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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian terdahulu yang menggunakan metode OCTAVE-S

Penelitian yang dilakukan oleh Sanyoto Gondodiyoto (2008) membahas

tentang pengukuran resiko keamanan sistem informasi dengan metode OCTAVE-

S studikasus pada PTNL. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka ada beberapa

hal yang dapat disimpulkan, yaitu secara garis besar manajemen risiko pada

PTNL sudah berjalan dengan baik, hanya terdapat beberapa kelemahan yang harus

diperbaiki untuk menunjang kinerja perusahaan agar lebih maksimal dan efektif

dalam hal keamanan informasi, PTNL masih memiliki sedikit kekurangan,

khususnya risiko-risiko yang melalui akses jaringan karena pengamanan

perusahaan melalui jaringan masih kurang terorganisir dengan baik praktek

keamanan dalam perusahaan telah diterapkan dengan cukup baik karena hanya

terdapat beberapa kekurangan dari 15 praktek keamanan yang dievaluasi serta

diperlukan pelatihan karyawan secara menyeluruh pada setiap bagian dan divisi

dalam setiap periodik.

Penilitian yang dilakukan oleh Bambang Suprandono (2011), membahas

tentang kerangka kerja OCTAVE untuk manajemen resiko keamanan informasi

sistem e-learning studikasus pada universitas muhammadiyah semarang hasil

penelitian menunjukkkan bahwa kerangka keria OCTAVE mampu

mendeskripsikan secara komprehensif karena melibatkan partisipasi seluruh level

manajemen dalam mengevaluasi kelemahan baik dari segi teknologi dan

organisasi secara mandiri. Mampu memberikan panduan operasionalisasi secara

holistik, dari level taktis hingga strategis. Mampu memberikan dukungan

keberlanjutan proses bisnis, dimana secara berkeseimbangan proses evaluasi

terhadap keamanan informasi terus dilakukan untuk mengantisipasi dan

kelemahan yang terus berkembang.

Penilitian yang dilakukan oleh Deni, dkk (2013) membahas tentang

manajemen risiko sistem informasi Akademik pada perguruan tinggi.Metode yang

digunakan pada penelitiannya adalah metode OCTAVE-Allegro. Penelitian
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yangdi lakukan fokus pada analisis risiko aset informasi pada Sistem Informasi

Akademik (SIA). Dari hasil perhitungan nilai risiko pada sistem informasi

akademik berdasarkan relative risk score menunjukkan bahwa kesalahan pada

jumlah data nilai yang dilakukan staff administrasi kemahasiswaan menghasilkan

nilai dari reputasi dan kepercayaan pelanggan/mahasiswa adalah 10 (Medium),

Finansial adalah 4 (Low), Produktivitas adalah 9 (High), Keamanan adalah 1

(Low) dengan total score 24.

2.2. Pengertian Sistem

Banyak definisi tentang sistem, secara umum sistem didefinisikan sebagai

kumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan

khusus secara bersama - sama, pendekatan sistem yang lebih mendekatkan

prosedur oleh Joggianto H.M (2005:1) didefinisikan sebagai berikut “Suatu sistem

adalah suatu jangkaan kerja dari  prosedur - prosedur yang saling berhubungan,

berkumpul bersama-sama untuk melakukan susatu kegiatan atau untuk

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. Pendekatan sistem yang lebih

menerapkan pada elemen atau komponennya oleh Jogianto H.M (2005:2)

didefinisikan sebagai berikut “sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu”.

2.2.1. Pengertian informasi

Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu

organisasi,sehingga informasi ini sangat penting bagi organisasi. Jogiyanto H.M

(2005:8) mendefinisikan sebagai berikut “ informasi adalah data yang diolah

menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya”. Data yang

diolah menjadi informasi akan dapat melahirkan suatu kepuasan untuk melakukan

tindakan dan seterusnya membentuk siklus disebut siklus informasi (informasi

Cycle
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2.2.2. Kualitas Informasi

Menurut Jogiyanto H.M (2005:10) kualitas dari suatu informasi (quality of

Infomation) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat tepat dan

relevan :

1) Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan - kesalahan tidak

biasa atau mengikat. Akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karna dari sumber

informasi sampai kepenerima informasi kemungkinan banyak terjadi

gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.

2) Tepat pada waktunya, berarti informasi yang dating pada penerima

tidakboleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak memiliki nilai

lagi. Jadi informasi merupakan landasan didalam pengambilan suatu

keputusan. Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan cepatnya

informasi tersebut diterima, sehingga diperlukan teknologi mutakir

untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.

3) Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk

pemakainya. Relevan informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan

lainya berbeda.

2.2.3. Nilai Informasi

Jogiyanto (2005:11) mengemukakan bahwa nilai informasi ditentukan dari

dua hal yaitu manfaat dan biaya. Suatu informasi bernilai apabila manfaatnya

lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkan nya. Sebagian informasi

dinikmati oleh lebih dari suatu pihak sehingga sulit untuk menghubungkan suatu

informasi dengan biaya untuk memperolehnya dan sebagian besar informasi

tidakbisa ditaksirkan keuntungan nya dengan satuan uang tetapi dapat ditaksir

nilai efektivitasnya.

Tata Sutabri (2004) berpendapat bahwa nilai informasi tidak mudah untuk

dinyatakan dengan ukuran yang bersifat kuantitatif. Misalnya jika suatu informasi

dapat menghasilkan hal yang mempengaruhi ketidak pastian bagi pengambilan

keputusan, maka nilai informasi tinggi.
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Sebaliknya, jika suatu informasi kurang memberikan relevansi bagi

pengambilan keputusan, informasi tersebut dikatakan kurang bernilai atau

informasi nya rendah (Abdul Kadir,2014)

2.2.4. Keamanan Informasi

Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan

perlindungan pada hadware, data, software, infrastruktur, dan informasi dari

penyalah gunaan oleh pihak yang tidak berwenang (McLeod & Schell, 2009:207)

2.2.5. Tujuan keamanan Informasi

Menurut McLeod & Schell (2009:270) keamanan informasi ditujukan

untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu :

1) Kerahasisaan. Perusahaan berusaha untuk melindungai data dan

informasi dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang

2) Ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah

menyediakan data dan informasisedia bagi pihak – pihak yang

memiliki wewenang untuk menggunakannya.

3) Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi

akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan.

2.2.6. Ancaman Keamanan Informasi

Menurut McLeod & Schell (2009:272) ancaman keamanan informasi

adalah orang, organisasi, mekanisme, atau  perestiwa yang memiliki potensi untuk

membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman keamanan

informasi dapat bersifat ancaman internal dan external yaitu mencakup karyawan

perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, mitra bisnis berdasarkan

suvey yang dilakukan oleh computer security institute menemukan 49 responden

menghadapi insiden keamanan yang disebabkan oleh tidakan para pengguna yang

sah.

Tindakan kecelakaan dan sengaja, sama hanya dimana sistem keamanan

informasi harus ditujukan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem
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keamanan juga harus mengeliminasi kemungkinan terjadinya kerusakan yang

disebabkan oleh kecelakaan.

2.3. Pengertian sistem informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi,

media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mmendapatkan jalur

komunikasi penting memperoses tipe transaksi tertentu, memberi sinyal kepada

manajemen dan yang lain nya terhadap kejadian – kejadian internal dan external

yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk mengambil

keputusan. Jogiyanto (2005:11) mengartikan sistem informasi adalah suatu sistem

didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolahan transaksi

harian, mendukung oprasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu

organisasi dan menyediakan pihak luar terrentu dengan laporan – laporan yang

diperlukan. Sedangkan menurut Soeherman (2008), sistem informasi merupakan

serangkaian komponen berupa manusia, prosedur data, dan teknologi seperti

komputer yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk menghasilkan

informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kumpulan

fungsi – fungsi yang saling berkaitan untuk mengubah data menjadi informasi

yang bermanfaat untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah

tertentu.

2.4. Penilaian Risio

2.4.1. Pengertian Risiko

Menurut McLeod & Schell (2009:274) risiko keaman informasi

didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran

keaman informasi, oleh ancaman keaman informasi. Semua risiko mewakili

tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko – risiko ini terbagimenjadi empat jenis

1) Pengumpulan informasi yang tidak terotorisasi dan pencarian ketika

suatu basis data dan perpustakaan suatu piranti lunak tersedia bagi
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orang yang seharusnya tidak memiliki hak akses, hasilnya adalah

hilangnya informasi dan uang

2) Penggunaan informasi yang tidak terotorisasi, pengguna informasi

yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang – orang yang biasanya tidak

berhak menggunakan sumberdaya perusahaan mampu melakukan hal

tersebut. Contoh kejahatan tipe ini adalah hacker

3) Penghancuran informasi yang terotorisasi dan penolakan pelayanan

seseorang yang dapat merusak dan menghancurkan piranti keras dan

piranti lunak sehingga oprasional komputer tidak berfungsi. Pelaku

tidak harus berada pada lokasi fisik tapi dapat memasuki jaringan

komputer dengan menggunakan sumberdaya seperti e-mail sehingga

oprasional bisnis tidak berlangsung normal

4) Modifikasi informasi yang tidak terotorisasi, perubahan dapat

dilakukan pada data, informasi, dan piranti lunak. Perubahan dapat

berlangsung tampa disadari dan menyebabkan para pengguna output

sistem mengambil keputusan yang salah.

2.4.2. Jenis-Jenis Risiko

Menurut Hanafi (2006:6) risiko dapat dikelompokan kedalam dua tipe

yaitu :

1) Risiko murni adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada tetapi

kemungkinan keuntungan tidak ada ccontoh risiko ini adalah

kebakaran, kecelakaan.

2) Risiko spekulatif adalah risiko dimana kita mengharapkan terjadinya

kerugian dan juga keuntungan. Risiko ini biasanya ada dalam dunia

bisnis.

3) Risiko status muncul dari kondisi keseimbangan tertentu seperti risiko

yang muncul dari kondisi alam. Karakteristik risiko ini praktis tidak

berpengaruh dari waktu kewaktu.

4) Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu seperti

perubahan teknologi, perubahan kondisi masyarakat.



12

5) Risiko obyektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi

parameter yang obyektif.

6) Risiko subyektif adalah risiko yang didasarkan pada presepsi

seseorang terhadap risiko.

2.4.3. Deskripsi Tingkat Risiko

Pada tabel 2.1 menggambarkan tingkat risiko yang ditunjukkan pada

matriks di atas. Skala risiko ini, dengan penilaian yang High, Medium, Low dan

menjelaskan derajat atau tingkat risiko berdasarkan status stoplight pada sistem

praktek keamanan penggunaan TI dapat dilihat pada tabel 2.4, serta fasilitas atau

prosedur mungkin terkena jika kerentanan yang diberikan telah dieksekusi. Skala

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

mengambil risiko untuk setiap tingkat. (Albert dkk, 2005).

Tabel 2.1 : Deskripsi Nilai Dan Tingkat Risiko

Nilai
Dampak

Tingkat
Level

Deskripsi Risiko dan Tindakan Diperlukan

4 – 5
TINGGI
(High)

Jika observasi atau temuan dievaluasi sebagai risiko
tinggi, ada kebutuhan yang kuat untuk langkah-
langkah perbaikan. Sistem yang ada dapat terus
beroperasi, tetapi rencana tindakan korektif harus
dilakukan secepat mungkin.

