
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Noviyanto (2011) 

dengan judul Analisis Keamanan Wireless di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang berisi tentang pemakaian pemakaian access point yang mudah, 

bisa disembarang tempat yang terjangkau sinyal wireless tanpa harus berada 

disebuah tempat tertentu untuk dapat mengakses internet. Penerapanya wireless 

menggunakan gelombang radio untuk saling berkomuikasi atau bertukar 

informasi dari point ke point yang lain, sehingga jaringan tersebut sangat rawan 

dari serangan para penjahat dunia maya. Kondisi tersebut ditambah para 

pemula yang memasang access point untuk hostpot tanpa sepengetahuan yang 

berwenang, karena kurangnya pengetahuan sebuah access point tersebut 

dipasang tanpa pengamanan dan hanya bergantung pada settingan dari vendor. 

Penelitian dari Sutara (2018) yang bertujuan untuk mengukur tingkat 

kelengkapan dan tingkat kematangan keamanan informasi di PDAM serta 

memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kelengkapan 

dan tingkat kematangan keamanan informasi. Hasil studi dokumen, wawancara 

dan kuisioner berdasarkan Indeks Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 

27001:2009 dihasilkan tingkat kelengkapan keamanan informasi sebesar 323 

dan tingkat kematangan berada pada level I+ dimana sudah ada pemahaman 

mengenai perlunya pengolahan keamanan informasi akan tetapi penerapan 

langkah pengamanan masih belum teratur. Untuk mencapai tingkat 
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kematangan V dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) PDAM 

Tirta Medal Kabupaten Sumedang dapat melakukan strategi perbaikan secara 

bertahap. 

Penelitian dari Amin (2014) tentang pengukuran tingkat kesadaran 

keamanan informasi Pegawai Negeri Sipil. Penilaian tingkat kesadaran 

keamanan informasi dihitung dengan menggunakan metode Multiple Criteria 

Decision Analysis (MCDA). Metode MCDA menghitung nilai total dari suatu 

alternatif berdasarkan nilai dan bobot beberapa kriteria yang ada. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi PNS 

Pemkot Makassar secara keseluruhan berada pada level sedang sehingga perlu 

dimonitor untuk kemungkinan dilakukan pembenahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) tentang evaluasi keamanan 

informasi pada divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. berdasarkan indeks KAMI. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

keamanan informasi pada divisi Network of Broadband Telkom Kota Bandung, 

menganalisis kondisi terkini keamanan informasi perusahaan dan membantu 

perusahaan dengan membuat rekomendasi perbaikan terhadap keamanan 

informasi. Metodologi yang digunakan adalah indeks Keamanan Informasi 

(KAMI) yang ditujukan untuk menganalisa kelayakan dan efektifitas keamanan 

informasi. Hasil penelitian yang dicapai menunjukan hasil penilaian tingkat 

kepentingan dan peran TIK sebesar 44 dari 48, hasil keseluruhan dari penilaian 

ke 5 area indeks KAMI sebesar 582 dari 588 dan berada pada level V. 
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Peneliti oleh Afriyanto & Suryana (2015) tentang tingkat kematangan 

keamanan informasi di perguruan tinggi X dengan menggunakan indeks 

KAMI. Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara berdasarkan 

satndar ISO/IEC 27001:2009. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa 

tingkat kematangan keamanan informasi Perguruan Tinggi X berada pada level 

I+ s/d II+. Penilitian ini mengukur tingkat kematangan keamanan informasi 

dengan indeks KAMI yang mencakup peran TIK, tata kelola, resiko, dan 

kerangka kerja, aset, dan teknologi keamanan informasi. 

Peneliti oleh Yilmaz (2016) tentang A Comparative Analysis of 

University Information Sistems within the Scope of the Information Security 

Risks. Penelitian ini menggunakan alat berlisensi-freeware, MSAT yang 

dikembangkan oleh microsoft. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa 

keamanan informasi diberbagai universitas di Turki memerlukan beberapa 

tindakan pencegahanan dan beberapa universitas akan mengurangi risiko 

keamanan informasi dengan menerapkan ISO/IEC 27001. 

