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Bab 4 

Analisis dan Pembahasan 

 

4.1  Pre-FRAP Meeting 

4.1.1. Scope Statement 

Pada tahap pre-FRAP meeting dijelaskan mengenai ruang 

lingkup yang akan dibahas. Penjelasan scope statement dilakukan pada 

BTSI untuk memperoleh gambaran mengenai SIA-SAT dan 

mendapatkan kesepakatan mengenai cakupan penelitian. Pembahasan 

dibatasi kepada beberapa bagian yang terkait dengan SIA-SAT, yaitu 

bagian Sistem Informasi (SI), Teknologi Informasi (TI), dan BTSI. 

Bagian SI mencakup sistem SIA-SAT yang terdiri atas perangkat lunak  

(software) dan database. Pada bagian TI dilakukan penelitian yang 

mencakup infrastruktur jaringan dan server. Untuk BTSI dilakukan 

wawancara dan observasi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan 

peraturan yang berhubungan dengan SIA-SAT. 

4.1.2. Visual Model 

Visual model dalam FRAP akan digunakan selama sesi FRAP 

untuk menentukan kapan suatu proses dimulai dan berakhir. 

Keunggulan penggunaan visual model dalam FRAP adalah dapat 

menunjukkan aliran proses yang terjadi secara berurutan dan 

menguntungkan proses pembelajaran dengan menerapkan konsep 

pembelajaran neuro-linguistc programming yang digunakan, yaitu 

keunggulan mechanical (menuliskan elemen yang dipelajari) dan visual 

(memahami dengan melihat diagram proses) (Peltier, 2005). Visual 

model ini juga dapat digunakan sebagai panduan tetap bagi  
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Dalam mempersiapkan FRAP Session maka disusun gambaran 

proses FRAP yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk 

visual model. Berikut ini adalah visual model sesuai metode FRAP dari 

tahapan-tahapan yang telah dilakukan dan telah disesuaikan dengan 

SIA-SAT UKSW, ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Pada Gambar 3.1, visual model menunjukkan tahapan-tahapan 

FRAP yang dilakukan. Proses FRAP secara garis besar dibagi menjadi 

3 (tiga) proses besar, yaitu Pre-FRAP,  FRAP Session & Analysis, dan 

Post FRAP.  

Proses Pre-FRAP dimulai dengan scope statement yaitu 

menentukan cakupan mengenai hal-hal yang akan diteliti menggunakan 

FRAP. Setelah menentukan scope, selanjutnya membuat visual model 

itu sendiri, lalu menentukan siapa saja yang akan terlibat, melakukan 

penjadwalan dan wawancara, serta menyusun hasil akhir metode 

FRAP. 

4.1.3. FRAP Participants 

Setelah menentukan visual model maka proses selanjutnya adalah 

menentukan anggota yang terlibat dalam FRAP atau biasa disebut 

dengan The FRAP Team. Penentuan anggota tim FRAP dilakukan 

berdasarkan pada peran masing-masing individu kunci atau key 

individu di dalam SIA-SAT. Anggota tim FRAP berdasarkan 

ditentukan melalui bantuan struktur organisasi yang dikeluarkan oleh 

BTSI untuk mendapatkan key individu yang tepat dalam proses FRAP.  

Adapun anggota tim FRAP yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

1. Kabag. Sistem Informasi. 
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2. Koord. Software Development. 

3. Koord. Database Administrator. 

4. Bagian Teknologi Informasi. 

5. Bagian Jarkom dan Internet. 

6. Peneliti (sebagai Fasilitator). 

Anggota tim FRAP yang terbentuk kemudian berperan sebagai 

sebagai narasumber pada proses wawancara maupun brainstorming, 

dan mendampingi peneliti selama melakukan observasi secara 

langsung.  

4.1.4. Scheduling 

Selain penentuan tim FRAP, juga dilakukan penjadwalan untuk 

melakukan proses FRAP sesuai dengan kesanggupan dari masing-

masing unit maupun key individu yang terlibat. Pada pelaksanaannya, 

wawancara dan observasi dilakukan secara terpisah pada masing-

masing unit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama masing-

masing unit. 

4.2  FRAP Session 

Setelah menentukan anggota tim FRAP, maka proses selanjutnya 

adalah melakukan FRAP Session. Penulis sebagai fasilitator kemudian 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak BTSI menggunakan 

framework FRAP yang isinya telah disesuaikan dengan peran masing-

masing key individu. 

FRAP Session dilakukan selama kurang lebih empat puluh menit 

sampai satu jam per unit maupun key individu. Dalam sesi FRAP 

dilakukan wawancara dan juga observasi langsung. Berdasarkan 
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wawancara dan observasi tersebut didapatkan sejumlah daftar risiko 

yang teridentifikasi (identified risks). 

4.2.1. FRAP Session Deliverables 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 

setiap unit BTSI, baik pihak manajemen di Gedung E, bagian 

infrastruktur IT dan jaringan di gedung Perpustakaan, serta bagian 

pengembangan perangkat lunak dan database yang berlokasi di BARA 

maka didapatkan beberapa temuan. Adapun temuan yang didapatkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Belum adanya perencanaan berkelanjutan untuk menjaga 

ketersediaan data SIA-SAT. Hal ini disebabkan karena UKSW 

belum memiliki pusat pengolahan data (data center) sendiri. Selain 

itu hasil dari proses backup rutin yang dilakukan masih disimpan 

secara lokal. Jika data backup lokal tidak dapat digunakan karena 

beberapa penyebab seperti kebakaran, kerusakan, pencurian, 

bencana alam, dan sebagainya maka sistem dapat kehilangan 

sebagian bahkan keseluruhan data yang dimiliki. Hal ini disebabkan 

karena lokasi backup hanya berada di lingkungan kampus saja, dan 

belum memiliki Disaster Recovery Center (DRC) yang diletakkan 

terpisah dari lingkungan kampus, misalnya cloud (Wood, 2010). 

