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Abstract

FTI has the information systems which provides facilities to support the academic and 
administrative processes. Also, the implementation of a number of computer labs to facilitate 
learning processes and access to information in order to support the lectures and personal 
development of students. However, there are common complaints in the current implementation 
about the existing informatin security so that efforts should be made to identify the cause and 
find a solution to resolve the problems that occured. Therefore, a infromation security audit is 
performed by using the framework of ISO/IEC 17799:2005. The results obtained are 
recommendations based on the audit results. The recommendations suggest a renewal of 
operational policy documents, formal training for lab personnel, and routine monitoring on 
existing IT governance plan.

Keywords : Information security, ISO/IEC 17799:2005

Abstrak
Fakultas Teknologi Informasi (FTI) memiliki sistem informasi dan fasilitas untuk 

menunjang proses penyelenggaraan akademik dan administrasi serta sejumlah laboratorium 
komputer untuk memfasilitasi pembelajaran dan akses informasi agar dapat menunjang 
perkuliahan dan pengembangan diri mahasiswa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering 
dijumpai adanya keluhan-keluhan mengenai perlunya keamanan informasi yang ada . Oleh 
karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi untuk
menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga dilakukan audit keamanan informasi dengan
menggunakan framework ISO/IEC 17799:2005. Hasil yang diperoleh adalah rekomendasi
berdasarkan temuan-temuan antara lain pembaharuan dokumen kebijakan operasional, pelatihan
secara formal untuk tenaga laboratorium, dan pengawasan yang rutin terhadap perencanaan tata
kelola TI yang ada.

Kata kunci : Keamanan informasi, ISO/IEC 17799:2005
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1. Pendahuluan

Teknologi informasi semakin berkembang pesat dan memiliki peran penting 
dalam segala aspek kehidupan untuk membantu proses bisnis dan membantu 
menyelesaikan pekerjaan. Fakultas Teknologi Informasi (FTI) Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW) memiliki sejumlah laboratorium komputer sebagai fasilitas 
pembelajaran dan akses informasi untuk menunjang perkuliahan dan pengembangan diri 
mahasiswa. Laboratorium memiliki informasi-informasi penting yang perlu untuk 
dilindungi seperti informasi akademik berupa data pengajar baik dosen maupun asisten 
dosen, materi kuliah,dan lain-lain. Selain itu, FTI UKSW juga memiliki sistem 
informasi dan fasilitas yang terhubung dalam jaringan lokal maupun internet yang 
digunakan secara luas bagi mahasiswa dan dosen serta staf  FTI UKSW untuk 
menunjang proses penyelenggaraan akademik dan administrasi. Akan tetapi dalam 
penerapannya sering ditemui keluhan-keluhan mengenai keamanan informasi yang ada. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi penyebab dan mencari
solusi agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di FTI UKSW. Salah satu solusi
yang dapat dilakukan adalah audit terhadap keamanan informasi untuk mengidentifikasi 
kekurangan dan memeriksa efektifitas dari kebijakan, pedoman, dan prosedur yang ada 
sehingga dapat mengidentifikasi dan memahami kelemahan yang ada.

Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama 
keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Keamanan jaringan komputer 
sebagai bagian dari sebuah sistem informasi sangat penting untuk menjaga validitas dan 
integritas data, serta menjamin ketersediaaan layanan bagi penggunanya. Dalam 
pengukuran teknologi informasi (TI) atau sering disebut dengan audit teknologi 
informasi terdapat beberapa tools yang telah dikembangkan menjadi framework dan 
distandarisasi oleh berbagai badan di dunia. Penelitian ini menggunakan framework
ISO/IEC 17799:2005 Code of Practice for Information Security Management karena 
ISO/IEC 17799:2005 banyak dijadikan sebagai referensi  dalam lingkungan model 
keamanan informasi. ISO/IEC 17799:2005 dibuat khusus untuk tujuan assessment 
keamanan informasi pada sebuah sistem. Control clauses framework ISO/IEC 
17799:2005 yang diukur dalam penelitian ini adalah communication and operations 
management, access control, dan information system asquisition development and 
maintance.  Ketiga control clauses tersebut dapat menjawab permasalahan-
permasalahan yang terjadi di FTI UKSW. Tujuan dilakukannya audit terhadap
keamanan informasi adalah untuk menilai keamanan jaringan komputer di FTI UKSW 
berdasarkan ISO/IEC 17799:2005 untuk melindungi informasi yang ada agar dapat 
dilakukan perbaikan terhadap keamanan jaringan komputer  sehingga dapat mendukung 
visi FTI UKSW sebagai pusat keunggulan teknologi informasi. 

2. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya dengan studi kasus Departemen Pertanian Republik 
Indonesia, menyebutkan bahwa masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting 
dari sebuah sistem informasi. Aspek yang dikaji meliputi aspek kebijakan dan prosedur
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keamanan informasi (policy) yang meliputi arsitektur dan model keamanan infomasi, 
aspek keamanan fisik, aspek teknis, aspek personil, dan aspek tata kelola sistem 
informasi. Rekomendasi yang diberikan yakni perlunya pembuatan dokumen kebijakan 
informasi dan pembentukan suatu unit dalam organisasi yang bertanggung jawab 
terhadap keamanan informasi di suatu instansi [1].