Peneliti oleh Kurniawan (2018) tentang Security level analysis of 

academic information sistems based on standard ISO 27002:2003 using SSE-

CMM. Penelitian ini menggunakan standar ISO 27002:2003 SSE-CMM. Hasil 

dari penelitian ini didapatkan bahwa 13 kontrol objektif dan 43 kontrol 

keamanan tersebar dalam 3 klausul, disimpulkan bahwa tingkat kematangan 

tata kelola sistem informasi keamanan pada sistem infromasi akademik adalah 

2,51, yang berarti tingkat kematangan masih pada tingkat 2 namun mendekati 

level 3 atau well define. 
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Penelitian Neaxie (2014) tentang Implementation Analysis Of 

Information Security Through Quality Standards ISO 27001 for Internet  

Services. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penerapan 

standar keamanan untuk memberikan informasi dalam layanan internet 

menggunakan standar ISO 27001 sebagai studi kasus. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman dan risiko 

keamanan terjadi dalam memberikan informasi internet diserang dengan 

meretas jenis dan durasi serangan yang berbeda. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Keamanan Jaringan (Network Security) 

Network scurity pada awalnya konsep ini menjelaskan lebih banyak 

mengenai keterjaminan (security) dari sebuah sistem jaringan komputer 

yang terhubung ke internet terhadap ancaman dan gangguan yang ditujukan 

kepada sistem tersebut. Network security hanyalah menjelaskan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari konektivitas jaringan 

komputer lokal kita dengan wide-area network. Secara umum, terdapat 3 

(tiga) kata kunci dalam konsep network security ini, yaitu: resiko / tingkat 

bahaya, ancaman, dan kerapuhan sistem (vulnerability) (Yuliantor & Purbo, 

2011). 

a. Resiko atau Tingkat Bahaya 

Resiko dalam hal ini berarti berapa besar kemungkinan 

keberhasilan para penyusup dalam rangka memperoleh akses ke dalam 
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jaringan komputer lokal yang dimiliki melalui konektivitas jaringan local 

ke wide-area network. Secara umum, akses-akses yang diinginkan 

adalah: 

1) Read Access: mampu mengetahui keseluruhan sistem jaringan 

informasi. 

2) Write Access: mampu melakukan proses menulis ataupun 

menghancurkan data yang terdapat di sistem tersebut. 

3) Denial of Service: menutup penggunaan utilitas-utilitas jaringan 

normal dengan cara menghabiskan jatah CPU, bandwidth maupun 

memori. 

b. Ancaman 

Ancaman dalam hal ini berarti orang yang berusaha memperoleh 

akses-akses ilegal terhadap jaringan komputer yang dimiliki seolah-olah 

memiliki otoritas terhadap akses ke jaringan komputer. 

c. Kerapuhan Sistem (Vulnerability) 

Kerapuhan sistem lebih memiliki arti seberapa jauh proteksi yang 

bisa diterapkan kepada network yang dimiliki dari seseorang dari luar 

sistem yang berusaha memperoleh akses ilegal terhadap jaringan 

komputer tersebut dan kemungkinan orang-orang dari dalam sistem 

memberikan akses kepada dunia luar yang bersifat merusak sistem 

jaringan. 

Untuk menganalisa sebuah sistem jaringan informasi global secara 

keseluruhan tentang tingkat keandalan dan keamanannya bukanlah suatu hal 
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yang mudah dilaksanakan. Analisa terhadap sebuah sistem jaringan 

informasi tersebut haruslah mendetail mulai dari tingkat kebijaksanaan 

hingga tingkat aplikasi praktisnya (Yuliantor & Purbo, 2011). 

2. Aspek – Aspek Keamanan Jaringan. 

Menurut dari Garfinkel (2003) tentang "PGP : Pretty Good Privacy", 

bahwa aspek-aspek keamanan komputer dapat dibedakan menjadi, antara 

lain: 

a. Privacy / Confidentiality  

Privacy yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak 

mengakses, yang dimana lebih ke arah data-data yang bersifat privat, 

contohnya: email seorang pemakai (user) tidak boleh dibaca oleh 

administrator. Sedangkan confidentiality berhubungan dengan data yang 

diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan 

untuk keperluan tertentu tersebut. Contohnya: data-data yang sifatnya 

pribadi (seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, 

agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu 

kredit dan sebagainya) harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan 

penyebarannya. Adapun bentuk serangan dalam bentuk usaha 

penyadapan (dengan program sniffer), sedangkan usaha-usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan privacy dan confidentiality adalah dengan 

menggunakan teknologi kriptografi. 

