teknologi informasi seperti penyediaan sistem informasi, baik 

berbasis web maupun mobile (pembuatan KTP, SIM dan lain sebagainya), 

penyediaan layanan administrasi keuangan yang efektif, hemat waktu, 

terstruktur dan tertata baik dalam penyimpanan data dan informasi terkait 

layanan publik. 

2. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam penentuan secara langsung atau 

online. Dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah disediakan, 

masyarakat dapat berpartisipasi dan menggunakan fasilitas sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsinya. 

3. Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy) terdiri dari tata kelola 

birokrasi pada keadilan (fairness), bertanggung jawab (accountability) dan 

keterbukaan (transparency). Sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. 

Beberapa hal di atas perlu meninjau aspek keamanan informasi dalam hal 

kelangsungan proses bisnis agar berjalan dengan lancar, baik dari segi kebijakan, 

perencanaan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi. 

Penerapan smart governance merupakan salah satu tujuan dan fungsi dari 

e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Diskominfotik (Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik) Provinsi Riau. Sesuai dengan visi 

Diskominfotik Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Layanan Komunikasi, 

Informatika, dan Statistik yang Handal dan Berdaya Saing”. Sedangkan misinya 

adalah “Mewujudkan Manajemen Penyelenggaran Pemerintah yang Baik (Good 

Governance), efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel”. Salah satu 

contoh mewujudkan visi dan misinya, Diskominfotik Provinsi Riau telah 

menyelenggarakan sosialisasi tentang keamanan sistem informasi dan bimbingan 

teknis helpdesk. Hal ini membuktikan bahwa sudah ada bentuk penerapan konsep 

smart governance. Dari hasil sosialisasi tersebut terdapat poin penting seperti 

masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dari sistem 

informasi (Diskominfotik, 2017). 
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2.3 SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) 
SMKI merupakan suatu proses yang disusun berdasarkan pendekatan resiko 

bisnis untuk merencanakan (Plan), mengimplementasikan dan mengoperasikan 

(Do), memonitor dan mengkaji ulang (Check) serta memelihara dan meningkatkan 

(Act) keamanan informasi. Adapun hubungan SMKI dan Teknologi Informasi 

dalam menerapkan keamanan informasi tidak dapat terpisahkan. Dalam artian, jika 

suatu organisasi ingin mempertimbangkan keamanan informasi, harus mengerti 

proses penerapan SMKI. Dalam membangun SMKI mengadopsi siklus PDCA 

(Plan – Do – Check – Act) yang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 

 
Gambar 2.1 Siklus PDCA dalam Aplikasi SMKI 

Keterangan : 

1. Plan merupakan tahap perencanaan perancangan SMKI. Pada tahapan 

implementasinya adalah membangun komitmen, kebijakan, kontrol, 

prosedur, instruksi kerja dan lain sebagainya. sehingga terciptalah SMKI 

sesuai dengan yang di inginkan. 

2. Do merupakan tahapan pengimplementasian dan operasi dari kebijakan, 

kontrol, proses dan prosedur SMKI yang sudah direncanakan pada tahap 

sebelumnya. 

3. Check merupakan tahapan mengenai kegiatan pelaksanaan SMKI termasuk 

peninjauan dan tahapan pra-audit. 

4. Act merupakan tahapan perbaikan dan pengembangan SMKI dan langkah-

langkah PDCA akan dilakukan sesuai dengan siklusnya, sehingga SMKI 

dapat tercapai dengan baik. 
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2.4 ISO/IEC 27001 
Standar Keamanan Informasi ISO/IEC 27001 merupakan dokumen 

standarisasi yang tergolong kedalam SMKI (Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi) dan merupakan seri dari ISO/IEC 27000. Standar ISO/IEC 27001 

diterbitkan oleh ISO dan IEC pada Oktober 2005. Standar ISO/IEC 27001 berasal 

dari BS 7799-2 yang ditujukan untuk digunakan bersama dengan ISO/IEC 27002 

yang dapat memberikan daftar tujuan pengendalian keamanan informasi dan 

merekomendasikan suatu pengendalian keamanan yang spesifik. Disetiap bagian 

standar ISO/IEC 27001 mempunyai kategori kontrol keamanan yang berisi: 

• Tujuan pengendalian yang menyatakan apa yang harus dicapai; 

• Satu atau lebih kontrol yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan 

pengendalian; 

• Panduan pelaksanaan dan informasi terkait lainnya berguna untuk 

memahami kontrol dan proses implementasi. 