2 – 3
SEDANG
(Medium)

Jika pengamatan dinilai sebagai risiko menengah,
tindakan korektif yang diperlukan dan rencana harus
dikembangkan untuk memasukkan tindakan ini
dalam jangka waktu yang wajar.

1 RENDAH
(Low)

Jika pengamatan digambarkan sebagai risiko rendah,
harus menentukan apakah tindakan perbaikan masih
diperlukan atau memutuskan untuk menerima risiko.

Sumber : Albert dkk (2005)

Pada tabel 2.1 menjelaskan status stoplight dari praktek keamanan
perusahaan yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner dan lembar kerja.
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Tabel 2.2. Definisi Status Stoplight
Tingkat

Level
Status

Stoplight
Definisi Kemungkinan /Kecendrungan

TINGGI
(High)

Green

Sumber ancaman yang memiliki motivasi tinggi,
memiliki kemampuan yang cukup, dan pengendalian
untuk mencegah kerentanan yang mungkin terjadi tidak
efektif.

SEDANG
(Medium)

Yellow
Sumber ancaman termotivasi dan mampu, tetapi
pengendalian yang ada, dapat menghambat kerentanan
dengan sukses.

RENDAH
(Low)

Red

Sumber ancaman kurang termotivasi dan mampu, atau
pengendalian yang ada untuk mencengah atau
setidaknya secara signifikan menghambat kerentanan
yang mungkin terjadi

Sumber : Albert dkk (2005)

Probabilitas terkait penyebab risiko (kondisi dari unsur / komponen /

obyek dalam pelaksanaan aktivitas) bahwa ancaman yang disebabkan oleh

ancaman yang akan terjadi terhadap kerentanan. Level Probabilitas akan

dijelaskan pada tabel 2.3.sebagai berikut :

Tabel 2.3. Level Probabilitas

Level Nilai Probabilitas

1 Tidak Terjadi (<20%)

2 – 3 Jarang (20% - 80%)

4 – 5 Terjadi (> 80%)

Sumber : Albert dkk (2005)

Dari hasil pengisian kuisioner penentuan sejauh mana Praktek keamanan

penggunaan sistem informasi, maka langkah selanjutnya menentukan status

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

tabel 2.4 berikut ini.
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Tabel 2.4. Matriks Status Stoplight Dampak dan kecendrungan

K
ec

en
dr

un
ga

n 5 Medium Medium High High High
4 Low Medium High High High
3 Low Medium Medium High High
2 Low Medium Medium Medium High
1 Low Low Medium Medium High

1 2 3 4 5
Dampak

Sumber : Albert dkk (2005)

2.4.4. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Mcleod (2009) istilah manajemen risiko dibuat untuk

menggambarkan pendekatan dimana tingkat keamanan sumberdaya informasi

perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihdapinya. Pada bentuknya

manajemen keamanan informasi ada empat tahap yaitu mengindentifikasi

ancaman yang dapat menyerang sumberdaya informasi, mendefinisikan risiko

yang disebabkan oleh ancaman tersebut, menentukan kebijakan keamanan

informasi serta mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko

tersebut.

Menurut Djojosoerdarso (2005), manajemen risiko adalah pelaksanaan

fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi

oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup

kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun dan memimpin, dan

mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risio.

Jadi manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, mengatur risiko,

serta membentuk  strategi untuk mengelolanya melalui sumberdaya yang tersedia.

Strategi yang dapat digunakan antara lain mentrasfer risiko kepada pihak lain,

menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian

maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.

Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas seperti

1) Mengidentifikasi risiko yang dihadapi.

2) Mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut.

3) Mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko.
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4) Menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko.

5) Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi

program penanggulangan risiko yang telah dibuat.

Menurut Hanafi (2009:10) manajemen risiko ada tiga tahap yaitu

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko apasaja yang

dihadapi oleh organisasi. Dalam mengidentifikasi risiko dapat dilakukan

dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya perestiwa yang tidak

diinginkan, mempelajari karakteristik risiko, melihat besar dampak risiko

dan menentukan prioritas risiko.

2) Evaluasi dan pengukuran risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan

lebih baik. Teknik dalam mengukur risiko tergantung ada jenis risiko salah

satu teknik yang dipakai adalah probalitas

3) Pengelolaan risiko

Pengelolaan risiko sangat penting supaya organisasi tidak mengalami

kerugian.

2.4.5. Manajemen Risiko Keamanan Sistem Informasi

Perusahaan perlu memiliki fungsi penerapan manajemen risiko

penggunaan SI dalam organisasi perusahaan yang melibatkan pihak-pihak yang

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

dan verifikasi. Perusahaan perlu memiliki kebijakan bahwa identifikasi,

pengukuran dan pemantauan risiko setiap aktivitas/bisnis secara periodik

dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dengan satuan kerja

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

seperti fungsi pengamanan informasidan fungsi Business Continuity Plan (BCP),

pelaksanaan pengelolaan risiko tetapmerupakan tanggung jawab dari tim kerja

atau petugas yang melaksanakan fungsifungsi tersebut. Oleh karena itu

manajemen perusahaan wajib memastikan pemantauan yang memadai dan

pelaporan mengenai aktivitas terkait SI dan risikonya. Agar proses pemantauan
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dan pelaporan berfungsi optimal, maka audit internal maupun eksternal harus

dapat melaksanakan fungsi test dan verifikasi dalam setiap pemeriksaan SI.

Untuk dapat menerapkan manajemen risiko pengamanan informasi secara

optimal, Perusahaan selain perlu memiliki fungsi yang melaksanakan prosedur

pengamanan informasi sehari-hari juga perlu memiliki fungsi pengelola program

pengamanan informasi dan pemantauan pengamanan secara perusahaan-wide.

