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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menjadikan 

TI sebagai salah satu strategi organisasi dalam mencapai tujuannya. Teknologi 

informasi merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan orang dalam 

melakukan pekerjaan berupa pemrosesan informasi untuk mendukung dan 

mengolah informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Valacich, 2010). 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

mendorong berbagai perusahaan ataupun suatu instansi di bidang pemerintahan, 

kesehatan, maupun pendidikan untuk menerapkan teknologi informasi demi 

mendukung proses bisnisnya, tak terkecuali pada Direktorat Sistem Informasi dan 

Komunikasi (DSIK) Universitas Airlangga. Namun seiring dengan pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, muncul isu – isu 

mengenai keamanan informasi seperti kasus pelanggaran keamanan, pencurian 

data hingga pada kasus penipuan. Keamanan informasi merupakan bagian dari 

sebuah sistem yang sangat penting untuk dijaga validitas dan integritas data serta 

menjamin ketersediaan layanan bagi penggunaannya. Sistem keamanan informasi 

harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha – usaha penyusupan atau 

pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Salah satu mekanisme yang dapat 

diterapkan dalam meningkatkan keamanan informasi adalah dengan menggunakan 
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firewall. Firewall merupakan sebuah mekanisme pengamanan yang dilakukan 

dengan cara melakukan kegiatan penyaringan (filtering) paket data yang masuk 

dan keluar jaringan. Hanya paket yang diijinkan saja yang diperbolehkan 

melewati firewall untuk menjangkau jaringan tertentu. Firewall dapat berupa 

perangkat lunak atau perangkat keras yang ditanami perangkat lunak untuk dapat 

menyaring paket data. (DEPKOMINFO, 2010). 

DSIK Universitas Airlangga adalah unsur penunjang Universitas yang 

menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan 

pelayanan administrasi di bidang sistem informasi yang bertanggung jawab 

kepada Rektor. DSIK Universitas Airlangga merupakan pusat pengembangan 

teknologi informasi di Universitas Airlangga. DSIK Universitas Airlangga 

memiliki misi dan visi dalam pembangunan TI yang berkelanjutan guna 

mendukung proses akademik Universitas. Peran strategis ini perlu mendapat 

dukungan ketersediaan layanan TI yang mampu menjawab kebutuhan Universitas. 

DSIK Universitas Airlangga membawahi dua Sub Direktorat (Sub Dit), yakni Sub 

Dit Operasional Sistem Informasi dan Sub Dit Pengembangan Sistem. Dalam Sub 

Dit Operasional Sistem Informasi dan Sub Dit Pengembangan Sistem terdapat 

empat seksi meliputi, seksi Jaringan, Pencitraan Informatika, Integrasi Program 

dan Pengembangan Sistem, serta seksi Keamanan Data.  

DSIK Universitas Airlangga telah menerapkan kebijakan keamanan 

informasi guna melindungi aset informasi yang dimiliki dengan menggunakan 

standar ISO 27001 pada tahun 2013. Namun dalam pengimplementasiannya 

masih terdapat kendala antara lain : (1) bertambahnya area pekerjaan yang tidak 
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diimbangi dengan bertambahnya reword, (2) ketika mengimplementasikan ISO 

27001, banyak sekali biaya yang harus disiapkan organisasi untuk memenuhi 

harapan dari standar tersebut, yang terkadang tidak berbanding lurus dengan 

manfaat yang didapatkan oleh organisasi. Serta DSIK Universitas Airlangga juga 

telah menerapkan mekanisme pengamanan data dengan menggunakan firewall. 

Namun pada tahun 2015, firewall DSIK Universitas Airlangga dapat ditembus 

oleh hacker sebanyak 5 kali dalam setahun. Sehingga untuk saat ini, DSIK 

Universitas Airlangga memerlukan sebuah refrensi standar keamanan informasi 

yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan firewall. Refrensi 

standar keamanan informasi yang dibutuhkan DSIK Universitas Airlangga adalah 

standar Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) dan Control 

Objective for Information and Related Technology (COBIT). Dengan diperlukan 

sebuah refrensi keamanan informasi, maka DSIK Universitas Airlangga 

membutuhkan tata kelola TI. Salah satu tata kelola TI yang dimaksud adalah 

berupa penyusunan panduan pengelolaan keamanan informasi yang mengacu pada 

standar PCI DSS v.3.1 area firewall configuration dan COBIT 5. 

Tata Kelola TI merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh IT 

Governance Institute (ITGI) sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan, 

yang terdiri dari struktur organisasi dan kepemimpinan, serta proses yang 

memastikan bahwa organisasi TI tersebut mendukung strategi dan tujuan 

organisasi (IT Governance., 2003). Adapun definisi lain dari Tata Kelola TI yaitu 

merupakan penilaian kapasitas organisasi oleh dewan direksi, manajemen 

eksekutif, dan manajemen teknologi informasi dalam rangka mendukung 
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bisnisnya (Grembergen, 2002). Dengan adanya Tata Kelola TI maka pengamanan 

aset, pemeliharaan integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi 

secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien (Weber, 1999). Tata 

Kelola TI merupakan salah satu pilar utama dari Good Corporate Governance 

(GCG), maka dalam pelaksanaan Tata Kelola TI  yang baik sangat diperlukan 

standar tata kelola Tl dengan mengacu kepada standar tata kelola TI internasional 

yang telah diterima secara luas dan teruji implementasinya (Komalasari & 

Perdana, 2014). Tata kelola TI termasuk di dalamnya adalah kemanan informasi. 

Penerapan tata kelola TI dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kerangka 

kerja. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah PCI DSS v.3.1 

dan COBIT 5. 

COBIT merupakan suatu panduan best practice untuk Tata kelola TI yang 

dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen, untuk menjembatani gap 

antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI. COBIT 5 

merupakan sebuah kerangka kerja menyeluruh yang dapat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. 

Secara sederhana, COBIT 5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari 

TI dengan cara menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan, 

mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 

merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA yang membahas mengenai tata 

kelola dan manajemen TI (ISACA, 2012a). COBIT 5 dibuat berdasarkan 

pengalaman penggunaan COBIT selama lebih dari 15 tahun oleh banyak 

perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, komunitas TI, risiko, asuransi, dan 
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keamanan. Sedangkan PCI DSS adalah sebuah standar keamanan yang 

dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan keamanan data pemegang kartu 

(seperti kartu kredit, kertu debit, ATM), dan memberikan fasilitas pengadopsian 

pengamanan data secara konsisten serta global. PCI DSS menyediakan dasar 

persyaratan teknis dan operasional yang dirancang untuk melindungi data 

pemegang kartu (Cian & Mark, 2009). Tujuan dari kerangka kerja PCI DSS v.3.1 

adalah berfokus pada pengurangan terjadinya kompromi kartu kredit pada situs 

web e-commerce, menciptakan tingkat perlindungan ekstra untuk lima penerbit 

kartu dengan memastikan keamanan data yang disimpan, diproses dan dikirimkan 

pada pemegang kartu. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lovrić (2012) 

yang menggunakan penggabungan 2 kerangka kerja yaitu PCI DSS dan ISO 

27001, menyebutkan bahwa standar ISO 27001 seharusnya digunakan sebagai 

dasar keamanan informasi, serta dapat digunakan untuk melengkapi standar 

keamanan informasi lainnya. Pemetaan ISO 27001 dengan PCI DSS dalam 

penelitian ini menghasilkan best practices keamanan informasi. Pelaksanaan 

proses keamanan informasi pada PCI DSS memungkinkan penggunaan dari 

COBIT 5 untuk mendukung pemenuhan standar keamanan PCI DSS v.3.1 

(Beissel, 2014). COBIT 5 membantu perusahaan dalam tata kelola dan 

manajemen perusahaan IT secara umum dan pada saat yang sama mendukung 

kebutuhan untuk memenuhi persyaratan keamanan dengan memungkinkan proses 

dan kegiatan manajemen. Pemetaan COBIT 5 memungkinkan proses keamanan 

untuk persyaratan PCI DSS v.3.1 yang memfasilitasi penerapan secara simultan 
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dan membantu menciptakan sinergi dalam perusahaan. Sehingga penggabungan 

dua kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dengan COBIT 5 dapat membantu perusahaan 

dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan manajerial 

perusahaan. 

Dalam memenuhi tata kelola TI yang baik yang mengacu pada standar PCI 

DSS v.3.1 area firewall configuration yang dipetakkan dengan standar COBIT 5, 

maka melalui penelitian ini akan dibuat sebuah panduan pengelolaan keamanan 

informasi yang bersifat umum dan menyeluruh untuk firewall configuration yang 

terdiri dari prosedur keamanan informasi beserta checklist untuk assessment 

berdasarkan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5 yang kemudian dapat 

digunakan sebagai panduan penting dalam pengelolaan keamanan informasi. 

Penyusunan panduan assessment pada penelitian ini digunakan untuk mengukur 

tingkat capability level berupa pengukuran kondisi saat ini (as is) yang bertujuan 

untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu proses dalam tata kelola IT. 

Sehingga hasil dari assessment dapat digunakan oleh perusahaan untuk tahap 

perbaikan pengelolaan firewall dikemudian hari. Panduan pengelolaan keamanan 

informasi yang dihasilkan akan diujicobakan di DSIK Universitas Airlangga 

sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini diangkat 

dengan judul “Penyusunan Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk 

Firewall Configuration Berdasarkan Kerangka Kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 

5”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana menyusun panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 

Firewall Configuration berdasarkan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan 

COBIT 5? 

2. Bagaimana menyusun panduan Assessment pengelolaan keamanan informasi 

untuk Firewall Configuration berdasarkan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 

dan COBIT 5? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah : 

1. Menyusun panduan pengelolaan keamanan informasi untuk Firewall 

Configuration berdasarkan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5. 

2. Menyusun panduan Assessment pengelolaan keamanan informasi untuk 

Firewall Configuration berdasarkan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan 

COBIT 5. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai refrensi dan acuan pihak DSIK 

Universitas Airlangga dalam pengelolaan keamanan informasi untuk 

firewall configuration. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

8 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

2. Hasil penelitian dapat digunakan oleh DSIK Universitas Airlangga sebagai 

pembanding kerangka kerja ISO/IEC 27001 yang telah diterapkan dengan 

kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai refrensi dan acuan dalam 

penelitian pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Pembuatan panduan pengelolaan keamanan informasi didasarkan pada 

kerangka kerja PCI DSS v.3.1 area firewall configuration dan pemetaannya 

kedalam KMP COBIT 5 yang disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan 

firewall configuration. 

2. Institusi yang digunakan sebagai tempat verifikasi penyusunan panduan 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration berdasarkan 

kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5 adalah DSIK Universitas 

Airlangga. 

3. Assessment yang dihasilkan hanya digunakan untuk mengukur tingkat 

capability level. 

4. Refrensi kebijakan pengelolaan firewall configuration yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan firewall configuration 

yang terdapat pada Standard Operational Procedure Firewall Kementrian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Lovrić (2012) menggunakan 2 kerangka 

kerja PCI DSS dan ISO 27001 dalam membangun sistem keamnan informasi guna 

melindungi aset informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk membangun sistem informasi yang aman sesuai dengan standar tata kelola 

TI internasional yang telah diterima secara luas dan teruji implementasinya. 

Standar ISO/IEC 27001 merupakan standar keamanan informasi yang paling 

umum digunakan. Standar ini dirancang untuk diterapkan ke berbagai organisasi 

diberbagai industri. Sedangkan standar PCI DSS merupakan sebuah standar 

keamanan yang dikembangkan untuk meningkatkan keamanan data pemegang 

kartu (seperti kartu kredit, kertu debit, ATM) serta memberikan faislitas 

pengadopsian pengamanan data secara konsisten dan global. 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa standar ISO 27001 seharusnya 

digunakan sebagai dasar keamanan informasi serta dapat digunakan untuk 

melengkapi standar keamanan informasi lainnya. Hasil pemetaan ISO 27001 

dengan PCI DSS dalam penelitian ini menghasilkan best practices keamanan 

informasi. Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah penulis 

mengharapkan penggabungan standar keamanan informasi, selain standar ISO 

27001, misalkan menggunakan penggabungan standar PCI DSS dengan COBIT. 
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2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi 

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah sebuah konsep yang dikembangkan 

oleh IT Governance Institute (ITGI) sebagai bagian integral dari tata kelola 

perusahaan, yang terdiri dari struktur organisasi dan kepemimpinan, serta proses 

yang memastikan bahwa organisasi TI tersebut mendukung strategi dan tujuan 

organisasi (IT Governance., 2003). 

Proses tata kelola dalam sebuah organisasi dapat terdiri dalam tiga 

kelompok, yaitu: (1) Enterprise Governance, (2). Corporate Governance, dan (3). 

IT Governance (Herri & Khabib, 2013) seperti tampak pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 
Sumber : (Herri & Khabib, 2013, p.4) 

Gambar 2.1 Hubungan antara Enterprise Governance, Corporate Governance, 
dan IT Governance 

 
Enterprise Governance, digambarkan sebagai kumpulan tanggung jawab 

dan praktik-praktik yang dilakukan oleh dewan dan manajemen eksekutif dengan 

tujuan menyediakan arah strategi, memastikan bahwa tujuan tercapai, memastikan 

bahwa risiko telah dikelola dengan tepat dan memverifikasi bahwa sumber daya 

perusahaan digunakan dengan bertanggung jawab. 

Corporate Governance, didefinisikan sebagai salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan 
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investor, dengan melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, 

pemegang saham dan stakeholders lainnya, serta menyediakan fondasi melalui 

tujuan perusahaan yang ditetapkan, cara mencapai tujuan tersebut dan memantau 

kinerja yang telah ditetapkan. 

Prinsip tata kelola Teknologi Informasi berdasarkan ISO/IEC 38500 antara 

lain (ISO/IEC, 2008) : 

1. Tanggung jawab. 

Individu dan kelompok dalam organisasi memahami dan menerima tanggung 

jawab mereka jawab atas tindakan-tindakan juga harus yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. 

2. Strategi. 

Strategi bisnis perusahaan memperhitungkan kemampuan TI saat ini dan masa 

depan. Rencana strategis TI memenuhi kebutuhan saat ini dan dan yang akan 

berjalan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. 

3. Akuisisi. 

Akuisisi teknologi informasi dibuat untuk alasan yang sah, atas dasar analisis 

yang tepat dan berkelanjutan, dengan pembuatan keputusan yang jelas dan 

transparan. Terdapat keseimbangan antara manfaat, peluang, biaya, dan risiko, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Kinerja. 

Teknologi informasi sesuai dengan tujuannya untuk mendukung perusahaan 

memiliki fungsi menyediakan layanan, level dari layanan, dan kualitas. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

12 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa 

depan. 

5. Kesesuaian. 

Teknologi Informssi mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan 

peraturan wajib. Kebijakan dan praktek-praktek bersifat jelas, dilaksanakan, 

dan ditegakkan. 

6. Perilaku Manusia 

Kebijakan, praktik, dan keputusan TI menunjukkan rasa hormat terhadap 

perilaku manusia, termasuk memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat di 

dalam proses baik saat ini dan masa depan. 

 

2.3 Pentingnya Tata Kelola Teknologi Informasi 

Dengan keberadaan TI sekarang yang sangat terkait dan menjalar di 

berbagai bidang di perusahaan, pengelolaan harus memberikan perhatian yang 

lebih terhadap TI, menelaah sebesar apa ketergantungan perusahaan terhadap TI 

dan sepenting apa TI bagi pelaksana strategi bisnis, maka TI sangat penting dalam 

mendukung dan mencapai tujuan perusahaan dan sangat strategis terhadap bisnis 

(perkembangan dan inovasi). Alasan terpenting mengapa tata kelola teknologi 

informasi penting adalah (Surendro, 2009) : 

1. Ekspektasi dan realitas sering kali tidak sesuai. Dewan direksi selalu berharap 

kepada manajemen untuk : 

1. Memberikan solusi teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat 

waktu, dan sesuai dengan anggaran. 
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2. Menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan 

keuntungan. 

3. Menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas sambil menangani risiko teknologi informasi 

2. Tata kelola teknologi informasi yang tidak efektif akan menjadi awal 

terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi dewan direksi, seperti : 

1. Kerugian bisnis, berkurangnya reputasi, dan melemahkan posisi 

kompetisi. 

2. Tenggat waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang 

diperkirakan, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. 

3. Efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh 

rendahnya kualitas penggunaan teknologi informasi. 

4. Kegagalan dari inisiatif teknologi informasi untuk melahirkan inovasi 

atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. 

3. Teknologi informasi merupakan kunci utama dalam menyimpan dan 

mengolah pengetahuan bisnis. Kebanyakan aset aset perusahaan ditangani 

dengan penggunaan TI. Dengan demikian, tata kelola TI sangatlah penting 

dalam mendukung dan mencapai tujuan perusahaan. 

4. Penerapan TI pada perusahaan membawa risiko. 

 

2.4 Keamanan Informasi 

Keamanan Informasi adalah penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang 

mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan atau menjamin kelangsungan 

bisnis (business continuity), meminimasi resiko bisnis (reduce business risk) dan 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

14 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

memaksimalkan atau mempercepat pengembalian investasi dan peluang bisnis. 

Keamanan bisa dicapai dengan beberapa cara atau strategi yang biasa dilakukan 

secara simultan atau dilakukan dalam kombinasi satu dengan yang lainnya. 

Strategi-strategi dari keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan 

dibangun dengan tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Contoh dari keamanan 

informasi antara lain (Sarno & Iffano, 2009) : 

1. Physical Security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi 

untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat 

kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa 

otorisasi, dan bencana alam.  

2. Personal Security adalah keamanan informasi yang berhubungan dengan 

keamanan personil. Biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup 

physical security. 

3. Operational Security adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana 

strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut 

untuk beroperasi tanpa gangguan. 

4. Communication Security adalah keamanan informasi yang bertujuan 

mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi serta apa yang masih 

ada di dalamnya. Serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi 

komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

5. Network Security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada 

bagaimana pengamanan peralatan jaringannya, data organisasi, jaringan dan 
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isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam 

memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. 

 

2.5 Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 

Control Objective for Information & Related Technology merupakan 

kepanjangan dari istilah COBIT, yang merupakan suatu panduan best practice 

untuk Tata kelola Teknologi Informasi yang dapat membantu auditor, pengguna 

(user), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan 

control dan masalah- masalah teknis Teknologi Informasi. 

COBIT 5 merupakan sebuah kerangka menyeluruh yang dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk tata kelola dan manajemen TI 

perusahaan. Secara sederhana, COBIT 5 membantu perusahaan menciptakan nilai 

optimal dari TI dengan cara menjaga keseimbangan antara mendapatkan 

keuntungan, mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 

5 memungkinkan TI untuk dikelola dan diatur dalam cara yang lebih menyeluruh 

untuk seluruh lingkup perusahaan, meliputi seluruh lingkup bisnis dan lingkup 

area fungsional TI, dengan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder 

internal dan eksternal yang berhubungan dengan TI. COBIT 5 bersifat umum dan 

berguna untuk segala jenis ukuran perusahaan, baik itu sektor komersial, sektor 

non profit atau pada sektor pemerintahan maupun publik. 

Menurut ISACA (2012a), COBIT 5 merupakan generasi terbaru dari 

panduan ISACA yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen Teknologi 

Informasi. COBIT 5 dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COBIT selama 
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lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, 

komunitas TI, risiko, asuransi, dan keamanan. 

 

2.5.1 COBIT 5 Principles 

COBIT 5 didasarkan pada lima prinsip kunci untuk tata kelola dan 

manajemen TI perusahaan. Kelima prinsip ini memungkinkan perusahaan untuk 

membangun sebuah kerangka tata kelola dan manajemen yang efektif, yang dapat 

mengoptimalkan investasi dan penggunaan TI untuk mendapatkan keuntungan 

bagi para stakeholder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.13) 
Gambar 2.2 COBIT 5 Principles 

 
Prinsip 1 : Memenuhi Kebutuhan Stakeholder 

Perusahaan ada untuk menciptakan nilai bagi para stakeholdernya dengan 

menjaga keseimbangan antara realisasi keuntungan, optimasi risiko dan  

penggunaan sumber daya. COBIT 5 menyediakan semua proses yang dibutuhkan 
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dan enabler-enabler lainnya untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui 

penggunaan TI. Oleh karena setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, 

sebuah perusahaan dapat mengkustomisasi COBIT 5 agar sesuai dengan konteks 

perusahaan itu sendiri melalui pengaliran tujuan (goal cascade), menerjemahkan 

tujuan utama perusahaan menjadi tujuan yang dapat diatur, spesifik dan 

berhubungan dengan TI, serta memetakan tujuan-tujuan tersebut menjadi proses-

proses dan praktik-praktik yang spesifik. 

Perusahaan memiliki beberapa stakeholder, dan „penciptaan nilai‟ memiliki 

arti yang berbeda-beda bagi masing-masing stakeholder, bahkan kadang 

bertentangan. Tata kelola berhubungan dengan negoisasi dan memutuskan di 

antara beberapa kepentingan dari para stakeholder yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika 

membuat keputusan mengenai keuntungan, risiko, dan penugasan sumber daya. 

Setiap perusahaan beroperasi dalam konteks yang berbeda-beda. Konteks tersebut 

ditentukan oleh faktor eksternal (pasar, industri, geopolitik, dsb) dan faktor 

internal (budaya, organisasi, selera risiko, dsb), dan memerlukan sebuah sistem 

tata kelola dan manajemen yang disesuaikan. 

Kebutuhan stakeholder harus dapat ditransformasikan ke dalam suatu 

strategi tindakan perusahaan. Alur tujuan dalam COBIT 5 adalah suatu 

mekanisme untuk menerjemahkan kebutuhan stakeholder menjadi tujuan-tujuan 

spesifik pada setiap tingkatan dan setiap area perusahaan dalam mendukung 

tujuan utama perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder, dan hal ini secara 
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efektif mendukung keselarasan antara kebutuhan perusahaan dengan solusi dan 

layanan TI. Alur tujuan COBIT 5 dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

1. Langkah 1. Penggerak stakeholder mempengaruhi kebutuhan stakeholder 

Kebutuhan stakeholder dipengaruhi oleh sejumlah penggerak, diantaranya 

perubahan strategi, lingkungan bisnis dan peraturan yang berubah, dan 

munculnya teknologi baru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.18) 
Gambar 2.3 Alur tujuan dalam COBIT 5 

 
2. Langkah 2. Kebutuhan stakeholder diturunkan menjadi tujuan perusahaan. 

Kebutuhan stakeholder dapat berhubungan dengan sejumlah tujuan-tujuan 

umum perusahaan. Tujuan tujuan perusahaan tersebut telah dikembangkan 

menggunakan dimensi Balanced Scorecard (BSC), dan BSC tersebut 

merepresentasikan sebuah daftar tujuan-tujuan yang umum digunakan dimana 

sebuah perusahaan dapat mendefinisikan untuk dirinya sendiri. Meskipun 

daftar tersebut tidak lengkap menyeluruh, kebanyakan tujuan-tujuan 
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perusahaan tertentu dapat dipetakan secara mudah menjadi satu atau lebih 

tujuan umum perusahaan. COBIT 5 mendefinisikan 17 tujuan umum seperti 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 Enterprise Goals dalam COBIT 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : (ISACA, 2012a, p.19) 
  

Tabel 2.2 IT- Related Goals dalam COBIT 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : (ISACA, 2012a, p.19) 
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3. Langkah 3. Tujuan perusahaan diturunkan menjadi tujuan yang berhubungan 

dengan TI Pencapaian tujuan perusahaan memerlukan sejumlah hasil-hasil 

yang berhubungan dengan TI,yang diwakili oleh tujuan-tujuan TI. Tujuan–

tujuan yang berhubungan dengan TI disusun dengan dimensi-dimensi dalam 

IT BSC. COBIT 5 mendefinisikan 17 tujuan yang berhubungan dengan TI 

seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

4. Langkah 4. Tujuan TI diturunkan menjadi tujuan enabler (enabler goal). 

Mencapai tujuan TI membutuhkan penerapan yang sukses dan penggunaan 

sejumlah enabler. Enabler meliputi proses, struktur organisasi dan informasi, 

dan untuk tiap enabler, serangkaian tujuan yang spesifik dapat didefinisikan 

untuk mendukung tujuan TI. 

 

Prinsip 2 : Melingkupi Seluruh Perusahaan 

COBIT 5 mencakup semua fungsi dan proses dalam perusahaan. COBIT 5 

tidak hanya fokus pada fungsi TI, namun memperlakukan informasi dan teknologi 

yang berhubungan dengannya sebagai suatu aset yang perlu ditangani oleh semua 

orang dalam perusahaan seperti juga aset-aset perusahaan yang lain. COBIT 5 

mempertimbangkan semua enabler untuk tata kelola dan manajemen yang 

berhubungan dengan TI agar dapat digunakan secara menyeluruh dalam 

perusahaan, termasuk semua pihak baik itu internal dan eksternal yang 

berhubungan dengan tata kelola dan manajemen informasi dan TI perusahaan. 

COBIT 5 mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola 

perusahaan. Oleh karena itu, sistem tata kelola untuk TI perusahaan yang 
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diusulkan dalam COBIT 5 ini dapat terintegrasi secara baik ke dalam sistem tata 

kelola manapun. COBIT 5 meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan 

untuk mengatur dan mengelola informasi perusahaan dan teknologi dimana 

informasi tersebut diproses. COBIT 5 menyediakan suatu pandangan yang 

menyeluruh dan sistemik pada tata kelola dan manajemen TI perusahaan, 

berdasarkan sejumlah enabler. Keseluruhan enabler tersebut melingkupi seluruh 

perusahaan dari ujung ke ujung, termasuk semua hal dan semua orang, internal 

dan eksternal, yang berhubungan dengan tata kelola dan manajemen informasi dan 

TI perusahaan, termasuk juga aktivitas-aktivitas dan tanggungjawab dari kedua 

fungsi, yaitu fungsi TI dan fungsi bisnis selain TI. Pendekatan yang digunakan 

dalam tata kelola adalah sebagai berikut : 

1. Enabler Tata Kelola. 

Enabler Tata Kelola adalah sumber daya organisasi untuk tata kelola, seperti 

kerangka kerja, prinsip, struktur, proses, dan praktik. Sumber daya perusahaan 

juga termasuk sebagai enabler tata kelola, seperti misalnya kemampuan 

layanan (infrastruktur TI, aplikasi dan sebagainya), manusia dan informasi. 

Kekurangan sumber daya atau enabler dapat mempengaruhi kemampuan 

suatu perusahaan dalam menciptakan sebuah nilai.  

2. Ruang Lingkup Tata Kelola. 

Tata kelola dapat diterapkan pada seluruh perusahaan, suatu entitas, suatu aset 

yang tangible maupun intangible. Maka dimungkinkan untuk dapat 

menentukan pandangan yang berbeda terhadap tata kelola seperti apa sajakah 
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yang dapat diterapkan dalam perusahaan, dan hal tersebut sangat penting 

untuk menentukan ruang lingkup sistem tata kelola dengan tepat dan baik. 

3. Peran, Aktivitas, dan Hubungan  

Elemen terakhir adalah peranan, aktivitas, dan hubungan tata kelola yang 

dijelaskan pada Gambar 2.4. Hal ini menentukan siapa yang terlibat dalam tata 

kelola, bagaimana mereka terlibat, apa yang mereka lakukan dan bagaimana 

mereka berinteraksi dalam suatu ruang lingkup sistem tata kelola. Dalam 

COBIT 5, perbedaan jelas dibuat antara aktivitas tata kelola dan aktivitas 

manajemen, dan juga mengenai interaksi antar keduanya dan para pelaku yang 

terlibat di dalamnya. 

 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.24) 
Gambar 2.4 Peranan, Aktivitas, dan Hubungan Tata Kelola Dan Manajemen 

 

Prinsip 3 : Menerapkan Suatu Kerangka Tunggal yang Terintegrasi  

Ada beberapa standar dan best practices yang berhubungan dengan TI, 

masing-masing menyediakan panduan dalam sebuah bagian dari aktivitas TI. 

