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Abstrak - Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah lembaga baik lembaga pemerintah
maupun swasta termasuk dalam hal ini adalah Sudin Kominfomas Jakarta Selatan yang merupakan salah satu
instansi Pemerintah. Maka dari itu pengamanan informasi sangat perlu untuk dilakukan. Sumber daya yang
memadai dan cukup harus dialokasikan untuk melindungi aset informasi melalui penyelenggaraan kebijakan
keamanan sistem informasi yang terukur sesuai dengan standard yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai kajian untuk mengetahui tingkat kesiapan pengamanan sistem informasi instansi pemerintah berdasarkan
Indeks KAMI yang merupakan sebuah alat untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi yang
dibuat oleh Kemkominfo pada tahun 2011. Indeks KAMI merupakan suatu alat evaluasi yang digunakan untuk
menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap
berbagai area yang memenuhi semua aspek keamanan informasi yang didefinisikan dalam standar ISO/IEC
27001 atau yang lebih dikenal sebagai Information Security Management System 27001 yang merupakan suatu
standard yang dipublikasikan oleh International Standard Organization dan International Electrotechnical
Commission, standar tersebut menyediakan rekomendasi best practice terhadap manajemen keamanan informasi
dan pemeliharaan ISMS pada organisasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa tingkat kesiapan
pengamanan informasi di Kominfomas Jakarta Selatan berada pada tingkat kematangan dua yaitu masih berada
pada tingkat proses penerapan
Kata kunci : Indeks KAMI, ISO / IEC 27001, Information Security, Information System

1.

Pendahuluan
Sistem Informasi dapat diakses dengan
ketersediaan
yang
tinggi
saat
ini
sangat
dibutuhkan.Walaupun kenyataannya sampai saat ini
belum atau bahkan tidak akan ada sebuah keamanan
Sistem Informasi yang sempurna sehingga dapat
100% mengamankan Informasi dari segala gangguan.
Kita hanya dapat mengurangi resiko keamanan
menjadi relatif lebih aman, karena selalu ada saja cara
atau metode untuk menembus celah lubang-lubang
keamanan sebuah sistem informasi.
Untuk meningkatkan efisiensi kinerja instansi
pemerintah
dengan
menerapkan
penggunaan
Teknologi Informasi di segala bidang. Salah satu dari
penerapan Teknologi Informasi tersebut adalah mulai
banyak digunakannya Sistem Informasi diberbagai
Instansi pemerintahan, salah satunya adalah Sistem
Informasi.
Hasil dari pengolahan data berupa Informasi di
Instansi Pemerintah harus dapat dikelola dengan baik.
Seiring dengan berjalannya sistem pemerintahan