Selain itu, terdapat penelitian dengan studi kasus rumah sakit Bethesda 
Yogyakarta yang bertujuan untuk menilai apakah informasi yang ada di dalam Sistem 
Informasi Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta termasuk dalam kategori aman, menurut 
acuan dari ISO 17799 tentang Manajemen Keamanan Informasi. Rekomendasi yang 
diberikan yakni perlu segera dibuat dokumen formal tentang kebijakan informasi untuk 
memperbaiki kelemahan keamanan, perlunya dibentuk forum gabungan lintas gugus 
Bethesda, perlunya peningkatan komunikasi antara manajemen dan staf, perlunya jasa 
konsultan keamanan, serta perlunya implementasi teknologi terbaru [2].

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih 
menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan keamanan informasi yang  terdiri atas 
communication and operations management, access control, dan information system 
asquisition development and maintance.  Selain itu, penelitian ini menggunakan standar 
ISO/IEC 17799:2005 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan standar ISO/IEC 
17799:2000. Perbedaan standar berupa adanya penambahan dan pengurangan pada 
control clauses, control objectives, dan controls security ISO/ IEC 17799.

Menurut ISACA, audit didefinisikan sebagai proses atau aktivitas yang sistematik, 
independen dan terdokumentasi untuk menemukan suatu bukti-bukti (audit evidence) 
dan dievaluasi secara obyektif untuk menentukan apakah telah memenuhi kriteria 
pemeriksaan (audit) yang ditetapkan. Tujuan dari audit adalah untuk memberikan 
gambaran kondisi tertentu yang berlangsung di perusahaan dan pelaporan mengenai 
pemenuhan terhadap sekumpulan standar yang terdefinisi. Menurut Wikipedia, audit 
teknologi informasi (audit TI) merupakan suatu bentuk pengawasan dan pengendalian 
dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Sedangkan menurut Weber, 
audit TI merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan 
apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, 
mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara 
efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Selain itu, audit
TI merupakan aktivitas yang serupa dengan audit SI namun fokus utamanya lebih 
kepada penggunaan teknologi termasuk infrastruktur yang terkait dengan 
pendayagunaan TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang sesuai standar pengelolaan 
maupun kebijakan dan regulasi yang berlaku. 

Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap beberapa aspek yakni, 
pertama adalah aspek kerahasiaan (confidentiality) yakni aspek yang menjamin 
kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh 
orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan 
disimpan. Kedua, aspek integritas (integrity) yakni aspek yang menjamin bahwa data 
tidak diubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang (authorized), menjaga keakuratan dan 
keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Ketiga, 
aspek availability (ketersediaan) yakni aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia 



3

saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan 
perangkat terkait (aset yang berhubungan bilamana diperlukan).

Lingkungan sistem informasi cukup kompleks sehingga diperlukan adanya standar 
untuk menyediakan keamanan sistem informasi yang mencakup sistem storage, server, 
workstation, jaringan lokal, internet, dan koneksi jaringan jarak jauh. Dengan adanya 
standar maka dapat ditentukan cakupan kebutuhan fungsi dan fitur keamanan, kebijakan 
untuk mengelola aset informasi dan manusia, kriteria untuk mengevaluasi keefektifan 
dari tindakan keamanan, teknik pengukuran yang berkesinambungan dari keamanan, 
dan untuk pengawasan yang berkesinambungan dari pelanggaran keamanan, serta 
prosedur untuk menghadapi kegagalan keamanan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang bahwa penelitian 
ini menggunakan framework ISO/IEC 17799:2005. ISO/IEC 17799:2005 Code of 
Practice for Information Security Management merupakan standar internasional yang 
disusun untuk penerapan keamanan informasi dalam organisasi. Framework ini 
diarahkan untuk mengembangkan dan memelihara standar keamanan dan praktek 
manajemen dalam organisasi untuk meningkatkan ketahanan (reliability) bagi 
keamanan informasi dalam hubungan antar organisasi.  

Gambar 1 Struktur control clauses ISO/IEC 17799:2005

Gambar 1 menunjukkan struktur ISO/IEC 17799 : 2005 yang terdiri atas 11
objek pengamatan (control clauses), 39 objek atau sasaran pengamanan (control 
objectives), dan 132 pengawasan keamanan (controls security). Organization aspect 
membahas kebijakan-kebijakan dari manajemen perusahaan mengenai keamanan 
informasi, technical aspect membahas mengenai aspek operasional yang didukung oleh 
berbagai kebijakan dan prosedur manajemen yang sesuai, phyisical aspect membahas 
akses secara fisik agar dapat mengidentifikasi resiko dan nilai dari setiap aset yang 
lindungi. Dalam penelitian ini hanya digunakan tiga control clauses yakni 
communication and operations management, access control, dan information system 
asquisition development and maintance. Communications and operations management, 
bertujuan untuk mengembangkan kontrol-kontrol prosedur operasional, manajemen 
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penyampaian layanan pihak ketiga, perencanaan sistem, proteksi terhadap malware, 
back-up, manajemen keamanan jaringan, penanganan media, pertukaran informasi, 
layanan e-commerce dan monitoring. Access Control, bertujuan untuk mengembangkan 
kontrol-kontrol pada syarat-syarat bisnis bagi akses pengguna, tanggung jawab 
pengguna, kontrol akses jaringan, kontrol akses terhadap sistem operasi, kontrol akses 
aplikasi, dan kontrol akses informasi. Information systems acquisition, development and 
maintenance, bertujuan untuk mengembangkan kontrol-kontrol untuk pemrosesan yang 
benar dalam aplikasi, fungsi kriptografi, keamanan file sistem, keamanan proses 
support, dan manajemen vulnerability.