COBIT 5 adalah sebuah kerangka tunggal dan terintegrasi karena :  

1. COBIT 5 selaras dengan standar dan kerangka kerja lain yang relevan dan 

terbaru, dan hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk menggunakan 

COBIT 5 sebagai kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen secara 

menyeluruh dan terintegrasi. 
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2. COBIT 5 sangat lengkap menjangkau semua lingkup perusahaan, 

menyediakan dasar untuk secara efektif mengintegrasikan kerangka kerja, 

standar, dan praktik lain yang telah digunakan. 

3. COBIT 5 menyediakan sebuah arsitektur sederhana untuk menyusun bahan 

panduan dan menghasilkan produk yang konsisten.  

4. COBIT 5 mengintegrasikan semua pengetahuan sebelumnya yang terpecah-

pecah dalam kerangka ISACA yang berbeda-beda. ISACA sebelumnya telah 

mengembangkan beberapa kerangka kerja seperti COBIT, ValIT, RiskIT, 

BMIS, ITAF, dan lain-lain. COBIT 5 mengintegrasikan semua pengetahuan 

tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : (ISACA, 2012a, p.61) 

Gambar 2.5 Integrasi Standar Kerangka Kerja Lain Dalam COBIT 5 
 
Prinsip 4 : Menggunakan Sebuah Pendekatan Yang Menyeluruh 

Tata kelola dan manajemen TI perusahaan yang efektif dan efisien 

memerlukan suatu pendekatan yang menyeluruh, dan melibatkan beberapa 

komponen yang saling berinteraksi. COBIT 5 mendefinisikan serangkaian enabler 
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untuk mendukung implementasi sistem yang komprehensif tentang tata kelola dan 

manajemen TI perusahaan. Enabler secara luas didefinisikan sebagai sesuatu hal 

apapun yang dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Enabler adalah faktor 

yang secara individual maupun kolektif mempengaruhi apakah sesuatu dapat 

berjalan dengan baik, dalam kasus ini adalah apakah tata kelola dan manajemen 

TI perusahaan dapat berjalan dengan baik. COBIT 5 menjelaskan tujuh kategori 

pemicu (enabler) seperti terdapat pada Gambar 2.6 meliputi : 

1. Prinsip, Kebijakan, dan Kerangka Kerja, merupakan sarana untuk 

menerjemahkan kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan menjadi suatu panduan 

praktik untuk manajemen sehari-hari. 

2. Proses, menjelaskan serangkaian aktivitas dan praktik yang teratur untuk 

mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan output dalam mendukung 

pencapaian tujuan TI secara menyeluruh. 

3. Struktur Organisasi, merupakan kunci untuk pengambilan keputusan dalam 

suatu perusahaan. 

4. Budaya, Etika, dan Kebiasaan, sering diremehkan sebagai salah satu kunci 

sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. 

5. Informasi, menyebar ke seluruh organisasi dan termasuk semua informasi 

yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk 

menjaga agar perusahaan dapat berjalan dan dikelola dengan baik. 

6. Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi, termasuk infrastruktur, teknologi, dan 

aplikasi yang menyediakan layanan dan pengolahan teknologi informasi bagi 

perusahaan. 
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7. Manusia, Kemampuan, dan Kompetensi, berhubungan dengan manusia dan 

diperlukan untuk keberhasilan semua aktivitas dan untuk menentukan 

keputusan yang tepat serta untuk mengambil tindakan korektif. 

Setiap perusahaan harus selalu mempertimbangkan bahwa pemicu-pemicu 

tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Masing-masing enabler 

memerlukan input dari enabler yang lain untuk dapat berfungsi secara efektif, 

misalnya proses memerlukan informasi, struktur organisasi memerlukan 

kemampuan dan kebiasaan. Masing-masing enabler juga memberikan output yang 

bermanfaat bagi enabler yang lain, misalnya proses menghasilkan informasi, 

kemampuan dan kebiasaan untuk membuat proses tersebut efisien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.27) 
Gambar 2.6 Tujuh Kategori Enabler dalam COBIT 5 

 

Prinsip 5 : Pemisahan Tata kelola Dari Manajemen  

Kerangka COBIT 5 memuat suatu perbedaan yang jelas antara tata kelola 

dan manajemen. Dua disiplin yang berbeda ini juga meliputi aktivitas yang 

berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang 

berbeda pula. Kunci perbedaan antara tata kelola dan manajemen menurut COBIT 

5 adalah : 
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Tata kelola menjamin bahwa kebutuhan stakeholder, kondisi-kondisi, dan 

pilihan-pilihan selalu dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang 

seimbang dan disepakati untuk dicapai, menentukan arah melalui penentuan 

prioritas dan pengambilan keputusan juga memantau pemenuhan unjuk kerja 

terhadap tujuan dan arah yang disepakati. Pada kebanyakan perusahaan, tata 

kelola secara menyeluruh adalah tanggung jawab para direksi dibawah pimpinan 

seorang chairperson. Tanggung jawab tata kelola yang lebih spesifik dapat 

didelegasikan kepada sebuah struktur organisasi khusus pada sebuah tingkatan 

yang lebih memerlukannya, biasanya pada perusahaan yang besar dan kompleks. 

Manajemen bertugas untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan 

memantau aktivitas dalam rangka penyelarasan dengan arah perusahaan yang 

telah ditentukan oleh badan pengelola (tata kelola), untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan, manajemen adalah tanggungjawab 

manajemen eksekutif di bawah pimpinan seorang CEO. 

Berdasarkan definisi tata kelola dan manajemen, jelas terlihat bahwa 

keduanya meliputi aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan tanggung jawab yang 

berbeda. Bagaimanapun juga, berdasarkan peranan tata kelola untuk 

mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau, diperlukan suatu interaksi antara tata 

kelola dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efektif dan 

efisien. Area kunci tata kelola dan manajemen dalam COBIT 5 dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 

Pada Process Reference Model dalam Gambar 2.8, COBIT 5 memiliki 5 

domain dan 37 proses tata kelola dan manajemen TI. Satu domain dalam 
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Governance yaitu Evaluate, Direct and Monitor (EDM) dan empat domain dalam 

Management yaitu Align, Plan and Organise (APO), Build, Acquire and 

Implement (BAI), Deliver, Service and Support (DSS), serta Monitor, Evaluate 

and Assess (MEA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.32) 
Gambar 2.7 Area Kunci Tata Kelola dan Manajemen dalam COBIT 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.33) 
Gambar 2.8 COBIT 5 Process Reference Model 
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1. Evaluate Direct and Monitor (EDM). Domain ini meliputi strategi, taktik, 

dan pengidentifikasian terhadap bagaimana cara teknologi informasi suatu 

perusahaan dapat menampung kepentingan seluruh stakeholder perusahaan 

mulai dari board, top management, hingga end user. 

2. Align Plan and Organise (APO). Domain ini meliputi strategi, taktik, dan 

pengidentifikasian terhadap bagaimana cara teknologi informasi dapat 

berkontribusi untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. 

3. Build Acquire and Implement (BAI). Domain ini meliputi pengidentifikasian, 

pengembangan, pengadaan, pengimplementasian, dan pengintegrasian solusi 

teknologi informasi kedalam proses bisnis organisasi untuk mewujudkan 

strategi teknologi informasi. 

4. Deliver Service and Support (DSS). Domain ini fokus terhadap pelayanan, 

pengelolaan keamanan, dukungan layanan untuk user¸ dan pengelolaan 

terhadap data dan fasilitas operasional. 

5. Monitor Evaluate and Assess (MEA). Domain Monitor dan Evaluasi kinerja 

teknologi informasi fokus terhadap pengelolaan performa, pengawasan 

terhadap internal control, kepatuhan peraturan, dan penyediaan governance. 

 

2.5.2 Proses Capabiliy Level 

Pada COBIT 4.1, RiskIT, dan ValIT terdapat model kematangan proses 

dalam kerangka-kerangka tersebut, model tersebut digunakan untuk mengukur 

tingkat kematangan proses yang berhubungan dengan TI dalam suatu perusahaan, 

untuk mendefinisikan persyaratan tingkat kematangan, dan untuk menentukan 
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celah diantara tingkat-tingkat kematangan serta bagaimana untuk meningkatkan 

proses dalam rangka untuk mencapai tingkatan kematangan yang diinginkan. 

Model kematangan tersebut dijelaskan dalam Gambar 2.9. 

Sedangkan pada COBIT 5, dikenalkan adanya model kapabilitas proses 

(Gambar 2.10), yang berdasarkan pada ISO/IEC 15504, standar mengenai 

Software Engineering dan Process Assessment. Model ini mengukur performansi 

tiap-tiap proses tata kelola (EDM-based) atau proses manajemen (PBRM based), 

dan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu untuk ditingkatkan 

performansinya. Model ini berbeda dengan model proses maturity dalam COBIT 

4.1, baik itu pada desain maupun penggunaannya. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.41) 
Gambar 2.9 Model Kematangan Proses dalam COBIT 4.1 

 
Menurut ISACA (2012a), dalam penilaian di tiap levelnya, hasil akan 

diklasifikasikan dalam 4 kategori sebagai berikut: 

1. N (Not achieved / tidak tercapai). Dalam kategori ini tidak ada atau hanya 

sedikit bukti atas pencapaian atribut proses tersebut. Range nilai yang diraih 

pada kategori ini berkisar 0-15%. 
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2. P (Partially achieved / tercapai sebagian). Dalam kategori ini terdapat 

beberapa bukti mengenai pendekatan, dan beberapa pencapaian atribut atas 

proses tersebut. Range nilai yang diraih pada kategori ini berkisar >15-50%. 

3. L (Largely achieved / secara garis besar tercapai). Dalam kategori ini 

terdapat bukti atas pendekatan sistematis, dan pencapaian signifikan atas 

proses tersebut, meski mungkin masih ada kelemahan yang tidak signifikan. 

Range nilai yang diraih pada kategori ini berkisar >50-85%.  

4. F (Fully achieved / tercapai penuh). Dalam kategori ini terdapat bukti atas 

pendekatan sistematis dan lengkap, dan pencapaian penuh atas atribut proses 

tersebut. Tidak ada kelemahan terkait atribut proses tersebut. Range nilai yang 

diraih pada kategori ini berkisar >85-100%.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012a, p.42) 
Gambar 2.10 Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5 

 

Suatu proses cukup meraih kategori Largely achieved (L) atau Fully 

achieved (F) untuk dapat dinyatakan bahwa proses tersebut telah meraih suatu 

level kapabilitas tersebut, namun proses tersebut harus meraih kategori Fully 

achieved (F) untuk dapat melanjutkan penilaian ke level kapabilitas berikutnya, 
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misalnya bagi suatu proses untuk meraih level kapabilitas 3, maka level 1 dan 2 

proses tersebut harus mencapai kategori Fully achieved (F), sementara level 

kapabilitas 3 cukup mencapai kategori Largely achieved (L) atau Fully achieved 

(F). Ada enam tingkatan kapabilitas yang dapat dicapai oleh masing-masing 

proses, yaitu (ISACA, 2012b) : 

1. Level 0 (Incomplete Process). 

Proses tidak lengkap, proses tidak diimplementasikan atau gagal mencapai 

tujuannya. Pada tingkatan ini, hanya ada sedikit bukti atau bahkan tidak ada bukti 

adanya pencapaian sistematik dari tujuan proses tersebut. 

2. Level 1 (Performed Process). 

Proses dijalankan (satu atribut), proses yang diimplementasikan berhasil 

mencapai tujuannya Ketentuan atribut proses pada level 1 meliputi performance 

attribute (PA) 1.1 Process Performance. 

3. Level 2 (Managed Process). 

Proses teratur (dua atribut), proses yang telah dijalankan seperti di atas telah 

diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur (direncanakan, dipantau, dan 

disesuaikan), dan produk yang dihasilkan telah ditetapkan, dikendalikan, dan 

dijaga dengan baik. Ketentuan atribut proses pada level 2 meliputi PA 2.1 

Performance Management dan PA 2.2 Work Product Management. 

4. Level 3 (Established Process). 

Proses tetap (dua atribut), proses di atas telah diimplementasikan 

menggunakan proses tertentu yang telah ditetapkan, yang mampu mencapai 
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outcome yang diharapkan. Ketentuan atribut proses pada level 3 meliputi PA 3.1 

Process Definition dan PA 3.2 Process Deployment. 

5. Level 4 (Predictable Process). 

Proses yang dapat diprediksi (dua atribut), proses di atas telah dijalankan 

dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome proses yang diharapkan. 

Ketentuan atribut proses pada level 4 meliputi PA 4.1 Process Measurement dan 

PA 4.2 Process Control 

6. Level 5 (Optimising Process). 

Proses Optimasi (dua atribut), proses di atas terus ditingkatkan secara 

berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan. Ketentuan 

atribut proses pada level 5 meliputi PA 5.1 Process Innovation dan PA 5.2 

Process Optimisation. 

Dalam COBIT Process Assessment Model dijelaskan bahwa ada berbagai 

macam indikator dari kinerja proses dan kapabilitas proses, indikator-indikator ini 

digunakan sebagai pedoman dan interpretasi dari tiap tujuan proses dan keluaran 

yang telah digambarkan dalam COBIT 5 dan atribut proses yang telah 

digambarkan dalam ISO/IEC 15504-2. Process Assessment Model dalam Gambar 

2.11 terdiri dari 2 dimensi model yaitu dimensi proses dan dimensi kapabilitas. 

Pada dimensi proses semua proses didefinisikan dan diklarifikasikan berdasarkan 

kategori prosesnya. Pada dimensi kapabilitas, kumpulan-kumpulan dari atribut 

proses dikelompokkan menjadi capability level. 

Dimensi kapabilitas pada Tabel 2.3 menyediakan sebuah ukuran dari 

kapabilitas proses untuk memenuhi tujuan bisnis perusahaan saat ini. 
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Sumber : (ISACA, 2012b, p.11) 
Gambar 2.11 Gambaran Dari Process Assessment Model 

 
Tabel 2.3 Level Kapabilitas dan Atribut Proses 

Atribut 
Proses 

Level Kematangan dan Atribut 
Proses 

 Level 0 : Incomplete Process 
 Level 1 : Performed Process 
PA 1.1 Process Performance 
 Level 2 : Managed Process 
PA 2.1 Performance Management 
PA 2.2 Work Product Management 
 Level 3 : Established Process 
PA 3.1 Process Definition 
PA 3.2 Process Deployment 
 Level 4 : Predictable Process 
PA 4.1 Process Measurement 
PA 4.2 Process Control 
 Level 5 : Optimising Process 
PA 5.1 Process Innovation 
PA 5.2 Process Optimization 

Sumber : (ISACA, 2012b, p.13) 
 

Keuntungan model kapabilitas proses COBIT 5 dibandingkan dengan model 

kematangan proses dalam COBIT 4.1, diantaranya (ISACA, 2012b) : 
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1. Meningkatkan fokus pada proses yang sedang dijalankan, untuk meyakinkan 

apakah sudah berhasil mencapai tujuan dan memberikan outcome yang 

diperlukan sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Konten yang lebih disederhanakan dengan mengeliminasi duplikasi, karena 

penilaian model kematangan dalam COBIT 4.1 memerlukan penggunaan 

sejumlah komponen spesifik, termasuk model kematangan umum, model 

kematangan proses, tujuan pengendalian dan proses pengendalian untuk 

mendukung proses penilaian model kematangan dalam COBIT 

3. Meningkatkan keandalan dan keberulangan dari aktivitas penggunaan 

kapabilitas proses dan evaluasinya, mengurangi perbedaan pendapat diantara 

stakeholder dan hasil penilaian. 

4. Meningkatkan kegunaan dari hasil penilaian kapabilitas proses, karena model 

baru ini memberikan sebuah dasar bagi penilaian yang lebih formal dan teliti. 

5. Sesuai dengan standar penilaian yang dapat diterima secara umum sehingga 

memberikan dukungan yang kuat bagi pendekatan penilaian proses yang ada.  

 
2.5.3 RACI Chart 

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, Informed. 

Dalam COBIT 5 RACI chart berfungsi untuk menunjukkan peran dan tanggung 

jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu dalam IT 

control objective. Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini adalah 

untuk memperjelas aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk menentukan peran 

dari fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu aktifitas tertentu (IT Governance., 
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2003). Dalam COBIT 5 terdapat 26 peran yang dimasukkan ke dalam RACI chart. 

Contoh RACI chart dijelaskan dalam Tabel 2.4 (ISACA, 2012c). 

Tabel 2.4 Contoh RACI chart COBIT 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : (ISACA, 2012c, p.198) 
 

Berikut ini penjelasan mengenai RACI chart 

a) R = Responsible. Tanggung jawab (responsible) menjelaskan tentang siapa 

yang mendapatkan tugas yang harus dilakukan. Hal ini merujuk pada peran 

utama atau penanggung jawab pada kegiatan operasional, memenuhi 

kebutuhan dan menciptakan hasil yang diinginkan dari organisasi. 

b) A = Accountable. Akuntabel (accountable) menjelaskan tentang siapa yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan tugas. Hal ini merujuk pada pertanggung 

jawaban secara keseluruhan atas tugas yang telah dilakukan. 
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c) C = Consulted. Konsultasi (consulted) menjelaskan tentang siapa yang 

memberikan masukan. Hal ini merujuk pada peran yang bertanggung jawab 

untuk memperoleh informasi dari unit lain atau mitra eksternal. Masukan 

harus dipertimbangkan dan pengambilan tindakan yang tepat 

d) I = Informed. Informasi (informed) menjelaskan tentang siapa yang menerima 

informasi. Hal ini merujuk pada peran yang bertanggung jawab untuk 

menerima informasi yang tepat untuk mengawasi setiap tugas yang dilakukan. 

Pada contoh diagram RACI diatas menggambarkan tentang aktivitas atau 

proses yang dilakukan dan individu yang terlibat. Key Management Practice 

(KMP) adalah praktik manajemen yang berisi aktivitas-aktivitas pada setiap 

domain pada COBIT 5.  Berikut ini penjelasan mengenai pihak-pihak yang 

terlibat dalam struktur COBIT 5, yaitu : 

1. Board merupakan kelompok eksekutif paling senior dan/atau direktur non-

eksekutif dari organisasi yang bertanggung jawab untuk tata kelola organisasi 

dan memiliki kontrol keseluruhan sumber daya. 

2. Chief Excutive Officer (CEO) merupakan pemimpin tertinggi dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. CEO dalam RACI chart bertanggung jawab untuk 

mendapatkan informasi mengenai aktivitas pendefinisian dan pengelolaan 

rencana TI dan bertanggung jawab untuk mengatur manajemen keseluruhan 

suatu organisasi. 

3. Chief Financial Officer (CFO) merupakan seseorang yang memiliki jabatan 

senior pada organisasi yang bertanggung jawab untuk semua aspek 
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manajemen keuangan, termasuk resiko dan kontrol keuangan serta rekening 

terpercaya dan akurat. 

4. Chief Operating Officer (COO) merupakan seseorang yang memiliki jabatan 

senior pada organisasi yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional 

suatu organisasi. 

5. Business Executive adalah sebuah manajemen individu senior yang 

bertanggung jawab untuk operasi unit bisnis tertentu atau anak organisasi. 

6. Business Process Owner (BPO) merupakan jabatan yang bertanggung jawab 

untuk merancang proses bisnis yang diperlukan demi mencapai tujuan dari 

rencana bisnis yang dibuat oleh pemimpin bisnis, mendorong perbaikan proses 

dan menyetujui perubahan proses. BPO dalam RACI chart mempunyai tugas 

untuk memberikan rencana pengelolaan risiko TI. 

7. Strategy Executive Committee merupakan sekelompok eksekutif senior yang 

ditujukan oleh dewan untuk memastikan bahwa dewan terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan TI. Komite ini bertanggung 

jawab untuk mengelola portfolio investasi IT-enabled, layanan TI dan asset 

TI. 

8. Steering (Programmes / Project) Committee merupakan sekelompok 

pemangku kepentingan dan ahli yang bertanggung jawab untuk bimbingan 

program dan proyek, termasuk pengelolaan dan pemantauan rencana, alokasi 

sumber daya dan manajemen program dan risiko proyek. 

9. Project Management Office (PMO) adalah seseorang yang bertanggung 

jawab untuk mendukung program dan proyek manajer, mengumpulkan, 
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menilai dan melaporkan informasi tentang pelaksanaan program dan proyek 

konstituen. PMO dalam RACI chart mempunyai tugas untuk memberikan 

dukungan manajemen pengelolaan risiko TI. 

10. Value Management Office (VMO) merupakan seseorang yang bertindak 

sebagai secretariat untuk mengelola portfolio investasi dan layanan, termasuk 

menilai dan memberi nasihat tentang peluang investasi, manajemen kontrol 

dan menciptakan nilai dari investasi dan jasa. 

11. Chief Risk Officer (CRO) adalah seseorang yang memiliki jabatan senior 

pada organisasi yang bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen 

resiko pada suatu organisasi, mulai dari risiko operasional, risiko bencana, 

risiko finansial dan risiko strategi. CRO dalam RACI chart mempunyai tugas 

untuk mengelola dan mengawasi risiko yang berhubungan dengan TI pada 

suatu perusahaan. 

12. Chief Information Security Officer (CISO) merupakan pejabat senior pada 

organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan teknologi 

informasi organisasi dalam segala bentuknya. 

13. Architecture Board merupakan sekelompok pemangku kepentingan dan ahli 

yang bertanggung jawab pada organisasi terkait arsitektur dan keputusan 

untuk menetapkan kebijakan dan standar arsitektur. 

14. Enterprise Risk Committee merupakan kelompok eksekutif dari organisasi 

yang bertanggung jawab untuk kolaborasi tingkat organisasi guna mendukung 

manajemen resiko organisasi serta bertanggung jawab untuk menentukan dan 

meninjau kebijakan manajemen risiko dalam suatu perusahaan. 
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15. Head Human Resources merupakan pejabat senior pada organisasi yang 

bertanggung jawab untuk perencanaan dan kebijakan terhadap semua sumber 

daya manusia pada organisasi. 

16. Compliance merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk bimbingan 

pada hukum, peraturan dan kepatuhan terhadap kontrak. Compliance memiliki 

tugas untuk memastikan kontrol internal dan prosedur kepatuhan yang 

mencakup semua kegiatan di suatu perusahaan. 

17. Audit merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas penyediaan audit 

internal dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan memeriksa kegiatan 

laporan di suatu organisasi. 

18. Chief Information Officer (CIO) merupakan pejabat senior pada organisasi 

yang bertanggung jawab untuk menyelaraskan TI dan strategi bisnis dan 

akuntabel untuk perencanaan, sumber daya dan mengelola pengiriman layanan 

dan solusi untuk mendukung tujuan TI organisasi. 

19. Head Architect merupakan seorang individu senior yang bertanggung jawab 

terhadap proses arsitektur enterprise. 

20. Head Development merupakan seorang individu senior yang bertanggung 

jawab terkait proses TI, proses pembangunan solusi dan bertanggung jawab 

dalam mengembangkan proyek TI perusahaan dengan efektif bersama dengan 

eksekutif TI lainnya, mengembangkan dan merencanakan strategi 

pengembangan TI agar dapat mendukung tujuan bisnis perusahaan. 

21. Head IT Operations merupakan seorang individu senior yang bertanggung 

jawab atas lingkungan dan infrastruktur operasional TI serta bertanggung 
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jawab terhadap aktivitas operasional TI perusahaan, melakukan pengelolaan, 

pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

22. Head IT Administration merupakan seorang individu senior yang 

bertanggung jawab terkait TI, catatan dan bertanggung jawab untuk 

mendukung TI terkait masalah administratif. 

23. Service Manager adalah seorang individu yang mengelola pengembangan, 

implementasi, evaluasi dan pengelolaan berkelanjutan baru dan yang sudah 

ada serta bertanggung jawab dalam aktivitas serah terima dan pelayanan 

terhadap user TI. 

24. Information Security Manager merupakan seorang individu yang 

bertanggung jawab mengelola, desain, mengawasi dan menilai keamanan 

informasi suatu organisasi serta bertanggung jawab dalam penerapan dan 

pengembangan keamanan TI perusahaan. 

25. Business Continuity Manager merupakan seorang individu yang bertanggung 

jawab untuk mengelola, merancang, mengawasi dan menilai kemampuan 

kelangsungan usaha suatu organisasi, untuk memastikan bahwa fungsi 

organisasi tetap beroperasi pada saat kritis serta bertanggung jawab dalam 

mengidentifikasi potensi ancaman dan dampak risiko bisnis terhadap 

perusahaan. 

26. Privacy Officer merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk mematau 

risiko dan dampak bisnis undang-undang privasi dan untuk membimbing dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang akan memastikan bahwa 

arahan privasi terpenuhi. Privacy Officer juga disebut sebagai petugas 
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perlindungan data yang bertugas untuk menjaga privasi suatu perusahaan 

dengan tujuan agar informasi rahasia perusahaan tidak bocor. 

 

2.6 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)  adalah sebuah 

standar keamanan yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan keamanan 

data pemegang kartu (seperti kartu kredit, kertu debit, ATM),dan memberikan 

faislitas pengadopsian pengamanan data secara konsisten serta global. PCI DSS 

menyediakan dasar persyaratan teknis dan operasional yang dirancang untuk 

melindungi data pemegang kartu. Persyaratan untuk mengelola kepatuhan PCI 

mencakup penyelesaian kuesioner PCI self-assessment tahunan dan pengamatan 

jaringan per tiga bulan (Cian & Mark, 2009). 

PCI DSS merupakan standar keamanan informasi yang diciptakan oleh 

Payment Card Industry Security (PCI SSC) dan memiliki asal usul dalam lima 

kerangka yang terpisah dari lima penerbit kartu yang berbeda antara lain Visa 

Card Information Security Program, Master Card Site Data Protection, American 

Express Data Security Operating Policy, Discover Information and Compliance 

serta JCB Data Security Program. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah berfokus 

pada pengurangan terjadinya kompromi kartu kredit pada situs web e-commerce, 

menciptakan tingkat perlindungan ekstra untuk lima penerbit kartu dengan 

memastikan keamanan data yang disimpan, diproses dan dikirimkan pada 

pemegang kartu. Kerangka kerja PCI DSS v.3.1 terdiri dari 12 persyaratan kunci 

untuk melindungi akun dan informasi transaksi pemegang kartu ATM/debet atau 

kartu kredit yang dijelaskan dalam Gambar 2.12. 
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Sumber : (Beissel, 2014, p.1) 

Gambar 2.12 Persyaratan PCI DSS v.3.1 
 

2.6.1 PCI Security Standards Lifecycle 

PCI DSS mengamankan data pemegang kartu yang disimpan, diproses atau 

ditransmisikan oleh merchants dan organisasi lainnya. Standar ini dikelola oleh 

PCI Security Standards Council (PCI SSC). Perubahan pada standar PCI 

mengikuti suatu siklus hidup dengan delapan tahap (PCI Security, 2015) yaitu : 

Standards Published, Standards Effective, Market Implementation, Feedback 

Begins, Old Standards Retired, Feedback Review, Draft Revisions and Final 

Review. Delapan tahapan tersebut dijelaskan pada Gambar 2.13. 

a. Stage 1: Standards Published 

Tahap 1 terjadi pada bulan Oktober setelah Rapat Dewan Komunitas tahunan 

dan memulai siklus hidup baru untuk PCI DSS dan PA-DSS. Stakeholder dapat 

segera menerapkan standar baru, tetapi tidak diwajibkan untuk melakukannya 

karena belum efektif. 

b. Stage 2: Standards Effective 
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Tahap kedua terjadi pada bulan Januari. Pada tahap ini, standar baru menjadi 

lebih efektif. Stakeholder harus mulai menggunakan standar baru sebagai dasar 

untuk program keamanan pembayaran yang dimilikinya. Untuk keperluan 

perubahan validasi kepatuhan standar lama ke standar yang baru membutuhkan 

waktu selama 14 bulan. Namun demikian, Perusahaan mendesak Stakeholder 

untuk menyelesaikan transisi dengan standar baru secepat mungkin, terutama 

karena persyaratan kontrol baru sangat penting untuk melindungi data 

pemegang kartu. 

c. Stage 3: Market Implementation 

Pada tahap ketiga membutuhkan adanya penilaian perubahan pada standar baru 

dan menentukan penerapannya pada lingkungan data pemegang kartu. Tahap 3 

terjadi selama 1 tahun. Pada tahap ini perubahan standar yang diperlukan 

mengalami pelaksanaan perubahan secara bertahap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (PCI Security, 2015, p.1) 
Gambar 2.13 PCI Security Standards Lifecycle 
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d. Stage 4: Feedback Begins 

Tahap keempat mulai memberikan umpan balik yang sistematis dari 

stakeholder pada standar baru. Stakeholder akan memiliki kesempatan untuk 

secara resmi mengungkapkan pandangannya tentang standar baru dan 

memberikan saran untuk perubahan dan perbaikan terutama sehubungan 

dengan berkembangnya teknologi informasi dan ancaman terhadap data 

pemegang kartu. Dewan secara jelas akan berkomunikasi dengan seluruh 

stakeholder bagaimana proses untuk mengirimkan umpan balik selama tahap 

ini. Pertimbangan sistematis dan penggabungan umpan balik stakeholder 

sangat penting untuk penyusunan versi yang akan datang dari standar. Tahap 4 

terjadi selama November-Maret pada tahun kedua. 

e. Stage 5: Old Standards Retired 

Tahap 5 terjadi pada tanggal 31 Desember tahun kedua. Pada tahap ini, standar 

PCI DSS dan PA DSS yang lama tidak digunakan lagi. Setelah tahap ini, 

semua upaya validasi untuk kepatuhan keamanan data pemegang kartu harus 

mengikuti standar baru. 

f. Stage 6: Feedback Review 

Tahap keenam adalah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi umpan balik 

dari Organisasi yang berpartisipasi. Dalam mengolah ribuan input, umpan balik 

biasanya dikategorikan sebagai berikut : 

1. Klarifikasi : permintaan tentang bahasa standar yang mungkin dianggap 

membingungkan. Tujuan dari pengalamatan umpan balik klarifikasi adalah 
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untuk memastikan bahwa kata-kata singkat dalam standar menggambarkan 

maksud yang diinginkan oleh sebuah persyaratan (requirements). 