diikuti pula dengan pergantian pimpinan dari level
kelurahan sampai dengan pemerintah pusat yang
berskala nasional maka selalu saja terjadi perubahan
Informasi, maka dari itu pengelolaan Informasi milik
pemerintah saat ini mulai dikelola dengan
menggunakan Sistem Informasi karena pengelolaan
dengan sistem manual sudah tidak sesuai dan mampu
mengatasi segala permasalahan yang semakin
kompleks.
Secara garis besar keamanan Sistem Informasi
dan komputer dapat dibagi dua yaitu keamanan secara
phisikal dan secara logikal. Secara fisik berarti
bagaimana kita mengamankan semua infrastruktur
peralatan sistem keamanan kita baik dari sisi server,
ruangan, kabel, sistem backup, system cadangan
power listrik dan lain-lain. Sedangkan keamanan
secara logical tentang metode keamanan seperti
protokol yang digunakan, metode komunikasi datanya,
model basis datanya dan sistem operasinya.
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International Standard Organization sebagai
salah satu badan dunia yang membuat standarisasi
yang digunakan oleh para pengguna dan produsen
dalam bidang tertentu. ISO 27001 adalah standar
yang berisi tentang tahapan untuk mengatur sistem
keamanan Informasi.
Masih berkaitan dengan pentingnya sebuah
Informasi, dalam rangka mewujudkan sistem
kepemerintahan yang baik di Indonesia sejak tahun
1990-an mulai muncul wacana tentang Good
Governance. Wacana tentang pentingnya Good
Governance
ini
muncul
dalam berbagai
pembahasan, diskusi, penelitian dan seminar, baik
di lingkungan pemerintahan, dunia usaha maupun
di lingkungan pendidikan.
Good Governance dipandang sebagai sebuah
paradigma baru yang menjadi ciri-ciri yang harus
ada dalam sebuah sistem administrasi publik milik
pemerintah. Ciri-ciri tersebut yaitu dalam
penyelenggaraannya harus dapat diterima secara
politik, efektif ditinjau dari segi hukum dan efisien
secara administrasi.
Sasaran dari Good Governance adalah
meningkatnya
pelayanan
birokrasi
kepada
Kehumasan, yaitu terciptanya birokrasi yang bersih,
akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa,
terhapusnya aturan dan praktik kebijakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara dan
meningkatnya partisipasi Kehumasan dalam
pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu
prioritas pembangunan sektor aparatur diarahkan
pada kebijakan yang bermuara pada penerapan
prinsip-prinsip good governance yaitu peningkatan
efektivitas pengawasan, peningkatan kualitas
pelayanan publik, peningkatan budaya kerja dan
etika birokrasi, serta peningkatan kualitas
penyelenggaraan administrasi negara.
Sistem Informasi yang akan digunakan di
instansi-instansi
Pemerintah
harus
mampu
mengimplementasikan Good Governance Untuk
menciptakan sebuah sistem yang baik apalagi
dalam sebuah Sistem Informasi Pelayanan Terpadu
tentu saja faktor keamanan Informasi menjadi
sebuah hal yang harus menjadi pertimbangan
utama. Namun kenyataannya masih banyak instansi
pemerintah yang belum menyadari pentingnya
keamanan Sistem Informasi ini. Di masa depan
peluang keamanan dalam sebuah instansi
pemerintahan dapat digunakan untuk mencegah
atau mengurangi resiko kerugian dan pada akhirnya
dapat meningkatkan efisiensi instansi maupun
lembaga pemerintahan.
2.

Tinjauan Pustaka
Sebagai Upaya meningkatkan kualitas dan
menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai
dengan tata kelola pemerintahan dan
korporasi yang baik, khususnya pengelolaan
informasi yang menggunakan sistem elektronik,
maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik
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harus menerapkan tata kelola keamanan informasi
secara andal dan aman serta bertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam rangka tata kelola keamanan informasi
yang sesuai dengan Standart Nasional Indonesia
(SNI) ISO/IEC 27001:2009, maka penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Tata Kelola
Keamanan
Informasi
bagi
Penyelenggara
Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
:
01/SE/M.KOMINFO/02/2011
tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan
Publik sehingga dihimbau untuk :
1. Merujuk pada “Panduan Penerapan Tata Kelola
Keamanan Informasi bagi Penyelenggaraa
Pelayanan Publik” yang disediakan oleh
Kementrian Komunikasi dan Informatika
2. Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
(Indeks KAMI) sebagai alat ukur dalam
melakukan
penilaian
mandiri
tingkat
kematangan penerapan tata kelola keamanan
informasi yang sesuai dengan SNI ISO/IEC
27001:2009
3. Melaporkan hasil pengukuran tingkat
kematangan keamanan informasi kepada
kementrian komunikasi dan informatika
Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk
menganalisis tingkat kesiapan pengamanan
informasi di instansi pemerintah.Alat evaluasi ini
tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau
efektivitas bentuk pengamanan yang ada,
melainkan sebagai perangkat untuk memberikan
gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan
kematangan) kerangka kerja keamanan informasi
kepada pimpinan Instansi. 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
SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks
KAMI menggambarkan tingkat kematangan,
tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC
27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan
sistem informasi di instansi pemerintah. Sebagai
gambaran, hasil evaluasi indeks KAMI.
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Gambar 2.1 Tampilan Dasbor Hasil Evaluasi Indeks
KAMI