Standar ISO/IEC 27001 dikelompokkan menjadi tiga kelompok kebutuhan 

kontrol keamanan yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 
Tabel 2.1 Kebutuhan Kontrol Keamanan 

Kategori  
Kebutuhan 

No.  
Klausul 

Klausul  
Kontrol Keamanan 

Manajemen atau 
Organisasi 

5 Kebijakan Keamanan (Security Policy) 

6 Organisasi Keamanan Informasi (Organization of Information 
Security) 

7 Manajemen Asset (Asset Management) 
15 Kepatuhan (Compliance) 

Teknikal 

8 Pengamanan SDM (Human Resource Security) 

9 
Keamanan Lingkungan dan Fisik (Physical and 
Environmental Security) 

11 Kontrol Akses (Access Control) 

12 
Sistem Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan 
(Information System Acquisition Development and 
Mantenaince) 

Operasional 

10 Komunikasi dan Manajemen Operasional (Communication 
and Operation Management) 

13 
Manajemen Insiden Keamanan Informasi (Information 
Security Incident Management) 

14 
Manajemen Kelangsungan Bisnis (Business Continuity 
Management) 
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Standar ISO/IEC 27001 terdiri dari 11 klausul, secara kolektif terdiri dari 

39 kontrol objektif/keamananan utama serta 133 kontrol. Penjelasan lebih 

ringkasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 
Tabel 2.2 Ringkasan Jumlah Kunci Klausul dari Standar ISO/IEC 27001 

Klausul 
Jumlah 

Kontrol Objektif Kontrol 

5 1 2 
6 2 11 
7 2 5 
8 3 9 
9 2 13 
10 10 32 
11 7 25 
12 6 16 
13 2 5 
14 1 5 
15 3 10 

Total: 11 Total: 39 Total: 133 

Penjelasan tentang detail (klausul, kontrol objektif dan kontrol) dari struktur 

ISO/IEC 27001 dapat dilihat pada lampiran A yang akan digunakan dalam 

penilaian penelitian ini. 

2.5 Penilaian Resiko (Risk Assessment) 
Penilaian resiko merupakan tahap pertama dalam manajemen resiko. 

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui ancaman (threat) yang berpotensi 

mengganggu berjalannya proses bisnis dan kelemahan (vulnerability) yang 

mungkin dimiliki oleh organisasi. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penilaian 

resiko ini adalah sebagai berikut : (Sarno & Iffano, 2009) 

2.5.1 Identifikasi Asset 

Asset harus di identifikasi dan diklasifikasi berdasarkan cakupan atau ruang 

lingkup SMKI. Tabel 2.3 berikut merupakan contoh identifikasi asset: 
Tabel 2.3 Contoh Identifikasi Asset 

Jenis Asset Nama Asset 

Dokumen (Document) Data Laporan Keuangan 

Perangkat Lunak (Software) Sistem Operasi 

Perangkat Keras (Hardware) Server 

Asset Pendukung (Support Asset) Rak Server 
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Asset yang sudah di identifikasi, maka akan dihitung nilainya. Cara 

menghitungnya berdasarkan aspek keamanan informasi yaitu: kerahasiaan 

(Confidentiality), keutuhan (Integrity) dan ketersediaan (Availability). Tabel 2.4 

berikut merupakan kriteria penilaian asset: 
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Asset 

Parameter Kriteria Nilai Keterangan 

Confidentiality 
(NC) 

Public 1 Asset dapat di akses oleh siapapun. 
Internal Use Only 2 Asset dapat di akses oleh pihak internal. 

Private 3 Asset dapat di akses sesuai dengan tugas yang 
diberikan. 

Integrity (NI) 

No. Impact 1 
Ketergantungan dan kehandalan asset tidak 
mempengaruhi proses bisnis. 