Dalam pengukuran analisis tingkat resiko organisasi dilakukan pengukuran 
terhadap scoring dari kuesioner self assessment ISO/IEC 17799 sebanyak 122
pertanyaan dengan pilihan jawaban “Ya” memiliki nilai 1 dan “Tidak” memiliki nilai 0.  
Total pertanyaan yang dijawab “Ya” teridentifikasi sebagai tingkat pengelolaan resiko 
pada organisasi dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah jawaban “Ya” > 95 : Level Superior
Jumlah jawaban “Ya”   82-95 : Level Fair
Jumlah jawaban “Ya” 68-81 : Level Marginal
Jumlah jawaban “Ya” 54-67 : Level Poor
Jumlah jawaban “Ya” <54 : Level At Risk
FTI memiliki struktur organisasi yang mampu menggerakkan fungsi lembaga 

secara sangat efisien karena struktur organisasi tersebut berpegang pada prinsip struktur 
sederhana dengan jumlah staf struktural dan fungsional yang lebih efektif. Pimpinan 
fakultas adalah seperangkat pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan 
pendidikan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di fakultas, yang terdiri 
atas : Dekan, Wakil Dekan, Sekretaris, Kepala Program Studi (Kaprogdi), Koordinator 
Bidang Kemahasiswaan (Korbidkem), Koordinator Sarana Prasarana (Kosarpras).
Selain itu,  juga terdapat  pegawai dosen , pegawai bukan dosen, dan mahasiswa [4]. 

Bagian sarana prasarana melaksanakan tugas menyangkut penyediaan dan 
perawatan sarana prasarana yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Fakultas dalam 
penyelenggaraan kegiatan akademik. Bagian sarana prasarana berfungsi untuk 
menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Fakultas, 
melakukan monitoring dan evaluasi yang menyangkut teknologi informasi yang 
digunakan oleh Fakultas, dan melakukan koordinasi dengan unit di luar FTI yang 
berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Fakultas.
Dalam melaksanakan pekerjaannya, bagian Sarana Prasarana memiliki kewenangan 
untuk menyusun program kerja dan mengatur seluruh kegiatan yang menyangkut sarana 
dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyusun rencana kerja penyediaan 
kebutuhan sarana dan prasarana yang mengacu kepada program kerja dibidangnya, serta 
membuat keputusan dan kebijakan dibidangnya yang mendukung dan sejalan dengan 
kebijakan Fakultas. Dalam melaksanakan perannya, bagian Sarana Prasarana memiliki 
pembagian tugas dan tanggung jawab seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2 Struktur Organisasi Sarana dan Prasarana FTI UKSW

Koordinator sarana prasarana (Kosarpras) adalah seorang staf pengajar atau 
fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium 
serta membawahi anggota laboratorium, pembimbing praktikum, staf administrasi, 
laboran, dan asisten praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di 
laboratorium. Koordinator sarana prasarana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 
mengkoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian maupun kerja sama yang ada di 
laboratorium dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di laboratorium kepada ketua 
program studi.

Supervisor laboran (laboran tetap) adalah staf laboratorium yang membantu 
melaksanakan kegiatan dan teknis operasional dalam laboratorium. Laboran tetap 
bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan peralatan dan bahan untuk 
kegiatan praktikum dan penelitian serta bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.

Laboran mahasiswa atau anggota laboratorium adalah staf yang memiliki minat 
keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan 
laboratorium. Laboran mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan 
penelitian, kajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang 
keilmuannya untuk mengembangkan laboratorium serta bertanggung jawab kepada 
kepala laboratorium. Di setiap laboratorium terdapat koordinator laboratorium yang 
bertanggung jawab atas segala aktifitas dan fasilitas yang ada pada laboratorium
tersebut. 

Selain bagian-bagian tersebut di atas, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
pihak yang terkait dengan penggunaan laboratorium antara lain asisten praktikum yang 
bertugas untuk memberikan bimbingan praktikum sesuai acara praktikum dan 
bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum, koordinator asisten praktikum untuk 
memimpin dan mengkoordinasikan asisten praktikum dan bertanggung jawab kepada 
pembimbing praktikum, dan peserta praktikum yang wajib melaksanakan kegiatan 
praktikum yang telah dijadwalkan laboratorium pada semester yang bersangkutan sesuai 
dengan matakuliah yang diambilnya.

Koordinator Sarana dan 
Prasarana

(Yos Richard Beeh, S.T., M.Cs.)

Supervisor Laboran 
(Heri)

Supervisor Laboran 
(Andy)

Supervisor Laboran 
(Widodo)

Supervisor Laboran 
(Handoko)

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa

Laboran 
Mahasiswa
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3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan (mixed methods) yakni  
metode kuantitatif dan kualitatif. Metode pendekatan dekriptif kuantitatif digunakan
untuk mengukur kuesioner berdasarkan standar ISO/IEC 17799. Metode pendekatan 
deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh penjelasan mendalam untuk dianalisis
dan diproses lebih lanjut dengan teori yang telah dipelajari untuk kemudian dilakukan 
penarikan kesimpulan. 