2. Bimbingan Tambahan (Additional Guidance) : mengidentifikasi kebutuhan 

untuk detail lebih lanjut dalam memahami maksud dari kebutuhan. Tujuan 

dari pengalamatan tambahan umpan balik bimbingan adalah untuk 

memberikan informasi lebih lanjut tentang topik tertentu biasanya melalui 

FAQ, Information Supplements, atau DSS Navigation Guide. 

3. Persyaratan berkembang (Evolving Requirements) : permintaan dan umpan 

balik yang menguraikan situasi tertentu tidak dibahas dalam standar. Tujuan 

dari pengalamatan persyaratan yang berkembang umpan balik untuk 

memastikan bahwa standar yang up to date dengan ancaman yang muncul 

dan perubahan pasar. 

g. Stage 7: Draft Revisions 

Selama tahap 7 standar baru disusun berdasarkan penelitian, analisis dan 

masukan dari stakeholder. Konsep disusun oleh Council’s Technical Working 

Group dan disebarluaskan dalam Council for internal review. Tahap 7 terjadi 

selama bulan November hingga April tahun ketiga. 

h. Stage 8: Final Review 

Akhir rancangan review dari standar baru dan dokumen pendukung terjadi 

selama tahap 8. Konsep dibagi secara internal di dalam Dewan dan dengan 

Dewan Penasehat untuk mereview dan memberi komentar. Dewan juga 

membuat penyesuaian akhir untuk draft dengan memasukkan umpan balik dari 

ulasan ini. Selama tahap 8, Dewan memberikan dokumen "Ringkasan 
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perubahan" kepada stakeholder yang berisikan bimbingan yang tepat tentang 

apa yang diharapkan dalam standar baru dengan jelas. Tahap 8 terjadi selama 

Mei hingga Juli tahun ketiga. 

 

2.7 Hubungan PCI DSS v.3.1 dengan COBIT 5 

PCI DSS bertujuan untuk meningkatkan keamanan data pemegang kartu 

yang diperlukan ketika data pemegang kartu atau data otentikasi yang disimpan, 

diproses atau ditransmisikan. Pelaksanaan proses keamanan data memungkinkan 

penggunaan dari COBIT 5 dapat mendukung pemenuhan standar keamanan PCI 

DSS v.3.1 (Beissel, 2014). COBIT 5 membantu perusahaan dalam tata kelola dan 

manajemen perusahaan IT secara umum dan, pada saat yang sama, mendukung 

kebutuhan untuk memenuhi persyaratan keamanan dengan memungkinkan proses 

dan kegiatan manajemen. Pemetaan COBIT 5 memungkinkan proses keamanan 

untuk persyaratan PCI DSS v.3.1 yang memfasilitasi penerapan secara simultan 

dan membantu menciptakan sinergi dalam perusahaan. Pemetaan COBIT 5 

dengan PCI DSS v.3.1 area firewall configuration dijelaskan dalam Tabel 2.5. 

Perusahaan yang menyimpan, memproses atau mentransmisikan data 

pemegang kartu atau data otentikasi harus memenuhi persyaratan keamanan PCI 

DSS. Dengan menggunakan COBIT 5, perusahaan dapat melengkapi persyaratan 

keamanan PCI DSS v.3.1 dari sudut pandang lain, perusahaan dapat 

menggunakan persyaratan keamanan PCI DSS v.3.1 untuk memfasilitasi 

implementasi COBIT 5 untuk mencapai tujuan tata kelola dan manajemen 

perusahaan TI. Sinergi ini membantu untuk mengoptimalkan tingkat risiko dan 
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penggunaan sumber daya. 

Tabel 2.5 Pemetaan COBIT 5 dengan PCI DSS v.3.1 
Network Processes 

PCI DSS 3.1 Requirement COBIT 5 Process 

1. Install and maintain a 
firewall configuration 
to protect cardholder 
data. 

APO01.08 Maintain compliance with policies and procedures.  

APO03.02 Define reference architecture.  

APO12.01 Collect data.  

BAI03.03 Develop solution components.  

BAI03.05 Build solutions.  

BAI03.10 Maintain solutions.  

BAI06.01 Evaluate, prioritize and authorize change requests.  

BAI07.03 Plan acceptance tests.  

BAI07.05 Perform acceptance tests.  

BAI10.01 Establish and maintain a configuration model.  

BAI10.02 Establish and maintain a configuration repository 
and baseline.  

BAI10.03 Maintain and control configuration items.  

DSS01.03 Monitor IT infrastructure.  

DSS02.03 Verify, approve and fulfill service requests.  

DSS05.02 Manage network and connectivity security.  

DSS05.04 Manage user identity and logical access.  

DSS05.05 Manage physical access to IT assets.  

DSS05.07 Monitor the infrastructure for security-related 
events.  
DSS06.03 Manage roles, responsibilities, access privileges and 
levels of authority.  

2. Do not use vendor-
supplied defaults for 
system passwords and 
other security 
parameters 

APO01.08 Maintain compliance with policies and procedures.  

APO03.02 Define reference architecture.  

BAI03.03 Develop solution components.  

BAI03.10 Maintain solutions.  

DSS04.08 Conduct postresumption review.  

DSS05.03 Manage end-point security.  

DSS05.05 Manage physical access to IT assets.  
DSS05.07 Monitor the infrastructure for security-related 
events.  

Sumber : (Beissel, 2014, p.3) 
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2.8 Proses PCI DSS v.3.1 area Firewall Configuration Requirement 1 

Firewall Configuration merupakan persyaratan pertama dari standar PCI 

DSS. Persyaratan ini bertujuan memasang dan memelihara firewall dan 

konfigurasi router untuk melindungi data pemegang kartu. Firewall merupakan 

perangkat yang mengendalikan dan memperbolehkan lalu lintas data komputer 

antara jaringan entitas (internal) dan jaringan umum (eksternal), serta lalu lintas 

masuk dan keluar dari daerah yang lebih sensitif dalam jaringan internal entitas 

yang aman. Lingkungan pemegang data kartu adalah contoh dari wilayah yang 

lebih sensitif dalam jaringan entitas yang aman. Firewall akan memeriksa semua 

lalu lintas jaringan dan menutup transmisi yang tidak memenuhi kriteria 

keamanan yang ditetapkan. Semua sistem harus dilindungi dari akses yang tidak 

sesuai dari jaringan umum, apakah memasuki sistem melalui internet sebagai e-

commerce, akses Internet karyawan melalui desktop browser, akses e-mail, 

koneksi khusus seperti koneksi bisnis-ke-bisnis (B2B), melalui nirkabel jaringan, 

atau melalui sumber lain. Seringkali, terdapat jalan yang sepertinya tidak penting 

dari dan menuju jaringan umum dapat membuka jalur tak terlindungi menuju 

sistem yang terkunci. Firewall adalah suatu mekanisme kunci perlindungan untuk 

setiap jaringan komputer. 

Komponen sistem lainnya mungkin dapat menyediakan fungsi seperti 

firewall, asalkan memenuhi persyaratan minimum untuk firewall sebagaimana 

diatur dalam requirement 1. Komponen sistem lain yang digunakan dalam 

lingkungan data pemegang kartu bertindak sebagai  fungsi firewall, maka 

perangkat tersebut harus disertakan dalam lingkup dan penilaian requirement 1. 
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Daftar proses dan aktivitas dari requirement 1 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2.9 SOP Firewall DEPKOMINFO Republik Indonesia 

Standard Operational Procedure (SOP) Firewall yang diterbitkan oleh 

Departemen Kementrian Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) 

Republik Indonesia mengatur mengeni empat kebijakan penerapan firewall serta 

lima pendekatan bertahap dalam perencanaan dan implementasi firewall. 

Kebijakan firewall yang diterapkan antara lain :  

a) Kebijakan Berbasis Hubungan Antar Zone (Wilayah). Kebijakan ini 

meliputi : Routing atau NAT (Network Address Translation), Pemasangan 

Access Rule antara Internal dengan Eksternal (outgoing traffic), Pemasangan 

Access Rule antara Eksternal dengan Internal (inbound traffic), Pemasangan 

Access Rule antara Internal dengan Server Farm, Pemasangan Access Rule 

antara Internal dengan DMZ, Pemasangan Access Rule antara DMZ dengan 

Eksternal, Pemasangan Access Rule antara DMZ dengan Server Farm, serta 

Pemasangan Access Rule antara Eksternal dengan Server Farm 

b) Kebijakan Berbasis IP dan Protokol. Kebijakan firewall yang berbasis 

alamat IP dan Protokol seharusnya hanya mengijinkan protokol IP yang perlu 

dilewatkan (dibutuhkan) saja. Beberapa protokol yang biasa digunakan pada 

protokol IP antara lain ICMP (1), TCP(6) dan UDP(17). Untuk protokol ICMP 

diijinkan hanya ketika diperlukan saja, dalam kondisi normal sebaiknya ICMP 

diblock. Protokol-protokol yang diijinkan seharusnya dibatasi ke host atau 

network yang diperlukan, semua protokol yang tidak perlu diblock secara 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

50 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

default. Kebijakan Firewall seharusnya hanya mengijinkan alamat IP sumber 

dan alamat IP tujuan yang digunakan, sebagai rekomendasi sebagai berikut : 

(1) Trafik yang berasal dari alamat-alamat sumber atau tujuan yang tidak sah 

seharusnya di block. Trafik yang masuk dengan menggunakan alamat sumber 

yang tidak sah atau trafik yang keluar dengan alamat tujuan yang tidak sah 

seharusnya di block. Trafik jenis ini sering ditimbulkan oleh malware, 

spoofing, serangan DoS (denial of services) atau kesalahan konfigurasi 

perangkat; (2) Trafik arah masuk dengan alamat tujuan IP Private seharusnya 

di block. Firewall dapat melakukan translasi alamat untuk mengijinkan host 

internal berkomunikasi dengan wilayah publik, sehingga alamat private tidak 

perlu dilewatkan melalui perimeter jaringan; (3) Trafik ke arah luar bagi 

alamat sumber yang tidak sah seharusnya di block. Sistem internal yang sudah 

terkena serangan oleh penyerang dapat dimanfaatkan untuk menyerang sistem 

lain yang terdapat di internet. Dengan melakukan blocking terhadap trafik 

jenis ini, firewall sangat membantu mengurangi efektifitas serangan; (4) 

Trafik yang masuk dengan alamat tujuannya adalah alamat firewall 

seharusnya di block, kecuali firewall mengaktifkan layanan proxy; (5) Trafik 

yang berisi informasi routing yang mengijinkan sistem untuk menetapkan rute 

yang akan paket lewati dari alamat sumber ke tujuan. Firewall tidak 

mengijinkan aktifitas traceroute dilakukan; (6) Trafik dari arah luar jaringan 

yang berisi alamat broadcast yang mengarah ke jaringan internal seharusnya 

diblock. 
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c) Kebijakan Berbasis Pada Aplikasi. Penerapan kebijakan firewall yang 

berbasis pada aplikasi dapat dilakukan jika sistem firewall yang digunakan 

memiliki sistem proxy. Penggunaan kebijakan berbasis pada aplikasi ini dapat 

digunakan dengan tahapan berikut : (1) Aktifkan fitur proxy; (2) Definisikan 

content filtering yang diperlukan berdasarkan URL dan berdasarkan content; 

(3) Manfaatkan content filtering tersebut melalui access policy; (4) Pasangkan 

policy tersebut kepada host atau network tertentu dapat juga dipasangkan 

terhadap user account jika firewall mendukung fitur otentikasi berbasis user 

account. 

d) Kebijakan Berbasis Pada Identitas User. Penerapan kebijakan firewall yang 

berbasis pada identitas user dilakukan jika firewall yang digunakan memiliki 

fitur otentikasi dan otorisasi berbasis user account.Pengaturan hak akses 

pengguna terhadap pengiriman trafik yang melalui firewall di atur berdasarkan 

user account. 

Sementara lima pendekatan bertahap dalam perencanaan dan implementasi 

firewall meliputi : 

a) Tahap Perencanaan. Merupakan tahap awal suatu organisasi untuk 

menentukan firewall yang akan diterapkan dalam menetapkan kebijakan 

keamanan organisasi. Untuk memilih dan mengimplementasikan firewall 

dimulai ketika sebuah organisasi telah menetapkan bahwa firewall diperlukan 

untuk menegakkan kebijakan keamanan organisasi. Hal ini biasanya terjadi 

setelah penilaian risiko dari sistem secara keseluruhan dilakukan. Sebuah 

penilaian risiko yang dilakukan meliputi : (1) Identifikasi ancaman dan 
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kerentanan dalam sistem informasi; (2) Dampak potensial atau besarnya 

bahaya bahwa hilangnya kerahasiaan, integritas ketersediaan, atau akan 

memiliki aset organisasi atau operasi (termasuk misi, fungsi, citra, atau 

reputasi) ketika terjadi eksploitasi ancaman kerentanan diidentifikasi; (3) 

Identifikasi dan analisis kontrol keamanan untuk sistem informasi. 

b) Tahap Konfigurasi. Merupakan tahap yang melibatkan semua aspek 

konfigurasi platform firewall yang termasuk instalasi perangkat keras dan 

perangkat lunak, mengkonfigurasi kebijakan, mengkonfigurasi logging dan 

alert, serta mengintegrasikan firewall ke dalam arsitektur jaringan. 

c) Tahap Pengujian. Pengujian merupakan tahap yang berfungsi untuk 

mengevaluasi fungsionalitas, kinerja, skalabilitas, dan keamanan serta 

mengidentifikasi masalah saat terjadi kesalahan dalam proses pengujian. 

Firewall baru harus diuji dan dievaluasi sebelum di pasang ke jaringan 

produksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa firewall yang dikonfigurasi 

telah bekerja dengan benar. Pengujian harus dilakukan pada jaringan uji tanpa 

konektivitas ke jaringan produksi. Aspek – aspek yang perlu dievaluasi 

meliputi : (1) Konektivitas, pengguna dapat membentuk dan memelihara 

koneksi melalui firewall. Ruleset, Lalu Lintas yang secara khusus diizinkan 

oleh kebijakan keamanan diperbolehkan. Semua lalu lintas yang tidak 

diperbolehkan oleh kebijakan keamanan diblokir. Verifikasi ruleset harus 

mencakup baik meninjau secara manual dan menguji apakah aturan bekerja 

seperti yang diharapkan. Kompatibilitas Aplikasi, penerapan firewall tidak 

mengganggu penggunaan aplikasi perangkat lunak yang ada; (2) Manajemen, 
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Administrator dapat mengkonfigurasi dan mengelola solusi efektif dan aman. 

Logging sesuai dengan kebijakan dan strategi organisasi; (3) Kinerja, 

memberikan kinerja yang memadai selama pemakaian normal dan puncak. 

Dalam banyak kasus, cara terbaik untuk menguji kinerja di bawah beban dari 

implementasi prototipe adalah dengan menggunakan generator lalu lintas 

simulasi pada jaringan uji coba untuk meniru karakteristik aktual dari lalu 

lintas yang diharapkan semaksimal mungkin. Simulasi beban yang disebabkan 

oleh serangan DoS juga dapat membantu dalam menilai kinerja firewall. 

Pengujian harus menggabungkan berbagai aplikasi yang akan melintasi 

firewall, terutama yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh masalah 

jaringan throughput atau latency; (4) Keamanan, implementasi firewall itu 

sendiri mungkin berisi kerentanan dan kelemahan yang penyerang bisa 

mengeksploitasi. Organisasi dengan kebutuhan keamanan yang tinggi, 

mungkin ingin melakukan penilaian kerentanan terhadap komponen firewall. 

d) Tahap Deployment. Tahap ini merupakan tahap penerapan firewall yang telah 

dikonfigurasi serta telah melalui tahap pengujian. Sebelum memasangkan 

firewall pada jaringan, administrator harus memberitahu pengguna atau 

pemilik sistem yang berpotensi terkena dampak dari pemasangan firewall 

yang direncanakan, dan memberitahu jika menemui masalah. Setiap 

perubahan yang diperlukan untuk peralatan lainnya juga harus 

dikoordinasikan sebagai bagian dari kegiatan pemasangan firewall. Kebijakan 

keamanan yang diterapkan pada tahap konfigurasi harus ditambahkan dengan 

kebijakan keamanan secara keseluruhan organisasi, dan perubahan yang 
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berkelanjutan untuk konfigurasinya harus diintegrasikan dengan proses 

manajemen organisasi konfigurasi. 

e) Tahap Perawatan. Perawatan merupakan tahapan yang dilakukan selama 

siklus hidup dari firewall yang mencakup kegiatan perawatan komponen dan 

dukungan terhadap masalah operasional. Beberapa tindakan pengelolaan 

antara lain : (1) Instalasi patch untuk perangkat firewall; (2) Melakukan 

pembaharuan terhadap kebijakan untuk menghadapi jenis ancaman yang baru 

teridentifikasi; (3) Memantau kinerja firewall dan log untuk memastikan 

bahwa pengguna mematuhi kebijakan keamanan; (4) Melakukan pengujian 

periodik untuk memverifikasi bahwa aturan firewall berfungsi seperti yang 

diharapkan; (5) Menyimpan log. 

 

2.10 Direktorat Sistem Informasi Dan Komunikasi Universitas Airlangga 

Direktorat Sistem Informasi Dan Komunikasi (DSIK) Universitas Airlangga 

adalah unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, 

pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang sistem informasi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. DSIK Universitas 

Airlangga merupakan pusat pengembangan teknologi informasi di Universitas 

Airlangga. DSIK Universitas Airlangga memiliki struktur organisasi yang 

dipimpin oleh direktur sistem informasi. Struktur organisasi dapat diartikan 

sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-

tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins & 

Coulter, 2007). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi 
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selain menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi juga 

menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan 

wewenang dan tanggung jawab suatu posisi. Struktur organisasi DSIK Universitas 

Airlangga dapat dilihat pada Gambar 2.14 dan deskripsi kerja dari bagian struktur 

organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Deskripsi Kerja pada Fungsional Struktur Organisasi DSIK Universitas 

Airlangga. 

No Fungsional Struktur 
Organisasi DSIK UA Deskripsi Keja 

1 Direktur Sistem Informasi Bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan 
TI di Universitas Airlangga 

2 Kepala Sub Direktorat 
Operasional Sistem Informasi 

Bertanggung jawab dalam memberikan layanan 
meliputi helpdesk dan media sosial online lainya untuk 
memberikan informasi terkait Universitas Airlangga 

3 Kepala Sub Direktorat 
Pengembangan Sistem 

Bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem 
seperti Cybercampus dan sistem optional meliputi 
keamanan data 

4 Kepala Seksi Pencitraan 
Informatika 

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan layanan 
informasi, pengelolaan aktivitas image building, 
pengawalan parameter webometric, dan sebagainya 

5 Kepala Seksi Jaringan 

Bertanggung jawab dalam tata kelola jaringan, standar 
pengamanan terhadap hacking dan cracking, 
pengawasan terhadap jaringan hingga ke departemen 
maupun prodi tiap fakultas, pengawasan terhadap 
struktur jaringan, arus koneksi jaringan, hingga 
rekomendasi tentang penggunaan jaringan atau 
bandwith. 

6 Kepala Seksi Intregasi Progam 
dan Pengembangan Sistem 

Seksi Integrasi Sistem dan Pengembangan Aplikasi 
bertanggung jawab dalam mengembangkan aplikasi 
sistem untuk mencapai tujuan organisasi, melakukan 
pengawalan terhadap Integrasi Sistem, memenuhi 
permintaan fakultas unit sehubungan dengan 
pembuatan dan atau pengembangan aplikasi program, 
hingga dokumentasi terhadap hasil pengembangan 
aplikasi. 

7 Kepala Seksi Keamanan Data 

Bertanggung jawab dalam memastikan seluruh tata 
kelola keamanan data sistem berjalan baik, mengawasi 
dan mengamankan aktivitas pengamanan data yang 
meliputi database, aplikasi, dan pendukung lainnya, 
melakukan back up database secara rutin, mengawasi 
mekanisme otorisasi akses data secara jelas, hingga 
dokumentasi terhadap hal yang dianggap penting 
terkait dengan pengamanan data. 
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Gambar 2.14 Struktur Organisasi DSIK Universitas Airlangga 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendaptkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan 

sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisifikasi masalah (Sugiyono, 2009). Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara yang dimulai dari tahap penyusunan prosedur dan panduan 

assessment pengelolaan keamanan informasi, hingga tahap verifikasi dan 

perbaikan panduan pengelolaan keamanan informasi. Adapun institusi yang 

digunakan sebagai tempat verifikasi penyusunan panduan pengelolaan keamanan 

informasi adalah DSIK Universitas Airlangga. Alur metode penelitian pada 

penelitian ini dijelaskan pada Gambar 3.1. 

 

3.1 Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi 

Pada tahap ini akan dibuat sebuah prosedur pengelolaan keamanan informasi 

untuk firewall configuration yang mengacu pada standar PCI DSS v.3.1 dan 

COBIT 5. Prosedur pengelolaan keamanan informasi ini terdiri dari 3 tahap yaitu : 

Tahap Analisis Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5, Tahap 

Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk Firewall 

Configutarion dan Tahap Penentuan Peran dan Deskripsi Kerja. 
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Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian 
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3.1.1 Tahap Analisis Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap pemetaan proses PCI DSS v.3.1 

dengan KMP COBIT 5. KMP COBIT 5 yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah KMP yang telah terpetakan dengan requirement firewall configuration, 

seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 2.5. Pemetaan ini bertujuan untuk 

menentukan KMP COBIT 5 yang berkaitan langsung dengan proses PCI DSS 

v.3.1. Namun, sebelum melakukan pemetaan proses, terlebih dahulu akan 

dilakukan penyelrasan kebijakan firewall. Penyelarasan ini bertujuan untuk 

mengetahui kebijakan umum dalam penerapan firewall telah terdapat dalam 

proses PCI DSS v.3.1. Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan memetakan 

kebijakan firewall yang terdapat pada SOP Firewall DEPKOMINFO dengan 

proses PCI DSS v.3.1.  

Tahap selanjutnya adalah analisis proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP 

COBIT 5. Analisis proses dilakukan dengan cara memetakan aktivitas PCI DSS 

v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang saling bersesuaian kedalam lima pendekatan 

bertahap dalam pengelolaan firewall menurut SOP firewall DEPKOMINFO. 

Luaran yang dihasilkan dari tahap ini yaitu berupa KMP COBIT 5 dan proses PCI 

DSS yang telah dipetakan kedalam 5 pendekatan pengelolaan firewall, yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan prosedur 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configutration. 

 

3.1.2 Tahap Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk 

Firewall Configuration 
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Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan prosedur pengelolaan keamanan 

informasi untuk firewall configuration. Hasil dari analisis pemetaan proses PCI 

DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 akan digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan langkah kerja pengelolaan keamanan informasi. Prosedur pengelolaan 

keamanan informasi ini berisi tentang langkah kerja yang harus dilakukan dalam 

pengelolaan keamanan informasi berdasarkan aktivitas - aktivitas yang didapatkan 

dari gabungan aktivitas PCI DSS v.3.1 area firewall configuration dengan COBIT 

5. 

 

3.1.3 Tahap Penentuan Peran dan Deskripsi Kerja 

Tahap ini dilakukan setelah melakukan tahap penyusunan prosedur 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration. Untuk setiap 

aktifitas yang terdapat pada prosedur tersebut akan ditentukan peran dan tanggung 

jawab dan kemudian menentukan deskripsi kerja untuk setiap peran. Peran 

tersebut kemudian disesuaikan dengan RACI chart COBIT 5 dan struktur 

organisasi pada suatu perusahaan. 

 

3.2 Penyusunan Panduan Assessment 

Pada tahap ini akan dibuat sebuah panduan assessment pengelolaan 

keamanan informasi area firewall configuration. Penyusunan panduan assessment 

ini mengacu pada assessment COBIT 5 Self Assessment Templates yang berisi 

Process Goal dari 9 performance attribute (PA) yang meliputi Process 

Performance, Performance Management, Work Product Management, Process 

Definition, Process Deployment, Process Management, Process Control, Process 
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Inovation, dan Process Optimisation. Dalam penyusunan assessment ini terdiri 

dari 2 tahap yaitu : Tahap Analisis Atribut Capability Level COBIT 5 dan Tahap 

Penyusunan Checklist Untuk Assessment Pengelolaan Keamanan Informasi Area 

Firewall Configuration. Penyusunan panduan assessment digunakan untuk 

mengukur capability level dari masing-masing proses hasil pemetaan PCI DSS 

v.3.1 area firewall configuration dengan COBIT 5 berupa pengukuran kondisi saat 

ini (as is). 

 

3.2.1 Tahap Analisis Atribut Capability Level COBIT 5 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis work products (WP) dalam setiap 

proses hasil pemetaan KMP COBIT 5 dengan proses PCI DSS v.3.1 Selain itu, 

juga dilakukan studi literatur dan analisis terkait generic practices (GPs) dan 

generic work products (GWPs) dalam model kapabilitas proses pada kerangka 

kerja COBIT 5. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan penyelarasan GPs,WP 

dan GWPs pada KMP COBIT 5 hasil pemetaan dengan proses PCI DSS v.3.1 

terhadap ketentuan proses PCI DSS v.3.1 area firewall configuration. Luaran yang 

dihasilkan dalam tahap ini yaitu berupa GPs, WP dan GWPs yang digunakan 

sebagai kriteria atau aspek penilaian dalam checklist assessment pengelolaan 

keamanan informasi untuk firewall configuration. 

 

3.2.2 Tahap Penyusunan Checklist Untuk Assessment Pengelolaan Keamanan 

Informasi Area Firewall Configuration 

Tahap ini dilakukan setelah melakukan tahap analisis atribut Capability 
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Level. Hasil dari analisis atribut capability level ini akan digunakan sebagai acuan 

dalam penyusunan checklist. Daftar pertanyaan untuk kuesioner terdiri atas dua 

kelompok pertanyaan, yaitu kuesioner tentang GPs dan kuesioner tentang GWPs. 