Mirror Incident 2 
Ketergantungan dan kehandalan asset mempunyai 
pengaruh sedang. 

Unacceptable 
Damage 3 

Gangguan integritas tidak dapat ditolerir, 
mengganggu jalnanya proses bisnis 

Availability (NA) 
 

Low / No. 
Availability 1 Ketersediaan terhadap asset tidak mempengaruhi 

organisasi. 
Office Hours 
Availability 2 

Ketersediaan terhadap asset harus tersedia saat 
jam kerja. 

Very High 
Availability 3 Ketersediaan asset harus selalu tersedia. 

Rumus menghitung nilai asset berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut: 

Nilai Asset = NC + NI + NA 

Keterangan : 

NC = Nilai Confidentiality sesuai nilai yang dipilih 

NI = Nilai Integrity sesuai nilai yang dipilih 

NA = Nilai Availability sesuai nilai yang dipilih 

Contoh tabel perhitungan nilai asset dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut: 
Tabel 2.5 Contoh Perhitungan Nilai Asset 

ID Asset Kategori Asset Nama Asset NC NI NA Nilai Asset 

DC-001 Dokumen MOU 2 3 2 7 

HD-001 Perangkat Keras Server 2 2 1 5 

SW-001 Perangkat Lunak Sistem Monitoring 2 2 2 6 

AS-001 Asset Pendukung Rak Server 2 3 1 6 

2.5.2 Mengidentifikasi Ancaman dan Kelemahan Asset 

Setelah nilai asset teridentifikasi maka ditentukanlah probabilitas 

kemunculan ancaman atau kelemahan dengan menggunakan rentang nilai pada 

tabel 2.6 sebagai berikut: 



 

 II-9 

Tabel 2.6 Rentang Nilai Probabilitas Ancaman 

Probabilitas 
Rerata 

Probabilitas 
Keterangan 

Low 0.1 – 0.3 
Tidak pernah terjadi 

Tidak terjadi lebih satu kali dalam waktu 1 tahun 

Medium 0.4 – 0.6 Pernah terjadi dalam waktu 1 bulan 

High 0.7 – 1.0 

 

Sering terjadi dalam waktu 1 tahun terakhir 

Memiliki potensi terjadi kembali 

Setelah nilai asset atau ancaman dihitung, maka dapat diketahui peluang 

atau probabilitas nilai ancaman yang akan terjadi dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Nilai Ancaman (NT) = S PO / S Ancaman 

Keterangan : 

S PO  = Jumlah Probability of Occurance 

S Ancaman  = Jumlah ancaman terhadap informasi 

Perhitungan probabilitas terjadinya ancaman dapat dilihat pada tabel 2.7 

berikut: 
Tabel 2.7 Contoh Perhitungan Probabilitas Terjadinya Ancaman 

ID Asset Nama Asset Kejadian Jenis Probabilitas 
Nilai 

Probabilitas 

DC-001 MOU 
Pencurian 

Dokumen 
Ancaman Low 0.1 

HD-001 PC 
Hardware 

Failure 
Kelemahan Medium 0.4 

HD-001 Server Akses Ilegal Ancaman Low 0.1 

Total Ancaman = 3 0.6 

Tabel 2.7 di atas dapat dihitung Nilai Ancaman (NT) = S PO / S Ancaman 

                                                                                     = 0.6 / 3  

                                                                                      = 0.2 

2.5.3 Analisa Dampak Bisnis/BIA (Business Impact Analysis) 

Analisa dampak bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh 

resiko yang di akibatkan oleh ancaman atau kelemahan terhadap jalannya proses 

bisnis. Rentang nilai probabilitas dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut: 
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Tabel 2.8 Rentang Nilai BIA 
Batas Toleransi Nilai Skala/BIA Keterangan 