3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa metode
penelitian yaitu kualitatif, deskriptif kualitatif
sehingga selain menggunakan kuisioner hasil
penelitian dibuat dalam bentuk deskripsi, selain itu
juga digunakan metode exploratory research
sehingga hasil jenis penelitian ini tidak dijadikan
sebagai pengambilan keputusan, akan tetapi sebatas
memberikan gambaran atau informasi yang
signifikan atas permasalahan yang ada. Untuk
metode penilaian dengan indeks KAMI terdapat 2
metode yaitu :
1. Jumlah (kelengkapan) bentuk pengamanan
2. Tingkat Kematangan proses pengelolaan
pengamanan informasi.
Metode pertama akan mengevaluasi sejauh
mana instansi responden sudah menerapkan
pengamanan sesuai dengan kelengkapan kontrol
yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2009.
Metode yang kedua merupakan perluasan dari
evaluasi kelengkapan dan digunakan untuk
mengidentifikasi tingkat kematangan penerapan
pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu
kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh
kerangka kerja COBIT (Control Objective for
Information and related Technology) atau CMMI
(Capability Maturity Model for Integration).
Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan
sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan
pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di
Kementerian/Lembaga.

Setelah
melakukan
penelitian
dengan
menggunakan Indeks KAMI yang merupakan alat
evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan
pengamanan informasi di Instansi pemerintah,
maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4.1 Hasil Tingkat Ketergantungan terhadap
TIK

Keterangan gambar:
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan hasil
pengolahan data dengan menggunakan Indeks
KAMI maka dapat dilihat bahwa:
1. Level Tingkat kematangan II terdiri dari
a. Tata Kelola (35) = II
b. Pengelolaan Resiko (25) = II
c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi (45) =
II
d. Pengelaolaan Aset (74) = II
2. Teknologi Keamanan Informasi (64) = II
3. Peran/Tingkat ketergantungan terhadap TIK =
Sedang
Rendah
0

Tinggi
12

Klasifikasi
Rendah

13
24
Sedang
25
36
Tinggi
37
48
Kritis
Tabel 4.1 Hasil Tingkat Ketergantungan TIK

4. Tingkat Kelengkapan Penerapan Sesuai Standar
ISO 27001 Sesuai Peran TIK mendapatkan nilai
243
Untuk lebih jelasnya darimana keterangan gambar
tersebut didapat maka dapat dilihat penjelasan lebih
detail pada tabel dibawah ini (tulisan tebal):
Rendah
Gambar 3.1 5 Tingkat Kematangan CMMI

Pemetaan
dan
pemeringkatan
akan
dilakukan Tim yang ditetapkan Kementrian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan
menjadi dasar bagi pemberian OPINI Kominfo
tentang kondisi tata kelola keamanan informasi di
Kementrian/Lembaga terkait.

0

12

Sedang
13

24

Tinggi
25

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Berdasarkan Indeks KAMI

Skor
0
125
273
Skor
0
175

36

Kritis (Sangat
Tinggi)

313
Skor
0
273
393
Skor

124
272
588
174
312
588
272
392
588

Status Kesiapan
Tidak Layak
Perlu Perbaikan
Baik/Cukup
Status Kesiapan
Tidak Layak
Perlu
Perbaikan
Baik/Cukup
Status Kesiapan
Tidak Layak
Perlu Perbaikan
Baik/Cukup
Status Kesiapan
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37

0
333 Tidak Layak
334 453 Perlu Perbaikan
454 588 Baik/Cukup
Tabel 4.2 Hasil Status Kesiapan TIK
48