2. Tidak tersedianya blueprint jaringan yang ada sekarang, jadi 

infrastruktur jaringan hanya berpatokan satu acuan saja. Topologi 

jaringan yang ada hanya mengacu pada topologi lama yang pernah 

dibuat pada tahun 2008 yang berbentuk hardcopy yang dibingkai di 

ruang manajer BTSI, dan belum bisa menggambarkan perubahan 

pada jaringan yang terjadi selama 6 tahun (2008-2014). Terdapat 
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kelemahan dari segi dokumentasi, di mana tidak ada acuan baku 

yang dapat digunakan dalam memelihara infrastruktur jaringan. 

Dokumentasi jaringan ini juga diperlukan untuk perencanaan dan 

tata kelola jaringan ke depannya, karena bagian IT dan infrastruktur 

sendiri bahkan tidak memiliki blueprint topologi jaringan kampus. 

3. Patut dipertimbangkan untuk melakukan upgrade perangkat keras, 

terutama perangkat keras server. Perangkat keras server yang 

digunakan adalah tipe HP 380 dengan RAM 32GB, dan 

berdasarkan hasil wawancara, server dengan tipe ini masih sangat 

terbebani dengan jumlah user di atas 600 orang karena 

mengakibatkan akses menjadi lambat, dan pada jumlah user sekitar 

2000 orang maka server akan mengalami beban puncak, di mana 

aktifitas dalam SIA-SAT memakan waktu proses yang sangat lama, 

dan biasanya memakan waktu sekitar 2 (dua) jam untuk 

menyelesaikan semua proses tersebut. SIA-SAT memakan memori 

paling besar dari semua proses yang ada. Hal ini selalu terjadi 

setiap kali melakukan proses SIA-SAT dengan jumlah user 

tersebut. Perangkat keras server masih dapat memproses data, 

namun dirasakan tidak nyaman oleh user yang menggunakan 

sistem. Akses yang lambat dapat merugikan user,  misalnya 

mahasiswa yang tidak jarang harus menunggu cukup lama untuk 

mengambil suatu kelas, ataupun kehilangan kelas karena akses yang 

lambat sehingga kelas yang diambil ternyata sudah diambil duluan 

oleh mahasiswa lain. Untuk mensiasati hal ini dilakukan 

penjadwalan SIA-SAT yang berbeda-beda, namun masih terkendala 

dengan akses yang lambat. 

4. Perangkat keras switch masih menggunakan model lama dengan 
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tipe 3com yang belum mendukung Spanning Tree Protocol (STP) 

dan VLAN Trunking Protocol (VTP). VTP berfungsi menyediakan 

jalur akses Virtual LAN (VLAN), dengan penggunaan VTP dapat 

dilakukan perubahan konfigurasi secara terpusat hanya pada satu 

atau beberapa switch dan meneruskannya secara otomatis ke switch 

lain dalam jaringan. Tanpa VTP maka tidak dapat mengirim 

informasi tentang VLAN ke switch lain. Sedangkan STP berfungsi 

menyediakan jalur ganda untuk komunikasi di dalam jaringan dan 

dapat mencegah terjadinya looping di dalam jaringan. Dalam sistem 

infrastruktur jaringan yang besar sepatutnya diterapkan STP 

sehingga jika terjadi kegagalan dalam satu jalur jaringan maka tidak 

akan menyebabkan kegagalan jaringan dalam waktu yang lama. 

Dalam jaringan multi switch yang kompleks, STP harus di-enable 

dan diset secara manual. STP memungkinkan jaringan switch dan 

bridge LAN terkoneksi satu sama lain secara redundan dengan 

suatu mekanisme yang bisa mencegah bridging loops. Bridging 

loop adalah paket data yang berputar-putar dalam jaringan untuk 

mencari alamat yang dituju dan bisa menyebabkan kemacetan pada 

traffic jaringan (broadcast storm). 

5. Infrastruktur perangkat keras (hardware) belum menjamin 

ketersediaan yang tinggi (high availability). Hal ini terlihat dari 

belum adanya server yang dapat berfungsi sebagai redundant 

server untuk menjamin ketersediaan akses ketika menangani 

request yang melimpah dari user. Belum ada peer server untuk 

redudansi dan load balancing. Server Load Balancing (SLB) 

berfungsi sebagai sebuah proses dan teknologi yang 

mendistribusikan traffic pada beberapa server dengan 
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menggunakan perangkat-perangkat networking yang ada.  

6. Belum pernah dilakukan audit maupun penilaian jaringan secara 

keseluruhan. Pernah dilakukan penilaian terhadap jaringan, namun 

hanya sebagai bonus dari pengerjaan jaringan awal yang pernah 

dilakukan oleh pihak luar. Pernah dibentuk satuan tugas (satgas) 

untuk menilai jaringan yang sudah berjalan, namun satgas tidak 

bisa mempertanggungjawabkan dengan menyediakan report yang 

jelas mengenai teknis penggunaan jaringan dan data-data yang 

dibutuhkan untuk menilai jaringan yang sedang berjalan. 

7. Dari segi pembiayaan, pihak TI menilai bahwa investasi yang 

dikeluarkan untuk infrastruktur TI terutama perangkat keras 

(hardware) masih kecil. Untuk melakukan pengadaan perangkat, 

bagian TI harus mengajukan dulu ke BTSI. Biaya pembelian server 

masih diperoleh dari bantuan pemerintah. Hal anggaran ini tentunya 

perlu diperhatikan oleh pihak manajemen maupun universitas. 