Fungsi pertama hanya dapat melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dan

tidak dapat mengambil keputusan untuk melakukan pengecualian atau mengubah

prosedur dan standar pengamanan yang telah ditetapkan tersebut. Idealnya

Perusahaan perlu memisahkan kedua fungsi tersebut sehingga fungsi pengelola

program pengamanan informasi (Information Security Officer) tersebut tidak

bertanggung jawab terhadap satuan kerja SI melainkan kepada direksi. Dalam

pelaksanaannya, Perusahaan dapat menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan

kedua fungsi tersebut di atas yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan

kompleksitas usaha serta teknologi pendukung yang digunakan Perusahaan.

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

Evaluasi kegiatan mempertimbangkan apa yang terjadi selama evaluasi,

ketika sebuah organisasi yang melakukan evaluasi risiko keamanan informasi,

maka untuk melakukan kegiatan dilakukan tahap sebagai berikut :

1) Identifikasi yaitu mengidentifikasi risiko keamanan informasi (membuat

profil risiko dan informasi organisasi).

2) Analisis yaitu menganalisis risiko untuk menvaluasi risiko dan

menentukan prioritas.

3) Plan yaitu rencana untuk perbaikan perlindungan oleh mengembangkan

strategi untuk perbaikan organisasi dan rencana mitigasi risiko untuk

mengurangi risiko untuk aset penting organisasi. Evaluasi hanya

menyediakan arah organisasi sebuah kegiatan keamanan informasi tidak

selalu berarti mengarah ke perbaikan. Setelah evaluasi, organisasi harus

mengambil langkah-langkah selanjutnya.

4) Implementasi yaitu dengan melaksanakan rencana aksi dipilih secara rinci.
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5) Monitor yaitu dengan memantau kemajuan dan efektifitas, kegiatan ini

meliputi pemantauan risiko untuk setiap perubahan.

6) Control yaitu Mengontrol pelaksanaanya telah sesuai dengan tindakan

korektif, dengan cara menganalsis data, membuat keptusan dan

meneksekusi hasil keputusan yang dibuat.

Siklus ini dikerjakan secara berkesinambungan berkaiatan dengan

peningkatan dan penambahan risiko yang selalu muncul mengancam keamanan

informasi. General Accounting Office (GAO) membuat pedoman dalam

mengelola risiko seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1. Siklus manajemen risiko berdasarkan GAO

(Sumber : Suprandono, 2009)

2.5. Metode Manajemen Risiko

Dalam melakukan proses pengukuran risiko keamanan sistem informasi

penulis membutuhkan metode yang dapat dijadikan pedoman. Berikut adalah

beberapa metode yang tersedia dalam melakukan pengukuran risiko keamanan

sistem informasi.

2.5.1. Metode OCTAVE

Metode OCTAVE merupakan strategi pengamanan berdasarkan teknik

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

digunakan untuk strategi dan perencanaan risiko keamanan informasi. OCTAVE
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difokuskan pada risiko organisasi, hasil praktek dan strategi yang saling terkait.

Ketika menerapkan OCTAVE, satu tim kecil yang terdiri dari audit operasional

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

untuk menunjukkan kebutuhan keamanan dari organisasi, menyeimbangkan 3

aspek utama yaitu risiko operasional, praktek pengamanan dan teknologi.Terdapat

3 jenis metode OCTAVE yaitu :

a) Metode Original OCTAVE digunakan untuk membentuk dasar

pengetahuan OCTAVE.

b) Metode OCTAVE Allegro, digunakan dalam pendekakatan efektif

untuk keamanan informasi dan jaminan.

c) Metode OCTAVE-S digunakan pada organisasi-organisasi yang lebih

kecil.

Metode-metode OCTAVE dapat ditemukan pada kriteria OCTAVE,

pendekatan umum untuk penghilang risiko dan pelatihan berbasis evaluasi

keamanan informasi.Kriteria OCTAVE menetapkan prinsip dasar dan atribut

manajemen risiko yang digunakan dalam metode-metode OCTAVE. Sarana dan

keuntungan metode-metode OCTAVE adalah :

a) Self-directed yaitu Sekolompok anggota organisasi dalam unit-unit

bisnis yang bekerja bersama dengan divisi IT untuk mengidentifikasi

kebutuhan keamanan dari organisasi.

b) Flexible yaitu setiap metode dapat diterapkan pada sasaran, keamanan

dan lingkungan risiko perusahaan di berbagai level.

c) Evolved yaitu OCTAVE menjalankan operasi berbasis risiko

perusahaan pada sisi keamanan dan menempatkan teknolgi di bidang

bisnis.

2.5.2. Metode OCTAVE-S

Menurut Alberts dkk (2005), OCTAVE-S adalah sebuah variasi dari

pendekatan OCTAVE yang dikembangkan untuk menemukan kebutuhan-

kebutuhan kecil, organisasi-organisasi yang tidak memiliki hirarki. Hal ini

memerlukan sebuah analisis tim untuk menguji risiko keamanan di sebuah aset
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organisasi dalam hubungannya dengan objektif bisnis. Dengan mengimplementasi

hasil-hasil dari OCTAVE-S, sebuah organisasi berusaha melindungi semua

informasi dengan lebih baik dan meningkatkan keseluruhan bidang keamanan

informasi.

Gambar 2.2. Proses Metode OCTAVE-S

(Sumber : Albert dkk, 2005)

2.5.3. Fase, Proses dan Aktivitas Metode OCTAVE-S

Menurut Alberts, dkk (2005), OCTAVE-S berdasar pada 3 tahap yang

dideskripsikan dalam kriteria OCTAVE, meskipun nomor dan urutan kegiatan

berbeda dari metode OCTAVE yang digunakan. Bagian ini memberikan tinjuan

singkat atas tahapan, proses, dan kegiatan OCTAVE-S. Tahapan metode

OCTAVE-S adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Fase, proses dan aktifitas metode OCTAVE-S
Fase 1 : Membangun aset berbasis profil ancaman

Proses S1 : Identifikasi Informasi Organisasi

Aktifitas Langkah Deskripsi

S1.1

Membangun dampak

dari kriteria evaluasi

1 Menentukan ukuran cualitatif (tinggi,

sedang, rendah) terhadap efek risiko yang

akan dievaluasi dalam misi organisasi dan

tujuan bisnis perusahaan.