Objek pertanyaan yang digunakan dalam penyusunan checklist meliputi atribut 

dan tujuan PCI DSS v.3.1 area firewall configuration. Skala penilaian yang 

digunakan dalam checklist ini mengacu pada skala skala peringkat ISO/IEC 15504 

yang digunakan dalam COBIT 5 yaitu : skala N/P/L/F. 

 

3.3 Verifikasi Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi 

Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap penyusunan panduan 

pengelolaan keamanan informasi yang terdiri dari verifikasi prosedur dan 

assessment pengelolaan keamanan informasi. Verifikasi dilakukan untuk 

mengetahui apakah panduan pengelolaan keamanan informasi yang disusun 

mudah untuk dipahami dan dapat diimplementasikan dalam organisasi. Verifikasi 

dilakukan dengan mengambil studi kasus di DSIK Universitas Airlangga dan 

dilakukan tanpa adanya penyesuaian atau spesifikasi terhadap DSIK Universitas 

Airlangga. Item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner berupa pertanyaan – 

pertanyaan terkait penggunaan bahasa dan kesesuaian panduan dengan kondisi 

DSIK Universitas Airlangga. Responden dalam verifikasi didasarkan pada 

penanggung jawab yang terdapat dalam panduan pengelolaan keamanan informasi 

yang kemudian dipetakan dengan fungsi dan tugas dalam struktur organisasi 

DSIK Universitas Airlangga. RACI chart KMP COBIT 5 yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan hasil pemetaan RACI chart dengan 

struktur organisasi DSIK Universitas Airlangga dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.1 RACI chart KMP COBIT 5 
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Tabel 3.2 Pemetaan RACI Chart Dengan Struktur Organisasi DSIK Universitas 

Airlangga 

No Sturktur Organisasi RACI 
Chart COBIT 5 

Struktur Organisasi DSIK Universitas 
Airlangga Keterangan 

1 Board Direktur Sistem Informasi TI 
2 Chief Executive Officer Direktur Sistem Informasi TI 
3 Chief Financial Officer Manager Keuangan Non TI 
4 Chief Operating Officer Direktur Sistem Informasi TI 
5 Business Executives Direktur Sistem Informasi TI 
6 Business Process Owners Direktur Sistem Informasi TI 
7 Strategy Executive Committee Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

8 Steering (Programmes/Projects) 
Committee Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

9 Project Management Office Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

10 Value Management Office  Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi TI 

11 Chief Risk Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 

12 Chief Information Security 
Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 

13 Architecture Board Direktur Sistem Informasi TI 
14 Enterprise Risk Committee Kepala Seksi Keamanan Data TI 
15 Head Human Resources Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
16 Compliance Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
17 Audit Kepala Seksi Keamanan Data TI 
18 Chief Information Officer Direktur Sistem Informasi TI 
19 Head Architect Kepala Seksi Jaringan TI 

20 Head Development Kepala Seksi Integrasi Program dan 
Pengembangan Sistem TI 

21 Head IT Operations Kepala Seksi Integrasi Program dan 
Pengembangan Sistem TI 

22 Head IT Administration 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi  TI 

23 Service Manager Kepala Seksi Pencitraan Informatika TI 
24 Information Security Manager Kepala Seksi Keamanan Data TI 

25 Business Continuity Manager 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi  TI 

26 Privacy Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
 

3.4 Perbaikan Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi 

Setelah melakukan tahap verifikasi panduan pengelolaan keamanan 

informasi maka tahap selanjutnya adalah tahap perbaikan panduan pengelolaan 

keamanan informasi. Tahap perbaikan ini dilakukan untuk memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan pada saat tahap verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi 

Terdapat tiga tahap dalam penyusunan prosedur pengelolaan keamanan 

informasi. Tahap pertama adalah analisis pemetaan proses PCI DSS v.3.1 dengan 

KMP COBIT 5 yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun prosedur 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration berupa langkah 

kerja. Tahap terakhir adalah menentukan peran dan deskripsi kerja dari masing – 

masing aktivitas yang terdapat pada langkah kerja pengelolaan keamanan 

informasi yang telah dibuat sebelumnya. 

 

4.1.1 Analisis Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dan analisis proses PCI DSS v.3.1 

dan KMP COBIT 5. Literatur PCI DSS v.3.1 yang digunakan yaitu “PCI : 

Requirements and Security Assessment Procedures Version 3.1” sedangkan 

literatur KMP COBIT 5 yang digunakan adalah “COBIT 5 : Enabling Processes”. 

Tahap analisis pemetaan proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 dilakukan 

dengan dua tahapan yaitu : 

1. Tahap Penyelarasan Kebijakan Firewall. 

Penyelarasan kebijakan firewall dilakukan dengan memetakan kebijakan 

firewall yang terdapat pada SOP Firewall DEPKOMINFO dengan proses PCI 
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DSS v.3.1. Dari hasil penyelarasan kebijakan menunjukkan bahwa terdapat proses 

PCI DSS v.3.1 yang bersesuaian dengan empat kebijakan dalam SOP Firewall 

DEPKOMINFO. Empat kebijakan tersebut telah dijelaskan pada subbab 2.9. 

Sementara untuk daftar proses PCI DSS v.3.1 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Hasil analisis penyelarasan kebijakan firewall menunjukkan bahwa : 

1. Kebijakan berbasis hubungan antar zone yang diterapkan antara lain : (a) 

Pemasangan Access Rule antara jaringan internal dengan Demilitarized Zone 

(DMZ), terdapat pada proses PCI DSS v.3.1 dengan kode proses PCI-1.4, 

PCI-3.1, dan PCI-3.2; (b) Pemasangan Access Rule antara jaringan internal 

dengan jaringan eksternal, terdapat pada proses PCI DSS v.3.1 dengan kode 

proses PCI-2.1, PCI-3.3, PCI-3.4, PCI-3.5, PCI-3.6, dan PCI-3.7; (c) Routing 

atau Network Address Translation (NAT), terdapat pada proses PCI DSS v.3.1 

dengan kode proses PCI-3.8. 

2. Kebijakan berbasis IP atau protokol yang diterapkan adalah hanya 

mengijinkan protokol IP yang dibutuhkan saja dan protokol yang tidak 

dibutuhkan seharusnya diblok secara default atau diblok setelah mengikuti 

beberapa pernyataan. Kebijakan ini terdapat pada proses PCI DSS v.3.1 

dengan kode proses PCI-1.6 dan PCI-2.1. 

3. Kebijakan berbasis pada aplikasi yang diterapkan adalah mengaktifkan fitur 

proxy. Penerapan kebijakan firewall berbasis pada aplikasi dapat dilakukan 

jika sistem firewall yang digunakan memiliki sistem proxy. Kebijakan ini 

terdapat pada proses PCI DSS v.3.1 dengan kode proses PCI-3.8. 
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4. Penerapan kebijakan firewall berbasis pada identitas user dilakukan jika 

firewall yang digunakan memiliki fitur otentifikasi dan otorisasi berbasis user 

account. Pengaturan hak akses pengguna terhadap pengiriman traffic melalui 

firewall di atur berdasarkan user account. Kebijakan ini terdapat pada proses 

PCI DSS v.3.1 dengan kode proses PCI-1.5 dan PCI-2.3. 

Semua kebijakan firewall yang terdapat dalam SOP firewall DEPKOMINFO 

tercakup pada proses PCI DSS v.3.1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam 

proses PCI DSS v.3.1 telah mencakup kebijakan umum dalam penerapan firewall. 

Hasil penyelarasan kebijakan firewall, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Penyelarasan Kebijakan Firewall 

Kebijakan Firewall DEPKOMINFO Kode Proses 

Kebijakan Berbasis Hubungan Antar Zone PCI-1.4, PCI-2.1, PCI-3.1, PCI-3.2, PCI-3.3, 
PCI-3.4 PCI-3.5, PCI-3.6, PCI-3.7, PCI-3.8. 

Kebijakan Berbasis IP dan Protokol PCI-1.6, PCI-2.1 

Kebijakan Berbasis Pada Aplikasi PCI-3.8. 

Kebijakan Berbasis Pada Identitas User PCI-1.5, PCI-2.3.  

 

2. Tahap Analisis Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 

Setelah melakukan penyelarasan kebijakan firewall, tahap selanjutnya adalah 

tahap analisis pemetaan proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5. Analisis 

pemetaan proses dilakukan dengan cara memetakan aktivitas PCI DSS v.3.1 dan 

KMP COBIT 5 berdasarkan lima pendekatan bertahap dalam pengelolaan firewall 

menurut SOP Firewal DEPKOMINFO. Lima pendekatan bertahap tersebut telah 

dijelaskan pada subbab 2.9 dan daftar proses beserta aktivitas PCI DSS v.3.1 dan 

KMP COBIT 5 dapat dilihat pada Lampiran 1. Literatur terkait PCI DSS v.3.1 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan Requirements and Security 
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Assessment Procedures yang digunakan oleh auditor / assessor untuk proses 

assessment, sehingga dalam pemetaan proses akan dilakukan analisis terhadap 

kebutuhan aktivitas yang perlu dilakukan sebelum memenuhi requirements pada 

assessment tersebut. 

Sebagai contoh, aktivitas yang terdapat pada PCI DSS v.3.1 dengan kode 

aktivitas PCI-1.1.1 yang berbunyi : “Periksa dokumentasi prosedur untuk 

memverifikasi adanya proses secara resmi yang digunakan dalam menguji dan 

menyetujui koneksi jaringan, perubahan firewall dan konfigurasi router”. 

Requirements untuk assessment PCI-1.1.1 ini akan terpenuhi jika organisasi telah 

memiliki prosedur resmi yang telah terdokumentasi untuk pengujian koneksi 

jaringan, perubahaan konfigurasi firewall dan router. Sehingga dalam penyusunan 

langkah kerja pengelolaan keamanan informasi area firewall configuration, 

aktivitas PCI-1.1.1 akan di petakan ke dalam tahap perencanaan dan pengujian. 

Pada tahap perencanaan, organisasi harus membuat dan menetapkan sebuah 

prosedur untuk pengujian koneksi jaringan dan perubahaan konfigurasi firewall 

dan router. Sedangkan pada tahap pengujian, memastikan bahwa prosedur untuk 

pengujian koneksi jaringan dan perubahaan konfigurasi firewall dan router 

tersebut telah terdokumentasi. Sehingga requirements untuk assessment PCI-1.1.1 

dapat terpenuhi. Untuk aktivitas PCI DSS v.3.1 yang lainnya juga akan dilakukan 

analisis yang sama. Proses pemetaan aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 

berdasarkan lima pendekatan bertahap dalam pengelolaan firewall menurut SOP 

Firewal DEPKOMINFO, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 

dan hasil pemetaan proses PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 untuk lebih jelasnya 
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dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 

Tahap Kode Proses PCI DSS v.3.1 Kode Proses COBIT 5 

Pe
re

nc
an

aa
n 

PCI-1.1.1, PCI-1.2.1, PCI-1.3.1, 
PCI-1.5.1, PCI-1.6.1, PCI-1.7.1, 
dan PCI-3.7.1. 

APO03.02-1, APO03.02-2, APO03.02-3, APO03.02-4, 
APO03.02-5, APO03.02-6, APO03.02-7, APO03.02-8, 
APO03.02-9, APO12.01-1, APO12.01-2, APO12.01-3, 
APO12.01-4, APO12.01-5, APO12.01-6, BAI03.03-1, 
BAI03.03-2, BAI03.03-3, BAI03.03-4, BAI03.03-5, 
BAI03.03-6, BAI03.05-1, BAI03.05-2, BAI03.05-3, 
BAI03.05-4, BAI03.05-5, BAI03.05-7, BAI03.05-8, 
BAI10.01-1, BAI10.01-2, DSS02.03-1, DSS02.03-2, 
DSS02.03-3, DSS05.02-5, DSS05.04-4, DSS05.04-5, 
DSS05.04-7, DSS06.03-1, DSS06.03-2, DSS06.03-3, 
DSS06.03-4, DSS06.03-5, dan DSS06.03-6. 

K
on

fig
ur

as
i PCI-1.4.1, PCI-2.1.1, PCI-2.1.2, 

PCI-2.1.3, PCI-2.2.1, PCI-2.2.2, 
PCI-2.3.1, PCI-2.3.2, PCI-3.2.1, 
PCI-3.3.1, PCI-3.4.1, PCI-3.5.1, 
PCI-3.6.1, PCI-3.7.1, PCI-3.8.1, 
dan PCI-4.1.1. 

BAI10.02-1, BAI10.02-2, BAI10.03-1, BAI10.03-2, 
BAI10.03-3, BAI10.03-4, DSS05.02-3, DSS05.02-4, 
DSS05.02-6, dan DSS05.02-7. 

Pe
ng

uj
ia

n 

PCI-1.1.1, PCI-1.1.2, PCI-1.1.3, 
PCI-1.2.1, PCI-1.2.2, PCI-1.3.1, 
PCI-1.4.1, PCI-1.4.2, PCI-1.4.3, 
PCI-1.5.1, PCI-1.5.2, PCI-1.6.1, 
PCI-1.6.2, PCI-1.6.3, PCI-2.1.1, 
PCI-2.1.2, PCI-2.1.3, PCI-2.3.1, 
PCI-2.3.2, PCI-3.1.1, PCI-3.2.1, 
PCI-3.3.1, PCI-3.4.1, PCI-3.5.1, 
PCI-3.6.1, PCI-3.7.1, PCI-3.8.1, 
PCI-3.8.2, PCI-4.1.1, dan PCI-
4.1.2. 

BAI03.05-6, BAI07.03-1, BAI07.03-2, BAI07.03-3, 
BAI07.03-4, BAI07.03-5, BAI07.03-6, BAI07.03-7, 
BAI07.03-8, BAI07.05-1, BAI07.05-2, BAI07.05-3, 
BAI07.05-4, BAI07.05-5, BAI07.05-6, BAI07.05-7, 
BAI07.05-8, BAI07.05-9, BAI07.05-10, BAI07.05-11, 
dan DSS05.02-3. 

D
ep

lo
ym

en
t 

PCI-5.1.1. 
BAI06.01-1, BAI06.01-2, BAI06.01-3, BAI06.01-4, 
BAI06.01-5, BAI06.01-6, BAI06.01-7, DSS05.02-1, 
DSS05.02-2, dan DSS05.04-1. 

Pe
ra

w
at

an
 

PCI-1.7.1, PCI-1.7.2, dan PCI-
5.1.1. 

APO01.08-1, APO01.08-2, APO01.08-3, APO01.08-4, 
APO01.08-5, BAI03.10-1, BAI03.10-2, BAI03.10-3, 
BAI03.10-4, BAI03.10-5, DSS01.03-1, DSS01.03-2, 
DSS01.03-3, DSS01.03-4, DSS01.03-5, DSS01.03-6, 
DSS05.02-8, DSS05.02-9, DSS05.04-2, DSS05.04-3, 
DSS05.04-5, DSS05.04-6, DSS05.04-8, DSS05.05-1, 
DSS05.05-2, DSS05.05-3, DSS05.05-4, DSS05.05-5, 
DSS05.05-6, DSS05.05-7, DSS05.07-1, DSS05.07-2, 
DSS05.07-3, DSS05.07-4,  DSS05.07-5, dan DSS06.03-
6. 

 
Hasil analisis pemetaan proses PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 

menunjukkan bahwa : 
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1. Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang terdapat pada tahap 

perencanaan telah mencakup : (a) Identivikasi ancaman dan kerentanan dalam 

sistem informasi; (b) Dampak potensial dari kerentanan sistem informasi; (c) 

Pertimbangan dalam memilih solusi firewall yang terdiri dari : kemampuan, 

pengelolaan, kinerja, dan proses integrasi firewall serta lingkungan fisik 

penempatan firewall, dan personil manajaemen jaringan; (d) Perencanaan 

kebijakan dan prosedur untuk firewall configuration.  

2. Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang terdapat pada tahap 

konfigurasi telah mencakup : (a) Instalasi perangkat lunak; (b) 

Pengkonfigurasian kebijakan firewall; (c) Konfigurasi sistem pencatatan dan 

alert; (d) Pengkonfigurasian firewall ke dalam arsitektur jaringan. 

3. Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang terdapat pada tahap 

pengujian telah mencakup : (a) Pengujian konektivitas, rulset, traffic, 

kompabilitas aplikasi serta daftar layanan yang digunakan; (b) Manajemen 

jaringan. Telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari tim 

manajemen jaringan; (c) Pengujian kinerja yang mencakup jumlah maksimum 

koneksi simultan dan throughput yang disupport oleh firewall serta keamanan 

firewall. 

4. Proses dan aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang terdapat pada 

tahap implementasi telah mencakup : (a) Analisis dampak dari penerapan 

firewall; (b) Kebijakan dan keamanan firewall; (c) Pembagian hak akses 

untuk manajemen jaringan. 
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5. Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang terdapat pada tahap 

perawatan telah mencakup : (a) Instalasi patch untuk perangkat firewall; (b) 

Pembaharuan terhadap kebijakan untuk menghadapi jenis ancaman yang baru 

teridentifikasi; (c) Pemantauan kinerja firewall dan log untuk memastikan 

bahwa pengguna mematuhi kebijakan keamanan; (d) Pengujian secara 

periodik untuk memverifikasi bahwa aturan firewall berfungsi seperti yang 

diharapkan; (e) Penyimpanan log jaringan. 

Semua aktivitas telah terpetakan dalam lima pendekatan bertahap 

pengelolaan firewall. Luaran dari analisis tersebut akan digunakan sebagai 

panduan dalam menyusun prosedur pengelolaan keamanan informasi untuk 

firewall configuration. 

 

4.1.2 Tahap Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk 

Firewall Configuration 

Penyususnan prosedur pengelolaan keamanan informasi untuk firewal 

configuration dilakukan dengan menggunakan hasil analisis pemetaan proses PCI 

DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5, seperti yang telah dilakukan dalam Tabel 4.2. 

Aktivitas tersebut akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam menyusun pedoman 

prosedur. Pedoman prosedur disusun berupa langkah kerja. Penyusunan langkah 

kerja dalam pedoman prosedur dilakukan dengan menggunakan kombinasi 

aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5. Sebagai contoh : aktivitas PCI DSS 

v.3.1 dengan kode aktivitas PCI-1.1 yang berbunyi : “Terdapat sebuah prosedur 

yang terdokumentasi untuk menyetujui dan menguji semua koneksi jaringan dan 
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perubahan pada firewall serta konfigurasi router”. Aktivitas PCI-1.1 dapat 

dikombinasikan dengan aktivitas KMP COBIT 5 dengan kode aktivitas 

BAI10.01-1 yang berbunyi : “Menentukan dan menyetujui ruang lingkup dan 

tingkat rincian manajemen konfigurasi”. Sehingga langkah kerja yang terbentuk 

dari kombinasi dua aktivitas yang masih saling berkaitan ini adalah : 

1. Buat prosedur untuk menyetujui semua perubahan pada koneksi jaringan. 
2. Tentukan dan setujui ruang lingkup dan tingkat rincian manajemen 

konfigurasi. 
Proses pengkombinasian aktivitas PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 

untuk tahap perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Proses pengkombinasian 

aktivitas juga dilakukan untuk tahap konfigurasi, pengujian, deployment dan tahap 

perawatan. Hasil pengkombinasian aktivitas dan pemetaan aktivitas PCI DSS 

v.3.1 dan KMP COBIT 5 terhadap item – item pernyataan yang digunakan dalam 

menyusun langkah kerja pengelolaan firewall, untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

Tabel 4.3 Hasil Pengkombinasian Aktivitas PCI DSS v.3.1 dengan KMP 

COBIT 5 

Tahap Kombinasi Aktivitas PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 

Pe
re

nc
an

aa
n 

(APO12.01-1), (APO12.01-2 & APO12.01-3), (APO12.01-4), (APO12.01-5), (APO12.01-6), 
(BAI03.03-1), (BAI03.03-2), (BAI03.03-3), (DSS02.03-1), (PCI-1.1 & BAI10.01-1), 
(DSS02.03-2), (DSS02.03-3), (BAI03.03-4 & PCI-1.6), (BAI03.03-5 & BAI03.05-7), 
(BAI03.03-6), (BAI03.05-1, BAI03.05-2 & BAI03.05-5), (BAI03.05-3), (BAI03.05-4), 
(BAI03.05-8 & DSS05.02-5), (BAI10.01-2), (APO03.02-1, APO03.02-4 & PCI-1.2.1), (PCI-
1.3.1 & DSS05.04-7), (APO03.02-2, APO03.02-3 & PCI-3.7.1), (APO03.02-5 & APO03.02-6), 
(APO03.02-7), (APO03.02-8, APO03.02-9), (DSS06.03-1, DSS06.03-2 & PCI-1.5), 
(DSS06.03-3, DSS05.04-4 & DSS05.04-5), (DSS06.03-3, DSS05.04-4 & DSS05.04-5), 
(DSS06.03-4), (DSS06.03-5), (PCI-1.7.1 & DSS06.03-6) 
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4.1.3 Tahap Penentuan Peran dan Deskripsi Kerja 

Penentuan peran dan deskripsi kerja ditentukan dengan menggunakan RACI 

chart, sesuai dengan aktivitas KMP COBIT 5 yang digunakan dalam menyusun 

langkah kerja pengelolaan keamanan informasi. Penentuan peran dan deskripsi 

kerja didasarkan pada RACI chart yang termasuk kategori responsible (R) atau 

accountable (A). Pemilihan kategori R atau A yang digunakan dalam penentuan 

peran dan deskripsi kerja didasarkan pada masing – masing deskripsi peran dan 

tanggung jawab RACI chart seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.5.3. 

Langkah kerja pada panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 

configuration membutuhkan peran yang bertanggung jawab pada kegiatan 

operasional, memenuhi kebutuhan dan menciptakan hasil yang diinginkan 

organisasi, serta membutuhkan peran yang bertanggung jawab atas keberhasilan 

suatu tugas. Sehingga dipilihlah peran dalam RACI chart yang berkategori R atau 

A yang digunakan dalam penentuan peran dan deskripsi kerja pada panduan 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration. Daftar alternatif 

peran diperoleh dari tabel RACI chart COBIT 5 sesuai dengan KMP yang 

digunakan dalam menyusun langkah kerja. Tabel RACI chart terdapat pada 

literatur “COBIT 5 : Enabling Processes”.  

Sebagai contoh : langkah kerja yang terdapat pada Lampiran 3 dengan kode 

aktivitas TPR-01 yang berbunyi : “Buat dan tetapkan sebuah metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan, menklasifikasikan dan menganalisis data terkait 

ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi. Perhatikan berbagai jenis 

kejadian, dan faktor-faktor ancaman dan kerentanan sistem informasi”.  Aktivitas 
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TPR-01 ini dihasilkan dari KMP COBIT 5 APO12.01 aktivitas pertama. Sehingga 

alternatif peran yang terbentuk untuk aktivitas TPR-01 berdasarkan peran RACI 

chart APO12.01 adalah : (a) Business Process Owners, (b) Project Management 

Office, (c) Chief Risk Officer, (d) Chief Information Security Officer, (e) Head 

Architect, (f) Head Development, (g) Head IT Operations, (h) Head IT 

Administration, (i) Service Manager, (j) Information Security Manager, (k) 

Business Continuity Manager, (l) Privacy Officer. 

Alternatif peran yang dihasilkan dalam panduan pengelolaan keamanan 

informasi merupakan alternatif peran secara umum menurut COBIT 5 sehingga 

dalam menentukan peran untuk setiap penanggung jawab dapat disesuaikan 

dengan peran fungsional struktur organisasi dalam perusahaan. Daftar alternatif 

peran yang digunakan dalam penentuan peran dan deskripsi kerja dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

Setelah melakukan penentuan peran dan deskripsi kerja langkah selanjutnya 

adalah membuat daftar dokumen yang dihasilkan (work product) dalam panduan 

pengelolaan keamanan informasi. Penentuan daftar work product disesuaikan 

dengan work product COBIT 5 yang bersesuaian dengan aktivitas yang digunakan 

dalam menyusun langkah kerja. Sebagai contoh : langkah kerja yang terdapat 

pada Lampiran 3 dengan kode aktivitas TPR-01 yang berbunyi : “Buat dan 

tetapkan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menklasifikasikan 

dan menganalisis data terkait ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi. 

Perhatikan berbagai jenis kejadian, dan faktor-faktor ancaman dan kerentanan 

sistem informasi” akan menghasilkan sebuah work product yaitu dokumen terkait 
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data pada lingkungan operasional yang berkaitan dengan risiko. Untuk daftar 

keseluruhan work product yang dihasilkan dalam panduan pengelolaan keamanan 

informasi dapat dilihat pada Lampiran 6. Literatur yang digunakan dalam 

penentuan work product adalah “COBIT Process Assessment Model (PAM) Using 

COBIT 5” 

 

4.2 Penyusunan Panduan Assessment 

Terdapat dua tahap dalam penyusunan panduan assesment yaitu : Tahap 

Analisis Atribut Capability Level COBIT 5 dan Tahap Penyusunan Checklist 

Untuk Assessment Pengelolaan Keamanan Informasi Area Firewall 

Configuration. Penyusunan panduan assessment digunakan untuk mengukur 

capability level pada kondisi saat ini (as is) dari panduan pengelolaan keamanan 

informasi yang telah dibuat sebelumnya. Penyusunan panduan assesment 

dilakukan dengan menggunakan kriteria generic work products (GWPs), dan 

kriteria generic practices (GPs) sebagai bahan pertanyaan.  

 

4.2.1 Tahap Analisis Atribut Capability Level COBIT 5 

Literatur yang digunakan dalam analisis atribut capability level adalah 

“COBIT Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5”. Atribut capability 

level COBIT 5 terdri dari 9 performance attribute (PA) yang meliputi PA 1.1 

Process Performance, PA 2.1 Performance Management, PA 2.2 Work Product 

Management, PA 3.1 Process Definition, PA 3.2 Process Deployment, PA 4.1 

Process Management, PA 4.2 Process Control, PA 5.1 Process Inovation, dan PA 
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5.2 Process Optimisation. Masing – masing PA memiliki kriteria pencapaian 

atribut capability level. Kriteria pencapaian atribut capability level digunakan 

sebagai tolok ukur pencapaian capability level.  

Sebagai contoh : PA 1.1 Process Performance memiliki satu kriteria 

pencapaian atribut capability level, yang terdiri dari satu kriteria pencapaian GPs 

dan satu kriteria pencapaian GWPs. Kriteria tersebut adalah : GP 1.1.1 Meraih 

Hasil Proses, Ada bukti bahwa praktik-praktik dasar dilakukan. Kemudian untuk 

kriteria GWPs PA 1.1 Process Performance adalah : Hasil kerja telah dibuat 

sehingga menyediakan bukti atas hasil proses. Daftar atribut capability level 

beserta kriteria masing masing atribut dapat dilihat pada Lampiran 5. Tujuan 

dilakukannya analisis atribut capability level adalah untuk memetakkan setiap 

langkah kerja panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 

configuration yang telah dibuat agar dapat dijadikan sebuah panduan assessment. 

Tahap analisis atribut capability level COBIT 5 dilakukan dengan tiga tahapan 

yaitu : 

 

1. Tahap Analisis Work Products (WP) Terhadap Kriteria Generic Work 

Products (GWPs) 

Analisis dilakukan dengan memetakkan WP yang dihasilkan dalam panduan 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration berdasarkan kriteria 

typical contents GWPs menurut COBIT 5. Literatur yang digunakan dalam 

pemetaan WP adalah “Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5”. 

Tahap analisis ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan WP dengan kriteria 
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GWPs untuk pencapaian capability level 2 hingga pencapaian capability level 5. 

Untuk pencapaian capability level 1, kriteria GWPs hanya terbatas pada WP 

secara keseluruhan telah dibuat dan telah menyediakan bukti atas hasil proses. 