8. Pengembangan perangkat lunak SIA-SAT bergantung sepenuhnya 

pada oleh individu kunci, yaitu Agus Wuryanto (software 

developer) dan Hepi Prasetyono (database administrator). Kedua 

key individu tersebut menangani perangkat lunak SIA-SAT, tidak 

terdapat tim lain. Belum ada dokumentasi resmi yang dibuat 

mengenai SIA-SAT. Sisi positifnya adalah pekerjaan selama ini 

masih dapat ditangani dengan baik dan cepat karena hanya 

melibatkan dua orang, namun hal ini juga membuka peluang 

terhadap hilangnya pengetahuan (knowledge loss) karena belum 

adanya sharing pengetahuan yang dimiliki mengenai SIA-SAT 

yang dibangun. Hal ini akan memutuskan transfer pengetahuan 

kepada pengembang selanjutnya dan kegiatan akademik bisa 



31 

 

 

 

terganggu jika sewaktu-waktu para key individu berhalangan dalam 

melaksanakan tugasnya, misalnya sakit, kecelakaan, resign maupun 

alasan lainnya. 

9. Belum ada mekanisme pengujian aplikasi. Menurut hasil 

wawancara, disebutkan bahwa idealnya harus ada mesin terpisah 

untuk membuat, mengecek (testing), setelah itu baru perangkat 

lunak dapat dipakai. Namun dalam SIA-SAT, lingkungan 

pengetesan hanya dilakukan oleh programmer, setelah itu langsung 

diterapkan ke user, misalnya ada aturan yang diubah adalah sistem 

penghitungan nilai, dilakukan simulasi perubahan kalau sesuai 

dengan penghitungan manual maka langsung dipakai. Belum ada 

mekanisme pengujian, misalnya system acceptance testing, yaitu 

tahap di mana dilakukan pengujian perangkat lunak oleh real user 

untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut dapat 

menangani tugas yang diminta dalam skenario dunia nyata sesuai 

dengan spesifikasi yang diminta (Prasetyo, 2014). 

10. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan kontrol Quality of Service 

(QoS) belum dilakukan dengan jelas. Hal ini dikarenakan QoS yang 

dimaksudkan bergantung pada prioritas bandwidth per segmen dan 

penjadwalan, dan tidak ada keterangan mengenai profiling QoS. 

Jika pengaturan QoS dilakukan dengan benar maka penggunaan 

bandwidth dapat ditekan, yang nantinya dapat mengurangi biaya 

pembelian bandwidth bulanan. Tanpa pengaturan QoS yang benar 

maka bandwidth yang dibeli bisa saja tidak terpakai secara optimal 

sehingga terjadi pemborosan biaya karena tidak mendapatkan 

manfaat maksimal sesuai dengan dana yang dikeluarkan setiap 

bulan. 
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11. Pengamanan perangkat keras jaringan yang masih kurang, sewaktu-

waktu ruangan dibiarkan tidak terkunci dan tidak terjaga (contoh 

kasus di Gedung E), memungkinkan akses bebas ke perangkat 

jaringan sehingga rentan terhadap pencurian, pengrusakan, dan 

kegiatan terlarang lainnya yang membahayakan keadaan perangkat 

jaringan. Kondisi pengkabelan di dalam ruangan perangkat juga 

perlu dirapikan untuk menghindari terjadinya hubungan arus 

pendek yang dapat merusak perangkat. 

12. Lokasi aplikasi, database maupun tempat penyimpanan backup 

yang digunakan berada di dalam lingkungan kampus (Gedung E). 

Hal ini memunculkan risiko kehilangan data, misalnya ketika 

terjadi bencana alam ataupun kejadian lain seperti kebakaran, 

pencurian perangkat, dan sebagainya, maka terdapat risiko 

kehilangan sebagian atau keseluruhan data yang dimiliki. Belum 

ada lokasi lain yang digunakan untuk menyimpan backup,  

13. Ketaatan terhadap peraturan yang berkaitan dengan SIA-SAT, 

misalnya kurang tertib dalam ketepatan waktu memasukkan nilai, 

melakukan SIA-SAT, melakukan proses sesuai standar operational 

procedure (SOP). Berdasarkan wawancara, sudah pernah 

diterapkan standarisasi dengan ISO, namun proses administrasinya 

tidak disenangi, proses yang lebih sering dipakai adalah lewat cara 

manual, dan belum ada aturan jelas yang mengharuskannya. 

4.2.2. Risks Identified 

Setelah mendapatkan gambaran risiko yang ada, ditentukan 

kerentanan suatu risiko dan juga bagaimana dampak yang ditimbulkan 

jika risiko tersebut terjadi. Kerentanan dan dampak tersebut kemudian 
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disilangkan ke dalam priority matrix untuk menentukan prioritas dari 

tiap-tiap risiko dan dituangkan dalam identified risks. Fungsinya adalah 

untuk melihat daftar risiko yang disertai penilaiannya. Identified risks 

disusun menyesuaikan dengan kategori risiko FRAP (Peltier, 2001). 

Tabel 4.1 Identified Risks 

No. Tipe Deskripsi 

K
eren

tan
an

 

D
am

p
ak

 

P
rio

ritas  

1 INT Kerusakan perangkat yang mengakibatkan 

kehilangan data. 

L H C 

2 Infeksi virus komputer yang 

mengakibatkan data hilang atau rusak. 

L H C 

3 Kegagalan sistem yang mengakibatkan 

sistem tidak dapat diakses. 