< dari 1 minggu 1 Not Critical 

1 hari s/d 2 hari 2 Minor Critical 

< 1 hari 3 Mayor Critical 

< 12 jam 4 High Critical 

< 1 jam 5 Very High Critical 

Berikut adalah contoh nilai BIA pada masing-masing asset dapat dilihat 

pada tabel 2.9 berikut: 
Tabel 2.9 Contoh Nilai BIA Asset 

Fasilitas Informasi Dampak Nilai Skala/BIA 

Admin PC Pelaporan Tertunda 1 

Main Server Operasi Terhenti 2 

2.5.4 Penentuan Nilai Resiko (Risk Value) 

Nilai resiko bertujuan untuk memberikan gambaran dari seberapa akibat 

yang akan diterima organisasi baik itu berupa ancaman maupun kelemahan. Untuk 

menentukan nilai resiko dari asset yang sudah teridentifikasi dapat menggunakan 

metode pada tabel 2.10 dan untuk contoh penilaian resiko dapat dilihat pada tabel 

2.11 berikut: 
Tabel 2.10 Metode Penilaian Resiko 

Metode Kualitatif Metode Kuantitatif 

Nilai resiko ditentukan dengan range: 

• Low Risk (resiko diterima kecil) 

• Medium Risk (resiko diterima sedang) 

• High Risk (resiko diterima tinggi) 

Dapat dihitung dengan rumus berikut: 

Risk Value = NA x BIA x NT 

Keterangan : 

NA  : Nilai Asset 

BIA : Analisa Dampak Bisnis 

NT  : Nilai Ancaman 

Tabel 2.11 Contoh Penilaian Resiko 
ID Asset Nama Asset Nilai Ancaman Nilai Resiko Level Resiko 

DC-001 MOU 0.0 0.0 Low Risk 

HD-001 PC 0.11 3.96 High Risk 

HD-001 Server 0.11 1.98 Medium Risk 

 Cara untuk mengidentifikasi level resiko di atas menggunakan matriks 3x3 

yaitu matriks level resiko, dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut: 
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Tabel 2.12 Matriks Level Resiko 

Probalitas 
Ancaman 

Dampak Bisnis 

Not Critical 
(1) 

Minor Critical  
(2) 

Mayor 
Critical (3) 

High Critical 
(4) 

Very High 
Critical  

(5) 

Low 

(0.1) 

Low 

0.1 

Low 

0.2 

Low 

0.3 

Low 

0.4 

Low 

0.5 

Medium 

(0.5) 

Low 

0.5 

Medium 

1 

Medium 

1.5 

Medium 

2 

Medium 

2.5 

High 

(1.0) 

Medium 

1 

Medium 

2 

High 

3 

High 

4 

High 

5 

2.5.5 Kriteria Penerimaan Resiko 

Setelah nilai resiko atau level resiko di dapatkan, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan tindakan dalam penanganan resiko yaitu menentukan kriteria 

penerimaan resiko. Berdasarkan panduan dari standar ISO/IEC 27001 terdapat 4 

pilihan kriteria penerimaan resiko sebagai berikut: 

1. Resiko Diterima (Risk Acceptance), resiko dapat diterima karena 

mempunyai dampak kecil atau tidak membahayakan terhadap proses bisnis 

yang ada pada organisasi. 

2. Resiko Direduksi (Risk Reduction), resiko diterima dengan melakukan 

beberapa tindakan pencegahan berdasarkan kontrol keamanan untuk 

mengurangi dampak yang ada, sehingga resiko yang ada berkurang dan 

tidak membahayakan proses bisnis organisasi. 

3. Resiko Ditolak (Risk Avoidance), resiko ditolak dengan cara 

menghilangkan atau menonaktifkan asset hingga dapat menemukan solusi 

terbaik yang dapat mengurangi resiko. Biasanya pada penanganan resiko ini 

memberikan bahaya terhadap proses bisnis organisasi, sehingga keputusan 

yang di ambil adalah menghindari resiko. 