Tabel diatas menjelaskan bahwa Tingkat
Ketergantungan terhadap TIK menunjukkan angka
22 berarti berada pada batas antara 13 s/d 24 atau
masuk pada kategori sedang, selanjutnya tingkat
kesiapan menunjukkan angka 243 ini berarti bahwa
berada pada range angka antara 175 s/d 312
sehingga menggambarkan bahwa status kesiapan
Perlu Perbaikan.
Selanjutnya berdasarkan diagram yang dihasilkan
Indeks KAMI dibawah ini:

Gambar 4.2 Hasil Diagram Indeks KAMI

Keterangan gambar:
Angka Hitam menunjukkan tingkat kesiapan TIK
yang telah dicapai Kominfomas Jakarta Selatan
dilihat dari beberapa area, yaitu:
a. Tata Kelola 35 dan Kematangan yang dicapai II
(29)
b. Pengelolaan Resiko 25 dan Kematangan yang
dicapai II (19)
c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi 45 dan
Kematangan yang dicapai II (25)
d. Pengelaolaan Aset 74 dan Kematangan yang
dicapai II (62)
e. Teknologi Keamanan Informasi 64 dan
Kematangan yang dicapai II (26)
Penjelasan :
1. Tingkat
kesiapan
aspek
Tata
Kelola
menunjukkan angka 35, untuk tingkat
kematangan yang dicapai saat ini II. Range
Nilai Tingkat Kematangan adalah 12 – 28 dan
Total Nilai tingkat kematangan adalah 29
2. Tingkat
kesiapan
Pengelolaan
resiko
menunjukkan angka 25, untuk tingkat
kematangan yang dicapai saat ini II. Range
Nilai Tingkat Kematangan adalah 13 – 18 dan
Total Nilai tingkat kematangan adalah 19
3. Tingkat kesiapan Kerangka Kerja menunjukkan
angka 45, untuk tingkat kematangan yang
dicapai saat ini II. Range Nilai Tingkat
Kematangan adalah 12 – 24 dan Total Nilai
tingkat kematangan adalah 25
4. Tingkat
kesiapan
Pengelolaan
Aset
menunjukkan angka 74, untuk tingkat
kematangan yang dicapai saat ini II. Range
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Nilai Tingkat Kematangan adalah 25 – 62 dan
Total Nilai tingkat kematangan adalah 62
5. Total Nilai Aspek Teknologi menunjukkan
angka 64, untuk tingkat kematangan yang
dicapai saat ini II. Range Nilai Tingkat
Kematangan adalah 17 – 26 dan Total Nilai
tingkat kematangan adalah 26
4.2
Analisa Hasil Penelitian
4.2.1 Analisa Berdasarkan Peran TIK
Berdasarkan rekapitulasi kuisioner yang
diolah maka didapatkan hasil bahwa tingkat
ketergantungan terhadap TIK di Kominfomas
Jakarta Selatan berada pada tingkat sedang, hal ini
menunjukkan bahwa dalam kegiatan pekerjaan
sehari-harinya para pegawai di lingkungan
Kominfomas Jakarta Selatan sudah menggunakan
komputer/ notebook sebagai alat bantu utama
dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Melihat ketergantungan pada TIK maka
sudah selayaknya Kominfomas Jakarta Selatan
memiliki bagian yang khusus mengelola TIK,
karena selama ini belum ada bagian khusus yang
menangani masalah TIK sehingga permasalahan
yang cukup kompleks tidak dapat ditangani dengan
optimal.
Dengan melihat tingkat kematangan yang telah
dicapai dengan indeks KAMI di tingkat II Penerapan Kerangka Kerja Dasar (AKTIF) dengan
penjelasan :
1. Pengamanan sudah diterapkan walaupun
sebagian besar masih di area teknis dan belum
adanya keterkaitan langkah pengamanan untuk
mendapatkan strategi yang efektif.
2. Proses pengamanan berjalan tanpa dokumentasi
atau rekaman resmi.
3. Langkah pengamanan operasional yang
diterapkan bergantung kepada pengetahuan dan
motivasi individu pelaksana.
4. Bentuk pengamanan secara keseluruhan belum
dapat dibuktikan efektivitasnya.