L H C 

4 AV Listrik padam. M H B 

5 Data yang disampaikan tidak tersimpan 

karena sistem kewalahan menangani 

request dari banyak user. 

M H B 

6 Hubungan arus pendek yang menyebabkan 

kerusakan perangkat. 

L H C 

7 Lambatnya akses melalui jaringan karena 

meningkatnya delay dan latency yang 

sehingga akses melambat dan terjadi 

kemungkinan data loss karena belum 

adanya penerapan QoS yang jelas pada 

jaringan. 

M M B 

8 Server kewalahan menangani request 

karena spesifikasi perangkat server yang 

masih rendah. 

H M B 

9 Aplikasi yang diperbaharui tidak 

memenuhi kebutuhan user secara tepat. 

M M B 

10 Sistem tidak berfungsi dengan baik karena 

key individu tidak dapat melaksanakan 

tugas. 

M H B 

11 Kehilangan sebagian atau keseluruhan data 

jika terjadi bencana alam maupun kejadian 

luar biasa lain yang menimpa lingkungan 

universitas karena Data Recovery Center 

(DRC) juga berada di lingkungan 

L H C 
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universitas. 

12 Tidak adanya dokumentasi karena sistem 

sangat bergantung kepada individu kunci 

yang terlibat sehingga akan memutuskan/ 

menghambat transfer pengetahuan kepada 

pengembang selanjutnya. 

M H B 

13 SEC Pencurian perangkat. M H B 

14 Akses tidak sah ke ruangan server dan 

perangkat jaringan. 

M M B 

15 Akses ilegal ke dalam jaringan. M M B 

16 FID Sistem berjalan tidak efektif/efisien karena 

tidak/belum pernah ada audit resmi yang 

menyeluruh terhadap kinerja sistem. 

M M B 

17 Operasional sistem berjalan seadanya/tidak 

mengikuti standar operation procedure 

(SOP) 

M L C 

18 Biaya tidak terduga yang timbul akibat 

kerusakan perangkat jaringan/aplikasi. 

L M C 

Tabel identified risks berisi daftar risiko yang disertai dengan 

kerentanan, dampak, dan prioritasnya masing-masing. Dari Tabel 4.1 

terlihat identifikasi dan prioritas risiko. Terdapat empat tipe risiko yang 

berhasil dihimpun antara lain integrity (INT), availability (AV), 

security (SEC), dan fidelity (FID), dan setidaknya ada 18 (delapan 

belas) risiko yang teridentifikasi. 

Risiko dengan tipe INT adalah risiko integrity, yaitu risiko yang 

berhubungan dengan konsistensi data dan bahwa data tidak boleh 

berubah tanpa ijin pihak yang berwenang (authorized). Risiko dengan 

tipe AV adalah risiko yang berkaitan dengan availability, yaitu 

berhubungan dengan ketersediaan suatu data dan sistem, di mana data 

harus tersedia ketika dibutuhkan/diakses. Risiko yang mengancam 

ketersediaan data dimasukkan ke dalam tipe ini. 

Selanjutnya ada risiko dengan tipe SEC atau risiko security, yang 

dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada keamanan akses secara fisik 

dari perangkat sistem dan juga sistem jaringan, dan terakhir adalah 
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risiko dengan tipe FID atau fidelity, yaitu risiko yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan SIA-SAT berdasarkan kebijakan operasional yang 

telah dibuat. Risiko yang berkaitan dengan seperti aturan, misalnya 

Standard Operational Procedure (SOP), pembiayaan, efisiensi dan 

manajemen sistem dimasukkan ke dalam tipe ini. 

Hasil identified risks dan priority matrix ditunjukkan pada Tabel 

4.1 dan Tabel 4.4. 

4.2.3. Risk Prioritized 

Penentuan prioritas yaitu suatu proses yang dilakukan bersama-

sama untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting 

sampai yang kurang penting. Dalam penentuan prioritas, ada dua hal 

yang diperhatikan antara lain kerentanan (vulnerabilities) dan dampak 

(impacts) yang didapatkan dari masing-masing risiko (Peltier, 2001). 

Cara yang digunakan untuk melakukan penentuan prioritas adalah 

melakukan penalaran secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi langsung yang memperhatikan aspek kerentanan dan 

dampak. Penalaran secara deskriptif dapat dilakukan untuk membuat 

prioritas pada metode FRAP (Nicholas, dkk, 2011). 

Berdasarkan model kriteria kerentanan dan dampak yang ada, 

penentuan prioritas yang sesuai dengan FRAP mengacu pada metode 

yang direkomendasikan oleh National Institute of Standards and 

Technology (NIST), yaitu proses memprioritaskan risiko dengan dua 

langkah utama antara lain (1) vulnerability determination; dan (2) 

impact analysis. Kedua poin ini kemudian digabungkan ke dalam 

priority matrix (Stoneburner, dkk, 2002) yang juga memiliki 

keseragaman dengan tahapan dalam metode FRAP. 
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Tahapan vulnerability determination dilakukan untuk 

memperoleh peringkat kerentanan kemungkinan suatu risiko dapat 

terjadi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain (1) 

dukungan keadaan terhadap risiko, (2) sifat kerentanan risiko, dan (3) 

keberadaan dan efektivitas pengendalian saat ini. 

Kemungkinan bahwa kerentanan dapat terjadi oleh ancaman atau 

sumber tertentu dapat digambarkan sebagai tinggi atau high (H), 

sedang atau medium (M), dan rendah atau low (L). Tabel 4.2 

menjelaskan tiga tingkat kemungkinan tersebut. 