Gambar 3 Tahapan Penelitian

Gambar 3 menunjukkan tahap penelitian dimulai dari tahap pengumpulan data, 
analisis data, dan pelaporan data. 
- Tahap pengumpulan data (data collection)

Responden yang digunakan dalam penelitian dibedakan atas responden kunci 
dan responden pendukung. Responden kunci yakni Koordinator Sarana Prasarana  
atau Koordinator Laboratorium dan supervisor (laboran tetap) sedangkan responden 
pendukung adalah anggota laboratorium (laboran mahasiswa). Pengumpulan data 
dilakukan melalui beberapa tahap antara lain :

1. Kuesioner
Kuisioner yang digunakan dalam penelitian bersifat tertutup dengan pilihan 
jawaban “Ya” dan “Tidak”. Pada kuesioner responden dapat memberikan isian 
atau uraian sesuai dengan keadaan dan kehendaknya serta memberikan 
kesempatan kepada responden untuk memberikan penjelasan jawaban atas
pertanyaan yang diberikan. Kuesioner digunakan untuk menentukan posisi atau 
tingkat resiko yang telah dicapai organisasi dalam pengimplementasian 
manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kuesioner Self 
Assessment ISO/IEC 17799. 
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Tabel 1 Self Assessment ISO/IEC 17799

No Indikator No. Item 

Pertanyaan

Jumlah 

Item

1 Communications and operations 

management

8.n 24

2 Access control 9.n 34

3 Information systems ascquisition, 

development,and maintance

10.n 18

Jumlah Pertanyaan 76

2. Wawancara 
Wawancara dilakukan kepada responden ahli terpilih untuk memperoleh 
informasi. Responden ahli terpilih antara lain koordinator laboratorium, 
supervisor, dan laboran mahasiswa.

3. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan membaca, mempelajari,dan mengutip berbagai 
sumber antara lain buku, thesis, jurnal, dan dokumen Fakultas Teknologi 
Informasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga diperoleh data-data yang 
up to date yang dapat digunakan untuk membantu proses penelitian. 

- Analisis data (analysis)
Pada proses analisis terjadi proses perbandingan antara kontrol ISO/IEC 17799: 

2005 dengan informasi yang diperoleh dari tahap pengumpulan data. Analisis
terhadap data yang telah diperoleh kemudian hasil dari pengkajian data tersebut 
menghasilkan rekomendasi solusi. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan 
dalam beberapa tahap antara lain :
1. Penyusunan data 

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diperiksa apakah semua 
data yang dibutuhkan telah tercatat dengan baik. Proses penyusunan data 
dilakukan dengan memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian serta 
keaslian data tersebut serta mengkaji data-data yang diperoleh melalui 
wawancara dan kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian 
diperiksa kelengkapan jawabannya kemudian disusun sesuai dengan kode 
responden. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara 
dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan 
data dan informasi melalui dokumen-dokumen atau studi pustaka.

2. Klasifikasi data 
Dalam tahap ini jawaban setiap pertanyaan disusun dengan memberikan skor 

sesuai dengan bobot yang telah ditentukan kemudian dibuat dalam bentuk 
tabulasi data. Peralatan yang digunakan dalam menganalisis variabel tersebut 
adalah kuesioner self assessment ISO/IEC 17799.
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3. Pengkajian data
Pengukuran analisis tingkat resiko di organisasi dilakukan pengukuran 

terhadap scoring dari kuesioner self assessment ISO/IEC 17799 sebanyak 76 
pertanyaan dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Untuk pertanyaan yang 
dijawab “Ya” mendapatkan nilai 1 dan jawaban “Tidak” mendapatkan nilai 0. 
Total pertanyaan yang dijawab dengan “Ya” akan teridentifikasi sebagai tingkat 
pengelolaan resiko pada organisasi dengan klasifikasi sebagai berikut :
Jumlah jawaban “Ya” > 59 : Level Superior
Jumlah jawaban “Ya” 52-59 : Level Fair
Jumlah jawaban “Ya” 43-51 : Level Marginal
Jumlah jawaban “Ya” 34-42 : Level Poor
Jumlah jawaban “Ya” <34 : Level At Risk

4. Interpretasi hasil pengkajian data
Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif diperoleh tingkat pengelolaan 

resiko pada organisasi. Hasil data kuantitatif tersebut kemudian diperbandingkan 
dengan hasil wawancara yang dilakukan sehingga diperoleh rekomendasi dan
kesimpulan.

- Pelaporan (reporting)
Laporan audit tersebut disusun berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan, 

hasil analisis, dan rekomendasi dengan berpedoman pada framework ISO/IEC 
17799: 2005. Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dalam penelitian.

4. Analisis dan Pembahasan

Topologi jaringan di FTI UKSW yang terbagi atas tiga tingkatan antara lain 
lapisan pertama adalah lapisan inti yakni lapisan yang menjadi pusat koneksi dengan 
jaringan luar (WAN) atau internet, tingkatan ini berfungsi sebagai routing data antar 
segmen jaringan dibawahnya dengan jaringan luar (dalam hal ini internet). Lapisan
kedua adalah lapisan distribusi yakni lapisan yang dioperasikan oleh beberapa perangkat 
yang memiliki routing antar jaringan lokal, filtering packet, manajemen bandwith, serta 
sebagai penghubung dan pengatur jalur untuk jaringan dibawahnya. Lapisan ketiga 
adalah lapisan akses yakni lapisan yang berisi beberapa perangkat yang berhubungan 
langsung dengan end device atau end user. Perangkat yang berada pada tingkatan ini 
meliputi switch dan access point. Gambar 4 menunjukkan topologi jaringan FTI 
UKSW. 
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Gambar 4 Topologi Jaringan Fakultas Teknologi Informasi 

Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai infrastruktur topologi jaringan 
FTI UKSW. Analisis tingkat kematangan atau resiko keamanan informasi FTI UKSW 
diperoleh berdasarkan perhitungan self assessment ISO/IEC 17799 seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Analisis Tingkat Kematangan Berdasarkan Self Assesment ISO/IEC 17799