 

 

Analisis dan Evaluasi..., Ezza Sinduati Kusuma, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2020



b. Integrity 

Integrity yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik 

informasi. Contohnya: email di intercept ditengah jalan, diubah isinya, 

kemudian diteruskan kealamat yang dituju. Adapun bentuk serangan 

yang dilakukan adanya virus, trojan horse atau pemakai lain yang 

mengubah informasi tanpa ijin, "Man in the middle attack" dimana 

seseorang menempatkan diri ditengah pembicaraan dan menyamar 

sebagai orang lain. 

c. Authentication 

Authentication yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi 

betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi 

adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dapat menggunakan dukungan 

tools yang membuktikan keaslian dokumen, dapat dilakukan dengan 

teknologi watermaking (untuk menjaga "intellectual property" yaitu 

dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan 

pembuat) dan digital signature. Acces control yaitu berkaitan dengan 

pembatasan orang dapat mengakses informasi. User harus menggunakan 

password, biometric (ciri-ciri khas orang) dna sejenisnya. 

d. Avaibility 

Avaibility yaitu behubungan dengan ketersediaan informasi ketika 

dibutuhkan. Adapun ancaman yang dapat terjadi meliputi: Denial Of 

Service Attack (DoS Attack) dimana server dikirimi permintaan (biasanya 

palsu) yang bertubi-tubi atau permintaan yang diluar perkiraan sehingga 
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tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, 

crash. 

3. Security Attack Models 

Menurut Stallings (1995) tentang Network and Internetwork Security, 

serangan (attack) terdiri dari:  

a. Interruption  

Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan 

ditujukan kepada ketersediaan (availability) dari sistem. Contoh serangan 

adalah “denial of service attack”.  

b. Interception  

Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses asset atau 

informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan (wiretapping).  

c. Modification  

Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan 

tetapi dapat juga mengubah (tamper) aset. Contoh dari serangan ini 

antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan ‐pesan yang 

merugikan pemilik website.  

4. Jenis-Jenis Ancaman 

Jenis-jenis ancaman keamanan jaringan menurut Hasan (2013) antara 

lain: 

a. DoS/DDoS 

Denial of Services (DoS) dan Distributed Denial of Services 

(DDoS) adalah sebuah metode serangan yang bertujuan untuk 
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menghabiskan sumber-daya sebuah peralatan jaringan komputer, 

sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. 

b. Packet sniffing 

Packet sniffing adalah sebuah metode serangan dengan cara 

mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, 

baik itu media kabel maupun radio. Setelah paket-paket yang lewat itu 

didapatkan, paket-paket tersebut kemudian disusun ulang sehingga data 

yang dikirimkan oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak 

berwenang. 

c. IP Spoofing 

IP spoofing dilakukan dengan cara merubah alamat asal sebuah 

paket, sehingga dapat melewati perlindungan firewall. ARP (Address 

Resolution Protocol) poisoning ini adalah suatu teknik menyerang pada 

jaringan komputer lokal baik dengan media kabel atau wireless, yang 

memungkinkan penyerang bisa mengendus frames data pada jaringan 

lokal dan atau melakukan modifikasi traffic atau bahkan menghentikan 

traffic. ARP spoofing merupakan konsep dari serangan penyadapan 

diantara terhadap dua mesin yang sedang berkomunikasi atau yang 

disebut dengan MITM (Man in The Middle Attack). Prinsip serangan ARP 

poisoning ini memanfaatkan kelemahan pada teknologi jaringan 

komputer itu sendiri yang menggunakan arp broadcast. ARP berada pada 

layer 2, dimana alamat pada layer dua adalah MAC address. 
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d. Forgery 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencuri 

data-data penting orang lain adalah dengan cara melakukan penipuan. 

Salah satu bentuk penipuan yang bisa dilakukan adalah dengan cara 

membuat sebuah website tiruan (misalkan meniru klikbca.com), lalu 

memancing pihak yang ingin ditipu untuk meng-akses website palsu 

tersebut. Setelah kita memiliki data-data yang diperlukan, kita dapat 

melakukan akses ke website yang asli sebagai pihak yang kita tipu. 

5. Internet 

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-

jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan computer-

komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem 

komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang 

terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi untuk 

dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, 

digunakan protocol standar yaitu Transmision Control Protocol dan Internet 

Protocol yang lebih dikenal sebagai TCP/IP (Ellsworth & Ellsworth, 1997 

dalam Dorin, 2008). 