Tabel 4.2 Vulnerability Determination  (Stoneburner, dkk, 2002) 

Skala 

Kerentanan 

Kerentanan No. Risiko 

(Tabel 4.1) 

High (H) Keadaan saat ini mendukung terjadinya risiko dan 

sangat mungkin terjadi pada keadaan saat ini, dan 

kontrol untuk mencegah kerentanan yang 

dilakukan tidak efektif. 

8 

Medium (M) Keadaan saat ini mendukung terjadinya risiko, 

namun kontrol yang diberikan dapat menghambat 

terjadinya risiko. 

4, 5, 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Low (L) Keadaan saat ini tidak mendukung terjadinya 

risiko, atau kontrol yang diberikan telah berhasil 

mencegah, atau setidaknya secara signifikan 

menghambat kerentanan dari risiko yang terjadi. 

1, 2, 3, 6, 11, 

18 

Tahapan impact analysis adalah langkah berikutnya dalam 

mengukur tingkat risiko untuk menentukan dampak negatif yang 

dihasilkan dari terjadinya risiko. Dalam melakukan analisis dampak, 

perlu untuk memperoleh informasi dari dokumentasi yang ada, seperti 

laporan analisis dampak misi atau laporan penilaian kekritisan aset. 

Jika dokumentasi ini tidak ada atau penilaian untuk aset TI belum 

dilakukan (sebagaimana yang terjadi pada kasus SIA-SAT), pemilik 
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sistem dan para local expert adalah pihak bertanggung jawab untuk 

menentukan tingkat dampak bagi sistem mereka sendiri. Akibatnya, 

dalam menganalisis dampak, pendekatan yang tepat adalah dengan 

mewawancarai pemilik sistem informasi itu sendiri (Stoneburner, dkk, 

2002).  

Skala dampak kemudian dikategorikan dan didiskusikan 

wawancara dengan para local expert dalam wawancara dan observasi di 

lapangan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. NIST 

mengelompokkan kajian hasil wawancara dan impact analysis menjadi 

skala dampak tinggi atau high (H), skala dampak sedang atau medium 

(M), dan dampak rendah atau low (L), lihat Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Magnitude of Impact Definitions (Stoneburner, dkk, 2002) 

Skala 

Dampak 

Definisi Dampak No. Risiko 

(Tabel 4.1) 

High (H) Jika risiko terjadi maka (1) dapat mengakibatkan 

rusak/hilangnya aset atau sumber daya utama 

yang bernilai mahal; (2) secara signifikan 

melanggar, merugikan, atau menghambat 

jalannya kegiatan organisasi; atau (3) dapat 

menyebabkan kematian manusia atau cedera 

serius. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

10, 11, 12, 13 

Medium (M) Jika risiko terjadi maka (1) dapat mengakibatkan 

rusak/hilangnya aset berwujud atau sumber daya; 

(2) melanggar, merugikan, atau menghambat 

kelancaran kegiatan atau tujuan organisasi; atau 

(3) dapat menyebabkan cedera manusia. 

7, 8, 9, 14, 15, 

16, 18 

Low (L) Jika risiko terjadi maka (1) dapat mengakibatkan 

rusak/hilangnya beberapa aset berwujud atau 

sumber daya atau (2) dapat terasa mempengaruhi 

tujuan, reputasi, atau keuntungan organisasi. 

17 

Untuk mengukur risiko, skala risiko dan matriks risiko tingkat 

harus dikembangkan (Stoneburner, dkk, 2002). Tabel 4.4 menunjukkan 

risk level dan priority matrix yang menunjukkan prioritas dari risiko 
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yang disusun berdasarkan metode yang direkomendasikan NIST dan 

tahapan FRAP itu sendiri. Tabel 4.4 adalah penarikan kesimpulan dari 

vulnerability determination pada Tabel 4.2 dan magnitude of impact 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.4 Risk Level & Priority Matrix (Peltier, 2001)(Stoneburner, dkk, 2002) 

Kerentanan 
Dampak 

High Medium Low 

High A 

- 

B  

8 

C  

- 

Medium B 

4, 5, 10, 12, 13 

B  

7, 9, 14, 15, 16 

C  

17 

Low C 

1, 2, 3, 6, 11 

C 
18 

- 

Keterangan: High Priority (Merah); Medium Priority (Oranye); Low Priority 

(Kuning), Non Corrective (Hijau). 

Prioritas A =  harus dilaksanakan tindakan corrective  

Prioritas B =  disarankan untuk melakukan tindakan corrective 

Prioritas C =  memerlukan pemantauan 

Untuk mendapatkan prioritas risiko maka dilakukan identifikasi 

kerentanan dan dampak berdasarkan priority matrix, dengan skala high 

(H), medium (M), dan low (L) dan dibedakan berdasarkan warna cell 

dalam tabel. Pada Tabel 4.2 terlihat cara pengambilan keputusan 

mengenai prioritas suatu risiko. Pada tabel terdapat kolom kerentanan 

(vulnerability) yang menunjukkan kerentanan dari suatu risiko dan 

baris dampak (impact), yang menunjukkan skala dampak risiko. 

Dengan meletakkan risiko sesuai dengan kerentanan dan dampaknya 

maka akan didapatkan prioritas risiko yang ada. 

Risiko dengan kerentanan high adalah risiko yang memiliki 
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peluang kejadian tinggi atau sering terjadi. Risiko dengan kerentanan 

medium adalah risiko yang memiliki peluang kejadian yang sedang, 

misalnya lambatnya akses jaringan ketika dipakai banyak user, 

penggunaan bandwidth yang kurang optimal dan sebagainya. Risiko 

dengan kerentanan low adalah risiko yang memiliki peluang kejadian 

yang rendah, misalnya kerusakan perangkat karena kebakaran, bencana 

alam dan sebagainya. 