No Indikator ISO /IEC 17799
Responden

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Communications and 

operations management(24)
12 18 18 13 15 9 10 14 13

2 Access control (34) 7 26 28 24 14 14 8 19 14

3 Information systems 
ascquisition, development,
and maintance (18)

5 10 11 7 4 1 1 2 2

Rata-Rata 24 24 54 57 44 33 24 19 35

Nilai Rata-Rata 45,57142857
Berdasarkan analisis tingkat resiko yang dilakukan, diperoleh  bahwa 

pengelolaan resiko keamanan di FTI UKSW adalah level Marginal.  Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor antara lain pada communication and operations management, 
control objective operational procedures and responsibilities,bagian Sarana Prasarana 
FTI UKSW telah membuat sebuah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Laboratorium Komputer digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional yang 
mengatur tentang tata tertib laboratorium, mekanisme pelaksanaan praktikum, 
mekanisme peminjaman alat untuk kegiatan praktikum dan penelitian, sanksi, cek daftar
alat, service atau maintance komputer, dan perbaikan komputer. Akan tetapi, dalam 
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pelaksanaannya, SOP yang ada tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam kegiatan 
operasional di laboratorium karena kurang detailnya penjabaran mekanisme 
operasional. Selain itu, SOP tersebut baru ada pada tahun 2012 sehingga kegiatan 
operasional dilakukan berdasarkan pengalaman dan bimbingan dari laboran senior dan 
supervisor. Kontrol terhadap pelaksanaan aktivitas dilakukan secara langsung oleh 
supervisor laboran (admin tetap) dan Kosarpras.

Perubahan terhadap fasilitas dan sistem pengolahan informasi dikendalikan 
melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh bagian Sarana Prasarana dimana
maintance dilakukan setiap minggu, update kebutuhan software dilakukan setiap awal 
semester perkuliahan, dan proses revitalisasi hardware. Apabila permintaan instalasi 
software di laboratorium diajukan ketika perkuliahan sudah dimulai maka akan diproses
1 minggu setelah pengajuan permohonan.  Perubahan fasilitas dan sistem pengolahan 
informasi yang menggunakan jaringan internet tidak dilakukan ketika hari aktif kerja 
agar tidak mengganggu akses jaringan. Terdapat pemisahan untuk kontrol fasilitas 
pengembangan, pengujian dan operasional. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi 
apabila perubahan yang dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan. Dalam 
pelaksanaannya terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mengurangi 
peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Third Party Service Delivery Management, bertujuan untuk menerapkan dan 
memelihara tingkat keamanan informasi dan pelayanan jasa yang sesuai dengan 
perjanjian jasa dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan 
pengelolaan jaringan yang ada di FTI UKSW adalah pihak provider, computer service, 
dan listrik. Wewenang dan kontrol terhadap pengelolaan keamanan informasi dilakukan 
secara independent oleh FTI UKSW. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit oleh pihak 
ketiga secara berkala.

System planning and acceptance, penggunaan fasilitas internet disesuaikan 
dengan kebutuhan seperti alokasi bandwidth internet dan akses layanan akses yang 
disediakan, alokasi bandwidth internet  yakni 15 MBps dimana alokasi untuk kantor 
fakultas sebesar 10 Mb, hotspot sebesar 1 Mb, dan jaringan laboratorium sebesar 4 Mb.  
Sumber daya di laboratorium, pemantauan kapasitas dilakukan setiap akhir semester 
secara berkala sehingga kegiatan  perkuliahan di semester berikutnya dapat berjalan 
dengan lancar. Pengujian sistem informasi untuk sistem yang digunakan dari pihak 
ketiga dilakukan sebelum sistem informasi tersebut diterapkan sedangkan untuk 
pengujian software atau aplikasi yang digunakan, disesuaikan dengan kapasitas 
hardware dan software yang tersedia.

Media handling, removable media merujuk pada media penyimpanan data 
portabel yang dapat dikoneksikan ke komputer, dan dicabut kembali tanpa 
membahayakan data di dalamnya. Sebagai koneksi, biasanya menggunakan USB atau 
drive yang dipasang pada komputer seperti flash disk, floppy disk, flash memory, dan 
lain sebagainya. Dalam pengimplementasiannya, penggunaan removable media dibatasi 
untuk jaringan komputer laboratorium, penggunaan removable media hanya diijinkan 
untuk komputer pengajar.

Protection against malicious and mobile code, malicious code adalah 
sekumpulan perintah yang dapat mengeksekusi suatu sistem untuk memperoleh 
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informasi. Malicious code dapat menyebar melalui virus, worm, trojan horses, dan lain-
lain. Oleh karena itu, untuk melindungi jaringan komputer terhadap perangkat lunak 
yang berbahaya maka digunakan  anti virus, restriction, dan firewall. Anti virus yang 
digunakan adalah Kaspersky dan Microsoft Security  Essentials yang diletakkan di
server serta ditutupnya beberapa port pada server jaringan di mikrotik. Untuk 
melindungi jaringan komputer di laboratorium, penggunaan removable media, akses 
internet tidak diperbolehkan bagi user. Akses internet di laboratorium disediakan untuk 
laboratorium mata kuliah sertifikasi sedangkan untuk laboratorium lainnya disediakan 
berdasarkan permintaan dari pengajar. Pembatasan-pembatasan tersebut diatur dalam 
restriction yang dikenakan pada setiap domain.  Layanan mobile code adalah perangkat 
lunak yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya dan mengeksekusi 
secara otomatis. Layanan mobile code tidak diimplementasikan dalam jaringan 
komputer FTI UKSW karena tidak dibutuhkan dalam pelaksanaannya. 