Sehingga untuk pencapaian capability level 1 tidak membutuhkan analisis 

keterkaitan WP dengan kriteria typical contents GWPs. Sementara untuk 

pencapaian capability level 2 sampai 5, setiap atribut pencapaian capability level 

memiliki kriteria GWPs masing – masing, sehingga dibutuhkan analisis 

keterkaitan WP dengan GWPs berdasarkan kriteria typical contents. 

Salah satu contoh pemetaan WP berdasarkan kriteria typical contents GWPs 

untuk pencapaian capability level 2 hingga pencapaian capability level 5 adalah 

sebagai berikut : Salah satu WP yang dihasilkan dalam panduan pengelolaan 

keamanan informasi untuk firewall configuration adalah “Dokumen terkait 

pengalokasian peran dan tanggung jawab”. Typical contents GWPs yang sesuai 

dengan WP “Dokumen terkait pengalokasian peran dan tanggung jawab” adalah 

“RACI Chart” karena kriteria typical contents RACI chart berisikan mengenai 

mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab 

atas keberhasilan suatu tugas serta siapa yang memberikan masukan atau 

informasi sehubungan dengan masing-masing kegiatan utama dalam proses. Hasil 

analisis WP dengan typical contents GWPs untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 7 dan daftar WP yang dihasilkan dalam panduan pengelolaan 

keamanan informasi untuk firewall configuration dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Luaran dari tahap ini yaitu berupa tipical contents GWPs dan related GP yang 

telah terpetakan dengan WP, seperti yang terlampir pada Lampiran 7. 
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2. Tahap Analisis Generic Work Products (GWPs) Terhadap Kriteria 

Pencapaian Atribut Capability Level 

Setelah melakukan analisis WP terhadap kriteria GWPs, tahap selanjutnya 

adalah melakukan analisis keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability 

level. Literatur yang digunakan dalam melakukan analisis keterkaitan GWPs 

dengan kriteria atribut capability level adalah “Process Assessment Model (PAM) 

Using COBIT 5”. Analisis keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability 

level didasarkan pada related GP yang dihasilkan dalam tahap analisis WP 

berdasarkan kriteria typical contents GWPs, seperti yang telah terlampir pada 

Lampiran 7. Daftar keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability level 

didasarkan pada related GP dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Daftar keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability level 

didasarkan pada related GP 

Kriteria Releted GP Kriteria GWPs Typical Contents 

PA
 2

.1
 P

er
fo

rm
an

ce
 M

an
ag

em
en

t GP 2.1.1 GWP 1.0 Dokumentasi Proses Process Scope 
GWP 2.0 Rencana Proses Process Performance Objectives 

GP 2.1.2 GWP 2.0 Rencana Proses Process Performance Objectives 
GWP 3.0 Rencana Kualitas Statement of Quality Policy and 

GP 2.1.3 – – 

GP 2.1.4 

GWP 1.0 Dokumentasi Proses Pocess Owner 
RACI Chart 

GWP 2.0 Rencana Proses 
Process Communication 
Process performance experience, skills 
requirement 

GP 2.1.5 GWP 2.0 Rencana Proses Process Resourcing 
Process training requirement 

GP 2.1.6 GWP 1.0 Dokumentasi Proses RACI Chart 
GWP 2.0 Rencana Proses Process Communication 

PA
 2

.2
 W

or
k 

Pr
od

uc
t 

M
an

ag
em

en
t 

GP 2.2.1 GWP 3.0 Rencana Kualitas Work products content 
Quality criteria for the work products 

GP 2.2.2 GWP 1.0 Dokumentasi Proses Internal Control Matrix 
GWP 3.0 Rencana Kualitas Work Products Documentation 

GP 2.2.3 GWP 3.0 Rencana Kualitas 
Work products change control, 
versioning and configuration 
management requirements 

GP 2.2.4 GWP 4.0 Catatan Kualitas 

Records of reviews against requirements 
and action taken providing evidence 
during the required controls and quality 
checks 
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Lanjutan Tabel 4.4 

Kriteria Releted 
GP Kriteria GWPs Typical Contents 

PA
 3

.1
 P

ro
ce

ss
 D

ef
in

iti
on

 

GP 3.1.1 
GWP 1.0 Dokumentasi Proses Process Procedures 
GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard Minimum standard of performance 

GP 3.1.2 GWP 1.0 Dokumentasi Proses Process Map 

GP 3.1.3 GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard 

Roles and competency for performing 
the process to minimum standards of 
performance 

GP 3.1.4 

GWP 2.0 Rencana Proses Process Infrastructure and Work 
Environment 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard 

The minimum infrastructure 
(facilities, tools, methods, etc.) and 
work environment for performing the 
standard process 

GP 3.1.5 GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard 

Reporting and monitoring 
requirements, including audit and 
review 

PA
 3

.2
 P

ro
ce

ss
 D

ep
lo

ym
en

t 

GP 3.2.1 GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard Standardised procedures 

GP 3.2.2 GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard 

Roles and competency for performing 
the process to minimum standards of 
performance 

GP 3.2.3 

GWP 2.0 Rencana Proses Process Communication 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
Standard 

Roles and competency for performing 
the process to minimum standards of 
performance 

GP 3.2.4 GWP 2.0 Rencana Proses Process Resourcing 

GP 3.2.5 GWP 2.0 Rencana Proses Process Infrastructure and Work 
Environment 

GP 3.2.6 – – 
 

Daftar keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability level yang 

didasarkan pada related GP pada Tabel 4.4 dan menurut kriteria atribut capability 

level COBIT 5 terdri dari 9 PA menunjukkan bahwa : 

a) Terdapat dua GP yang tidak memiliki keterkaitan dengan GWP yaitu GP 2.1.3 

dan GP 3.2.6. 

b) Tidak semua PA memiliki keterkaitan dengan GWPs. PA yang tidak memiliki 

keterkaitan dengan GWPs antara lain : PA 4.1 Process Measurement, PA 4.2 

Process Control, PA 5.1 Process Innovation dan PA 5.2 Process 
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Optimisation. Tidak terdapatnya keterkaitan GWPs ini, dikarenakan untuk 

kriteria atribut capability level 4 dan 5 dalam panduan pengelolaan keamanan 

informasi untuk firewall configuration, tidak terdapat aktivitas maupun 

produk kerja yang sesuai dengan kriteria atribut capability level 4 dan 5. 

Ketika melakukan analisis keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability 

level yang didasarkan pada related GP, ditemukan ada dua GP yang tidak 

memiliki keterkaitan dengan typical contents GWPs dalam COBIT 5, yaitu GP 

2.1.3 dan GP 3.2.6. Sehingga untuk dapat memetakan seluruh keterkaitan GWPs 

dengan kriteria atribut capability level, maka akan dilakukan analisis terkait GP 

yang tidak memiliki keterkaitan dengan kriteria atribut capability level tersebut. 

Analisis terkait GP yang tidak memiliki keterkaitan dengan kriteria atribut 

capability level dijelaskan pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Analisis GP Yang Tidak Memiliki Keterkaitan Dengan Kriteria 
Pencapaian Atribut Capability Level 

GP Hasil Pemetaan Keterkaitan 
Dengan Typical Contents WP Analisis 

GP 
2.1.3 

Work products change 
control, versioning and 
configuration management 
requirements (GWP 3.0 
Rencana Kualitas). 

Kriteria GP 2.1.3 bersesuaian dengan kriteria typical 
contents Work products change control, versioning 
and configuration management requirements 
dikarenakan sama – sama memiliki kriteria untuk 
menyesuaikan performa dari proses, untuk dapat 
mengambil tindakan ketika performa yang 
direncanakan tidak tercapai. Tindakan meliputi 
identifikasi dari masalah performa dan penyesuaian 
rencana dan jadwal perubahan. 

Records of reviews against 
requirements and action taken 
providing evidence during the 
required controls and quality 
checks (GWP 4.0 Catatan 
Kualitas). 

Kriteria GP 2.1.3 bersesuaian dengan kriteria typical 
contents Records of reviews against requirements 
and action taken providing evidence during the 
required controls and quality checks dikarenakan 
kriteria atribut capability level pada GP 2.1.3 harus 
memenuhi kriteria GWP 4.0 Catatan Kualitas. 

GP 
3.2.6 

Records of reviews against 
requirements and action taken 
providing evidence during the 
required controls and quality 
checks(GWP 4.0 Catatan 
Kualitas). 

Kriteria GP 3.2.6 bersesuaian dengan kriteria typical 
contents Records of reviews against requirements 
and action taken providing evidence during the 
required controls and quality checks dikarenakan 
kriteria atribut capability level pada GP 3.2.6 harus 
memenuhi kriteria GWP 4.0 Catatan Kualitas. 
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Sehingga dari Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa : 

a. GP 2.1.3 berpetakan dengan GWP 3.0 Rencana Kualitas dengan typical 

contens : work products change control, versioning and configuration 

management requirements dan berpetakan dengan GWP 4.0 Catatan Kualitas 

dengan typical contens : Records of reviews against requirements and action 

taken providing evidence during the required controls and quality checks. 

b. GP 3.1.6 berpetakan dengan GWP 4.0 Catatan Kualitas dengan typical contens 

: Records of reviews against requirements and action taken providing 

evidence during the required controls and quality checks 

Luaran dari tahap ini berupa GWPs yang telah terpetakan dengan kriteria 

capability level 2 dan 3. 

 

3. Tahap Analisis Generic Practices (GPs) Terhadap Kriteria Pencapaian 

Atribut Capability Level  

Analisis GPs terhadap kriteria pencapaian atribut capability level dilakukan 

dengan cara memetakkan langkah kerja dalam panduan pengelolaan keamanan 

informasi dengan GPs yang telah bersesuaian dengan WP, seperti yang telah 

dilakukan pada tahap analisis GWPs terhadap pencapaian atribut capability level. 

Sebagai contoh : WP “Dokumen ruang lingkup model manajemen konfigurasi” 

pada kriteria pencapaian atribut capability level GP 2.1.1, dihasilkan melalui 

langkah kerja TPR-10B yang berbunyi : “Tentukan dan setujui ruang lingkup 

(scope) dan tingkat rincian manajemen konfigurasi (seperti layanan mana yang 

akan dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable mana yang akan 
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diikutsertakan dalam scope manajemen konfigurasi)” sehingga langkah kerja 

TPR-10B bersesuaian dengan kriteria pencapaian atribut capability level GP 2.1.1. 

Daftar keseluruhan langkah kerja panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 

firewall configuration yang telah bersesuaian dengan GPs yang diselaraskan 

dengan kriteria atribut capability level dapat dilihat pada Lampiran 8.  

 

4.2.2 Tahap Penyusunan Checklist Untuk Assessment Pengelolaan 

Keamanan Informasi Area Firewall Configuration 

Penyusunan checklist untuk assessment dilakukan dengan menggunakan 

item – item pertanyaan berupa GPs dan GWPs yang telah dipetakan terhadap 

atribut capability level COBIT 5. Terdapat dua kelompok pertanyaan dalam 

checklist assessment yaitu kelompok pertanyaan terkait GPs dan pertanyaan 

terkait GWPs. Objek pertanyaan yang digunakan dalam Assessment dibuat 

berdasarkan hasil penyelarasan langkah kerja panduan pengelolaan keamanan 

informasi, seperti yang terdapat pada Lampiran 8 dan penyelarasan WP, seperti 

yang terdapat pada Lampiran 7 dengan kriteria atribut capability level COBIT 5. 

Objek pertanyaan GPs untuk capability level 1 dalam Assessment dibuat 

berdasarkan pada pencapaian tujuan proses dan objek pertanyaan GPs untuk 

capability level 2 dan 3 dalam Assessment dibuat berdasarkan hasil keterkaitan 

langkah kerja panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 

configuration dengan GPs. Sebagai contoh : GP 2.1.1 bersesuaian dengan langkah 

kerja panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration 

dengan kode aktivitas TPR-10B yang berbunyi “Tentukan dan setujui ruang 
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lingkup dan tingkat rincian manajemen konfigurasi (seperti layanan mana yang 

akan dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable mana yang akan 

diikutsertakan dalam ruang lingkup manajemen konfigurasi)” maka objek 

pertanyaan GPs pada GP 2.1.1 adalah “Apakah perusahaan telah menententukan 

dan menyetujui ruang lingkup dan tingkat rincian manajemen konfigurasi (seperti 

layanan mana yang akan dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable mana 

yang akan diikutsertakan dalam ruang lingkup manajemen konfigurasi)?”. 

Sedangkan objek pertanyaan GWPs untuk capability level 1 dalam 

Assessment dibuat berdasarkan pada ketersediaan semua WP yang dihasilkan 

dalam panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration dan 

objek pertanyaan GWPs untuk capability level 2 dan 3 dalam Assessment dibuat 

berdasarkan hasil keterkaitan WP dengan GPs yang diselaraskan dengan kriteria 

atribut capability level. Sebagai contoh : Dokumen ruang lingkup model 

manajemen konfigurasi memiliki kesesuaian dengan GP 2.1.1 dan kriteria GWPs 

pada kriteria atribut PA 2.1 sebanyak 2 kriteria yaitu GWP 1.0 Dokumentasi 

proses dan GWP 2.0 Rencana proses, maka objek pertanyaan untuk capability 

level 2 pada kriteria PA 2.1 Performance Management adalah : “Apakah 

dokumentasi proses model manajemen konfigurasi telah menguraikan lingkup 

proses?, dan Apakah rencana proses model manajemen konfigurasi telah 

memberikan rincian mengenai tujuan kinerja proses?”. Daftar keseluruhan 

pemetaan GPs dan GWPs terhadap item – item pertanyaan assessment dapat 

dilihat pada Lampiran 9. Checklist assessment yang dibuat terdiri dari 4 bagian 

antara lain : bagian 1 adalah checklist assessment untuk process capability level 1, 
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bagian 2 adalah checklist assessment untuk ketersediaan WP level 1, bagian 3 

adalah checklist assessment untuk process capability level 2 beserta ketersediaan 

WP level 2 dan pada bagian 4 adalah checklist assessment untuk process 

capability level 3 beserta ketersediaan WP untuk level 3. 

Pada tahap ini juga akan dilakukan perumusan mekanisme perhitungan 

hasil. Tahap perhitungan hasil diterapkan untuk mengetahui pencapaian capability 

level suatu proses. Perhitungan hasil memiliki beberapa tahap, antara lain : 

1. Perhitungan Rata – Rata Atribut Capability Level 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai rata – rata pada kriteria – kriteria 

dalam suatu kelompok atribut capability level. Perhitungan dilakukan untuk 

semua PA. Dari hasil pengisian jawaban assessment pada setiap PA akan 

dilakukan suatu rekapitulasi sebelum melanjutkan pada PA level berikutnya. Nilai 

rata – rata atribut capability level kemudian dikelompokkan sesuai dengan skala 

peringkat ISO/IEC 15504 yang digunakan dalam COBIT 5 yaitu : skala N/P/L/F. 

Pengelompokan pencapaian dilakukan untuk semua atribut capability level. 

Mekanisme perhitungan rata – rata atribut capability level adalah sebagai berikut : 

a. Perhitungan rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 1 dapat 

dilihat pada persamaan (4.1). 

 ̅          ( (              )         (          ))            (4.1) 
 
Keterangan  ̅         : Rata – Rata Atribut Capability Level 1             : Jumlah Skor Not Achieved pada checklist assessment Bagian 1 
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            : Jumlah Skor Partially Achieved pada checklist assessment Bagian 1             : Jumlah Skor Largely Achieved pada checklist assessment Bagian 1             : Jumlah Skor Fully Achieved pada checklist assessment Bagian 1             : Jumlah Skor Jawaban “YA” pada checklist assessment Bagian 2 

 
b. Perhitungan rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 2 dan 3 

dapat dilihat pada persamaan (4.2).  ̅                                 (4.2) 

Keterangan  ̅         : Rata – Rata Atribut Capability Level ke i 

i  : 2 dan 3    : Jumlah Skor Jawaban “YA” pada checklist assessment Bagian 2 

Pemberian skor atribut capability level untuk setiap bagian adalah sebagai berikut: 

a. Bagian 1. Ketika responden menjawab “Not Achieved 0% – 15%“ maka skor 

bernilai 0, “Partially Achieved >15% – 50%“ skor bernilai 1, “Largely 

Achieved >50% – 85%“ skor bernilai 2 dan ketika responden menjawab “Fully 

Achieved >85% – 100%“ maka skor bernilai 3. 

b. Bagian 2. Ketika responden menjawab “Ada” maka skor bernilai 1, dan ketika 

responden menjawab “Tidak Ada” maka skor bernilai 0. Sedangkan ketika 

responden menjawab “Tidak Tahu” maka assessor akan melakukan verifikasi 

terhadap ketersediaan WP dalam perusahaan dan assessor menetapkan apakah 

WP tersebut “Ada: atau “Tidak Ada” 

c. Bagian 3 dan 4. Ketika responden menjawab “Ya” maka skor bernilai 1, dan 

ketika responden menjawab “Tidak” maka skor bernilai 0. 
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2. Penentuan Proses Capability Level 

Pada tahap ini dilakukan penentuan proses capability level berdasarkan 

pencapaian atribut capability level dengan menggunakan skala peringkat ISO/IEC 

15504 yang digunakan dalam COBIT 5 yaitu : skala N/P/L/F. Suatu proses dapat 

mencapai capability level ke i (i =1,2,3) jika pencapaian atribut proses capability 

level tersebut mencapai peringkat L atau F, dan telah mencapai peringkat F untuk 

atribut proses pada level sebelumnya. Penentuan proses capability level pada 

assessment ini ditentukan dengan cara : 

a. Hasil pencapaian proses capability pada level 1 tercapai jika hasil perhitungan 

rata – rata atribut capability level memenuhi range nilai skala L atau F.  

b. Hasil pencapaian proses capability pada level 2 tercapai jika hasil perhitungan 

rata – rata atribut capability pada level 1 memenuhi range nilai skala F dan 

hasil perhitungan rata – rata atribut capability pada level 2 memenuhi range 

nilai skala L atau F. 

c. Sementara untuk pencapaian proses capability pada level 3 tercapai jika hasil 

perhitungan rata – rata atribut capability pada level 1 dan 2 memenuhi range 

nilai skala F dan hasil perhitungan rata – rata atribut capability pada level 3 

memenuhi range nilai skala L atau F. 

 

4.3 Verifikasi Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi 

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah panduan pengelolaan 

keamanan informasi yang telah dibuat berupa pedoman prosedur dan assessment, 

mudah untuk dipahami dan dapat diimplementasikan dalam organisasi atau 
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institusi. Verifikasi dilakukan dengan mengambil studi kasus di DSIK Universitas 

Airlangga dan dilakukan tanpa adanya penyesuaian atau spesifikasi terhadap 

DSIK Universitas Airlangga. 

Verifikasi dilakukan dengan cara memberikan kuesioner penilaian terkait 

panduan pengelolaan keamanan informasi yang ditujukan kepada responden yang 

terkait dengan proses. Responden tersebut antara lain : Direktur Sistem Informasi, 

Kepala Seksi Integrasi Program dan Pengembangan Sistem, Kepala Seksi 

Jaringan, Kepala Seksi Keamanan Data, Kepala Seksi Pencitraan Informatika, 

Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem Informasi serta Kepala Sub Direktorat 

Pengembangan Sistem. Responden dipilih berdasarkan pemetaan struktur 

organisasi DSIK Universitas Airlangga dengan RACI chart COBIT 5 yang sesuai 

dengan pembagian peran dalam panduan pedoman prosedur keamanan informasi 

untuk firewall configurations. Pemetaan struktur organisasi DSIK Universitas 

Airlangga dengan RACI chart COBIT 5 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Item 

pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner berupa pertanyaan – pertanyaan 

terkait penggunaan bahasa dan kesesuaian panduan dengan kondisi DSIK 

Universitas Airlangga. Kuesioner yang digunakan untuk melakukan verifikasi 

dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Kuesioner yang diberikan kepada responden bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan dari penanggung jawab proses yang terdapat dalam panduan 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration. Responden dipilih 

berdasarkan pemetaan struktur organisasi DSIK Universitas Airlangga dengan 

RACI chart, seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 3.2. Dari pelaksanaan 
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pengisian kuesioner penilaian terkait panduan pengelolaan keamanan informasi 

diperoleh jawaban dari responden. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada 

Lampiran 11. Kemudian dari hasil jawaban responden, dibuat sebuah rekapitulasi 

jawaban. Hasil rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Penilaian 

No Indikator Penilaian Jawaban Hasil 

Kuesioner Penilaian Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi 

1 Bahasa yang digunakan jelas dan mudah 
dipahami. 

Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 0% 
Cukup Jelas dan Cukup Mudah dipahami. 42,86% 
Jelas dan Mudah dipahami. 28,57% 
Sangat jelas dan Sangat Mudah dipahami 28,57% 

2 Istilah yang digunakan mudah dipahami. 

Sulit dipahami 0% 
Cukup Mudah dipahami 42,86% 
Mudah dipahami 28,57% 
Sangat Mudah dipahami 28,57% 

3 Panduan prosedur yang dibuat, secara 
operasional mudah untuk dilaksanakan. 

Sulit dilaksanakan 14,29% 
Cukup Mudah dilaksanakan 28,57% 
Mudah dilaksanakan 14,29% 
Sangat Mudah dilaksanakan 42,86% 

4 
Pembagian peran dalam panduan telah 
sesuai dengan deskripsi kerja fungsional 
DSIK Universitas Airlangga. 

Tidak Sesuai 14,29% 
Cukup Sesuai 57,14% 
Sesuai 0% 
Sangat Sesuai 28,57% 

5 
Panduan yang dibuat, mampu menjawab 
kebutuhan keamanan informasi di DSIK 
Universitas Airlangga. 

Ya 100% 

Tidak 0% 

Kuesioner Penilaian Assessment Pengelolaan Keamanan Informasi 

1 Bahasa yang digunakan dalam 
assessment jelas dan mudah dipahami. 

Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 0% 
Cukup Jelas dan Cukup Mudah dipahami. 0% 
Jelas dan Mudah dipahami. 100% 
Sangat jelas dan Sangat Mudah dipahami 0% 

2 Checklist assessment mudah digunakan. 

Sulit digunakan 0% 
Cukup Mudah digunakan 100% 
Mudah digunakan 0% 
Sangat Mudah digunakan 0% 

3 Petunjuk pengisian checklist assessment 
mudah dipahami 

Sulit dipahami 0% 
Cukup Mudah dipahami 0% 
Mudah dipahami 100% 
Sangat Mudah dipahami 0% 

4 Petunjuk perhitungan hasil pada checklist 
assessment mudah dipahami 

Sulit dipahami 0% 
Cukup Mudah dipahami 0% 
Mudah dipahami 100% 
Sangat Mudah dipahami 0% 

 
Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kuesioner penelitian pada Tabel 4.6 

dapat disimpulkan bahwa : 
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a. Sebanyak 42,86% responden menyatakan bahwa bahasa dan istilah yang 

digunakan dalam panduan pengelolaan kemamanan informasi untuk firewall 

configuration cukup jelas dan cukup mudah untuk dipahami. Sebanyak 

42,86% responden menyatakan bahwa panduan pengelolaan yang dibuat, 

secara operasional sangat mudah untuk dilaksanakan dan sebanyak 57,14% 

responden menyatakan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab dalam 

panduan cukup sesuai dengan deskripsi kerja fungsional struktur organisasi 

DSIK Universitas Airlangga serta sebanyak 100% responden menyatakan 

bahwa panduan pengelolaan keamanan informasi yang dibuat mampu 

menjawab kebutuhan keamanan informasi di DSIK Universitas Airlangga. 

b. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa checklist assessment yang 

dibuat cukup mudah untuk digunakan, dan petunjuk pengisian, perhitungan 

hasil serta bahasa yang digunakan pada checklist assessment jelas dan mudah 

untuk dipahami. 
 

4.4 Perbaikan Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi 

Tahap perbaikan panduan pengelolaan keamanan informasi dilakukan untuk 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahap verifikasi. Perbaikan 

dilakukan berdasarkan komentar yang diberikan oleh responden pada saat tahap 

verifikasi dilakukan. Komentar responden dapat dilihat pada Lampiran 11. Dari 

komentar responden dapat diketahui bahwa : 

1. Panduan pengelolaan keamanan informasi yang dibuat mampu menjawab 

kebutuhan keamanan informasi di DSIK Universitas Airlangga dari sisi 
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firewall configuration, namun firewall configuration yang optimal terkadang 

seringkali mengurangi kecepatan akses internet dan sangat dibutuhkannya skill 

tenaga kerja yang kompeten dan telah tersertifikasi untuk mengelola jaringan 

dengan sekala besar. Oleh sebab itu, dibutuhkannya kebijakan dan persiapan 

yang optimal dari perusahaan sebelum mengimplementasikan firewall. 

2. Prosedur yang dibuat terlalu panjang dan masih terdapat ketidaksesuaian 

antara pembagian penanggung jawab dalam panduan pengelolaan keamanan 

informasi dengan deskripsi fungsional struktur organisasi DSIK Universitas 

Airlangga. Sehingga berdasarkan komentar ini akan dilakukan perbaikan pada 

panduan pengelolaan keamanan informasi yang meliputi : 

a) Memperbaiki Tata Bahasa Yang Digunakan Dalam Menyusun Langkah 

Kerja 

Perbaikan ini dilakukan untuk memperbaiki tata bahasa yang 

digunakan dalam menyusun langkah kerja agar lebih mudah untuk 

dipahami dengan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari langkah kerja 

tersebut. Hasil perbaikan tata bahasa langkah kerja dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

b) Memperbaiki Kesalahan Pembagian Peran Dan Tanggung Jawab 

Perbaikan ini dilakukan untuk memeperbaiki kesalahan dalam 

pembagian peran dan tanggung jawab pada panduan pengelolaan 

keamanan informasi untuk firewall configuration yang disesuaikan dengan 

deskripsi kerja fungsional struktur organisasi DSIK Universitas Airlangga. 

Perbaikan ini diperlukan karena saat verifikasi pembagian peran dan 
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tanggung jawab terhadap fungsional struktur organisasi DSIK Universitas 

Airlangga tidak sesuai. Sehingga akan dilakukan pemetaan ulang terhadap 

struktur organisasi DSIK Universitas Airlangga dengan RACI chart 

COBIT 5. Hasil pemetaan ulang struktur organisasi DSIK Universitas 

Airlangga dengan RACI chart COBIT 5 dapat dilihat pada Tabel 4.7. Hasil 

perbaikan pembagian peran dan tanggung jawab dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

Tabel 4.7 Perbaikan Pemetaan Struktur Organisasi DSIK Universitas Airlangga 

Dengan RACI Chart COBIT 5 

No RACI Chart COBIT 5 Struktur Organisasi DSIK Universitas 
Airlangga Ket 

1 Board Direktur Sistem Informasi TI 
2 Chief Financial Officer Manager Keuangan Non TI 
3 Business Executives Direktur Sistem Informasi TI 

4 Business Process Owners Direktur Sistem Informasi, Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala Seksi Keamanan Data TI 

5 Strategy Executive Committee Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

6 Steering (Programmes/Projects) 
Committee Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

7 Project Management Office 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem, 
Kepala Seksi Jaringan, Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TI 

8 Chief Risk Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
9 Chief Information Security Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
10 Architecture Board Direktur Sistem Informasi TI 
11 Head Human Resources Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
12 Chief Information Officer Direktur Sistem Informasi TI 

13 Head Architect 
Kepala Seksi Jaringan, Kepala Seksi 
Pengembangan Sistem dan Kepala Seksi 
Pencitraan Informatika 

TI 

14 Head Development Kepala Seksi Integrasi Program dan 
Pengembangan Sistem, Kepala Seksi Jaringan TI 

15 Head IT Operations 

Kepala Seksi Integrasi Program dan 
Pengembangan Sistem, Kepala Seksi Jaringan, 
Kepala Seksi Keamanan Data, Kepala Seksi 
Pencitraan Informatika 

TI 

16 Head IT Administration 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem, 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi dan Kepala seksi Jaringan 

TI 

17 Service Manager Kepala Seksi Pencitraan Informatika Kepala 
Seksi Jaringan TI 

18 Information Security Manager Kepala Seksi Keamanan Data, Kepala Seksi 
Pencitraan Informatika, Kepala Seksi Jaringan TI 

19 Business Continuity Manager 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem, 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi 

TI 

20 Privacy Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyusunan panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 

configuration disusun berupa langkah kerja. Literatur yang digunakan dalam 

menyusun panduan pengelolaan keamanan informasi adalah “PCI : 

requiretments and security assessment procedures version 3.1” dan COBIT 5 : 

Enabling Processes”. Penyusunan panduan pengelolaan keamanan informasi 

untuk firewall configuration dilakukan dalam tiga tahap yaitu : tahap pertama 

adalah tahap analisis pemetaan proses PCI DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5. 