Tingkat dampak (impact) menunjukkan bagaimana dampak suatu 

risiko terhadap proses akademik. Tingkat high menunjukkan bahwa 

risiko memiliki dampak yang dapat mengganggu jalannya proses 

akademik dan butuh perhatian khusus, tingkat medium menunjukkan 

bahwa dampak yang diakibatkan berpengaruh tetapi masih dapat 

diselesaikan, dan dampak low menunjukkan dampak yang diakibatkan 

dirasakan tidak memiliki pengaruh yang besar. 

Untuk penyebaran prioritas risiko sebagaimana ditunjukkan Tabel 

4.1, terdapat setidaknya 18 (delapan belas) risiko yang berhasil 

teridentifikasi, dan dari 18 risiko tersebut, sebagaimana terlihat pada 

sebaran prioritas risiko pada Tabel 4.4, terdapat 11 (sebelas) prioritas 

medium, dan 7 (tujuh) risiko dengan prioritas low. Hasil prioritas 

dilambangkan dengan abjad A, B, dan C. Abjad A menandakan harus 

dilaksanakan tindakan corrective, risiko dengan abjad B disarankan 

untuk melakukan tindakan corrective, dan risiko dengan abjad C 

memiliki prioritas yang rendah namun tetap memerlukan pemantauan. 

 

 

4.2.1. Control Identified 
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Untuk menangani risiko yang telah ditunjukkan pada identified 

risks, langkah selanjutnya adalah membuat pengendalian (control) 

untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Daftar pengendalian ini 

disebut dengan control list, dan dibuat berdasarkan class control yang 

ada pada FRAP. Class yang ditentukan dalam control list disesuaikan 

dengan risiko yang ada pada identified risks, dan dijadikan sebagai 

kontrol untuk masing-masing risiko. 

Hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Control List (Peltier, 2001) 

No. Class Keterangan 

1. Backup Melaksanakan backup atas data-data yang dimiliki atau 

menyimpan data tidak hanya di satu tempat dan media 

saja. 

2. Recovery Plan Mengembangkan, mendokumentasi-kan, dan melakukan 

pengujian, dan memastikan prosedur pemulihan data 

telah berfungsi dengan baik. 

3. Access Control Mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi 

mencakup kemampuan untuk mendeteksi, dan 

melaporkan percobaan terhadap keamanan informasi 

untuk membatasi akses ke personel yang 

berwenang. 

4. Implementasi enkripsi (data, end-to-end) untuk 

mencegah akses yang tidak sah dan untuk keamanan 

informasi yang dikirimkan. 

5. Menerapkan mekanisme kontrol akses untuk mencegah 

akses ilegal. Mekanisme ini termasuk kemampuan 

mendeteksi, logging, dan pelaporan terhadap percobaan 

akses ilegal. 

6. Operation control: mekanisme melindungi database dari 

akses ilegal dan modifikasi dari luar sistem dapat 

ditentukan dan diimplementasikan. 

7. Acceptance 

Testing 

Mengembangkan prosedur pengujian yang harus diikuti 

selama pengembangan aplikasi dan atau selama 

modifikasi dengan aplikasi yang sudah ada yang 

mencakup partisipasi pengguna. 

8. Anti-virus Memasang anti-virus pada setiap unit computer dan 

memastikan bahwa anti-virus tersebut selalu ter-update 

secara otomatis. 

9. Policy Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk 
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membatasi hak akses atau memberi hak akses khusus 

pada pihak tertentu. 

10. Training Pelatihan user termasuk instruksi dan dokumentasi yang 

memadai mengenai cara menggunakan sistem dengan 

baik dan benar. 

11. Dokumentasi yang mencakup keseluruhan 

pengembangan dan pemeliharaan sistem. 

12. Melakukan evaluasi kinerja dan kemampuan karyawan 

di dalam mengembangkan dan mengelola sistem. 

13. Management 

Support 

Memberikan panduan bagi staff bagian operasional 

dalam mengimplementasikan sistem dan teknologi yang 

dipakai dalam perusahaan dan memastikan pertukaran 

data menggunakan aplikasi yang dipakai berjalan dengan 

baik dan aman. 

14. Memastikan dukungan dari pihak manajemen terhadap 

keberlangsungan sistem, misalnya dari segi 

biaya/anggaran dan peraturan lain yang berpengaruh 

terhadap jalannya sistem. 

15. Corrective 

Strategies 

Mengembangkan  strategi  korektif sistem, misalnya 

perbaikan strategi pengembangan perangkat lunak, 

arsitektur perangkat jaringan, dan database. 

16. Physical Security Menerapkan mekanisme untuk membatasi akses fisik ke 

perangkat jaringan. 

17. Maintenance Menyediakan dukungan ketersediaan perangkat keras, 

misalnya UPS. 

18. Dibutuhkan perawatan dan perjanjian dari pemasok 

perangkat untuk memfasilitasi status operasional yang  

berkelanjutan dari perangkat keras yang dibeli. 

19. Audit/Monitor Mengimplementasikan mekanisme monitor, report, dan 

audit menyeluruh terhadap sistem sebagai aktifitas yang 

perlu dilakukan secara periodik. 

20. Service Level 

Agreement 

Mendefinisikan tanggung jawab berbagai pihak, 

mendefinisikan tingkat harapan yang disepakati (misal: 

QoS), tingkat ketersediaan, menentukan target kualitas 

dan kebutuhan minimum yang dapat diterima. 