Back-up di laboratorium dilakukan setiap akhir semester perkuliahan sedangkan 
back-up data di jaringan dilakukan ketika ada perubahan. Di laboratorium back-up
dilakukan dengan cara clonning. Back-up data di laboratorium dilakukan berdasarkan 
ijin pengajar (dosen dan asisten dosen) namun sering kali hal ini mengalami kendala 
karena kurangnya koordinasi antara anggota laboratorium dengan pengajar. Network 
security management, untuk memastikan keamanan data dalam jaringan FTI UKSW 
dan perlindungan layanan yang terkoneksi dari akses pihak berwenang, digunakan 
proxy dan firewall. Penyedia layanan tidak menjabarkan atribut keamanan bagi semua 
layanan yang digunakan karena atribut keamanan dikelola dan dikontrol secara 
langsung oleh administrator jaringan FTI UKSW.

Prosedur penanganan informasi, dilakukan dengan cara digitalisasi dokumentasi 
dengan menggunakan scanner di bagian Tata Usaha. Media komputer yang tidak lagi 
dibutuhkan akan disimpan di gudang dan digunakan untuk kegiatan perakitan. Tidak 
terdapat prosedur penanganan data yang sensitif untuk melindungi data dari 
penyalahgunaan dan tidak terdapat perlindungan dokumentasi sistem dari akses pihak 
yang tidak berwenang. Dalam pelaksanaannya semua pengguna bertanggung jawab atas 
data yang dimiliki. Untuk jaringan komputer di laboratorium, telah disediakan drive U:/ 
dan V:/ untuk pertukaran data. Pertukaran data hanya dapat dilakukan antara pengajar 
dengan mahasiswa sedangkan antar komputer mahasiswa tidak diperkenankan. Selain 
itu, tidak semua pengaturan restriction di laboratorium sama sehingga dalam 
penerapannya, terdapat beberapa komputer yang tidak mendapatkan restriction. 
Pengaturan komputer merupakan tanggung jawab masing-masing koordinator 
laboratorium. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang intensif oleh laboran.

Exchanges of information, terdapat perjanjian formal kerja sama mengenai 
kebijakan prosedur dan pengendalian secara formal untuk melindungi pertukaran 
informasi. Perjanjian yang dilakukan Bagian Sarana Prasarana FTI UKSW dilakukan 
dan dikontrol oleh Kosarpras dan Fakultas. Dalam penerapannya tidak semua anggota 
laboratorium mengetahui perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan job description yang 
ditetapkan karena anggota laboratorium lebih diarahkan untuk pengelolaan jaringan 
komputer laboratorium. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat kontrol yang 
diaplikasikan untuk menjaga media komputer yang melakukan pengiriman data,  tidak 
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terdapat sistem elektronik kantor  serta pertukaran informasi melalui penggunaan voice, 
fax, dan video. Kontrol terhadap layanan tersebut tidak ada karena FTI UKSW tidak 
menggunakan layanan tersebut di dalam proses bisnis yang dijalankan. Untuk layanan
pesan elektronik, FTI UKSW menggunakan layanan Google mail karena lebih aman 
dalam penggunaannya. Kontrol terhadap penggunaan ruang dan dokumentasi data-data 
laboratorium disimpan dalam layanan Google sehingga dapat diakses oleh semua 
laboran. Tidak terdapat layanan untuk aktivitas electronic commerce karena FTI UKSW 
tidak menggunakan layanan tersebut di dalam proses bisnis yang dijalankan. Untuk 
layanan informasi publik, kontrol dilakukan secara langsung oleh pengguna yang ingin 
menyampaikan informasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat proses validasi 
input dan output. 

Monitoring, pada jaringan komputer FTI UKSW pengawasan log dilakukan di 
server jaringan. Laboran bertugas sebagai operator logs untuk melakukan monitoring.  
Untuk kesalahan log, masalah komputer dan sistem komunikasi dikontrol ketika adanya 
keluhan yang disampaikan. Tidak terdapat prosedur untuk mengawasi penggunaan 
sistem bahwa pengguna hanya melakukan proses yang telah diotorisasi dan belum 
adanya clock synchronization yang digunakan untuk memastikan keakuratan log waktu 
atau perangkat komunikasi waktu. 

Access control, pada kontol pengamatan business requirement for access 
controls, kebutuhan bisnis FTI UKSW telah didefinisikan dan didokumentasikan untuk 
kontrol akses namun di dalam dokumentasi tersebut tidak diuraikan hak dan kewajiban  
serta kewenangan dari setiap pengguna. Hak akses pada laboratorium dibedakan atas 
tiga tingkatan yakni administrator, pengajar (asisten dosen dan dosen) dan mahasiswa.
Hak akses pada jaringan internet dibedakan tiga tingkatan yakni  administrator,  dosen, 
dan mahasiswa. Dengan adanya akses kontrol maka akan mempermudah administrator 
untuk mengawasi dan mengontrol informasi.