4. Resiko Dialihkan (Risk Transfer), resiko di alihkan kepada pihak ketiga 

seperti vendor dari aplikasi, praktisi infrastruktur dan lain sebagainya atau 

kepada ahli atau teknisi yang bertugas untuk memperbaiki berdasarkan 

kontrak baru maupun lama yang dilakukan. 
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Berikut merupakan tabel matriks kriteria penerimaan resiko yang dapat 

dijadikan sebagai panduan oleh organisasi, dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut: 
Tabel 2.13 Matriks Kriteria Penerimaan Resiko 

Probalitas Ancaman 

(PA) 

Biaya Pemulihan (BP) 

LOW MEDIUM HIGH 

HIGH Risk Acceptance Risk Avoidance Risk Transfer 

MEDIUM Risk Acceptance Risk Reduction Risk Transfer 

LOW Risk Acceptance Risk Reduction Risk Transfer 

 HIGH MEDIUM LOW 

 Biaya Transfer Resiko (BR) 

Tabel matriks kriteria penerimaan resiko merupakan hubungan antara 

variabel berikut : probabilitas ancaman (threat probability), biaya pemulihan 

(recovery cost) akibat atau dampak dari penerimaan resiko, biaya transfer resiko 

(risk transfer cost) kepada pihak ketiga. Tabel 2.13 di atas menggunakan prinsip 

logika AND, untuk penjelasannya sebagai berikut: 

- Jika salah satu variabel berlogika LOW maka resiko diterima dan sebaliknya 

jika salah satu nilai variabel berlogika HIGH maka resiko ditolak. 

- Kriteria resiko diterima dapat dikembangkan dengan kriteria tambahan 

sebagai berikut: 

a) Jika biaya pemulihan lebih kecil daripada biaya transfer resiko, 

maka resiko diterima dengan status risk acceptance; 

b) Jika biaya pemulihan lebih besar daripada biaya transfer resiko, 

maka resiko diterima dengan status risk transfer; 

c) Jika biaya pemulihan sama dengan biaya transfer resiko, maka 

resiko diterima dengan status risk reduction, yaitu direduksi dengan 

menggunakan pengendalian kontrol keamanan sampai pada level 

diterima oleh organisasi, kecuali jika probabilitas ancaman bernilai 

HIGH maka resiko ditolak (risk avoidance). 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut yaitu tabel 

kebenaran kriteria penerimaan resiko: 
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Tabel 2.14 Kebenaran Kriteria Penerimaan Resiko 

PA BP BR Nilai Kriteria 

LOW LOW HIGH LOW Risk Acceptance 

MED LOW HIGH LOW Risk Acceptance 

HIGH LOW HIGH LOW Risk Acceptance 

LOW  MED MED LOW Risk Reduction 

MED MED MED MED Risk Reduction 

HIGH MED MED MED Risk Avoidance 

LOW HIGH LOW LOW Risk Transfer 

MED HIGH LOW LOW Risk Transfer 

HIGH HIGH LOW LOW Risk Transfer 

2.6 Uji Tingkat Kematangan (Maturity Level) 
Uji kematangan merupakan proses model kematangan yang dapat 

membantu pendefenisian dan pemahaman proses dari suatu organisasi. Adapun 

gambaran langkah dalam melakukan uji kematangan dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Penilaian atau pembobotan uji kematangan dari hasil pertanyaan. 

2. Perhitungan rata-rata dari hasil pertanyaan ke pernyataan. 

3. Perhitungan rata-rata dari hasil pernyataan sehingga di dapatkan hasil dari 

uji kematangan. 

Indeks pemetaan uji kematangan menggunakan CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) adalah pada tabel 2.12 berikut: 
Tabel 2.15 Tingkat Kematangan (Maturity Level) CMMI 

0 1 2 3 4 5 
      √      

0-0 1-1.9 2-2.9 3-3.9 4-4.9 4.5-5 

Sumber : (SANS, 2003) 

CMMI memiliki 5 tingkat kematangan proses sebagai berikut : 

• Level 0 (Non-Existent) : status kesiapan keamanan informasi tidak diketahui 

atau tidak mengetahui masalah dan tidak ada kontrol sama sekali. 

• Level 1 (Initial/AdHoc) : mengetahui masalah, tetapi tidak ada standar 

dalam pengelolaan proses, tidak terdokumentasi serta tingkat kesadaran atas 

tanggung jawab masih rendah. 

• Level 2 (Limited/Repeatable but Intuitive) : kontrol keamanan masih dalam 

dalam tahap pengembangan atau upaya pengamanan sudah ada secara 
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teknis namun belum dilakukan secara efektif, dokumentasi terbatas sebagai 

pendukung. 