21. Proprietary Pengendalian hak-hak kepemilikan. 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, 14 (empat belas) class control yang 

terbentuk dan dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) poin. Class control 

yang ada telah dibuat agar dapat mencakup seluruh risiko yang telah 

teridentifikasi sebelumnya. Cara menentukan class control yang 

terpakai adalah dengan membandingkan class control FRAP dengan 
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tiap risiko yang telah teridentifikasi dan mencari keterkaitannya. Hanya 

class control yang berhubungan dengan identified risk yang akan 

dimasukkan ke dalam control list. Deskripsi tiap class control dibuat 

menjadi pernyataan secara umum agar dapat mengontrol seluruh risiko 

yang masuk ke dalam kelas risiko yang dimaksudkan. 

4.3  Post-FRAP Session 

Post-FRAP Session adalah sesi terakhir dari tahapan FRAP. Sesi 

ini terdiri atas tiga bagian, antara lain cross reference sheet, action 

plan, dan final report (dilampirkan). 

4.2.2. Cross Reference Sheet 

Setelah identified risks dan control list terbentuk, tahap 

selanjutnya adalah meringkaskan keduanya ke dalam bentuk cross 

reference sheet untuk pemetaan risiko dan kelas pengendalian. Cross 

reference sheet ini dibuat dengan tujuan untuk menentukan  

pengendalian  yang  cocok  dengan  tiap-tiap risiko. Dengan demikian, 

penanganan risiko menjadi lebih jelas dan terarah, karena cross 

reference sheet telah memetakan kelas pengendalian, deskripsi risiko, 

tipe risiko, dan prioritas risiko ke dalam satu kesatuan yang saling 

berkaitan. 

Adapun hasil lengkap dari cross reference sheet dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Cross Reference Sheet 
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No. 
Kelas 

Pengendalian 
Deskripsi 

R
isik

o
 #

 

T
ip

e 

P
rio

ritas 

1. 

Backup 

Kerusakan perangkat yang 

mengakibatkan kehilangan 

data. 

1 

INT 

C 

Infeksi virus komputer yang 

mengakibatkan data hilang 

atau rusak. 

2 

Kegagalan sistem yang 

mengakibatkan sistem tidak 

dapat diakses. 

3 

Hubungan arus pendek yang 

menyebabkan kerusakan 

perangkat. 

6 

AV 

Kehilangan sebagian atau 

keseluruhan data jika terjadi 

bencana alam  atau kejadian 

lain yang menimpa lingkungan 

universitas karena Data 

Recovery Center (DRC) juga 

berada di lingkungan 

universitas. 

11 

Listrik padam. 4 

AV B 

2. 

Training 

Sistem tidak berfungsi dengan 

baik karena key individu tidak 

dapat melaksanakan tugas. 

10 

Tidak adanya dokumentasi 

karena sistem sangat 

bergantung kepada individu 

kunci yang terlibat sehingga 

akan memutuskan/ 

menghambat transfer 

pengetahuan kepada 

pengembang selanjutnya. 

12 

3. Access 

Control 

Pencurian perangkat. 13 

SEC 

B 

Akses tidak sah ke ruangan 

server dan perangkat jaringan. 

14 

Akses ilegal ke dalam 

jaringan. 

15 

5. Acceptance 

Testing 

Data yang disampaikan tidak 

tersimpan karena sistem 

kewalahan menangani request 

dari banyak user. 

 

5 

AV 

Aplikasi yang diperbaharui 9 
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tidak memenuhi kebutuhan 

user secara tepat. 

6. Corrective 

Strategies 

Lambatnya akses melalui 

jaringan karena meningkatnya 

delay dan latency yang 

sehingga akses melambat dan 

terjadi kemungkinan data loss 

karena belum adanya 

penerapan QoS yang jelas 

pada jaringan. 

7 

Server kewalahan menangani 

request karena spesifikasi 

perangkat server yang 

tergolong rendah. 

8 

9 

7. Audit/ Monitor Sistem berjalan tidak 

efektif/efisien karena 

tidak/belum pernah ada audit 

resmi yang menyeluruh 

terhadap kinerja sistem. 

16 

FID 

B 

Operasional sistem berjalan 

seadanya/tidak mengikuti 

standar operation procedure 

(SOP) 

17 C 

8. Management 

Support 

Biaya tidak terduga yang 

timbul akibat kerusakan 

perangkat jaringan/aplikasi. 

18 C 

 

Terlihat dari Tabel 4.4 bahwa cross reference sheet terdiri atas 8 

(delapan) kelas pengendalian. Informasi terkait dari identified risks 

dapat ditempatkan berkaitan dengan informasi dari control list. Hal ini 

penting dilakukan karena mereka membentuk struktur jaringan 

hubungan yang ada antara bagian yang berbeda dari data kedua tabel 

sebelumnya dan membentuk tabel yang lebih padat, sehingga 

memudahkan pembacaan untuk tahap selanjutnya, yaitu membuat 

rencana kerja atau action plan. 
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4.2.3. Action Plan 

Tahap akhir dari analisis menggunakan FRAP adalah membuat 

rencana kerja atau sering disebut dengan action plan. Setelah cross 

reference sheet terbentuk, disusun action plan yang akan menjelaskan 

mengenai tindakan yang dapat diambil oleh pihak manajemen maupu 

operasional tentang bagaimana mengendalikan risiko yang telah 

diidentifikasi dan yang telah diprioritaskan.  

Mirip dengan cross reference sheet, action plan ini dibentuk 

dengan menggabungkan identified risks dengan control list 

memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana setiap risiko 

akan diperlakukan, lengkap dengan rencana kerja. Hasil action plan 

ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Action Plan 

N
o

. R
isik

o
 

T
ip

e 

Deskripsi 

P
rio

ritas  

P
en

g
en

d
alian

 

Aksi 

#1 

INT 

Kehilangan data akibat 

kerusakan perangkat. 