User access management, tidak terdapat prosedur registrasi pengguna secara 
formal untuk pemberian hak akses untuk seluruh layanan TI serta tidak terdapat 
prosedur deregistrasi untuk pencabutan hak akses untuk seluruh layanan TI. Dalam 
penerapannya semua pengguna tetap dapat mengakses seluruh layanan TI ketika 
terhubung dengan jaringan FTI UKSW selama pengguna tersebut mengetahui username 
dan password. Pembatasan dan kontrol terhadap penggunaan fitur atau fasilitas sistem 
TI yang memampukan pengguna untuk mengganti sistem atau kontrol aplikasi 
dilakukan berdasarkan hak akses pengguna. Perubahan terhadap  sistem atau kontrol 
aplikasi hanya dapat dilakukan oleh administrator. Pemberian alamat Internet Protocol
(IP) kepada pengguna dilakukan secara DHCP, kontrol dilakukan dengan 
menggunakan MAC address pengguna. Untuk jaringan komputer laboratorium, hak 
akses pengguna dibedakan atas user domain (client ) terdiri atas dosen dan mahasiswa, 
administrator  komputer, dan administrator jaringan (administrator domain). Untuk hak 
akses pengguna sebagai user domain, manajemen password dikosongkan karena 
password tersebut diketahui oleh semua pengguna. Untuk layanan internet, semua user
menggunakan password yang sama berdasarkan hak akses. Peninjauan hanya dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi dan secara umum belum terdapat 
prosedur formal untuk meninjau hak akses dan password pengguna secara berkala. Hal 
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ini dirasakan kurang aman karena sering ditemui beberapa user menggunakan hak akses 
yang tidak sesuai dengan hak akses yang seharusnya dimiliki sehingga sering kali 
koneksi internet menjadi sangat lamban dan tidak dapat digunakan oleh pengguna 
lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa mata kuliah di 
laboratorium yang dalam aksesnya perlu menggunakan hak akses sebagai administrator 
sehingga sangat diperlukan check list untuk memeriksa sistem komputer secara rutin.

User responsibilities,dalam menggunakan password pengguna tidak diajari 
mengenai praktek dalam memilih dan menggunakan password karena password telah 
diatur di server (statis). Password pada jaringan internet dibedakan berdasarkan hak 
akses pengguna sedangkan pada jaringan komputer di laboratorium tidak 
menggunakan password. Peraturan mengenai peralatan unattended user disampaikan 
dengan cara di tempel di setiap laboratorium dan diberikan pesan pemberitahuan di 
layar setelah proses login. FTI UKSW telah menerapkan kebijakan clear desk dan clear 
screen di laboratorium untuk mengurangi resiko tanpa ijin  atau kerusakan terhadap 
kertas, media, dan fasilitas pemrosesan informasi. Kendala yang dihadapi di 
laboratorium adalah kurangnya kesadaran pengguna (mahasiswa) untuk menjaga 
kebersihan dan keamanan di laboratorium. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja 
sama yang baik antara laboran dengan pengajar. Kontrol oleh anggota laboratorium 
(laboran mahasiswa) yang berjaga dilakukan setiap akhir perkuliahan. Dalam 
pengembangannya, FTI UKSW sedang mengembangkan  penggunaan jaringan 
komputer di laboratorium berdasarkan identitas pengguna (Nomor Iduk Mahasiswa) 
agar dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan. 

Network access control, pengguna hanya dapat mengakses layanan yang 
diberikan berdasarkan hak akses yang dimiliki. Tidak terdapat proses untuk memastikan 
bahwa pengguna mengakses jaringan dan layanan komputer dari tempat tertentu. Untuk
membatasi rute antara pengguna dan layanan komputer digunakan pembatasan pada 
domain dalam server. Otentikasi koneksi remote users melalui jaringan publik atau non-
organisasional  tidak diperkenankan kepada pengguna, pengguna hanya dapat 
mengakses jaringan dan layanan komputer ketika berada di dalam area FTI UKSW 
(jaringan lokal). Koneksi remote user melalui jaringan public hanya diijinkan untuk 
administrator. Dengan menggunakan sistem di mikrotik maka telah dibangun sistem 
monitoring yang dapat digunakan untuk mengontrol akses terhadap port diagnostic.
Untuk pengelompokkan layanan informasi maka jaringan FTI UKSW dibagi ke dalam 
beberapa domain terpisah dimana setiap laboratorium memiliki  domain masing-masing 
sehingga dapat mengurangi resiko akses pihak yang tidak berwenang terhadap sistem 
komputer yang menggunakan jaringan tersebut. Pada jaringan FTI UKSW, routing
dilakukan melalui router yang terhubung dengan menggunakan user dan password 
tersendiri  oleh administrator untuk memastikan bahwa koneksi komputer dan informasi 
mengalir sesuai dengan kebijakan akses unit bisnis. Untuk routing sering kali 
bermasalah karena sering terjadi looping dan adanya pengguna yang menggunakan 
bandwidth melebihi kapasitas yang diberikan. Hal ini menyebabkan jaringan sering 
lemot sehingga tidak semua pengguna dapat menikmati layanan internet yang ada.

Operating system access control, tidak terdapat identifikasi terminal otomatis 
untuk mengotentikasi koneksi pada lokasi tertentu. Pada jaringan komputer 



14

laboratorium prosedur log-on ke sistem komputer menggunakan nama laboratorium dan 
nomor meja pengguna sedangkan untuk jaringan internet tidak terdapat prosedur log-on. 
Pengguna tidak memiliki identifikasi yang unik (user identification) yang dapat 
digunakan secara personal dan teknik otentikasi yang sesuai untuk membuktikan 
identitas pengguna. Tidak terdapat sistem manajemen password yang  efektif untuk 
otentikasi pengguna. Terdapat program utility yang dapat digunakan untuk membantu 
melakukan pengendalian sistem dan aplikasi, aplikasi yang digunakan di laboratorium 
adalah teamviewer. Selain itu, belum adanya batasan sesi  (session time-out) dan waktu 
koneksi (limitation of connection time) yang disediakan untuk mencegah akses pihak 
yang tidak berwenang pada jaringan komputer. 