20

S1.2

Mengidentifiikasi aset

organisasi

2 Mengidentifikasi informasi yang terkait

dengan aset alam organisasi (informasi,

sistem, aplikasi dan orang).

S1.3

Mengevaluasi praktek

keamanan organissasi

3a Menentukan sejauh mana praktek yang

disurvei digunakan oleh organisasi

3b Mengevaluasi setiap area praktek

keamanan yang menggunakan survei dari

langkah 3a, contoh dokumen rincinya:

1. Apa yang saat ini organisasi lakukan

dengan baik di area ini (praktek

keamanan).

2. Apa yang saat ini tidak dilakukan

dengan baik oleh organisasi di area

ini (kerentanan organisasi).

4 Setelah menyelesaikan langkah 3a dan

3b, tentukan status stoplight (merah,

kuning atau hijau) untuk setiap wilayah

praktek keamanan. Status stoplight harus

menunjukan seberapa baik kepercayaan

terhadap kinerja organisasi di tiap area.

-- Dokumen tindakan terhadap item yang

diidentifikasi selama proses S1

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang

diidentifikasi selama proses S1

Proses S2 : Membuat profil Ancaman

Aktifitas Langkah Deskripsi

S2.1

Memilih aset kritis

5 Meninjau ulang informasi yang

berhubungan dengan aset yang

diidentifikasi pada langkah ke 2 dan pilih
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hingga 5 (lima) yang paling pernting

untuk organisasi.

6 Memulai kertas kerja informasi aset kritis

untuk setiap aset kritis. Catat nama dari

aset informasi aset kritis.

7 Catat alasan dari setiap pemilihan aset

kritis pada kertas kerja infomasi aset

kritis.

8 Catat deskripsi dari seriap aset kritis pada

kertas kerja informasi aset kritis.

Pertimbangkan siapa yang menggunakan

aset kritis seperti halnya yang

bertanggung jawab untuk itu.

9 Catat aset yang berhubungan dengan

setiap aset kritis yang terdapat pada kertas

kerja informasi aset kritis. Lihat kertas

kerja indetifikasi aset untuk menentukan

aset yang terkait dengan aset kritis.

S2.2

Identifikasi kebutuhan

keamanan untuk aset

kritis

10 Catat kebutuhan keamanan untuk setiap

aset kritis yang terdapat pada kertas kerja

informasi aset kritis.

11 Untuk setiap aset kritis catat kebutuhan

keamanan yang paling penting yang

terdapat pada kertas kerja infomasi aset

kritis.

S2.3

Identifikasi ancaman

pada aset kritis

12 Melengkapi semua ancaman yang sesuai

dengan aset kritis. Tandai setiap cabang

dalam setiap pohon dimana hal ini

merupakan kemungkinan ancaman yang

tidak dapat diabaikan dalam aset.
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Setelah melengkapi langkah ini, jika

mengalami kesulitan dalam menafsirkan

sebuah ancaman pada setiap pohon, tinjau

ulang deskripsi dan contoh ancaman

dalam panduan penerjemah ancaman.

13 Catat contoh spesifik dari pelaku

ancaman dalam kertas kerja profil risiko

yang berlaku untuk seriap kombinasi

motif pelaku.

14 Catat kekuatan motif untuk setiap

ancaman yang disengaja yang

dikarenakan tindakan manusia. Juga

mencatat bagaimana kepercayaan

terhadap perkiraan kekuatan atas motif

pelaku.

15 Catat seberapa sering setiap ancaman

telah terjadi di masa lalu. Juga mencatat

bagaimana keakuratan data yang

dipercaya.

16 Catat area yang terkait dengan setiap

sumber dari ancaman yang sesuai. Sebuah

area yang terkait adalah sebuah scenario

yang mendefinisikan seberapa spesifik

ancaman dapat mempengaruhi aset kritis.

-- Dokumen tindakan terhadap item yang

diidentifikasi selama proses S2.

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang

diidentifikasi selama proses S2.

Fase 2 : Mengidentifikasi Kerentanan Infrastruktur

Proses 3 : Memeriksa Perhitungan Infrastruktur yang Berhubungan dengan
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Aset Kritis
Aktifitas Langkah Deskripsi

S3.1
Memeriksa Jalur Aset

17 Pilih sistem yang menarik untuk setiap

aset kritis (yakni sistem yang paling

berkaitan dengan aset kritis).

18a Tinjau ulang jalur yang digunakan oleh

setiap aset kritis dan pilih kelas kunci dari

komponen yang berkaitan dengan setiap

aset kritis. Tentukan kelas komponen

yang merupakan bagian dari sistem yang

menarik.

18b Menentukan kelas komponen yang

bertindak sebagai akses poin lanjut

(misalnya komponen yang digunakan

untuk mengirimkan informasi dan

aplikasi dari sistem yang menarik untuk

orang)

18c Menentukan kelas komponen baik

internal dan eksternal untuk jaringan

organisasi, digunakan oleh orang

(misalnya pengguna, penyerang) untuk

mengakses sistem.

18d Menentukan dimana informasi yang

menarik dari sistem disimpan untuk

tujuan back-up.

18e Menentukan mana sistem akses informasi

yang lain atau aplikasi dari sistem yang

menarik dan kelas komponen mana yang

dapat digunakan untuk mengakses

informasi kritis atau layanan dari sistem

yang menarik.
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S3.2
Menganalisa proses
yang terkait dengan
teknologi

19a Menentukan kelas komponen yang

berhubungan dengan satu atau lebih aset

kritis dan yang menyediakan akses

kepada aset tersebut. Tandai setiap jalur

untuk setiap kelas yang dipilih dalam

langkah 18a sampai 18e. Tandai setiap

bagian kelas atau contoh spesifik yang

berhubungan jika diperlukan.