5. Kelemahan dalam manajemen pengamanan
masih banyak ditemukan dan tidak dapat
diselesaikan dengan tuntas oleh pelaksana
maupun pimpinan sehingga menyebabkan
dampak yang sangat signifikan.
6. Manajemen pengamanan belum mendapatkan
prioritas dan belum berjalan secara konsisten.
7. Pihak yang terlibat kemungkinan besar masih
belum memahami tanggung jawab mereka.
4.3 Interpretasi penelitian
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas
maka penulis melihat bahwa permasalahan dalam
kajian tingkat kesiapan pengamanan sistem
informasi di Kominfomas Jakarta Selatan terdiri
dari 6 aspek sesuai dengan penjelasan dalam Indeks
KAMI yaitu:
1. Peran TIK,
2. Tata Kelola,
3. Pengelolaan Resiko,
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4. Kerangka Kerja,
5. Pengelolaan asset
6. Teknologi Keamanan Informasi
Melihat hasil evaluasi menggunakan Indeks
KAMI yang telah dilakukan maka yang perlu
dilakukan menuju tingkat kematangan III+/ batas
minimal sertifikasi ISO 27001 ISMS adalah :
1. Ketiga bentuk pengamanan TKIII-Tahap 1
dengan
status
“Diterapkan
Secara
Menyeluruh” yang berada pada aspek
kerangka kerja.
2. 1 bentuk pengamanan TKIII-Tahap 2 dengan
status
“Dalam
Penerapan/Diterapkan
Sebagian” yang berada pada aspek Tata
Kelola, Manajemen Resiko, Kerangka Kerja,
Pengelolaan Aset dan Teknologi
3. Sisa jumlah pengamanan TKIII-Tahap 2 yang
ada dengan status “Diterapkan Secara
Menyeluruh” yang berada pada aspek Tata
Kelola, Manajemen Resiko, Kerangka Kerja,
Pengelolaan Aset dan Teknologi
4. 1 bentuk pengamanan TKIII-Tahap 3 dengan
status
“Dalam
Penerapan/Diterapkan
Sebagian” yang berada pada aspek Kerangka
Kerja, Pengelolaan Aset
5. Sisa jumlah pengamanan TKIII-Tahap 3
dengan
status
“Diterapkan
Secara
Menyeluruh.” yang berada pada aspek
Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset
6. 2 bentuk pengamanan TKIV-Tahap 3 dengan
status
“Dalam
Penerapan/Diterapkan
Sebagian” yang berada pada aspek Tata
Kelola, Manajemen Resiko, Kerangka Kerja,
dan Teknologi
7. Sisa jumlah pengamanan TKIV-Tahap 3 yang
ada dengan status “Dalam Perencanaan.” yang
berada pada aspek Tata Kelola, Manajemen
Resiko, Kerangka Kerja, dan Teknologi
Selanjutnya penulis berharap agar hasil dari
penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak
Kominfomas Jakarta Selatan, khususnya para
pejabat yang berwenang di instansi tersebut, agar
kesiapan pengamanan sistem informasi dapat
terlaksana dengan baik.

3.

Tingkat kematangan di Sudin Kominfomas
Jakarta Selatan masih berada pada tingkat
kematangan II atau masih berada pada tingkat
aktif, hal ini dapat dibuktikan karena 5 aspek
masih berada di tingkat kematangan II
(kerangka kerja dasar).
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5. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil penelitian ini maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:
1. Tingkat ketergantungan terhadap Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
Sudin
Kominfomas Jakarta Selatan berdasarkan
hasil evaluasi menunjukkan angka 22 atau
berada pada tingkat sedang.
2. Karena berdasarkan hasil perhitungan tingkat
kesiapan pengamanan informasi = 243 maka
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
Indeks KAMI maka tingkat kesiapan lembaga
(Sudin
Kominfomas
Jakarta
Selatan)
dinyatakan perlu perbaikan.
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