C 

18, 

19 

Melaksanakan pemeliharaan 

dan atau upgrade perangkat 

secara rutin 

#2 Kerusakan/kehilangan 

data karena virus. 

Memasang dan mengupdate 

antivirus 

#3 Kehilangan data karena 

kegagalan sistem. 

1, 2, 

15 

Melakukan backup database 

dan berkas sistem. 

#4 

AV 

Listrik padam. 

B 

17 Menggunakan UPS ataupun 

generator cadangan. 

#5 Data yang disampaikan 

tidak tersimpan karena 

sistem kewalahan 

menangani request dari 

banyak user. 

15, 

17, 

20 

Meningkatkan spesifikasi 

perangkat jaringan dan 

server, melakukan upgrade 

perangkat keras, desain dan 

optimasi jaringan dan server 

aplikasi, membangun data 

center yang baru. 
#8 Server kewalahan 

menangani request 

karena spesifikasi 



46 

 

 

 

perangkat server yang 

masih rendah. 

#6 Hubungan arus pendek 

yang menyebabkan 

kerusakan perangkat. 

C 16, 

19 

Mengecek dan memperbaiki 

sistem pengkabelan dan 

kelistrikan, memastikan 

perangkat berada di suhu 

ideal, memastikan Mini 

Circuit Breaker (MCB) 

berfungsi dengan baik. 

#7 Lambatnya akses 

melalui jaringan karena 

meningkatnya delay 

dan latency yang 

sehingga akses 

melambat dan terjadi 

kemungkinan data loss 

karena belum adanya 

penerapan QoS yang 

jelas pada jaringan. 

B 

15, 

18, 

20 

Melakukan optimasi 

jaringan dengan menerapkan 

QoS sesuai dengan aplikasi 

yang berjalan di jaringan. 

#9 Aplikasi yang 

diperbaharui tidak 

memenuhi kebutuhan 

user secara tepat. 

7, 

12 

Melibatkan user di dalam 

pengembangan sistem 

#10  Sistem tidak berfungsi 

dengan baik karena key 

individu tidak dapat 

melaksanakan tugas. 

B 

10, 

11, 

12 

Membuat dokumentasi 

sistem yang jelas dan 

lengkap, baik perangkat 

lunak (software dan 

database) maupun perangkat 

keras (jaringan), 

memberikan training yang 

cukup bagi staf pengembang 

yang akan datang. 

 

 

 

 

#12 Tidak adanya 

dokumentasi karena 

sistem sangat 

bergantung kepada 

individu kunci yang 

terlibat sehingga akan 

memutuskan/ 

menghambat transfer 

pengetahuan kepada 

pengembang 

selanjutnya. 

10, 

11, 

21 

#11 Kehilangan sebagian 

atau keseluruhan data 

1, 2, 

20 

Menambah DRC pada lokasi 

yang terpisah dari 
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jika terjadi bencana 

alam yang menimpa 

lingkungan universitas 

karena DRC berada di 

lingkungan universitas 

juga. 

lingkungan kampus, 

misalnya dengan 

menggunakan teknologi 

cloud. 

#13 

SEC 

Pencurian perangkat. 3, 4, 

5, 6 

Mengamankan ruangan, 

meningkatkan pengawasan 

monitoring rutin dan 

upgrade konfigurasi 

firewall, menambal/patch 

lubang keamanan sistem 

operasi yang berjalan di 

jaringan. 

#14 Akses ilegal ke dalam 

jaringan. 

#15 Akses tidak sah ke 

ruangan server dan 

perangkat jaringan. 

#16 

FID 

Sistem berjalan tidak 

efektif/efisien karena 

tidak/belum pernah ada 

audit resmi yang 

menyeluruh terhadap 

kinerja sistem. 

C 

15, 

19 

Melakukan audit berkala 

sehingga pihak BTSI dapat 

mengetahui kondisi sistem 

dan membantu dalam 

membuat keputusan. 

#17 Operasional sistem 

berjalan seadanya/tidak 

mengikuti standar 

operation procedure 

(SOP) 

Membuat dan memastikan 

operasional sistem sesuai 

dengan SOP yang dibuat, 

dan meningkatkan kesadaran 

para pengguna akan 

pentingnya keamanan dan 

keutuhan sistem. 

#18 Biaya tidak terduga 

yang timbul akibat 

kerusakan perangkat 

jaringan/aplikasi. 

1, 2, 

17, 

18, 

19 

Mengalihkan risiko 

kerusakan perangkat kepada 

vendor atau pemasok 

perangkat keras. 

 

Pada action plan yang ditunjukkan Tabel 4.5, setiap risiko 

didaftarkan bersama-sama dengan tipe risiko, deskripsi, prioritas risiko, 

pengendalian yang dapat dilakukan, serta rencana kerja. Dalam 

menyusun action plan, suatu risiko dapat memiliki beberapa 

pengendalian yang sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi. Hal ini 

berarti dalam menangani suatu risiko dapat diterapkan beberapa kontrol 

sekaligus yang saling berkaitan. Kontrol yang masih bersifat umum 

kemudian dijelaskan pada action plan. 
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Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa setiap risiko sudah dipetakan 

dengan kontrol yang sesuai dengan risiko yang dihadapi. Pada kolom 

aksi terdapat rekomendasi aksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

risiko. Satu aksi dapat menyelesaikan lebih dari satu risiko, hal ini 

terjadi karena ada keterkaitan antara tiap-tiap risiko, sehingga dengan 

melakukan satu rencana aksi dapat mengatasi beberapa risiko sekaligus. 

 