19b Untuk setiap kelas komponen yang

didokumentasi dalam langkah 19a, tandai

aset kritis mana yang terkait dengan kelas

tersebut.

20 Untuk setiap kelas komponen yang di

dokumentasikan dalam langkah 19a,

tandai orang atau kelompok yang

bertanggung jawab untuk memelihara dan

melindungi kelas komponen tersebut.

21 Untuk setiap kelas komponen yang

didokumentasikan dalam langkah 19a,

tandai sejauh mana kelas tersebut dapat

bertahan terhadap serangan jaringan. Juga

catat bagaimana kesimpulan dibuat.

Akhirnya, dokumen konteks tambahan

berhubungan dengan analisis infrastuktur.

-- Perbaiki tahap 1 informasi yang

berdasarkan dari jalur akses dan teknologi

yang terkait dengan proses. Perbaharui

hal berikut jika sesuai:

1) Tandai setiap cabang tambahan dari

pohon ancaman jika sesuai (langkah
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12). Pastikan konteks dokumen yang

sesuai untuk setiap cabang yang

ditandai (langkah 13-16).

2) Perbaiki dokumentasi area yang

terkait dengan menambahkan rincian

tambahan jika sesuai. Identifikasi dan

dokumenkan setiap area baru yang

terkait jika sesuai (langkah 16).

3) Perbaiki dokumentasi praktek

keamanan dan kerentanan organisasi

dengan menambahkan rincian

tambahan jika sesuai. Identifikasi dan

dokumenkan praktek keamanan yang

baru dan kerentanan organisasi jika

diperlukan (langkah 3b).

4) Perbaiki status stoplight untuk praktek

keamanan jika sesuai (langkah 4).

-- Dokumentasi tindakan terhadap item

yang diidentifikasi selama proses S3

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang

diidentifikasi selama proses S3

Fase 3 : Mengembangkan Strategi Keamanan dan Perencanaan

Proses 4 : Identifikasi dan Analisis Risiko

Aktifitas Langkah Deskripsi

S4.1

Mengevaluasi dampak

ancaman

22 Menggunakan kriteria evaluasi dampak

sebagai panduan, memberi nilai dampak

(tinggi, sedang, rendah) untuk setiap

ancaman yang aktif bagi aset kritis.

S4.2

Membangun

23 Menentukan ukuran kualitatif (tinggi,

sedang, rendah) terhadap, kemungkinan



26

kemungkinan kriteria

evaluasi

terjadinya ancaman yang akan di

evaluasi.

S4.3

Mengevaluasi

kemungkinan ancaman

24 Menggunakan kriteria evaluasi

kemungkinan sebagai panduan,

menetapkan nilai kemungkinan (tinggi,

sedang, rendah) untuk setiap ancaman

yang aktif terhadap aset kritis.

Dokumenkan tingkat keyakinan dalam

memperkirakan kemungkinan.

-- Dokumen tindakan terhadap item yang

diidentifikasi selama proses S4

-- Dokumen catatan dan rekomendasi yang

diidentifikasi selama proses S4

Proses S5 : Mengembangkan Stratgi Perlindungan dan Rencana Mitigasi

Aktifitas Langkah Deskripsi

S5.1

Menggambarkan strategi

perlindungan saat ini

25 Mengirim status stoplight untuk setiap

area praktek keamanan yang sesuai

dengan area kertas kerja strategi

perlindungan. Untuk setiap area praktek

keamanan identifikasikan pendekatan

yang dilakukan oleh organisasi saat ini

yang ditujukan terhadap area tersebut.

S5.22

Memilih pendekatan

mitigasi

26 Mengirim status stoplight untuk setiap

area praktek keamanan dari kertas kerja

praktek keamanan ke “area praktek

keamanan” (langkah 26) untuk setiap aset

kritis dari kertas kerja profil risiko.

27 Memilih pendekatan mitigasi

(mengurangi, menunda, menerima) untuk

setiap risiko aktif. Untuk setiap risiko
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diputuskan untuk ditangani, lingkari satu

atau lebih area praktek keamanan yang

hendak dilakukan kegiatan mitigasi.

S5.3

Mengembangkan

rencana mitigasi risiko

28 Mengembangkan rencana mitigasi untuk

setiap area praktek keamanan yang dipilih

pada langkah 27. Setelah langkah ini

selesai, jika mengalami kesulitan untuk

mendapatkan aktivitas mitigasi yang

potensial pada area praktek keamanan,

tinjau ulang contoh aktivitas mitigasi dari

area tersebut dipanduan aktivitas mitigasi.

S5.4

Identifikasi perubahan

untuk strategi

perlindungan

29 Menentukan apakah rencana mitigasi

mempengaruhi strategi perlindungan

organisasi. Catat setiap perubahan pada

kertas kerja strategi perlindungan.

Selanjutan, tinjau tindak ulang strategi

perlindungan, diikuti dengan tujuan

perubahan. Tentukan apakah ada niat

untuk membuat perubahan tambahan

pada strategi perlindungan. Catat setiap

perubahan tambahan pada kertas kerja

strategi perlindungan.

-- Dokumen tindakan terhadap item yang

diidentifikasi selama proses S5.

S5.5

Identifikasi langkah

selanjutnya

30 Menentukan apa yang dibutuhkan

organisasi

Sumber : Albert dkk (2005)
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Dengan metode OCTAVE-S yang terdiri dari 3 fase, 5 proses, 16 aktifitas

dan 30 langkah tersebut, diharapkan dapat membantu dalam penelitian dan

penilaian risiko serta mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan.