• Level 3 (Defined Process) : sistem keamanan informasi sudah memiliki 

acuan dan keamanan telah terdokumentasi, evaluasi sudah berjalan namun 

belum terstruktur, secara umum pihak-pihak keamanan informasi sudah 

sadar tanggung jawabnya masing-masing tetapi belum ada pengukuran 

kepatuhan. 

• Level 4 (Managed and Measureable) : terdapat pengukuran efektivitas 

kontrol keamanan, sudah terdokumentasi, insiden diselesaikan secara 

formal, akan tetapi tidak ada bukti pada tiap kontrol yang memerlukan 

perbaikan. 

• Level 5 (Optimized) : kontrol keamanan telah disempurnakan sehingga 

sesuai dengan standar (best practice). 
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2.7 Penelitian Terkait 
Berikut merupakan rangkuman dari penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dalam penelitian saat ini, dapat dilihat pada 

tabel 2.16 berikut: 
Tabel 2.16 Penelitian Terkait Penilaian Keamanan Informasi 

No Judul/Jurnal Masalah Penelitian 
Metode/ 

Standar 
Hasil Penelitian Keterangan Future Research 

1 

(Andriyanto, Sihwi, 

& Anggrainingsih, 

2016) 

 

An Expert System 

For Risk Assessment 

Of Information 

System Security 

Based On ISO 27002 

 

2016 Knowledge 

Engineering and 

Aplication (ICKEA), 

IEEE Publisher. 

Keamanan sistem 

informasi pada 

perusahaan merupakan 

elemen penting yang 

harus memperoleh 

perhatian lebih pada 

setiap perusahaan 

karena serangan 

terhadap keamanan data 

pada perusahaan tidak 

mungkin terhindarkan. 

Metode Forward 

Chaining untuk 

menentukan rule 

dan skoring 

dalam sistem 

pakar dan Standar 

Penilaian 

menggunakan 

ISO/IEC 27002 

Sistem pakar yang di 

usulkan memiliki 

tingkat kesesuaian 

hasil risk assessment 

87.72%. Dengan 

adanya integrasi dari 

sistem pakar dan risk 

assessment maka 

dapat dilihat gambaran 

tingkat keamanan 

suatu perusahaan dan 

juga dapat membantu 

dalam melakukan 

audit keamanan 

informasi. 

Penelitian ini 

merupakan salah 

satu cara yang 

digunakan untuk 

mengetahui status 

keamanan 

perusahaan dengan 

melakukan risk 

assessment. 

Mengurangi nilai false 

alarm rate dan kesalahan 

non-fatal pada penelitian ini, 

maka penelitian berikutnya 

dapat dikembangkan dengan 

memberikan pertanyaan 

tambahan seputar teknis IT 

yang dijawab dengan pilihan 

‘sedang direncanakan’ 

sehingga dapat diketahui 

sejauh mana rencana 

tersebut direalisasikan oleh 

perusahaan. 
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No Judul/Jurnal Masalah Penelitian 
Metode/ 

Standar 
Hasil Penelitian Keterangan Future Research 

2 

(Nancylia, 

Mudjtabar, Sutikno, 

& Rosmansyah, 

2014) 

 

The Measurement 

Design of 

Information 

Security 

Management 

System 

 

2014 

Telecommunication 

System Service and 

Application (TSSA), 

IEEE Publisher. 

 

Penggunaan informasi 

oleh pihak yang 

bertanggung jawab 

dapat digunakan untuk 

tujuan yang negatif dan 

dapat merugikan 

organisasi. Oleh karena 

itu, keamanan informasi 

harus diterapkan dengan 

benar untuk 

menghindari dampak 

kerugian terhadap 

organisasi. 

Standar SMKI 

yang digunakan 

adalah ISO/IEC 

27000 : 2014, 

ISO/IEC 27001 : 

2013, ISO/IEC 

27002 : 2013. 

Sedangkan untuk 

pengukuran 

efektivitas 

menggunakan 

ISO/IEC 27004 

Desain pengukuran 

SMKI meliputi 

seluruh proses dari 

Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi. 