6. Jaringan Internet 

Internet adalah salah satu jarigan dan komputer global yang berbentuk 

dari jaringan - jaringan komputer local dan regional yang memungkinkan 

komunikasi data antara komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. 

Internet awalnya merupakan suatu recana dari departemen pertahanan 
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Amerika Serikat (US Departement Of Defense) pada sekitar tahun 1960, 

dimulai dari suatu proyek yang dinamakan atau Advanced Research Project 

Agency Network (ARPANet). Perkembangan ARPANet ini cukup pesat jika 

dilihat perkembangan komputer pada saat itu. Sebagai gambaran pada tahun 

1977, ARPANet telah menghubungkan lebih dari 100 mainframe komputer 

dan saat ini terdapat 4 juta host jaringan yang terhubung pada jaringan ini. 

Jumlah sebenarnya dari komputer yang terhubung tidak dapat diketahui 

dengan pasti, karena perkembangan jumlah komputer yang terhubung 

dengan suatu jaringan semakin lama semakin besar. Karena 

perkembangannya sangat pesat jaringan komputer ini tidak dapat lagi 

sebagai ARPANet karena semakin banyak komputer dan jaringan - jaringan 

regional yang terhubung. Konsep ini yang kemudian berkembang sebagai 

konsep internet working (Azmi, 2014).  

7. Standar ISO/IEC 27001  

ISO/IEC 27001 menyediakan persyaratan untuk menetapkan, 

menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan 

informasi dalam suatu organisasi. Standar ini juga mencakup persyaratan 

untuk penilaian dan penanganan risiko keamanan informasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Persyaratan yang ditetapkan 

dalam ISO/IEC 27001 bersifat umum dan dimaksudkan untuk berlaku untuk 

semua organisasi, terlepas dari jenis, ukuran atau sifatnya (ISO, 2013). 

ISO/IEC 27001 yang diciptakan pada 2005, merupakan Organisasi 

Internasional untuk Standarisasi (International Organization for 
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Standarization) yang kemudian pada tahun 2011 telah diadopsi oleh Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 

dengan berbahasa Indonesia yang bernomor SNI ISO/IEC 27001. SNI 

ISO/IEC 27001 ini, berisi karakteristik ketentuan yang harus patuhi untuk 

membangun sebuah Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). 

Standar ini mempunyai sifat standar tersendiri atau khusus terhadap produk 

teknologi informasi dengan mensyaratkan penggunaan pendekatan 

manajemen berbasis risiko, serta dirancang untuk memastikan bahwa 

kontrol-kontrol keamanan yang telah dipilih mampu untuk menjaga aset 

informasi dari adanya berbagai resiko dan memberi keyakinan akan tingkat 

keamanan bagi pihak yang berkepentingan. Pengembangan standar ini 

dilakukan melalui pendekatan proses sebagai suatu model bagi penerapan, 

penetapan, pemantauan, pengoperasian, peninjauan ulang (review), 

pemeliharaan dan peningkatan suatu SMKI (Direktorat Keamanan 

Informasi, 2011).  

Sistem Informasi Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah 

suatu bentuk susunan proses yang dibuat berdasarkan pendekatan resiko 

bisnis untuk merencanakan (plan), mengimplementasikan dan 

mengoperasikan (do), memonitoring dan meninjau (check), serta 

memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan (act) terhadap 

keamanan informasi perusahaan. Keamanan informasi dalam menerapkan 

aspek SMKI dan teknologi keamanan informasi tidak dapat dipisahkan, 

artinya suatu organisasi tidak hanya menerapkan teknologi keamanan 
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informasi saja tanpa menerapkan SMKI. Model Plan-Do-Check-Act 

(PDCA) diterapkan terhadap struktur keseluruhan proses SMKI, dalam 

model PDCA keseluruhan proses SMKI dapat dilihat dalam tabel berikut 

(Putra et al., 2014): 

 
Gambar 2.1 Model PDCA 

Sumber: Sarno dan Iffiano (2009) 

Tabel 2.1 Peta PDCA dalam Proses SMKI 

Model Keseluruhan Proses 
Plan (Menetapkan 
SMKI)  

  
 

Menyusun aturan SMKI, target, proses, dan 
prosedur yang relevan dalam pengelolaan 
resiko dan meningkatkan keamanan informasi 
agar memberikan hasil yang diharapkan.  