2.5.4. Hasil OCTAVE-S

Menurut Alberts dkk (2005), selama mengevaluasi OCTAVE-S, tim

analisis melihat keamanan dari beberapa prespektif, memastikan bahwa

rekomendasi yang dicapai sesuai dengan keseimbangan berdasarkan kebutuhan

organisasi. Hasil utama dari OCTAVE-S yaitu :

a) Strategi perlindungan organisasi yang luas Perlindungan strategi

menguraikan secara singkat arah organisasi dengan mematuhi praktek

keamanan informasi.

b) Rencana mitigasi risiko rencana ini dimaksudkan untuk mengurangi

risiko aset kritis untuk meningkatkan praktek keamanan yang dipilih.

c) Daftar tindakan termasuk tindakan jangka pendek yang dibutuhkan

untuk menunjukkan kelemahan yang spesifik.

Hasil OCTAVE-S yang berguna lainnya, yaitu:

1) Daftar informasi penting terkait aset yang mendukung tujuan bisnis

sasaran organisasi.

2) Hasil survey menunjukkan sejauh mana mengikuti praktek keamanan

yang baik.

3) Profil risiko untuk setiap kritis menggambarkan jarak antara risiko

terhadap aset.

Setiap tahap OCTAVE-S memrpoduksi hasil yang bermanfaat sehingga

sebagian evaluasi akan menghasilkan informasi yang bergunaa untuk

meningkatkan sikap keamanan organisas.

2.6. RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) Chart

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted,

Informed. menerangkan bahwa RACI chart berfungsi untuk menunjukkan peran

dan tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas
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tertentu dalam IT control objective. Peran dan tanggung jawab merupakan dua hal

yang sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu keputusan

dapat dibuat oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan sebagai

pembuat keputusan.

RACI diterapkan pada setiap aktivitas didalam IT control objective untuk

mendukung kesuksesan IT proses pada keempat domain. Tujuan dari pemberian

peran dan tanggung jawab ini adalah untuk memperjelas aktivitas, sekaligus

sebagai sarana untuk menentukan peran dan fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu

aktifitas tertentu.

RACI chart mendefinisikan apa dan kepada siapa yang harus

didelegasikan, terdiri dari :

1) R = Responsible, artinya pihak yang harus memastikan aktivitas

tersebut berhasil dilaksanakan.

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

menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas.

3) C = Consulted, artinya pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan

dalam aktivitas (komunikasi arah).

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

atas aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah).

RACI chart ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang

akan diwawancara. Dalam Framework Risk IT terdapat 10 peran yang

dimasukkan kedalam RACI chart sebagai :

1) CEO (Chief of Execitive Officer)

2) CRO (Chief Risk Officer)

3) CIO (Chief of Information Officer)

4) CFO (Chief Financial Officer)

5) Enterprise Risk Committee

6) Bussiness Management

7) Bussiness Process Owner

8) Risk Control Functions

9) Human Resource (HR)
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10) Compliance and Audit

2.7. Sumberdaya Sistem Informasi Pada BKKBN

Sumber daya Sistem informasi (SI) jika dilihat secara lebih spesifik tidak

berdampak secara langsung kepada tujuan organisasi. SI berperan sebagai enabler

pada organisasi untuk menunjang aktifitas operasional yang nantinya berdampak

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

penciptaan kapabilitas organisasi sehingga organisasi mampu mencapai

keunggulan kompetitifnya dan memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini

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

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

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

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

dan SDM. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Aplikasi (Application), merupakan suatu sarana atau tool yang digunakan

untuk mengolah dan menyimpulkan atau meringkas, baik prosedur manual

maupun yang terprogram.

b) Informasi (Information), adalah data-data yang telah diolah untuk

kepentingan manajemen dalam membantu mengambil keputusan dalam

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

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

tidak terstruktur, grafik, suara dan sebagainya.

c) Infrastruktur (Infrastructure), mencakup hardware, software, sistem

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

dan fasilitas-fasilitas lainnya.

d) Sumber Daya Manusia/SDM (People), merupakan sumber daya yang

paling penting bagi organisasi dalam pengelolaan dan operasionalisasi

bisnis organisasi. Kesadaran dan produktivitasnya dibutuhkan untuk

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memperoleh,

menyampaikan, mendukung, dan memantau layanan SI organisasi.
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Tabel 2.6 : Sumber daya sistem informasi pada BKKBN Provinsi riau

NO JENIS ASET ASET

1) Informasi Integrasi sistem informasi BKKBN

2) Infrastruktur

(Software/Hardware)

1) Sistem pemutakhiran data keluarga,

2) Sistem Statistik rutin,

3) Sistem Executive dashboard,

4) sistem E-learning,

5) sistem Master

6) sisstem profil desa

7) sistem logistik

8) sistem GIS kependudukan, keluarga

berencana dan pembengunan keluarga

9) sistem keluarga sejahtera

10) sistem kepegawaian

11) sistem sidika

12) SO Microsoft,

13) Microtik OS,

14) Ms.Office.

15) Windows Server 2003

16) Windows 7 Profesional

Hardware : Database Server, Mail Server, Web

Server Switch/Hub, Router, Access Point/AP

Router, Proxy Server, Mail Gateway, VPN, UPS.

3) Aplikasi Integrasi Aplikasi BKKBN

4) Sumber Daya Manusia Direktur Cabang, Divisi Operasional, Divisi

Bisnis, Divisi IT.

Sumber : BKKBN Provinsi riau (2015)

Terkait dengan ruang lingkup pembahasan teknologi informasi yang

digunakan oleh BKKBN Provinsi raiu pekanbaru, penulis menetapkan sistem

informasi pengelolaan data statistik rutin sebagai aset teknologi informasi yang

memiliki risiko cukup tinggi. Sistem informasi pengelolaan data statistik rutin
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pada BKKBN sangat berperan penting dan memiliki nilai yang sangat tinggi.