Dengan standar 

internasional yang 

diterapkan 

diharapkan dapat 

menjadi acuan 

berbagai organisasi. 

Karena dalam 

membuat desain 

pengukuran SMKI 

mengadopsi best 

practice 

berdasarkan standar 

ISO/IEC. 

Penelitian selanjutnya yang 

lebih spesifik terhadap 

keamanan informasi dapat 

menggunakan standar 

ISO/IEC lainnya seperti 

ISO/IEC 27005 yang 

membahas khusus untuk 

Manajemen Resiko. 
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No Judul/Jurnal Masalah Penelitian 
Metode/ 

Standar 
Hasil Penelitian Keterangan Future Research 

3 

(Prassetyo & 

Sucahyo, 2014) 

 

Information 

Security Risk 

Management 

Planning : A Case 

Study at Application 

Module of State 

Asset Directorate 

General of State 

Asset Ministry of 

Finance 

 

2014 Advance 

Computer Science 

and Information 

System (ICACSIS), 

IEEE Publisher. 

Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara 

(DJKN) salah satu asset 

negara dalam 

meningkatkan 

pelayanan, bagian dari 

Kementerian Keuangan. 

Untuk mewujudkan 

database nilai asset 

negara menjadi 

informasi eksekutif dan 

digunakan untuk proses 

pengambilan keputusan 

bagi pimpinan kemkeu, 

maka diperlukan 

manajemen resiko 

keamanan informasi. 

Standar ISO/IEC 

27005 dan 

ISO/IEC 27002 

untuk manajemen 

pengurangan 

resiko. 

Rencana manajemen 

resiko keamanan 

informasi yang berisi 

resiko mitigasi 

dokumen, 

rekomendasi 

pengendalian untuk 

mengurangi resiko 

dan penerimaan 

resiko yang berisi 

keputusan 

manajemen resiko 

serta orang yang 

bertanggung jawab 

terhadap mitigasi 

resiko. 

Rencana 

manajemen resiko 

dikembangkan 

khusus untuk 

aplikasi yang 

mendukung proses 

bisnis. 

Penelitian selanjutnya 

dapat melakukan risk 

assessment terhadap asset 

seperti hardware, people 

dan elemen pendukung 

lainnya yang dibahas 

dalam kontrol ISO/IEC 

yang digunakan dalam 

penelitian. 
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No Judul/Jurnal Masalah Penelitian 
Metode/ 

Standar 
Hasil Penelitian Keterangan Future Research 

4 

(Dheni Indra, Apol 

Pribadi, 2017) 

 

Pembuatan 

Dokumen SOP 

Keamanan Asset 

Informasi Yang 

Mengacu Pada 

Kontrol Kerangka 

Kerja ISO 27002 

(Studi Kasus : CV 

Cempaka 

Tulungagung) 

 

Jurnal Teknik ITS 

Vol. 6, No.1 (2017) 

ISSN : 2337-3539 

Penggunaan Teknologi 

Informasi pada 

perusahaan dapat 

meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi 

operasional bisnis. 

Dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut 

diperlukan SOP 

keamanan asset 

informasi untuk 

mengurangi ancaman 

dan resiko yang dapat 

mendukung tujuan 

organisasi dalam proses 

bisnisnya. 

Metode 

Penelitian 

OCTAVE 

(pengolah hasil 

informasi) dan 

FMEA 

(menghitung 

dampak resiko) 

dan standar yang 

digunakan 

ISO/IEC 27002. 

Sebuah dokumen 

SOP yang sesuai 

dengan kebutuhan 

keamanan informasi 

bagi perusahaan CV 

Cempaka 

Tulungagung 

berdasarkan kontrol 

kerangka kerja 

ISO/IEC 27002. 

Analisis resiko 

informasi seperti 

software, hardware, 

people, data dan 

jaringan. Klausul 

ISO 27002 yang 

digunakan adalah 

klausul 7 (SDM), 

klausul 9 (kontrol 

akses), klausul 11 

(keamanan fisik dan 

lingkungan) dan 

klausul 12 

(keamanan 

operasional). 