Pemetaan dalam tahap ini bertujuan untuk menentukan KMP COBIT 5 yang 

berkaitan langsung dengan proses PCI DSS v.3.1. Pada tahap pertama ini juga 

dilakukan penyelarasan kebijakan firewall. Penyelarasan ini bertujuan untuk 

mengetahui bahwa kebijakan umum dalam penerapan firewall telah tercakup 

dalam proses PCI DSS v.3.1. Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan 

memetakan kebijakan firewall yang terdapat pada SOP Firewall 

DEPKOMINFO dengan proses PCI DSS v.3.1. Dari hasil penyelarasan 

kebijakan dapat diketahui bahwa semua kebijakan firewall yang terdapat 

dalam SOP firewall DEPKOMINFO tercakup pada proses PCI DSS v.3.1. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam proses PCI DSS v.3.1 telah 

mencakup kebijakan umum dalam penerapan firewall. Tahap kedua adalah 

tahap penyusunan prosedur pengelolaan keamanan informasi dan tahap ketiga 

adalah tahap penentuan peran dan deskripsi kerja. Dari hasil verifikasi 

panduan pengelolaan keamanan informasi dapat diketahui bahwa sebanyak 

42,86% responden menyatakan panduan pengelolaan yang dibuat, secara 

operasional sangat mudah untuk dilaksanakan dan sebanyak 100% responden 

menyatakan bahwa panduan pengelolaan keamanan informasi yang dibuat 

mampu menjawab kebutuhan keamanan informasi di DSIK Universitas 

Airlangga. 

2. Penyusunan panduan assessment pengelolaan keamanan informasi untuk 

firewall configuration dibuat berupa checklist. Assessment yang dibuat hanya 

untuk memenuhi kondisi pengukuran saat ini (as is). Panduan assessment 

yang dihasilkan hanya memenuhi tingkat capability level 1 sampai dengan 

capability level 3. Hal ini dikarenakan untuk kriteria atribut capability level 4 

dan 5 dalam panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 

configuration tidak terdapat aktivitas maupun produk kerja yang sesuai 

dengan kriteria atribut capability level 4 dan 5. Penyusunan panduan 

assessment untuk firewall configuration dilakukan dalam dua tahap yaitu : 

tahap pertama adalah tahap tahap analisis atribut capability level COBIT 5. 

Dalam tahap pertama terdiri dari beberapa tahapan antara lain :  tahap analisis 

work products (WP) terhadap kriteria generic work products (GWPs), tahap 

analisis generic work products (GWPs) terhadap kriteria pencapaian atribut 
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capability level dan tahap analisis generic practices (GPs) terhadap kriteria 

pencapaian atribut capability level. Sementara untuk tahap kedua dalam 

penyusunan panduan assessment adalah tahap penyusunan checklist. Pada 

tahap kedua ini juga dilakukan perhitungan rata – rata atribut capability level 

dan penentuan proses capability level. Checklist assessment yang dibuat terdiri 

dari 4 bagian antara lain : bagian 1 adalah checklist assessment untuk process 

capability level 1, bagian 2 adalah checklist assessment untuk ketersediaan 

WP level 1, bagian 3 adalah checklist assessment untuk process capability 

level 2 beserta ketersediaan WP level 2 dan pada bagian 4 adalah checklist 

assessment untuk process capability level 3 beserta ketersediaan WP untuk 

level 3. Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa sebanyak 100% responden 

menyatakan bahwa checklist assessment yang dibuat cukup mudah untuk 

digunakan, dan petunjuk pengisian, perhitungan hasil serta bahasa yang 

digunakan pada checklist assessment jelas dan mudah untuk dipahami. 

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini diperlukan suatu pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya. Pengembangan ini diperlukan guna memperluas ruang lingkup proses 

pengelolaan keamanan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan 

informasi. Hal-hal yang dapat dikembangkan antara lain : 

1. Penambahan proses pada COBIT 5 untuk melengkapi proses PCI DSS v.3.1 

agar panduan yang dihasilkan dapat mencapai proses capability level 5. 
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2. Penambahan ruang lingkup keamanan informasi untuk proses lain selain 

proses firewall configurations pada kerangka kerja PCI DSS v.3.1 seperti 

proses encrypt transmission, antivirus software, secure systems and 

applications authentication atau restrict physical access.  
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Daftar Proses dan Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5. 

Kode Proses PCI DSS v.3.1 Kode Aktivitas 

PCI-1.1 

Terdapat sebuah prosedur yang 
terdokumentasi untuk menyetujui dan 
menguji semua koneksi jaringan dan 
perubahan pada firewall serta 
konfigurasi router 

PCI-1.1.1 Periksa dokumentasi prosedur untuk memverifikasi adanya proses secara resmi yang digunakan dalam 
menguji dan menyetujui koneksi jaringan, perubahan firewall dan konfigurasi router. 

PCI-1.1.2 
Ambil sebuah sample koneksi jaringan untuk memverifikasi bahwa pengujian, persetujuan koneksi jaringan 
serta perubahan firewall dan konfigurasi router telah disetujui dan diuji. Intwrview staf yang bertanggung 
jawab dalam proses pendokumentasian perubahan tersebut. 

PCI-1.1.3 
Identifikasi perubahan terbaru, yang dilakukan pada firewall dan konfigurasi router, kemudian bandingkan 
dengan catatan perubahan. Selanjutnya, intwrview staf yang bertanggung jawab untuk memverifikasi 
perubahan tersebut dan apakah perubahan tersebut telah disetujui dan diuji. 

PCI-1.2 

Terdapat Diagram jaringan (Topologi 
jaringan) yang menggambarkan semua 
koneksi antara server dengan seluruh 
jaringan yang lain termasuk jaringan 
nirkabel. 

PCI-1.2.1 Periksa Topologi jaringan dan amati konfigurasi jaringan. Verifikasi bahwa topologi jaringan yang ada telah 
mendokumentasikan semua koneksi ke server, termasuk jaringan nirkabel. 

PCI-1.2.2 Intwrview staf yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa topologi jaringan selalu up to date. 

PCI-1.3 

Topoligi jaringan saat ini telah 
menunjukkan bahwa data pengguna 
dapat diakses dari seluruh sistem dan 
jaringan. 

PCI-1.3.1 

Periksa data flow diagram dan intwrview staff yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa topologi 
jaringan telah menunjukkan data pengguna dapat diakses dari seluruh sistem dan jaringan dengan 
menunjukkan semua data pengguna yang mengalir dalam sistem dan jaringan serta verifikasi apakah data 
flow diagram saat ini selalu up to date dan terus di perbaharui jika terjadi perubahan pada lingkungan   

PCI-1.4 

Apakah terdapat ketentuan – ketentuan 
untuk firewall pada setiap koneksi 
internet dan diantara Demilitarized 
Zone (DMZ) dan zona jaringan 
internal. 

PCI-1.4.1 Periksa standar konfigurasi firewall dan pastikan bahwa standar konfigurasi firewall mencakup seluruh 
persyaratan untuk firewall di setiap koneksi internet dan antara DMZ dan zona jaringan internal. 

PCI-1.4.2 Pastikan topologi jaringan saat ini telah sesuai dengan standar konfigurasi firewall yang telah ditetapkan. 

PCI-1.4.3 
Amati konfigurasi jaringan, untuk memastikan  apakah firewall telah terpasang disetiap koneksi internet dan 
diantara DMZ serta zona jaringan internal. Lakukan hal yang sama pada setiap standar konfigurasi dan 
topologi jaringan yang telah didokumentasikan sebelumnya. 

PCI-1.5 

Apakah terdapat deskripsi groups, 
peran dan tanggung jawab untuk 
komponen - komponen manajemen 
jaingan. 

PCI-1.5.1 Pastikan apakah standar konfigurasi firewall dan router mencakup deskripsi groups, peran dan tanggung 
jawab untuk manajemen komponen jaringan 

PCI-1.5.2 Interview staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan komponen jaringan untuk mengkonfirmasi apakah 
peran dan tanggung jawab yang ditugaskan telah sesuai seperti apa yang telah didokumentasikan. 
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Kode Proses PCI DSS v.3.1 Kode Aktivitas 

PCI-1.6 

Terdapat dokumentasi dan penyesuaian 
bisnis untuk menggunakan semua 
layanan, protokol, dan port yang 
dibuka, dan termasuk dokumentasi 
fitur keamanan yang diterapkan pada 
protokol yang dianggap tidak aman. 

PCI-1.6.1 

Pastikan firewall dan standar konfigurasi router telah memiliki dokumentasi dari daftar semua layanan dan 
port serta penggunaannya masing masing untuk mendukung proses bisnis. misalnya, hypertext transfer 
protocol (HTTP) dan secure socket layer (SSL), secure shell (SSH), dan virtual private network (VPN) 
protokol. 

PCI-1.6.2 Lakukan identifikasi layanan yang tidak aman, protokol, serta port yang terbuka dan pastikan apakah fitur 
keamanan telah didokumentasikan untuk setiap layanan. 

PCI-1.6.3 
Periksa firewall dan standar konfigurasi router untuk memverifikasi apakah fitur keamanan yang 
terdokumentasi telah diimplementasikan pada setiap layanan yang dianggap tidak aman, protokol, serta port 
yang terbuka. 

PCI-1.7 
Terdapat kebutuhan untuk meninjau 
firewall dan konfigurasi router setiap 
enam bulan sekali 

PCI-1.7.1 Periksa apakah standar konfigurasi router dan firewall memerlukan tinjauan kembali (review) pada policy 
yang diterapkan pada firewall dan konfigurasi router setidaknya setiap enam bulan sekali. 

PCI-1.7.2 
Lakukan pemeriksaan dokumentasi terkait pmeriksaan firewall dan konfigurasi router. Interview staff yang 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sejumlah aturan (rule set) telah dikaji setidaknya setiap enam 
bulan. 

PCI-2.1 
Terdapat batasan antara inbound dan 
outbound traffic yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna. 

PCI-2.1.1 Periksa dan verifikasi firewall dan stadar konfigurasi router untuk memastikan bahwa inbound dan outbound 
traffic yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna telah diidentifikasi. 

PCI-2.1.2 Periksa dan verifikasi firewall dan stadar konfigurasi router untuk memastikan bahwa inbound dan outbound 
traffic yang digunakan hanya terbatas dengan apa yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 

PCI-2.1.3 Pastikan apakah semua inbound dan outbound traffic pada pernyataan 2.1.2 ditolak secara eksplisit atau 
secara implisit ditolak setelah mengikuti pernyataan. 

PCI-2.2 File konfigurasi router tersimpan 
secara aman dan telah tersinkronisasi. 

PCI-2.2.1 Periksa file konfigurasi router untuk memverifikasi apakah file konfigurasi router tersebut aman dari 
unauthorized access. 

PCI-2.2.2 
Pastikan apakah file konfigurasi router telah disinkronisasi, misalnya, file konfigurasi yang sedang berjalan 
(router berjalan secara normal) dan file konfigurasi start-up (digunakan ketika mesin boot ulang), adalah 
sama dan telah terkonfigurasi secara aman. 

PCI-2.3 

Terdapat pemasangan perimeter 
firewall diantara jaringan nirkabel dan 
lingkungan data pengguna untuk 
memberi akses kedalam lingkungan 
data pengguna hanya kepada user 
yang terotorisasi. 

PCI-2.3.1 Pastikan dan verifikasi apakah perimeter firewall telah terpasang diantara setiap jaringan nirkabel dengan 
lingkungan data pengguna. 

PCI-2.3.2 Verifikasi apakah firewall tersebut hanya memberi akses kepada pengguna yang terotorisasi antara 
lingkungan nirkabel dan lingkungan data pengguna. 
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Kode Proses PCI DSS v.3.1 Kode Aktivitas 

PCI-3.1 

Terdapat DMZ untuk membatasi 
inbound traffic, hanya untuk 
komponen sistem yang terotorisasi 
menyediakan layanan, protokol dan 
port agar dapat diakses oleh publik. 

PCI-3.1.1 
Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi apakah DMZ telah diimplementasikan untuk 
membatasi inbound traffic, hanya untuk komponen sistem yang terotorisasi menyediakan layanan, protokol 
dan port agar dapat diakses oleh publik. 

PCI-3.2 Terdapat pembatas inbound internet 
traffic ke alamat IP didalam DMZ PCI-3.2.1 Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi apakah lalu lintas Internet masuk adalah terbatas 

pada alamat IP didalam DMZ. 

PCI-3.3 

Tidak memberikan akses secara 
langsung pada koneksi inbound atau 
outbound untuk traffic antara internet 
dan lingkungan data pengguna. 

PCI-3.3.1 
Pastikan firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi bahwa koneksi inbound atau outbound secara 
langsung tidak diberikan atau dilarang pada traffic antara internet antara internet dan lingkungan data 
pengguna. 

PCI-3.4 

Mengimplementasikan tindakan  anti 
spoofing untuk mendeteksi dan 
memblokir source IP address tiruan 
untuk masuk ke dalam jaringan. 

PCI-3.4.1 Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi bahwa tindakan anti spoofing telah 
diimplementasikan, misalnya alamat internal tidak bisa lewat dari internet ke dalam DMZ. 

PCI-3.5 
Melarang outbound traffic yang tidak 
terotorisasi dari lingkungan data 
pengguna ke Internet. 

PCI-3.5.1 Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi bahwa hanya benar – benar outbound traffic 
yang terotorisasi yang diperbolehkan dari lingkungan data pengguna ke Internet. 

PCI-3.6 
Melaksanakan stateful inspection atau 
dikenal sebagai dynamic packet 
filtering. 

PCI-3.6.1 
Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi apakah firewall melakukan stateful inspection 
(dynamic packet filtering). (hanya koneksi dari sesi komunikasi yang terbentuk yang diperbolehkan masuk, 
dan hanya jika koneksi tersebut terkait dengan sesi sebelumnya). 

PCI-3.7 

Menempatkan komponen sistem yang 
menyimpan data pengguna (seperti 
database) di zona jaringan internal, 
dipisahkan dengan DMZ dan untrusted 
networks lainnya. 

PCI-3.7.1 Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi apakah komponen sistem yang menyimpan data 
pengguna berada pada zona jaringan internal, dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks lainnya. 

PCI-3.8 

Tidak memberitahukan keberadaan 
sebuah jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing terkait 
jaringan tersebut kepada pihak yang 
tidak terotorisasi. 

PCI-3.8.1 
Periksa firewall dan konfigurasi router untuk memverifikasi apakah terdapat metode yang diterapkan untuk 
mencegah terbukanya keberadaan jaringan dengan private IP address dan informasi routing terkait jaringan 
tersebut ke internet. 

PCI-3.8.2 
Wawancarai personil yang bertanggung jawab dan periksa dokumentasi untuk memverifikasi apakah setiap 
pengungkapan jaringan dengan private IP address dan informasi routing terkait jaringan tersebut kepada 
entitas eksternal telah diotorisasi 
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Kode Proses PCI DSS v.3.1 Kode Aktivitas 

PCI-4.1 

Install firewall pada perangkat lunak 
untuk setiap perangkat mobile dan/atau 
milik karyawan yang terhubung ke 
Internet saat berada di jaringan luar. 

PCI-4.1.1 

a) Mewajibkan penggunaan firewall software untuk semua perangkat mobile dan perangkat pribadi lainnya 
yang digunakan untuk terkoneksi ke internet ketika berada di jaringan luar (misalnya, laptop yang 
digunakan oleh karyawan) dan perangkat tersebut digunakan untuk mengakses jaringan internal. 

b) Terdapat pengaturan konfigurasi spesifik yang didefinisikan untuk firewall software pribadi. 
c) Firewall software pribadi dikonfigurasi dan secara aktif dijalankan 

d) firewall software pribadi dikonfigurasi agar tidak dapat diubah oleh pengguna perangkat mobile milik 
karyawan dan/atau perangkat pribadi lainnya. 

PCI-4.1.2 

a) Terdapat firewall software pribadi yang terinstal dan dikonfigurasikan sesuai dengan spesifikasi 
pengaturan konfigurasi dari organisasi. 

b) Firewall software pribadi secara aktif berjalan. 
c) Firewall software pribadi dikonfigurasi agar tidak dapat diubah oleh pengguna perangkat mobile milik 

karyawan dan/atau perangkat pribadi lainnya 

PCI-5.1 

Pastikan apakah kebijakan keamanan 
dan prosedur operasional untuk 
pengelolaan firewall 
didokumentasikan, digunakan, dan 
diketahui oleh semua pihak yang 
terkena dampak. 

PCI-5.1.1 

Periksa dokumentasi dan wawancarai personil untuk memverifikasi bahwa kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional untuk pengelolaan firewall meliputi : 
a) Dokumentasi, 
b) Dalam penggunaan, dan 
c) Diketahui oleh semua pihak yang terkena dampak. 

 
Kode KMP COBIT Kode Aktivitas 

A
PO

01
.0

8 

APO01.08 Memelihara Kepatuhan Dengan 
Kebijakan dan Prosedur. 
Menempatkan prosedur untuk memelihara kepatuhan 
dengan pengukuran kinerja kebijakan dan enabler lain 
dari kerangka kontrol, dan menegakkan konsekuensi 
dari ketidakpatuhan ataupun kinerja yang tidak 
memadai. Melacak perkembangan kinerja dan 
mempertimbangkan hal tersebut dalam perancangan 
ke depan untuk perbaikan control framework. 

APO01.08-
1 

Pastikan organisasi dapat melacak kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengamanan data 
yang telah diterapkan oleh organisasi. 

APO01.08-
2 Pastikan organisasi dapat menganalisis ketidakpatuhan dan mengambil tindakan yang tepat 

APO01.08-
3 Pastikan organisasi dapat mengintegrasikan tujuan kinerja dan kepatuhan kepada anggot/ staf. 

APO01.08-
4 

Pastikan organisasi secara teratur dapat menilai kinerja dari framework’s enablers dan mengambil 
tindakan yang tepat. 

APO01.08-
5 

Pastikan organisasi dapat menganalisis kecenderungan dalam kinerja dan mengambil tindakan 
yang tepat. 
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Kode KMP COBIT Kode Aktivitas 

A
PO

03
.0

2 APO03.02 Mendefinisikan Referensi Arsitektur. 
Arsitektur referensi menggambarkan arsitektur saat 
ini dan target untuk bisnis, informasi, data, aplikasi 
dan domain teknologi. 

APO03.02-
1 

Mempertahankan repositori arsitektur yang mengandung standar, komponen yang dapat digunakan 
kembali, pemodelan artefak, relasi, dependencies and views untuk memungkinkan keseragaman 
organisasi dan pemeliharaan arsitektur. 

APO03.02-
2 

Pilih sudut pandang referensi dari repositori arsitektur yang akan memungkinkan arsitek untuk 
menunjukkan bagaimana kepentingan pemangku kepentingan sedang dibahas dalam arsitektur. 

APO03.02-
3 

Untuk setiap sudut pandang, pilih model yang dibutuhkan untuk mendukung pandangan khusus 
yang diperlukan, menggunakan alat yang dipilih atau metode dan sesuai tingkat dekomposisi. 

APO03.02-
4 

Mengembangkan deskripsi domain arsitektur awal, menggunakan ruang lingkup dan level detail 
yang diperlukan untuk mendukung arsitektur target dan, sejauh mungkin, mengidentifikasi blok 
bangunan arsitektur yang relevan dari repositori arsitektur. 

APO03.02-
5 

Mempertahankan model proses arsitektur sebagai bagian dari baseline dan sasaran deskripsi 
domain. Membakukan deskripsi dan dokumentasi proses. Mendefinisikan peran dan tanggung 
jawab dari para pengambil keputusan proses, pemilik proses, pengguna proses, tim proses dan 
setiap pemangku kepentingan proses lain yang harus dilibatkan. 

APO03.02-
6 

Menjaga model arsitektur informasi sebagai bagian dari baseline dan target deskripsi domain, 
konsisten dengan strategi perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan informasi yang 
digunakan untuk pengambilan keputusan. Menjaga kamus data perusahaan yang mempromosikan 
pemahaman umum dan skema klasifikasi yang mencakup rincian tentang kepemilikan data, 
definisi tingkat keamanan yang sesuai, dan retensi data dan persyaratan daur ulang. 

APO03.02-
7 

Verifikasi model arsitektur untuk konsistensi internal dan akurasi. Lakukan analisis kesenjangan 
antara baseline dan target. Prioritaskan kesenjangan dan tentukan komponen baru atau komponen 
modifikasi yang harus dikembangkan untuk target arsitektur. Mengatasi dampak potensial seperti 
tidak kompatibel, inkonsistensi atau konflik dalam arsitektur. 

APO03.02-
8 

Melakukan review secara formal kepada stakeholder dengan memeriksa arsitektur yang diusulkan 
terhadap motivasi sebenarnya untuk proyek arsitektur dan pernyataan kerja arsitektur. 

APO03.02-
9 

Menyelesaikan bisnis, informasi, data, aplikasi dan arsitektur domain teknologi, dan membuat 
dokumen definisi arsitektur. 

A
PO

12
.0

1 

APO12.01 Mengumpulkan Informasi Dan Data  
Mengidentifikasi dan mengumpulkan data untuk 
menganalisis terkait risiko TI dan membuat laporan. 

APO12.01-
1 

Membuat dan menetapkan sebuah metode untuk mengumpulkan, menklasifikasikan dan 
menganalisa data terkait risiko TI dan apakah organisasi telah memperhatikan berbagai jenis 
kejadian, dan faktor-faktor risiko. 

APO12.01-
2 

Menyimpan data yang relevan dalam lingkungan operasional internal dan eksternal yang berperan 
penting dalam pengelolaan risiko TI. 
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Kode KMP COBIT Kode Aktivitas 

A
PO

12
.0

1 

APO12.01 Mengumpulkan Informasi dan Data  
Mengidentifikasi dan mengumpulkan data untuk 
menganalisis terkait risiko TI dan membuat laporan. 

APO12.01-
3 

Secara rutin menganalisa rekaman catatan risiko TI yang sudah terjadi dan sudah direview secara 
berkala. 

APO12.01-
4 

Lakukan pencatatan setiap kejadian risiko, masalah dan proses pengelolaan risiko yang berdampak 
atau mungkin berdampak tehadap pencapaian manfaat TI. 

APO12.01-
5 

Lakukan proses identifikasi penyebab dan dampak risiko dan dilakukan pencatatan serta dianalisa 
dan dievaluasi secara berkala. 

APO12.01-
6 

Secara periodik/rutin melakukan analisa dan identifikasi isu-isu risiko baru yang muncul untuk 
mendapatkan informasi tentang faktor risiko internal maupun external. 

B
A

I0
3.

03
 

BAI03.03 Mengembangkan Komponen Solusi. 
Mengembangkan komponen solusi progresif sesuai 
dengan metode pengembangan dan standar 
dokumentasi, persyratan jaminan kualitas (QA), dan 
standar persetujuan. Memastikan bahwa semua 
persyaratan kontrol dalam proses bisnis, mendukung 
aplikasi dan layanan infrastruktur, layanan dan produk 
teknologi, dan mitra IT / pemasok. 

BAI03.03-1 Mengembangkan proses bisnis, jasa penunjang, aplikasi dan infrastruktur serta repositori informasi 
berdasarkan yang telah disetujui pada spesifikasi, fungsional bisnis dan persyaratan teknis. 

BAI03.03-2 
Ketika penyedia pihak ketiga yang terlibat dengan pengembangan solusi, memastikan bahwa 
perawatan, dukungan, standar pengembangan dan perizinan ditangani dan ditaati dalam kewajiban 
dalam kontrak. 

BAI03.03-3 Melacak permintaan perubahan dan desain, kinerja dan kualitas tinjauan, memastikan partisipasi 
aktif dari semua pemangku kepentingan yang terkena dampak. 

BAI03.03-4 Semua dokumen komponen solusi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 
mempertahankan semua versi komponen kontrol yang dikembangkan dan dokumentasi terkait. 

BAI03.03-5 
Menilai dampak solusi kustomisasi dan konfigurasi pada kinerja dan efisiensi solusi yang 
diperoleh dan interoperabilitas dengan aplikasi yang ada, sistem operasi dan infrastruktur lainnya. 
Beradaptasi pada proses bisnis yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aplikasi. 

BAI03.03-6 
Pastikan bahwa tanggung jawab untuk menggunakan keamanan yang tinggi atau membatasi akses 
komponen infrastruktur, jelas dan dipahami oleh orang-orang yang mengembangkan dan 
mengintegrasikan komponen infrastruktur. penggunaannya harus dipantau dan dievaluasi 

B
A

I0
3.

05
 

BAI03.05 Membangun Solusi. 
Menginstal dan mengkonfigurasi solusi dan 
mengintegrasikan dengan kegiatan proses bisnis. 
Menerapkan langkah – langkah kontrol keamanan dan 
kemampuan untuk diaudit selama konfigurasi, dan 
selama integrasi hardware dan software infrastruktur, 
untuk melindungi sumber daya dan menjamin 
ketersediaan dan integritas data. Update katalog 
layanan untuk mencerminkan solusi baru. 

BAI03.05-1 
Mengintegrasikan dan mengkonfigurasi komponen solusi TI, repositori informasi sesuai dengan 
spesifikasi rinci dan persyaratan mutu. Mempertimbangkan peran pengguna, stakeholder bisnis 
dan pemilik proses dalam konfigurasi proses bisnis. 

BAI03.05-2 Melengkapi dan memperbarui proses bisnis dan manual operasional, di mana perlu, untuk 
memperhitungkan setiap kustomisasi atau kondisi khusus yang unik untuk pelaksanaannya. 

BAI03.05-3 

Pertimbangkan semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan dalam komponen integrasi 
solusi dan konfigurasi, termasuk implementasi pengendalian bisnis, dimana tepat, dalam 
pengendalian aplikasi otomatis sehingga pengolahan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan 
auditable. 

BAI03.05-4 Melaksanakan audit selama konfigurasi dan integrasi infrastruktur perangkat keras dan perangkat 
lunak untuk melindungi sumber daya dan menjamin ketersediaan (availability) dan integritas. 
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B
A

I0
3.

05
 

BAI03.05 Membangun Solusi. 
Menginstal dan mengkonfigurasi solusi dan 
mengintegrasikan dengan kegiatan proses bisnis. 
Menerapkan langkah – langkah kontrol keamanan dan 
kemampuan untuk diaudit selama konfigurasi, dan 
selama integrasi hardware dan software infrastruktur, 
untuk melindungi sumber daya dan menjamin 
ketersediaan dan integritas data. Update katalog 
layanan untuk mencerminkan solusi baru. 

BAI03.05-5 
Pertimbangkan ketika pengaruh penyesuaian kumulatif dan konfigurasi (termasuk perubahan 
minor yang telah tidak dikenakan spesifikasi desain formal) memerlukan penilaian ulang tingkat 
tinggi dari solusi dan fungsi terkait. 

BAI03.05-6 Pastikan interoperabilitas komponen solusi dengan tes yang mendukung, sebaiknya otomatis. 

BAI03.05-7 Konfigurasi perangkat lunak aplikasi diperoleh untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis. 

BAI03.05-8 Tentukan layanan katalog untuk kelompok sasaran internal dan eksternal yang relevan berdasarkan 
kebutuhan bisnis 

B
A

I0
3.

10
 BAI10.03 Menjaga dan Mengontrol Item 

Konfigurasi. 
Mempertahankan repositori dan item konfigurasi agar 
selalu up-to-date dengan mengisi dengan perubahan. 