Karena aset tersebut dapat menyimpan informasi mengenai informasi tentang

pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasyonal. Sistem

pengelolaan data statistik rutin pada BKKBN digunakan untuk pencatatan dan

pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Sistem pengelolaan

data statistik rutin menggunakan database server tersendiri.

2.8. Teknologi informasi yang digunakan BKKBN

Teknologi komunikasi data yang digunakan pada BKKBN adalah :

1) Topologi jaringan.

Topologi yang digunakan adalah topologi star. Masing-masing

workstation terhubung langsung ke switch dan switch terhubung ke

router. Seluruh workstation hanya terhubung ke satu switch baik.

Dengan topologi star ini memungkinkan penggunaan kabel LAN dan

WLAN.

2) Komunikasi Data.

teknologi yang digunakan sebagai sarana komunikasi data dari

cabang-cabang ke kantor pusat BKKBN diantaranya : Frame Relay

(Sebagai Jalur Primary/utama) Provider yang digunakan adalah

LINTASARTA. Dari kantor cabang Pekanbaru ke LINTASARTA

terhubung secara point to point dengan Wireless.

2.9. Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Rutin (SISR)

Sistem informasi pengelolaan data statitistik rutin disingkat SISR adalah

merupakan sebuah sistem berbasis web yang dikembangkan dalam rangka

menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional sesuai dengan Perka No. 255/PER/G4/2011. Situs

Pengolahan Data Statistik Rutin ini merupakan hasil pencatatan dan pelaporan

pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Pencatatan dan Pelaporan

Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan

berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh
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Klinik KB Pemerintah maupun Swasta, serta Dokter/Bidan Praktek Swasta sesuai

dengan sistem yang telah ditetapkan. Sedangkan Pencatatan dan Pelaporan

Pengendalian Lapangan (Dalap) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan

berbagai aspek tentang kegiatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan

program KKB di lapangan.

2.10. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasyonal (BKKBN)

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasyonal yang disingkat

BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional),

disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang

bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan

keluarga sejahtera. Kepala BKKBN saat ini adalah Prof. Dr. dr. Fasli Jalal, SpGK.

Ph.D M.Kes. BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki

perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN

memiliki slogan dua anak lebih baik. Saat ini, BKKBN kembali dengan

slogan dua anak cukup.

Visi

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

Misi

Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan,

Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Memfasilitasi

Pembangunan Keluarga, Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Membangun

dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Sejarah Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasyonal (BKKBN)

Periode Perintisan (1950 - 1966) Organisasi keluarga berencana dimulai

dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember

1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri

berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
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atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan

terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan

yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan

serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen

Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan

pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan

menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif.

Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada

perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi

di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 1967.

Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional Di dalam

Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut:

1) PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga

berencana yang akan dijadikan program pemerintah

2) PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program

Pemerintah segera dilaksanakan.

3) PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan

program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat

dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi

Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan

atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga

sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden

Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara

serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga

berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”.
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Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia

Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program

Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan

Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang

isinya antara lain:

1) Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang

ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.

2) Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang

dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana,

serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11

Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968

tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan

Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra

dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat

dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga

Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No.

36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi

Pemerintah.

Periode Pelita I (1969-1974) Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970

dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun

kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai

penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini

berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan

langsung dibawah Presiden.

Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat

dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program

dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode

Klinik (Clinical Approach) karena pada awal program, tantangan terhadap ide
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keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui

kesehatan yang paling tepat.

Periode Pelita II (1974-1979) Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38

Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah

mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan

program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan

pelaksanaan di lapangan.

Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi

pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor pembangunan lainnya,

yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam

kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan

sebagai pilot project.

Periode Pelita III (1979-1984) Periode ini dilakukan pendekatan

Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab

masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang

bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta

meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan

strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama

yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat

penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan

KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang

dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

Periode Pelita IV (1983-1988) Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini

dilantik Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr.

Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini

juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif,

penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan

pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi

aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator.
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Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna

mengimbangi laju kecepatan program.

Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada

tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta

KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan

dengan kampanye LIngkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan

tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Periode Pelita V (1988-1993) Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih

dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus

berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan

KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye

Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih

sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak

lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi.

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan

Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan

untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia

perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan

peningkatan kesejahteraan keluarga.

Periode Pelita VI (1993-1998) Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru

yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi

masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak

tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono

Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN,

sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.

Pada tangal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya

gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan
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menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof.

Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan

Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus

Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

Periode Pasca Reformasi Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan

perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional

merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu

sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini

dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan,

peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional

(PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2000.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan

keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai

dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres

Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan

bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada

pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini

sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun

pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29

Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi

BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan

BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN

adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan

pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil
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bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai

tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56

Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat

BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54

ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor

92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan

perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi

penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya. Pasca

Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian:

Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap

oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat olehKhofifah Indar

Parawansa. Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada

tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang

kemudian terjadi kekosongan.

Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen

Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh

Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada

tahun 2006. Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik
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sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006. Sebagai tindak lanjut

dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarha Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan

kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September

2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli

Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN).

Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasyonal (BKKBN)

Adapun fungsi kerja BKKBN adalah :
a) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

b) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

c) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendaliaan

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

d) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

e) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

f) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

g) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

h) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di

lingkungan BKKBN.

i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab BKKBN.

j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN dan
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k) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Struktur organisasi BKKBN
Struktur organisasi dalam suatu organisasi merupakan salah satu unsur

penting dalam upaya pembagian tugas dan wewenang mengenai bidang-bidang

yang ada pada suatu organisasi/instansi. Struktur organisasi BKKBN Prov. Riau

dilampirkan pada lampiran.
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Gambar 2.3. Profil Organisasi Perusahaan
(Sumber : BKKBN Profinsi Riau 20015)