Do (Menerapkan dan 
mengoperasikan SMKI)  
 

Menggunakan dan mengoperasikan panduan 
SMKI, kontrol, proses, dan prosedur-prosedur. 

Check (Memantau dan 
melakukan tinjau ulang 
SMKI) 
 

Menelaah dan mengukur kinerja proses 
terhadap kebijakan, sasaran, praktek-praktek 
dalam menjalankan SMKI dan melaporkan 
hasilnya kepada manajemen untuk ditinjau 
efektivitasnya.   
 

Act (Memelihara dan 
meningkatkan SMKI) 
 

Merencanakan kegiatan perbaikan dan 
pencegahan, terhadap hasil evaluasi, audit 
internal dan tinjauan, manajemen tentang 
SMKI atau kegiatan pemantauan lainnya untuk 
mencapai peningkatan yang berkelanjutan. 

Sumber: Direktorat Keamanan Informasi (2011). 
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8. Indeks KAMI 4 . 0  

Mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan 

SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di 

suatu instansi/lembaga pemerintah/swasta (Direktorat Keamanan 

Informasi, 2011). Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target 

penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang 

juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar 

SNI ISO/IEC 27001, yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan 

risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, 

pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi, dan peran 

TIK. 

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan 

pengamanan informasi di instansi/lembaga. Alat evaluasi ini tidak 

ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan 

yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran 

kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan 

informasi kepada pimpinan instansi/lembaga. Evaluasi dilakukan terhadap 

berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan 

ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan 

yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001. 

Bentuk penerapan evaluasi dalam indeks KAMI disusun sehingga 

instansi/lembaga pemerintah atau oragnisasi lain dapat menggunakannya, 

ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam terwujudnya 
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fungsi dan tugas pokok yang ada dalam instansi/lembaga. Evaluasi ini 

menggunakan data yang kemudian diharapkan untuk dapat menghasilkan 

gambaran indeks kesiapan dari aspek kelengkapan hingga kematangan 

penerapan kerangka kerja keamanan informasi dapat difungsikan sebagai 

pembanding dalam rangka penyusunan langkah perbaikan dan prioritasnya 

(Ridho, 2012). Alat evaluasi indeks KAMI dianjurkan dilakukan oleh orang 

yang berwenang langsung untuk mengelola keamanan sistem informasi 

(Thoyyibah, 2018). Sebagai gambaran, hasil evaluasi indeks KAMI dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini 

Responden: : Rendah

:  
: I
: s/d

(Kode Area) Nomor Telpon : I
user@departemen_responden.go.id :  
HH/BB/TTTT :  

:
:

  

  

Skor Kategori SE Kategori SE10

Tata Kelola Tk Kematangan: I0

Hasil Evaluasi Akhir:

Pengamanan Layanan Infrastruktur Awa
Perlindungan Data Pribadi

0%
0%

I
I

Tk Kematangan:

Teknologi dan Keamanan Informasi
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga

Pengelolaan Aset Tk Kematangan:
Tk Kematangan:

0
0
0%

Kerangka Kerja Keamanan Informasi Tk Kematangan:0

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Alamat 1
Alamat 2
Kota Kode Pos

Satuan Kerja
Direktorat
Departemen

0

Pengelolaan Risiko

Tidak Layak

I
I

Tingkat Kelengkapan Penerapan 
Standar ISO27001 sesuai 

Tingkat Kematangan

0

Tata Kelola

Pengelolaan Risiko

Kerangka KerjaPengelolaan Aset
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Gambar 2.2 Tampilan Dashboard Hasil Evaluasi Indeks KAMI 

Sumber: Direktorat Keamanan Informasi (2012) 

9. Metode Penilaian Indeks KAMI  

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk 

dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, 
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maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung 

terlaksananya proses yang ada. Alat evaluasi ini merupakan perangkat untuk 

memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) 

kerangka kerja keamanan informasi. Evaluasi dilakukan dengan ruang 

lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek yang didefinisikan 

oleh standar ISO 27001. 

 
Gambar 2.3 Area Target Evaluasi Indeks KAMI 

Sumber: BSSN (2015) 

Dalam Indeks KAMI terdapat enam area target yang akan dievaluasi. 