BAI03.10-1 
Mengembangkan dan melaksanakan rencana untuk pemeliharaan komponen solusi yang mencakup 
tinjauan secara berkala terhadap kebutuhan bisnis dan persyaratan operasional seperti patch 
management, upgrade strategies, risk, vulnerabilities assessment and security requirements. 

BAI03.10-2 
Menilai pentingnya maintenance yang diusulkan pada saat desain solusi, fungsionalitas dan atau 
proses bisnis. Mempertimbangkan risiko, dampak dan tersedianya sumber daya. Pastikan bahwa 
pemilik proses bisnis memahami efek perubahan maintenance. 

BAI03.10-3 
Perubahan besar yang menghasilkan perubahan yang signifikan meliputi desain terkini, 
fungsionalitas, proses bisnis, ikuti proses pembangunan yang digunakan untuk sistem baru. Untuk 
update pemeliharaan, menggunakan proses manajemen perubahan. 

BAI03.10-4 
Memastikan bahwa pola dan volume kegiatan maintenance dianalisis secara berkala untuk tren 
yang tidak normal yang menunjukkan kualitas atau yang mendasari masalah kinerja, biaya / 
manfaat perbaikan besar, atau penggantian sebagai pengganti maintenance 

BAI03.10-5 Untuk update maintenance, menggunakan proses manajemen perubahan untuk mengontrol semua 
permintaan maintenance. 

B
A

I0
6.

01
 

BAI06.01 Mengevaluasi, Memprioritaskan dan 
Mengotorisasi Permintaan Perubahan. 
Mengevaluasi semua permintaan untuk perubahan dan 
menentukan dampak pada proses bisnis dan layanan 
TI; untuk menilai apakah perubahan akan 
mempengaruhi lingkungan operasional dan 
memperkenalkan risiko yang tidak dapat diterima. 
Memastikan bahwa perubahan login, diprioritaskan, 
dikategorikan, dinilai, dilakukan secara resmi, 
direncanakan dan dijadwalkan. 

BAI06.01-1 
Menggunakan permintaan perubahan secara resmi untuk meminta perubahan proses bisnis, 
infrastruktur, sistem atau aplikasi kepada pemilik proses bisnis dan TI dan pastikan apakah semua 
perubahan tersebut muncul hanya melalui proses manajemen permintaan perubahan. 

BAI06.01-2 
Menggolongkan semua permintaan perubahan yang diminta (seperti proses bisnis, infrastruktur, 
sistem operasi, jaringan, sistem aplikasi dan software aplikasi yang dibeli) dan dikaitkan dengan 
configuration item yang terpengaruh 

BAI06.01-3 
Memprioritaskan semua perubahan yang diminta berdasarkan kebutuhan bisnis dan teknis, 
kebutuhan sumber daya yang diperlukan, aspek legalitas, peraturan yang berlaku, serta membuat 
kontrak untuk seluruh perubahan yang diminta. 
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B
A

I0
6.

01
 

BAI06.01 Mengevaluasi, Memprioritaskan dan 
Mengotorisasi Permintaan Perubahan. 
Mengevaluasi semua permintaan untuk perubahan dan 
menentukan dampak pada proses bisnis dan layanan 
TI; untuk menilai apakah perubahan akan 
mempengaruhi lingkungan operasional dan 
memperkenalkan risiko yang tidak dapat diterima. 
Memastikan bahwa perubahan login, diprioritaskan, 
dikategorikan, dinilai, dilakukan secara resmi, 
direncanakan dan dijadwalkan. 

BAI06.01-4 

Merencanakan dan mengevaluasi semua permintaan secara terstruktur yang mencakup analisis 
dampak terhadap proses bisnis, infrastruktur, sistem dan aplikasi, rencana kelangsungan bisnis 
(BCP) dan juga dampak terhadap penyedia layanan. 
Analisis dampak yang dilakukan untuk memastikan apakah semua komponen yang terkena 
dampak telah teridentifikasi. 
Lakukan penilaian kemungkinan kerugian operasional dan risiko karena implementasi perubahan. 
Mempertimbangkan implikasi keamanan, legal, kontrak dan kepatuhan dari perubahan yang 
diminta serta pertimbangkan pula saling ketergantungan antara perubahan yang satu dengan yang 
lainnya. Libatkanlah business process owner dalam proses penilaian secara tepat. 

BAI06.01-5 
Business process owner, service manager dan stakeholder TI dalam organisasi secara formal dan 
tepat telah menyetujui setiap perubahan yang diminta. Perubahan yang berisiko rendah dan relatif 
sering dilakukan harus disetujui terlebih dahulu sebagai perubahan standar. 

BAI06.01-6 Merencanakan dan membuatkan jadwal untuk semua perubahan yang telah disetujui. 

BAI06.01-7 

Mempertimbangkan dampak penyedia layanan (seperti proses bisnis outsourcing, infrastruktur, 
pengembangan aplikasi dan layanan bersama) terhadap proses change management, termasuk 
integrasi proses change management organisasi dengan proses change management penyedia 
layanan dan dampaknya terhadap ketentuan yang terdapat pada kontrak dan SLA. 

B
A

I0
7.

03
 BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian 

Menetapkan rencana pengujian berdasarkan standar 
perusahaan yang menentukan peran dan tanggung 
jawab. Memastikan bahwa rencana disetujui oleh 
pihak terkait. 

BAI07.03-1 
Membuat dan mendokumentasikan rencana pengujian, yang sejalan dengan program dan rencana 
kualitas proyek serta standar organisasi terkait. Lakukan komunikasi dan konsultasi dengan 
business process owner dan stakeholder TI  yang tepat.  

BAI07.03-2 

Memastikan bahwa rencana pengujian telah mencerminkan penilaian risiko dari proyek tersebut 
dan semua kebutuhan fungsional dan teknis telah dilakukan pengujian. Berdasarkan penilaian 
risiko kegagalan sistem dan kesalahan implementasi, perencanaan harus mencakup persyaratan 
untuk kinerja, stress, usability, pilot testing dan security testing. 

BAI07.03-3 Rencana pengujian telah memenuhi kebutuhan potensial untuk akreditasi hasil proses pengujian 
secara internal maupun eksternal (seperti memenuhi peraturan keuangan). 

BAI07.03-4 

Rencana pengujian telah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pengujian dan evaluasi hasil pengujian. 
Contoh sumber daya yang diperlukan adalah pembuatan lingkungan pengujian dan menggunakan 
waktu staf untuk melakukan beberapa pengujian, termasuk kemungkinan penggantian sementara 
staf penguji dalam lingkungan produksi atau pengembangan. Memastikan bahwa stakeholder 
diinformasikan tentang implikasi penggunaan sumber daya dari rencana pengujian. 
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B
A

I0
7.

03
 BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian 

Menetapkan rencana pengujian berdasarkan standar 
perusahaan yang menentukan peran dan tanggung 
jawab. Memastikan bahwa rencana disetujui oleh 
pihak terkait. 

BAI07.03-5 

Rencana pengujian telah mengidentifikasi fase pengujian yang sesuai dengan persyaratan 
operasional dan lingkungan. 
Contoh fase pengujian tersebut meliputi pengujian unit, pengujian sistem, uji integrasi, UAT (user 
acceptance test), uji kinerja, stress test, pengujian konversi data, security test, uji kesiapan 
operasional, dan backup and recovery test. 

BAI07.03-6 

Rencana pengujian mempertimbangkan persiapan pengujian (termasuk persiapan lokasi), 
persyaratan pelatihan, instalasi atau update dari lingkungan pengujian, merencanakan / melakukan 
/ mendokumentasikan / mempertahankan test case, error dan penanganan masalah, koreksi dan 
eskalasi, serta persetujuan formal 

BAI07.03-7 

Rencana pengujian menetapkan kriteria yang jelas untuk mengukur keberhasilan setiap tahap 
pengujian yang dilakukan. Berkonsultasi dengan busines process owner dan stakeholder TI dalam 
mendefinisikan kriteria keberhasilan. Menentukan prosedur perbaikan apabila kriteria keberhasilan 
tidak terpenuhi (misalnya, dalam kasus kegagalan yang signifikan pada tahap pengujian, rencana 
pengujian tersebut memberikan petunjuk tentang apakah akan melanjutkan ke tahap berikutnya, 
menghentikan atau menunda pelaksanaan pengujian). 

BAI07.03-8 

Semua rencana pengujian tersebut disetujui oleh para stakeholder, termasuk process business 
owner dan stakeholder TI, yang sesuai. 
Contoh stakeholder tersebut adalah manajer pengembangan aplikasi, manajer proyek dan 
pengguna akhir proses bisnis. 

B
A

I0
7.

05
 BAI07.05 Penyelenggaraan Pengujian Yang 

Disetujui 
Uji perubahan secara mandiri sesuai dengan rencana 
pengujian yang telah ditentukan sebelum migrasi ke 
lingkungan sistem baru. 

BAI07.05-1 
Melakukan review terhadap log error yang ditemukan dalam proses pengujian yang dilakukan oleh 
tim development, melakukan verifikasi bahwa semua error telah diperbaiki atau secara formal 
dapat diterima. 

BAI07.05-2 

Melakukan evaluasi terhadap penerimaan akhir (final acceptance) dibandingkan dengan kriteria 
keberhasilan dan menginterpretasikan hasil pengujian penerimaan akhir tersebut. Menyajikannya 
dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh process business owner dan TI sehingga suatu review 
dapat diinformasikan dan evaluasi dapat dilakukan. 

BAI07.05-3 
Terdapat proses untuk menyetujui penerimaan dengan menandatangani secara formal oleh 
business process owner, pihak ketiga yang terkait dan stakeholder TI sebelum promosi produksi 
dilakukan. 

BAI07.05-4 

 Pengujian terhadap perubahan dilakukan sesuai dengan rencana pengujian. 
 Pengujian telah dirancang dan dilakukan oleh kelompok penguji independen dari tim 

development. 
 Lakukan pertimbangan sejauh mana business process owner dan pengguna akhir terlibat 

dalam kelompok penguji. 
 Pengujian dilakukan hanya pada lingkungan pengujian. 
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B
A

I0
7.

05
 BAI07.05 Penyelenggaraan Pengujian Yang 

Disetujui 
Uji perubahan secara mandiri sesuai dengan rencana 
pengujian yang telah ditentukan sebelum migrasi ke 
lingkungan sistem baru. 

BAI07.05-5 Pengujian dan hasil yang diharapkan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dan 
diatur dalam rencana pengujian. 

BAI07.05-6 

 Mempertimbangkan untuk menggunakan instruksi pengujian yang jelas (script) saat 
melakukan pengujian. 

 Kelompok penguji independen menilai dan menyetujui setiap test script untuk memastikan 
apakah test script tersebut telah memadai dalam memenuhi kriteria keberhasilan pengujian 
yang ditetapkan dalam rencana pengujian. 

 Lakukan pertimbangan untuk menggunakan script untuk melakukan verifikasi sejauh mana 
sistem tersebut memenuhi persyaratan keamanan. 

BAI07.05-7 Telah mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara pengujian menggunakan script 
otomatis dengan pengujian pengguna secara interaktif. 

BAI07.05-8 

Melakukan pengujian keamanan sesuai dengan rencana pengujian. Mengukur sejauh mana 
kelemahan atau celah kelemahan kemanan. Pertimbangkan pengaruh dari insiden keamanan mulai 
dari pembuatan rencana pengujian. Pertimbangkan pengaruh pada kotrol akses (access control) 
dan kontrol batas (boundary control). 

BAI07.05-9 
Melakukan pengujian terhadap sistem dan kinerja aplikasi sesuai dengan rencana pengujian. 
Pertimbangkan berbagai metrik kinerja (seperti waktu respon end-user dan kinerja update sistem 
manajemen database). 

BAI07.05-
10 

Ketika melakukan pengujian, pastikan bahwa unsur-unsur fallback dan rollback dari rencana 
pengujian telah dipenuhi. 

BAI07.05-
11 

Terdapat proses untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengklasifikasikan error (seperti minor, 
significant, mission-critical) selama proses pengujian. Pastikan tersedianya jejak audit (audit trail) 
dari hasil pengujian. Mengkomunikasikan hasil pengujian kepada stakeholder sesuai dengan 
rencana pengujian untuk mempermudah perbaikan bug dan peningkatan kualitas lebih lanjut. 

B
A

I1
0.

01
 

BAI10.01 Membangun dan Memelihara Model 
Konfigurasi. 
Membangun dan memelihara model logis dari 
layanan, aset dan infrastruktur dan cara merekam item 
konfigurasi (CI). CI dianggap perlu untuk mengelola 
layanan secara efektif dan untuk memberikan 
gambaran tunggal yang dapat diandalkan dari aset 
dalam layanan. 

BAI10.01-1 
Menentukan dan menyetujui ruang lingkup (scope) dan tingkat rincian manajemen konfigurasi 
(seperti layanan mana yang akan dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable mana yang akan 
diikutsertakan dalam scope manajemen konfigurasi). 

BAI10.01-2 
Membangun dan menjaga model manajemen konfigurasi, termasuk informasi tentang jenis 
configuration item (CI), atribut configuration item, jenis hubungan, atribut hubungan dan kode 
status (status code). 
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B
A

I1
0.

02
 BAI10.02 Membangun dan Mempertahankan 

Repositori Konfigurasi dan Baseline. 
Membangun dan mempertahankan repositori 
manajemen konfigurasi dan menciptakan 
pengendalian baseline konfigurasi. 

BAI10.02-1 Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan configuration item serta mengisi repository. 

BAI10.02-2 Membuat, me-review dan menyetujui secara formal baseline konfigurasi layanan, aplikasi atau 
infrastruktur. 

B
A

I1
0.

03
 BAI10.03 Menjaga dan Mengontrol Item 

Konfigurasi. 
Mempertahankan repositori dan item konfigurasi agar 
selalu up-to-date dengan mengisi perubahan. 

BAI10.03-1 Secara teratur mengidentifikasi semua perubahan pada configuration item. 

BAI10.03-2 Me-review perubahan configuration item yang diusulkan dibandingkan terhadap baseline untuk 
memastikan kelengkapan dan keakuratannya. 

BAI10.03-3 Memperbarui rincian konfigurasi untuk perubahan yang telah disetujui pada configuration item. 

BAI10.03-4 Membuat, me-review dan menyetujui secara formal perubahan baseline konfigurasi kapan pun jika 
diperlukan. 

D
SS

01
.0

3 

DSS01.03 Pengawasan Infrastruktur TI  
Mengawasi, menjaga serta merawat infrastruktur TI 
dan aktivitas terkait infrastruktur TI. Menyimpan 
segala informasi mengenai infrastruktur TI kedalam 
catatan operasional yang memungkinkan sewaktu-
waktu diadakan rekonstruksi, review dan pemeriksaan 
untuk mendukung aktivitas operasional. 

 

DSS01.03-
1 

Mencatat kejadian, mengidentifikasi tingkat informasi yang akan dicatat berdasarkan 
pertimbangan risiko dan kinerja. 

DSS01.03-
2 

Mengidentifikasi dan memelihara daftar aset infrastruktur yang perlu dimonitor berdasarkan 
tingkat kritikalitas layanan dan hubungan antara configuration item (CI) dengan layanan yang 
bergantung pada CI tersebut. 

DSS01.03-
3 

Mendefinisikan dan menerapkan aturan yang mengidentifikasi dan mencatat pelanggaran ambang 
batas (threshold) dan kondisi kejadian (event condition). Menemukan keseimbangan antara 
banyaknya minor event yang tercatat dan significant event yang terjadi sehingga event log tidak 
dipenuhi dengan informasi yang tidak perlu. 

DSS01.03-
4 

Menghasilkan event log dan mempertahankannya untuk beberapa waktu lamanya yang akan 
digunakan untuk membantu dalam investigasi kejadian di kemudian hari. 

DSS01.03-
5 Menetapkan prosedur untuk monitoring event log dan melakukan review secara rutin. 

DSS01.03-
6 

Tiket insiden telah dibuat pada waktu yang tepat saat monitoring mengidentifikasi penyimpangan 
dari ambang batas yang telah ditetapkan. 

D
SS

02
.0

3 

DSS02.03 Verifikasi, Menyetujui dan Memenuhi 
Permintaan Layanan. 
Pilih prosedur permintaan yang tepat dan 
memverifikasi bahwa permintaan layanan memenuhi 
kriteria permintaan didefinisikan. Mendapatkan 
persetujuan, jika diperlukan, dan memenuhi 
permintaan. 

DSS02.03-
1 

Lakukan verifikasi hak untuk menggunakan atau memenuhi permintaan layanan, dimana 
memungkinkan dilakukan perubahan aliran proses yang telah ditetapkan dan perubahan standar 
yang telah ada. 

DSS02.03-
2 

Mendapatkan persetujuan keuangan dan fungsional, jika diperlukan, atau persetujuan untuk 
perubahan standar yang telah disepakati sebelumnya. 

DSS02.03-
3 

Memenuhi permintaan dengan menjalankan prosedur permintaan yang ada dan bila menungkinkan 
menggunakan menu self-help otomatis dan model permintaan standar untuk item yang sering 
diminta. 
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D
SS

05
.0

2 DSS05.02 Mengelola Jaringan dan Konektivitas 
Keamanan. 
Gunakan langkah-langkah keamanan dan prosedur 
manajemen terkait untuk melindungi informasi atas 
semua metode konektivitas. 

DSS05.02-
1 

Berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan bisnis, membangun dan mempertahankan kebijakan 
untuk keamanan konektivitas. 

DSS05.02-
2 

Memungkinkan hanya pihak yang memiliki otorisasi untuk dapat mengakses informasi perusahaan 
dan jaringan perusahaan. Mengkonfigurasi perangkat ini untuk memaksa entri kata sandi. 

DSS05.02-
3 

Menerapkan mekanisme filtering jaringan, seperti firewall dan perangkat lunak intrusion detection, 
dengan kebijakan yang tepat untuk mengontrol inbound dan outbound traffic 

DSS05.02-
4 Mengenkripsi informasi yang dikirimkan menurut klasifikasinya. 

DSS05.02-
5 Terapkan protokol keamanan yang disetujui untuk konektivitas jaringan. 

DSS05.02-
6 Mengkonfigurasi peralatan jaringan dengan cara yang aman. 

DSS05.02-
7 Membangun mekanisme terpercaya untuk mendukung transmisi aman dan penerimaan informasi. 

DSS05.02-
8 Melakukan penetration testing periodik untuk menentukan kecukupan perlindungan jaringan. 

DSS05.02-
9 

Melakukan pengujian berkala dari sistem keamanan untuk menentukan kecukupan perlindungan 
sistem. 

D
SS

05
.0

4 

DSS05.04 Mengelola Identitas Pengguna dan 
Akses Logis. 
Memastikan bahwa semua pengguna memiliki hak 
akses informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis 
mereka dan koordinasi dengan unit bisnis yang 
mengelola hak akses mereka sendiri dalam proses 
bisnis. 

DSS05.04-
1 

Mempertahankan hak akses pengguna sesuai dengan fungsi bisnis dan proses persyaratan. 
Sejajarkan manajemen identitas dan hak akses ke dalam peran dan tanggung jawab yang telah 
didefinisikan, berdasarkan hak istimewa, harus memiliki dan perlu tahu prinsip. 

DSS05.04-
2 

Secara unik mengidentifikasi semua kegiatan pengolahan informasi oleh peran fungsional, 
koordinasi dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa semua peran secara konsisten 
didefinisikan, termasuk peran yang didefinisikan oleh bisnis itu sendiri dalam aplikasi proses 
bisnis. 

DSS05.04-
3 

Mengotentikasi semua akses ke aset informasi berdasarkan klasifikasi keamanan. Koordinasi 
dengan unit bisnis yang mengelola otentikasi dalam aplikasi yang digunakan dalam proses bisnis 
untuk memastikan bahwa otentikasi kontrol telah benar diberikan. 

DSS05.04-
4 

Mengelola semua perubahan hak akses (ciptaan modifikasi dan penghapusan) berlaku pada waktu 
yang tepat hanya berdasarkan persetujuan dan transaksi secara resmi didokumentasikan oleh 
individu manajemen yang ditunjuk. 
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Kode KMP COBIT Kode Aktivitas 

D
SS

05
.0

4 

DSS05.04 Mengelola Identitas Pengguna dan 
Akses Logis. 
Memastikan bahwa semua pengguna memiliki hak 
akses informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis 
mereka dan koordinasi dengan unit bisnis yang 
mengelola hak akses mereka sendiri dalam proses 
bisnis. 

DSS05.04-
5 Pisahkan dan kelola akun pengguna hak istimewa 

DSS05.04-
6 Lakukan tinjauan manajemen secara rutin dari semua akun dan hak terkait. 

DSS05.04-
7 

Memastikan bahwa semua pengguna (internal, eksternal dan sementara) dan aktivitas mereka pada 
sistem IT (aplikasi bisnis, infrastruktur TI, operasi sistem, pengembangan dan pemeliharaan) dapat 
diidentifikasi secara unik. Secara unik mengidentifikasi semua kegiatan pengolahan informasi oleh 
pengguna. 

DSS05.04-
8 Menjaga jejak audit dari akses ke informasi yang diklasifikasikan sebagai highly sensitive. 

D
SS

05
.0

5 

DSS05.05 Mengelola Akses Fisik Ke Aset TI. 
Mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk 
memberikan, batas dan mencabut akses ke lokasi, 
bangunan dan daerah sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
termasuk keadaan darurat. Akses ke tempat, bangunan 
dan daerah harus dibenarkan, resmi, login dan 
dipantau. Ini harus berlaku untuk semua orang yang 
memasuki tempat, termasuk staf, staf sementara, 
klien, vendor, pengunjung atau pihak ketiga lainnya. 

DSS05.05-
1 

Mengelola meminta dan memberikan akses ke fasilitas komputer. Permintaan akses formal akan 
selesai dan disahkan oleh manajemen lokasi IT, dan catatan permintaan dipertahankan. Bentuk 
harus secara khusus mengidentifikasi daerah mana individu diberikan akses. 

DSS05.05-
2 

Pastikan bahwa profil akses tetap saat ini. Akses dasar ke lokasi IT (ruang server, bangunan, 
daerah atau kawasan) pada fungsi tugas dan tanggung jawab. 

DSS05.05-
3 

Log dan memantau semua titik masuk ke lokasi IT. Daftarkan semua pengunjung, termasuk 
kontraktor dan vendor, ke lokasi. 

DSS05.05-
4 

Menginstruksikan semua personil untuk menampilkan identifikasi terlihat di sepanjang waktu. 
Mencegah penerbitan kartu identitas atau lencana tanpa otorisasi yang tepat. 

DSS05.05-
5 

Mengharuskan pengunjung dikawal setiap saat ketika di tempat. Jika tanpa pendamping, individu 
asing yang tidak memakai identifikasi staf diidentifikasi, peringatan petugas keamanan. 

DSS05.05-
6 

Membatasi akses ke situs IT sensitif dengan mendirikan pembatasan perimeter, seperti pagar, 
dinding, dan perangkat keamanan di pintu interior dan eksterior. Pastikan bahwa masuknya 
perangkat rekaman dan memicu alarm jika terjadi akses yang tidak sah. Contoh perangkat tersebut 
termasuk lencana atau kartu kunci, keypad, televisi sirkuit tertutup dan scanner biometrik. 

DSS05.05-
7 Melakukan pelatihan rutin terkait kesadaran keamanan fisik. 

D
SS

05
.0

7 

DSS05.07 Memonitor Infrastruktur Untuk Event 
Yang Berhubungan Dengan Keamanan. 
Menggunakan alat deteksi intrusi, memonitor 
infrastruktur untuk akses yang tidak sah dan 
memastikan bahwa setiap kejadian yang terintegrasi 
dengan pemantauan acara umum dan manajemen 
insiden 

DSS05.07-
1 

Log event terkait keamanan dilaporkan oleh alat pemantauan keamanan infrastruktur, 
mengidentifikasi tingkat informasi yang akan dicatat berdasarkan pertimbangan risiko. 
Mempertahankan mereka untuk jangka waktu yang tepat untuk membantu dalam penyelidikan 
masa depan. 

DSS05.07-
2 

Mendefinisikan dan mengkomunikasikan sifat dan karakteristik insiden terkait keamanan potensial 
sehingga mereka dapat dengan mudah dikenali dan dampaknya dipahami untuk memungkinkan 
respon yang sepadan. 
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Kode KMP COBIT Kode Aktivitas 

D
SS

05
.0

7 

DSS05.07 Memonitor Infrastruktur Untuk Event 
Yang Berhubungan Dengan Keamanan. 
Menggunakan alat deteksi intrusi, memonitor 
infrastruktur untuk akses yang tidak sah dan 
memastikan bahwa setiap kejadian yang terintegrasi 
dengan pemantauan acara umum dan manajemen 
insiden 

DSS05.07-
3 Secara teratur meninjau log peristiwa untuk insiden potensial. 

DSS05.07-
4 

Memelihara prosedur untuk pengumpulan bukti sesuai dengan aturan bukti forensik lokal dan 
memastikan bahwa semua staf yang dibuat sadar akan kebutuhan. 

DSS05.07-
5 

Memastikan bahwa insiden keamanan yang dibuat pada waktu yang tepat ketika pemantauan 
mengidentifikasi insiden keamanan potensial. 

D
SS

06
.0

3 

DSS06.03 Mengelola Peraturan, Tanggung Jawab, 
Hak Akses, dan Tingkat Otoritas 
Mengelola peraturan bisnis, tanggung jawab, tingkat 
otoritas, dan pemisahan tugas yang diperlukan untuk 
mendukung tujuan proses bisnis. Mengizinkan akses 
untuk setiap aset informasi yang berkaitan dengan 
informasi dan proses bisnis, termasuk yang berada di 
bawah pengawasan bisnis, IT, dan pihak ketiga. Hal 
ini menjamin bahwa bisnis mengetahui dimana data 
tersebut dan siapa yang menangani data perusahaan. 

DSS06.03-
1 

Mengalokasikan peran dan tanggung jawab berdasarkan deskripsi kerja yang disetujui dan 
dialokasikan untuk proses bisnis. 

DSS06.03-
2 

Mengalokasikan tingkat kewenangan untuk persetujuan transaksi, batasan dan untuk setiap 
keputusan lain yang berkaitan dengan proses bisnis, berdasarkan peran kerja yang telah disetujui. 

DSS06.03-
3 

 Hanya mengalokasikan hak akses berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan 
aktivitas pekerjaan, berdasarkan pada peran kerja yang telah ditentukan. 

 Menghapus atau merevisi hak akses sesegera mungkin jika terjadi perubahan peran atau 
anggota staf telah meninggalkan area proses bisnis. 

 Melakukan peninjauan secara berkala untuk memastikan bahwa akses saat ini telah sesuai 
untuk kebutuhan bisnis dan teknologi, serta untuk menangani ancaman dan risiko bisnis. 

DSS06.03-
4 

Mengalokasikan peran dan tanggung jawab untuk kegiatan yang bersifat sensitif sehingga terdapat 
pemisahan tugas yang jelas. 

DSS06.03-
5 

 Memberikan kesadaran dan pelatihan tentang peran dan tanggung jawab secara teratur sehingga 
setiap staff dapat memahami tanggung jawab yang mereka miliki. 

 Memberikan kesadaran akan pentingnya kontrol, integritas, dan kerahasiaan informasi 
perusahaan dalam bentuk apapun. 

DSS06.03-
6 

Melakukan peninjauan secara periodik terhadap ketentuan akses kontrol untuk memastikan bahwa 
semua hak akses yang valid dan selaras dengan peran para staf yang telah dialokasikan. 
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Lampiran 2 Pemetaan Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 Dalam Lima 
Pendekatan Pengelolaan Firewall DEPKOMINFO. 