Dalam menindaklanjuti 

penelitian ini, diharapkan 

dapat melakukan 

penerapan klausul-klausul 

lainnya yang terdapat pada 

kerangka kontrol ISO/IEC 

27002. 
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No Judul/Jurnal Masalah Penelitian 
Metode/ 

Standar 
Hasil Penelitian Keterangan Future Research 

5 

(Utomo, Ali, & 

Affandi, 2012) 

 

Pembuatan Tata 

Kelola Keamanan 

Informasi Kontrol 

Akses Berbasis 

ISO/IEC 27001 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

Surabaya I 

 

 

Jurnal Teknik ITS 

Vol.1, No.1 (Sept. 

2012) ISSN:2301-

9271.  

KPPN Surabaya I sudah 

menerapkan IT dalam 

kegiatan pelayanan 

terhadap satuan kerja 

yang ada pada 

lingkupnya. Untuk 

aspek keamanan 

informasi kurang 

diperhatikan dan tidak 

dipungkiri akan 

munculnya ancaman 

dan resiko teknologi 

informasi yang dapat 

mengganggu  jalannya 

kegiatan pelayanan. 

Standar yang 

digunakan 

ISO/IEC 27001 

Terdapat dua asset 

yang perlu dilakukan 

pengelolaan 

resikonya yaitu 

sistem operasi dan 

data user/password. 

 

Pembuatan dokumen 

tata kelola 

menghasilkan 

dokumen manual 

keamanan informasi, 

dokumen prosedur 

dan instruksi kerja 

serta formulir. 

Masih kurangnya 

kesadaran tentang 

keamanan informasi 

pada KPPN 

Surabaya I yang 

dapat dilihat dari 

hasil identifikasi 

ancaman maupun 

kelemahan yang 

dilakukan. 

Tata Kelola Keamanan 

Informasi harus dikaji 

ulang secara berkala dan 

menggunakan best 

practice. Dalam penerapan 

lebih lanjut (keamanan 

informasi) dapat 

menggunakan standar 

ISO/IEC 27002. 
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No Judul/Jurnal Masalah Penelitian 
Metode/ 

Standar 
Hasil Penelitian Keterangan Future Research 

6 

(Basyarahil, Astuti, 

& Hidayanto, 2017) 

 

Evaluasi 

Manajemen 

Keamanan 

Informasi 

Menggunakan 

Indeks KAMI 

berdasarkan 

ISO/IEC 27001 

Pada DPTSI ITS 

Surabaya 

 

Jurnal Teknik ITS 

Vol. 6, No. 1 (2017) 

ISSN: 2337-3359 

Salah satu upaya 

pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas 

dari keamanan 

informasi, Kemkominfo 

membuat alat bantu 

untuk mengukur tingkat 

kematangan dan 

kelengkapan dalam 

keamanan informasi 

yang disebut dengan 

Indeks Keamanan 

Informasi (KAMI) 

Standar yang 

digunakan 

ISO/IEC 27001 

dan untuk 

rekomendasi 

kontrol 

menggunakan 

standar ISO/IEC 

27002 

DPTSI ITS terhadap 

tingkat 

ketergantungan 

penggunaan sistem 

elektronik sebesar 26 

dari total skor 50. 

Hasil penelitian 

kelima area yang 

telah dilakukan 

adalah sebesar 249 

dari 645 dan berada 

pada kategori tidak 

layak. 

DPTSI (Direktorat 

Pengembangan 

Teknologi dan 

Sistem Informasi). 5 

area indeks KAMI 

adalah Tata Kelola, 

Pengelolaan Resiko, 

Kerangka Kerja 

Keamanan 

Informasi, 

Pengelolaan Asset, 

Teknologi dan 

Keamanan 

Informasi. 

Dengan menggunakan 

standar ISO/IEC 27002 

diharapkan menjadi 

rekomendasi terbaik dalam 

melakukan pertimbangan 

dan evaluasi bagi pihak 

DPTSI ITS Surabaya, baik 

dalam melakukan 

perbaikan berkaitan 

dengan mitigasi keamanan 

informasi serta 

memastikan regulasi dapat 

dicapai dengan baik dan 

kebijakan keamanan 

institusi di masa yang akan 

datang. 

 