Area-area ini dibagi ke dalam dua area besar yaitu area kategori sistem 

elektronik dan area keamanan informasi. Enam area target evaluasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan di instansi/lembaga.  

b. Tata Kelola Keamanan Informasi.  

Tata kelola sebagai rumusan penerapan kontrol yang memiliki 

cakupan yang berupa kontrol umum organisasi, keamanan informasi 
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dalam kegiatan pengelolaan kelangsungan usaha dan kepatuhan.  

Didalam area ini sudah didefinisikan kesiapan bentuk tata kelola dalam 

aspek keamanan informasi beserta fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

pengelola keamanan informasi.  

c. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi.  

Penerapan kontrol dalam area ini yaitu sasaran pengendalian 

organisasi, pengelolaan aset informasi, keamanan informasi dalam 

pengelolaan kelangsungan usaha dan kepatuhan. Tujuan strategi dalam 

area pengelolaan resiko keamanan informasi adalah untuk memastikan 

teridentifikasinya seluruh resiko dan terdapat mitigasi yang terencana dan 

terukur untuk menjaga agar resiko tersebut berada pada level yang telah 

ditetapkan.  

d. Kerangka Kerja Keamanan Informasi.  

Penerapan kontrol yang dilakukan dalam area ini yaitu sasaran 

pengendalian organisasi, keamanan pelaku (SDM), manajemen 

komunikasi dan standar operasionalnya, manajemen ancaman atau 

gangguan keamanan informasi. Kelengkapan kontrol dalam area ini 

adalah kebijakan prosedur kerja operasional, adanya persaingan antar 

sumber daya manusia termasuk strategi penerapan dan pengukuran 

efektifitas kontrol untuk menjalankan sasaran pembenahan. Area ini 

mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerja (kebijakan dan prosedur) 

pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya. 
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e. Pengelolaan Aset Informasi. 

Rumusan penggunaan kontrol dalam mengelola aset informasi 

yaitu target pengendalian, keamanan sumber daya manusia, keamanan 

fisik dan lingkungan, pegendalian akses, dan keamanan informasi dalam 

pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi.  

f. Teknologi dan Keamanan Informasi (Kominfo, 2017). 

Rumusan penerapan kontrol pada area ini yaitu target pengendalian 

akses keamanan informasi dalam pengadaan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan ancaman keamanan 

informasi dan pengelolaan kelangsungan usaha dan kepatuhan. Aspek 

dalam area ini mensyaratkan perlunya strategi yang berhubungan dengan 

tingkatan resiko. Area ini untuk mengidentifikasi terhadap kelengkapan, 

konsisten dan evektivitas penggunaan teknologi dalam konsep 

pengamanan aset informasi.  

Penyusunan 6 area ini dilakukan sebagai acuan pembanding dalam 

menyusun langkah perbaikan dan menetapkan prioritasnya, serta untuk 

membei kemudahan dalam evaluasi dimana hasil evaluasinya sendiri dapat 

dipergunakan sebagai acuan perbaikan dan peningkatan kinerja tata kelola 

keamanan informasi. Terwujudnya pencapaian tujuan utama untuk 

pengamanan dalam setiap area membutuhkan evaluasi dari setiap aspek. 

Dalam tahapan penerapan pengamanan setiap memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 27001. Penyampaian 

konteks pertanyaan dari setiap aspek terdiri dari bentuk dasar kerangka kerja 
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keamanan informasi, konsistensi penerapan, efektifitas, hingga kemampuan 

untuk selalu meningkatkan kinerja keamanan informasi (Direktorat 

Keamanan Informasi, 2017). 

10. Penilaian Tingkat Kematangan  

Definisi dari tingkat kematangan adalah untuk mengidentifikasi 

kelengkapan dan tingkat kematangan untuk penerapan pengamanan yang 

telah ditetapkan sebagai panduan di dalam indeks KAMI. SNI ISO/IEC 

27001 termasuk dalam penjabaran evaluasi kelengkapan yang bertujuan 

untuk menganalisa tingkat kematangan dengan pengelompokan proses yang 

terkait terhadap acuan dari framework Control Objecttive for Information & 

Related Technology (COBIT) atau Capability Maturity Model 

Integration (CMMI). Hasil evaluasi nantinya dipergunakan sebagai 

pelaporan kesiapan keamanan informasi di institusi/lembaga (Direktorat 

Keamanan Informasi, 2011).  