Application access control, pembatasan akses data sistem aplikasi dilakukan 
berdasarkan hak akses pengguna. Pada jaringan laboratorim, pertukaran data disediakan 
direktori khusus yakni drive U:/ dan V:/ sedangkan untuk jaringan internet pengaturan 
disesuaikan dengan pengaturan komputer pengguna. Menurut resiko yang 
teridentifikasi, sistem aplikasi yang sensitif beroperasi pada lingkungan pemrosesan 
yang terisolasi yakni dengan adanya pemisahan ruang dan  pembatasan akses fisik 
seperti pemisahan antara server laboratorium dan server jaringan. Aplikasi diletakkan 
pada server sehingga akses terhadap aplikasi tergantung terhadap hak akses pengguna.
Mobile computing and teleworking,belum ada kebijakan dan prosedur formal yang 
dikembangkan untuk mengontrol penggunaan fasilitas mobile computing dan 
teleworking.

Information systems ascquisition, development,and maintance, pada security 
requirements of information systems, analisis persyaratan keamanan menjadi 
persyaratan utama untuk pengembangan proyek. Correct processing in applications,
input data ke dalam sistem aplikasi divalidasi oleh operator untuk memastikan bahwa 
data yang dimasukkan benar dan sesuai. Karena input data dilakukan secara manual 
oleh operator maka tidak terdapat pesan otentikasi pada aplikasi  serta proses validasi 
output pada sistem. Validasi data output pada sistem dilakukan secara manual dengan 
cara memperbandingkan output dengan data awal.

Cryptographic controls, tidak terdapat kebijakan tentang penggunaan 
pengendalian kriptografi, enkripsi, tanda-tangan digital, dan  layanan non-repudiansi 
untuk melindungi informasi yang dianggap beresiko. Security of system files, kontrol 
terhadap software sistem operasional  dilakukan dengan cara apabila ada software yang 
akan digunakan maka disesuaikan dengan kapasitas hardware dan kompatibilitas  
dengan sistem operasi yang digunakan. Tidak terdapat perlindungan terhadap uji sistem 
data. Akses ke kode sumber program  hanya dapat diakses  oleh administrator untuk 
mengurangi potensi kerusakan program computer.

Security in development and support processes, penerapan perubahan 
dikendalikan dengan menggunakan prosedur pengendalian perubahan. Ketika terjadi 
perubahan maka akan ditinjau apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap sistem 
operasi dan  aplikasi. Dalam rangka antisipasi terhadap convert channels and Trojan 
code maka digunakan program yang dibeli dari sumber terpercaya seperti Microsoft 
Office, Windows, SQL Server,dll. Program-program tersebut dibeli oleh Universitas 
Kristen Satya Wacana untuk digunakan oleh semua fakultas, termasuk FTI. Untuk 
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pengembangan software yang diperoleh dari vendor, detail program diatur oleh FTI.
Prosedur untuk memastikan kejadian dan kelemahan keamanan informasi dan hardware
dilakukan ketika terdapat keluhan yang disampaikan ketika rapat. Mekanisme 
penanganan kejadian dan kelemahan yang terjadi di laboratorium dilakukan melalui 
laboran yang berada di setiap laboratorium, apabila laboran tidak dapat menyelesaikan 
maka akan dilanjutkan ke koordinator laboran di setiap laboratorium. Apabila masalah 
belum dapat diselesaikan maka akan diteruskan ke supervisor laboran dan Kosarpras. 
Permasalahan akses jaringan internet merupakan tanggung jawab supervisor (admin 
tetap).

5. Simpulan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keamanan informasi FTI UKSW 
berdasarkan ISO/IEC 17799:2005 memiliki rata-rata score sebesar  45 yaitu di posisi 
Marginal. Policy keamanan informasi FTI UKSW dapat dikatakan baik namun masih 
memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya. Rekomendasi pengelolaan  
keamanan informasi merupakan hasil akhir dari pelaksanaan audit. Beberapa 
rekomendasi yang dapat diberikan antara lain : (1) Perlu adanya sosialisasi dan kontrol 
terhadap SOP yang ada kepada semua anggota laboratorium  serta pembaharuan yang 
lebih detail terhadap SOP yang ada sehingga dapat menjadi pedoman dalam teknis 
pelaksanaan operasional. SOP perlu mengatur mengenai tata kerja shift pada ruang 
server, tata tertib laboratorium, standar penanganan service desk, standar penanganan 
teknis, cara melakukan back-up, standar pengaturan restrictrion, troubleshooting, dan 
standar operasional lainnya. (2) Dalam penerimaan anggota laboratorium perlu 
mengadakan program pelatihan secara formal serta sosialiasi mengenai standar prosedur 
operasional, cara pengelolaan jaringan komputer, dan troubleshooting sehingga dalam 
pelaksanaannya anggota laboratorium memiliki acuan standar operasional yang sama.
Selain itu, hal ini sangat perlu dilakukan karena laboran yang bertanggung jawab 
langsung atas pengelolaan laboratorium. (3) Pengawasan terhadap jalannya perencanaan 
TI harus dilakukan secara rutin sehingga pelaksanaan TI dapat berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan serta perlu adanya audit TI/SI secara rutin oleh tenaga 
auditor untuk meningkatkan tata kelola TI maka perlu dilakukan audit TI/SI secara rutin 
oleh tenaga auditor.

Rekomendasi ini dirancang berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari 
identifikasi proses TI, hasil kuesioner berupa tingkat analisa tingkat resiko dan 
wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan keamanan informasi FTI perlu lebih 
memperhatikan access control dan information systems ascquisition, development, and 
maintance. Rekomendasi tata kelola ini diharapkan nantinya dapat berfungsi sebagai 
dasar dalam menetapkan rencana strategis untuk pengelolaan keamanan informasi
sesuai standar ISO/IEC 17799:2005. 
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