Tingkat kematangan yang di perlukan dalam indeks KAMI di 

kelompokkan sebagai berikut (Fidausi, 2015) :  

a. Tingkat 0 – Dengan status “Tidak Diketahui (Pasif)” 

1) Tidak diketahuinya status keamanan informasi. 

2) Pihak-pihak yang terkait dalam konsep pengamanan informasi tidak 

mengikuti dan tidak melaporkan hasil tingkatan indeks KAMI.  

b. Tingkat I –  Dengan status “Kondisi Awal (Reaktif)” 

1) Pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan keamanan informasi 

mulai terlihat. Penerapan dalam tingkat pengamanan masih bersifat 
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tak beraturan, reaktif, tidak mengacu terhadap keseluruhan resiko 

dengan adanya jalur komunikasi tanpa pengawasan yang jelas. 

2) Tidak teridentifikasinya kelemahan teknis dan non-teknis. 

3) Tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat.  

c. Tingkat II – Dengan status “Penerapan Kerangka Kerja Dasar (Aktif)” 

1) Belum terwujudnya keterkaitan terhadap pengaman meskipun 

pengamanan sudah diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan 

strategi proses bisnis yang efektif.  

2) Tidak ada dokumentasi atau file rekaman resmi terhadap proses 

pengamanan. 

3) Prosedur operasional yang akan diterapkan masih bergantung terhadap 

pengetahuan dan kemauan diri dari setiap individu.  

4) Efektifitas bentuk keamanan informasi belum dapat dibuktikan secara 

menyeluruh.  

5) Masih sering ditemukan kelemahan dalam pengelolaan pengamanan 

dan belum dapat diselesaikan oleh unit pelaksana ataupun pimpinan 

sehingga memberikan akibat terhadap perubahan.  

6) Belum terdefinisikannya prioritas dalam pengelolaan keamanan 

7) Masih banyak pihak-pihak yang terlibat yang belum sepenuhnya 

memahami tanggung jawab masing-masing.  

d. Tingkat III – Dengan kondisi “Terdefinisi dan Konsisten (Pro Aktif)” 

1) Penerapan bentuk pengamanan sudah dilakukan dengan konsisten 

yang diikuti dengan pembuatan dokumentasi proses secara resmi 
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2) Dilakukannya evaluasi secara bertahap terhadap efektifitas 

pengelolaan keamanan.  

3) Pimpinan dan pelaksana sudah dapat menangani apabila 

ditemukannya permasalahan yang terkait dengan pengelolaan 

keamanan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. 

4) Telah tercapainya ambang batas minimun kerangka kerja 

pengamanan. 

5) Seluruh pihak sudah menyadari terhadap tanggung jawab pengelolaan 

masing-masing.  

e. Tingkat IV –  Dengan kondisi “Terkelola dan Terukur (Terkendali)” 

1) Dilakukannya pengamanan yang efektif terhadap pengelolan resiko. 

2) Dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap pencapaian tujuan 

pengamanan yang dilakukan dengan formal, bertahap dan 

terdokumentasi. 

3) Dilakukan evaluasi secara rutin terhadap penerapan pengamanan 

teknis agar efektif.  

4) Telah teridentifikasinya kelemahan pengelolaan keamanan informasi 

secara terstruktur dan konsisten dalam penindaklanjutan 

perbaikannya.  

5) Pengelolaan pengamanan yang bersifat pro-aktif serta dilakukan 

penerapan perbaikan demi terwujudnya suatu bentuk lain dari 

pengelolaan secara efisien.  
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6) Peristiwa terhadap ketidakpatuhan diselesaikan dengan proses formal 

dengan mengidentifikasi akar masalahnya.  

7) Karyawan adalah bagian yang penting dalam terlaksananya keamanan 

informasi.  

f. Tingkat V – Status kondisi “Optimal (Optimal)” 

1) Penerapan keseluruhan pengamanan dilakukan secara bertahap. 

2) Terintegrasinya pengelolaan resiko dan pengelolaan keamanan 

informasi. 

3) Dilakukan penilaian kinerja pengamanan secara berkelanjutan, yang 

mencakup analisis parameter efektifitas kontrol, bahasan akar 

permasalahan serta diterapkannya langkah-langkah dalam 

mengoptimalkan peningkatan kinerja.  

4) Dalam melakukan peningkatan efektifitas keamanan informasi 

memerlukan tenanga karyawan yang pro-aktif. 
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