No Kode 

Lima Pendekatan 
Bertahap 

Pe
re

nc
an

aa
n 

K
on

fig
ur

as
i 

Pe
ng

uj
ia

n 

D
ep

lo
ym

en
t 

Pe
ra

w
at

an
 

1 PCI-1.1.1 √  √   
2 PCI-1.1.2   √   
3 PCI-1.1.3   √   
4 PCI-1.2.1 √  √   
5 PCI-1.2.2   √   
6 PCI-1.3.1 √  √   
7 PCI-1.4.1  √ √   
8 PCI-1.4.2   √   
9 PCI-1.4.3   √   
10 PCI-1.5.1 √  √   
11 PCI-1.5.2   √   
12 PCI-1.6.1 √  √   
13 PCI-1.6.2   √   
14 PCI-1.6.3   √   
15 PCI-1.7.1 √    √ 
16 PCI-1.7.2     √ 
17 PCI-2.1.1  √ √   
18 PCI-2.1.2  √ √   
19 PCI-2.1.3  √ √   
20 PCI-2.2.1  √    
21 PCI-2.2.2  √    
22 PCI-2.3.1  √ √   
23 PCI-2.3.2  √ √   
24 PCI-3.1.1  √ √    
25 PCI-3.2.1  √ √   
26 PCI-3.3.1  √ √   
27 PCI-3.4.1  √ √   
28 PCI-3.5.1  √ √   
29 PCI-3.6.1  √ √   
30 PCI-3.7.1 √ √ √   
31 PCI-3.8.1  √ √   
32 PCI-3.8.2   √   
33 PCI-4.1.1  √ √   
34 PCI-4.1.2   √   
35 PCI-5.1.1    √ √ 
36 APO01.08-1     √ 
37 APO01.08-2     √ 
38 APO01.08-3     √ 
39 APO01.08-4     √ 
40 APO01.08-5     √ 
41 APO03.02-1 √     
42 APO03.02-2 √     
43 APO03.02-3 √     
44 APO03.02-4 √     
45 APO03.02-5 √     
46 APO03.02-6 √     
47 APO03.02-7 √     
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48 APO03.02-8 √     
49 APO03.02-9 √     
50 APO12.01-1 √     
51 APO12.01-2 √     
52 APO12.01-3 √     
53 APO12.01-4 √     
54 APO12.01-5 √     
55 APO12.01-6 √     
56 BAI03.03-1 √     
57 BAI03.03-2 √     
58 BAI03.03-3 √     
59 BAI03.03-4 √     
60 BAI03.03-5 √     
61 BAI03.03-6 √     
62 BAI03.05-1 √     
63 BAI03.05-2 √     
64 BAI03.05-3 √     
65 BAI03.05-4 √     
66 BAI03.05-5 √     
67 BAI03.05-6   √   
68 BAI03.05-7 √     
69 BAI03.05-8 √     
70 BAI03.10-1     √ 
71 BAI03.10-2     √ 
72 BAI03.10-3     √ 
73 BAI03.10-4     √ 
74 BAI03.10-5     √ 
75 BAI06.01-1    √  
76 BAI06.01-2    √  
77 BAI06.01-3    √  
78 BAI06.01-4    √  
79 BAI06.01-5    √  
80 BAI06.01-6    √  
81 BAI06.01-7    √  
82 BAI07.03-1   √   
83 BAI07.03-2   √   
84 BAI07.03-3   √   
85 BAI07.03-4   √   
86 BAI07.03-5   √   
87 BAI07.03-6   √   
88 BAI07.03-7   √   
89 BAI07.03-8   √   
90 BAI07.05-1   √   
91 BAI07.05-2   √   
92 BAI07.05-3   √   
93 BAI07.05-4   √   
94 BAI07.05-5   √   
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95 BAI07.05-6   √   
96 BAI07.05-7   √   
97 BAI07.05-8   √   
98 BAI07.05-9   √   
99 BAI07.05-10   √   

100 BAI07.05-11   √   
101 BAI10.01-1 √     
102 BAI10.01-2 √     
103 BAI10.02-1  √    
104 BAI10.02-2  √    
105 BAI10.03-1  √    
106 BAI10.03-2  √    
107 BAI10.03-3  √    
108 BAI10.03-4  √    
109 DSS01.03-1     √ 
110 DSS01.03-2     √ 
111 DSS01.03-3     √ 
112 DSS01.03-4     √ 
113 DSS01.03-5     √ 
114 DSS01.03-6     √ 
115 DSS02.03-1 √     
116 DSS02.03-2 √     
117 DSS02.03-3 √     
118 DSS05.02-1    √  
119 DSS05.02-2    √  
120 DSS05.02-3  √ √   
121 DSS05.02-4  √    
122 DSS05.02-5 √     
123 DSS05.02-6  √    
124 DSS05.02-7  √    
125 DSS05.02-8     √ 
126 DSS05.02-9     √ 
127 DSS05.04-1    √  
128 DSS05.04-2     √ 
129 DSS05.04-3     √ 
130 DSS05.04-4 √     
131 DSS05.04-5 √    √ 
132 DSS05.04-6     √ 
133 DSS05.04-7 √     
134 DSS05.04-8     √ 
135 DSS05.05-1     √ 
136 DSS05.05-2     √ 
137 DSS05.05-3     √ 
138 DSS05.05-4     √ 
139 DSS05.05-5     √ 
140 DSS05.05-6     √ 
141 DSS05.05-7     √ 
142 DSS05.07-1     √ 
143 DSS05.07-2     √ 
144 DSS05.07-3     √ 
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145 DSS05.07-4     √ 
146 DSS05.07-5     √ 
147 DSS06.03-1 √     
148 DSS06.03-2 √     
149 DSS06.03-3 √     
150 DSS06.03-4 √     
151 DSS06.03-5 √     
152 DSS06.03-6 √    √ 
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Lampiran 3 Pemetaan Aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5 Terhadap 
Item – Item Pernyataan Yang Digunakan Dalam Menyusun Langkah Kerja 
Pengelolaan Firewall 

No Daftar Langkah Kerja Keterangan Kode 
Aktivitas 

TAHAP PERENCANAAN 

1 

Buat dan tetapkan sebuah metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan, menklasifikasikan dan menganalisis data terkait 
ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi. Perhatikan 
berbagai jenis kejadian, dan faktor-faktor ancaman dan kerentanan 
sistem informasi 

APO12.01-1 TPR-01 

2 

a) Simpan data ancaman kerentanan sistem informasi yang 
relevan di dalam lingkungan operasional internal dan eksternal 
yang berperan penting dalam pengelolaan risiko. 

APO12.01-2 
APO12.01-3 

TPR-2A 

b) Buat catatan rekaman terkait risiko ancaman dan kerentanan 
sistem informasi yang terjadi. TPR-2B 

c) Analisis dan review catatan rekaman terkait risiko ancaman 
dan kerentanan sistem informasi yang terjadi secara rutin. TPR-2C 

3 
Lakukan pencatatan untuk setiap kejadian, masalah dan proses 
pengelolaan risiko ancaman dan kerentanan sistem informasi yang 
berdampak tehadap pencapaian manfaat TI. 

APO12.01-4 TPR-03 

4 

a) Lakukan proses identifikasi penyebab dan dampak risiko 
ancaman dan kerentanan sistem informasi. 

APO12.01-5 
TPR-4A 

b) Catat, analisis dan evaluasi penyebab dan dampak risiko 
kerentanan sistem informasi secara berkala. TPR-4B 

5 

Lakukan analisis dan identifikasi secara rutin terkait isu risiko 
kerentanan sistem informasi baru, yang muncul untuk 
mendapatkan informasi tentang faktor risiko internal maupun 
external. 

APO12.01-6 TPR-05 

6 

Lakukan pengembangan proses bisnis, jasa penunjang, aplikasi 
dan infrastruktur serta repositori informasi berdasarkan 
kesepakatan pada spesifikasi, fungsional bisnis dan persyaratan 
secara teknis terkait pengimplementasian firewall. 

BAI03.03-1 TPR-06 

7 

Ketika pihak ketiga (vendor) yang terlibat dalam pengembangan 
dan pembangunan firewall, maka pastikan bahwa maintenance, 
support, standar pengembangan dan perizinan terkait 
pengembangan dan pembangunan firewall telah ditangani dan 
ditaati dalam kontrak. 

BAI03.03-2 TPR-07 

8 

a) Lacak permintaan perubahan jaringan, desain jaringan, kinerja 
firewall dan kualitas tinjauan firewall. 

BAI03.03-3 
TPR-8A 

b) Pastikan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkena 
dampak dari pengimplementasian firewall. TPR-8B 

9 
Lakukan verifikasi terkait hak untuk menggunakan atau memenuhi 
permintaan layanan, dimana memungkinkan dilakukan perubahan 
pada alur proses dan standar yang telah ditetapkan. 

DSS02.03-1 TPR-09 

10 

a) Buat prosedur untuk menyetujui semua perubahan pada 
koneksi jaringan.  

PCI-1.1 
BAI10.01-1 

TPR-10A 

b) Tentukan dan setujui ruang lingkup (scope) dan tingkat rincian 
manajemen konfigurasi (seperti layanan mana yang akan 
dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable mana yang 
akan diikutsertakan dalam scope manajemen konfigurasi). 

TPR-10B 

11 Dapatkan persetujuan keuangan dan persetujuan secara fungsional 
untuk permintaan perubahan manajemen jaringan. DSS02.03-2 TPR-11 
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No Daftar Langkah Kerja Keterangan Kode 
Aktivitas 

TAHAP PERENCANAAN 

12 

Memenuhi permintaan perubahan manajemen jaringan dengan 
menjalankan prosedur permintaan perubahan yang ada dan bila 
menungkinkan menggunakan menu self-help otomatis dan model 
permintaan standar untuk item yang sering diminta. 

DSS02.03-3 TPR-12 

13 

a) Buat dokumen komponen solusi terkait kemampuan firewall. 
Dokumen komponen solusi terkait kemampuan firewall harus 
sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

BAI03.03-4 
PCI-1.6 

TPR-13A 

b) Buat dokumentasi penyesuaian bisnis untuk menggunakan 
semua layanan, protokol, dan port yang dibuka, termasuk 
dokumentasi fitur keamanan yang diterapkan pada protokol 
yang dianggap tidak aman. Contoh layanan protokol atau port 
yang tidak aman antara lain : FTP, Telnet, POP3, IMAP, 
SNMP v1 dan v2 

TPR-13B 

14 

Lakukan penilaian dampak solusi kustomisasi dan konfigurasi 
terkait kemampuan firewall pada kinerja aplikasi yang ada, sistem 
operasi dan infrastruktur lainnya. Konfigurasi firewall diperoleh 
untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis. 

BAI03.03-5 
BAI03.05-7 TPR-14 

15 

a) Pastikan bahwa tanggung jawab untuk menggunakan firewall 
dalam keamanan informasi, telah jelas dan dipahami oleh 
orang-orang yang mengembangkan dan mengintegrasikan 
firewall.  

BAI03.03-6 
TPR-15A 

b) Lakukan pemantauan dan evaluasi pada saat proses integrasi. TPR-15B 

16 

a) Lakukan pengintegrasian dan pengkonfigurasian firewall 
sesuai dengan spesifikasi dari persyaratan mutu.  

BAI03.05-1 
BAI03.05-2 
BAI03.05-5 

TPR-16A 

b) Lakukan pertimbangan terhadap peran pengguna, stakeholder 
bisnis dan pemilik proses dalam konfigurasi proses bisnis. TPR-16B 

c) Lengkapi dan perbarui proses bisnis serta operasional manual, 
jika diperlukan perubahan pada area bisnis lain di jaringan 
dengan mempertimbangkan pengaruh yang ditimbulkan 
terhadap proses bisnis. 

TPR-16C 

17 

Lakukan pertimbangan terkait semua persyaratan pengendalian 
informasi yang relevan dalam pengintegrasian dan 
pengkonfigurasian firewall pada  proses bisnis, termasuk 
pelaksanaan kontrol keamanan firewall sehingga pengolahan 
firewall akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan auditable. 

BAI03.05-3 TPR-17 

18 
Lakukan proses audit selama konfigurasi dan integrasi firewall 
berlangsung untuk melindungi sumber daya dan menjamin 
ketersediaan (availability) dan integritas (keutuhan data). 

BAI03.05-4 TPR-18 

19 

Tentukan daftar semua layanan dan port serta penggunaannya 
masing masing untuk mendukung proses bisnis. Misalnya, 
hypertext transfer protocol (HTTP) dan secure socket layer (SSL), 
secure shell (SSH), dan virtual private network (VPN) protokol 
untuk sasaran kelompok internal maupun eksternal yang relevan 
berdasarkan kebutuhan bisnis. 

BAI03.05-8 
DSS05.02-5 TPR-19 

20 

Bangun dan jaga model manajemen konfigurasi, termasuk 
informasi tentang jenis configuration item (CI), atribut 
configuration item, jenis hubungan, atribut hubungan dan kode 
status (status code). 

BAI10.01-2 TPR-20 

21 

a) Pertahankan repositori topologi jaringan yang mengandung 
standar, relasi, dependencies and views untuk memungkinkan 
keseragaman organisasi dan pemeliharaan arsitektur topologi 
jaringan.  

APO03.02-1 
APO03.02-4 

PCI-1.2.1 
TPR-21A 
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No Daftar Langkah Kerja Keterangan Kode 
Aktivitas 

TAHAP PERENCANAAN 

21 

b) Pastikan bahwa topologi jaringan telah menggambarkan semua 
koneksi antara server dengan seluruh jaringan yang lain 
termasuk jaringan nirkabel. PCI-1.3.1 

DSS05.04-7 

TPR-21B 

c) Buat data flow diagram yang menunjukkan bahwa data 
pengguna dapat diakses dari seluruh sistem dan jaringan. TPR-21C 

22 

a) Pilih sudut pandang referensi dari repositori topologi jaringan 
yang akan memungkinkan arsitek untuk menunjukkan 
bagaimana kepentingan stakeholder sedang dibahas dalam 
arsitektur. Untuk setiap sudut pandang, pilih model yang 
dibutuhkan untuk mendukung pandangan khusus yang 
diperlukan.  

APO03.02-2 
APO03.02-3 

PCI-3.7.1 

TPR-22A 

b) Letakkan komponen sistem yang menyimpan data pengguna 
(seperti database) di zona jaringan internal, dipisahkan dengan 
DMZ dan untrusted networks lainnya. 

TPR-22B 

23 

a) Pertahankan model topologi jaringan sebagai bagian dari 
baseline. 

APO03.02-5 
APO03.02-6 

TPR-23A 

b) Lakukan pendokumentasian terkait manajemen jaringan.  TPR-23B 

c) Lakukan pendefinisian peran dan tanggung jawab dari para 
stakeholder, pengambil keputusan, pemilik, dan pengguna 
layanan.  

TPR-23C 

d) Menjaga model arsitektur topologi jaringan sebagai bagian dari 
baseline, agar selalu konsisten dengan strategi perusahaan 
untuk mengoptimalkan penggunaan informasi yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan. 

TPR-23D 

24 

a) Lakukan verifikasi model arsitektur jaringan untuk menjaga 
akurasi dan konsistensi internal. 

APO03.02-7 

TPR-24A 

b) Lakukan analisis kesenjangan antara baseline dan target. TPR-24B 

c) Prioritaskan kesenjangan dan tentukan komponen baru atau 
komponen modifikasi yang harus dikembangkan untuk target 
arsitektur jaringan.  

TPR-24C 

d) Mengatasi dampak potensial seperti tidak kompatibel, 
inkonsistensi atau konflik dalam arsitektur jaringan. TPR-24D 

25 
Lakukan review secara formal kepada stakeholder dengan 
memeriksa arsitektur jaringan dan membuat dokumen terkait 
definisi kinerja arsitektur jaringan. 

APO03.02-8 
APO03.02-9 TPR-25 

26 

a) Alokasikan deskripsi group, peran, tanggung jawab, tingkat 
dan batasan kewenangan berdasarkan deskripsi kerja. 

DSS06.03-1 
DSS06.03-2 

PCI-1.5 

TPR-26A 

b) Setujui pengalokasian deskripsi group, peran, tanggung jawab, 
tingkat dan batasan kewenangan  untuk komponen manajemen 
jaringan kedalam standar konfigurasi firewall dan router. 

TPR-26B 

c) Dokumentasikan standar konfigurasi firewall dan router yang 
mencakup deskripsi group, peran, tanggung jawab, tingkat dan 
batasan kewenangan 

TPR-26C 

27 

a) Alokasikan hak akses berdasarkan dengan apa yang 
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan manajemen 
jaringan, berdasarkan pada peran kerja yang telah ditentukan 
dan lakukan pemisahan terhadap akun pengguna hak istimewa  

DSS06.03-3 
DSS05.04-4 
DSS05.04-5 

TPR-27A 
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27 

b) Lakukan penghapusan atau merevisi hak akses sesegera 
mungkin jika terjadi perubahan peran atau anggota staf 
manajemen jaringan yang telah meninggalkan area proses 
bisnis. DSS06.03-3 

DSS05.04-4 
DSS05.04-5 

TPR-27B 

c) Lakukan peninjauan secara berkala untuk memastikan bahwa 
akses saat ini telah sesuai untuk kebutuhan bisnis dan 
teknologi, serta untuk menangani ancaman dan risiko 
kerentanan sistem informasi. 

TPR-27C 

28 Alokasikan peran dan tanggung jawab untuk kegiatan yang 
bersifat sensitif sehingga terdapat pemisahan tugas yang jelas. DSS06.03-4 TPR-28 

29 

a) Memberikan kesadaran dan pelatihan tentang peran dan 
tanggung jawab secara teratur sehingga setiap staff dapat 
memahami tanggung jawab yang mereka miliki.  DSS06.03-5 

TPR-29A 

b) Memberikan kesadaran akan pentingnya kontrol, integritas, 
dan kerahasiaan informasi perusahaan dalam bentuk apapun. TPR-29B 

30 

a) Alokasikan kebutuhan terkait peninjauan firewall dan 
konfigurasi router setiap enam bulan sekali. 

PCI-1.7.1 
DSS06.03-6 

TPR-30A 

b) Lakukan peninjauan secara periodik terhadap ketentuan akses 
kontrol untuk memastikan bahwa semua hak akses yang valid 
dan selaras dengan peran para staf yang telah dialokasikan. 

TPR-30B 

TAHAP KONFIGURASI 

1 Lakukan identifikasi dan pengklasifikasian configuration item 
serta isi repository BAI10.02-1 TKF-01 

2 

a) Buat, review dan setujui baseline konfigurasi router secara 
formal. 

BAI10.02-2 
DSS05.02-6 
PCI-2.2.1 
PCI-2.2.2 

TKF-2A 

b) Pastikan file konfigurasi router tersimpan secara aman dari 
unauthorized access dan telah tersinkronisasi, misalnya, file 
konfigurasi yang sedang berjalan (router berjalan secara 
normal) dan file konfigurasi start-up (digunakan ketika mesin 
boot ulang), adalah sama dan telah terkonfigurasi secara aman. 

TKF-2B 

3 

Buat dan tetapkan sebuah standar terkait firewall dan konfigurasi 
router yang mengidentifikasikan batasan antara inbound dan 
outbound traffic yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 
Inbound dan outbound traffic yang digunakan hanya terbatas 
dengan apa yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 

DSS05.02-3 
PCI-1.4.1 
PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-7 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 

TKF-03 

4 
Buat sebuah standar konfigurasi firewall yang mencakup seluruh 
persyaratan untuk firewall di setiap koneksi internet dan DMZ 
serta zona jaringan internal. 

TKF-04 

5 

Lakukan pemasangan perimeter firewall diantara jaringan nirkabel 
dan lingkungan data pengguna untuk memberi akses kedalam 
lingkungan data pengguna hanya kepada user yang terotorisasi. 
Perimeter firewall digunakan untuk mendukung kebutuhan dan 
tujuan bisnis organisasi. 

TKF-05 

6 
Implementasikan DMZ untuk membatasi inbound traffic, hanya 
untuk komponen sistem yang terotorisasi menyediakan layanan, 
protokol dan port agar dapat diakses oleh publik, 

TKF-06 

7 

Bangun mekanisme terpercaya untuk mendukung transmisi yang 
aman dan penerimaan informasi dengan cara : 
a) Tetapkan DMZ untuk membatasi inbound traffic hanya untuk 

komponen sistem yang terotorisasi menyediakan layanan,  

TKF-07 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

No Daftar Langkah Kerja Keterangan Kode 
Aktivitas 

TAHAP KONFIGURASI 

7 

protokol dan port agar dapat diakses oleh publik. 
b) Tetapkan batasan pada alamat IP dalam DMZ untuk inbound 

internet traffic. 
c) Tidak memberikan akses secara langsung pada koneksi 

inbound atau outbound untuk traffic antara internet dan 
lingkungan data pengguna. 

d) Implementasikan tindakan anti spoofing untuk mendeteksi dan 
memblokir source IP address tiruan yang masuk ke dalam 
jaringan. Mialnya, blok traffic yang berasal dari internet 
dengan menggunakan internal source address. 

e) Melarang outbound traffic yang tidak terotorisasi dari 
lingkungan data pengguna ke Internet. 

f) Lakukan stateful inspection atau dikenal sebagai dynamic 
packet filtering. Artinya, hanya koneksi dari sesi komunikasi 
yang terbentuk yang diperbolehkan masuk ke jaringan. 

g) Menempatkan komponen sistem yang menyimpan data 
pengguna (seperti database) di zona jaringan internal, 
dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks lainnya. 

h) Tidak memberitahukan keberadaan sebuah jaringan dengan 
private IP address dan informasi routing terkait jaringan 
tersebut kepada pihak yang tidak terotorisasi. 

DSS05.02-3 
PCI-1.4.1 
PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-7 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 

TKF-07 

8 
Install firewall pada perangkat lunak untuk setiap perangkat 
mobile milik karyawan yang terhubung ke Internet saat berada di 
jaringan luar. 

BAI10.02-2 
PCI-4.1.1 TKF-08 

9 Mengenkripsi informasi yang dikirimkan menurut klasifikasinya. DSS05.02-4 TKF-09 

10 Identifikasi semua perubahan pada configuration item secara 
teratur. BAI10.03-1 TKF-10 

11 
Review perubahan configuration item yang diusulkan dan 
bandingkan terhadap baseline untuk memastikan kelengkapan dan 
keakuratannya. 

BAI10.03-2 TKF-11 

12 Perbarui rincian konfigurasi untuk perubahan yang telah disetujui 
pada configuration item. BAI10.03-3 TKF-12 

13 Buat, review, dan setujui perubahan baseline konfigurasi kapan 
pun jika diperlukan. BAI10.03-4 TKF-13 

TAHAP PENGUJIAN 

1 

Buat dan dokumentasikan rencana pengujian semua koneksi 
jaringan dan perubahan pada firewall dan konfigurasi router yang 
sejalan dengan standar organisasi. Dalam membuat dokumen 
perencanaan pengujian perhatikan beberapa hal, antara lain : 
a) Lakukan komunikasi dan konsultasi dengan business process 

owner serta stakeholder TI  yang tepat. 
b) Dokumen perencanaan pengujian harus mencakup persyaratan 

untuk kinerja sistem, stress, usability, pilot testing dan security 
testing. 

c) Pastikan bahwa rencana pengujian telah mencerminkan 
penilaian risiko dari perubahan pada firewall dan konfigurasi 
router. 

d) Berdasarkan penilaian risiko kegagalan sistem dan kesalahan 
implementasi saat dilakukannya perubahan pada firewall dan 
konfigurasi router, maka perencanaan pengujian harus 
mencakup persyaratan untuk kinerja sistem, stress, usability, 
pilot testing dan security testing. 

PCI-1.1 
BAI07.03-1 
BAI07.03-2 
BAI07.03-3 
BAI07.03-4 
BAI07.03-5 
BAI07.03-6 
BAI07.03-7 

TPJ-01 
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1 

e) Semua kebutuhan fungsional dan teknis harus dilakukan 
pengujian. 

f) Rencana pengujian telah memenuhi kebutuhan potensial untuk 
akreditasi hasil proses pengujian secara internal maupun 
eksternal (seperti memenuhi peraturan keuangan). 

g) Rencana pengujian telah mengidentifikasi sumber daya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil 
pengujian. Contoh sumber daya yang diperlukan adalah 
pembuatan lingkungan pengujian dan menggunakan waktu staf 
untuk melakukan beberapa pengujian, termasuk kemungkinan 
penggantian sementara staf penguji dalam lingkungan produksi 
atau pengembangan. Pastikan bahwa stakeholder 
diinformasikan tentang implikasi penggunaan sumber daya 
dari rencana pengujian. 

h) Rencana pengujian telah mengidentifikasi fase pengujian yang 
sesuai dengan persyaratan operasional dan lingkungan. Contoh 
fase pengujian tersebut meliputi pengujian unit, pengujian 
sistem, uji integrasi, UAT (user acceptance test), uji kinerja, 
stress test, pengujian konversi data, security test, uji kesiapan 
operasional, dan backup and recovery test. 

i) Dalam rencana pengujian harus mempertimbangkan persiapan 
pengujian (termasuk persiapan lokasi), persyaratan pelatihan, 
instalasi atau update dari lingkungan pengujian, merencanakan 
/ melakukan / mendokumentasikan / mempertahankan test 
case, error dan penanganan masalah, koreksi dan eskalasi, 
serta persetujuan formal. 

j) Tetapkan kriteria yang jelas untuk mengukur keberhasilan dari 
setiap tahap pengujian yang dilakukan pada dokumen rencana 
pengujian. Konsultasikan dengan busines process owner dan 
stakeholder TI untuk mendefinisikan kriteria keberhasilan 
tersebut.  

k) Tentukan prosedur perbaikan apabila kriteria keberhasilan 
tidak terpenuhi (misalnya, dalam kasus kegagalan yang 
signifikan pada tahap pengujian, rencana pengujian tersebut 
memberikan petunjuk tentang apakah akan melanjutkan ke 
tahap berikutnya, menghentikan atau menunda pelaksanaan 
pengujian). 

PCI-1.1 
BAI07.03-1 
BAI07.03-2 
BAI07.03-3 
BAI07.03-4 
BAI07.03-5 
BAI07.03-6 
BAI07.03-7 

TPJ-01 

2 

a) Pastikan bahwa semua rencana pengujian koneksi jaringan, 
perubahan pada firewall dan konfigurasi router diuji dan 
disetujui oleh para stakeholder, termasuk busines process 
owner dan stakeholder TI, yang sesuai. Contoh stakeholder 
tersebut adalah manajer pengembangan aplikasi, manajer 
proyek dan pengguna akhir proses bisnis. BAI07.03-8 

PCI-1.1.1 
PCI-1.1.2 
PCI-1.1.3 

TPJ-2A 

b) Ambil sebuah sample koneksi jaringan untuk memverifikasi 
bahwa pengujian, persetujuan koneksi jaringan serta perubahan 
firewall dan konfigurasi router telah disetujui dan diuji.  

TPJ-2B 

c) Lakukan identifikasi terhadap perubahan terbaru, yang 
dilakukan pada firewall dan konfigurasi router, kemudian 
bandingkan dengan catatan perubahan. 

TPJ-2C 

3 

Lakukan pemeriksaan terhadap topologi jaringan dengan cara : 
a) Periksa topologi jaringan dan amati konfigurasi jaringan. 

Verifikasi bahwa topologi jaringan yang ada telah 
mendokumentasikan semua koneksi ke server, termasuk 
jaringan nirkabel. 

b) Pastikan bahwa topologi jaringan selalu up to date. 
c) Periksa data flow diagram untuk memverifikasi bahwa  

 TPJ-03 
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3 

topologi jaringan telah menunjukkan data pengguna dapat 
diakses dari seluruh sistem dan jaringan. 

d) Pastikan bahwa data flow diagram saat ini selalu up to date 
dan terus di perbaharui jika terjadi perubahan pada lingkungan. 

e) Pastikan bahwa topologi jaringan saat ini telah sesuai dengan 
standar konfigurasi firewall yang telah ditetapkan. 

PCI-1.2.1 
PCI-1.2.2 
PCI-1.3.1 
PCI-1.4.2 
PCI-1.4.1 
PCI-1.4.3 
PCI-1.5.1 
PCI-1.5.2 
PCI-1.6.1 
PCI-1.6.2 
PCI-1.6.3 
PCI-2.1 

PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 
PCI-3.8.2 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-3 
PCI-4.1.1 
PCI-4.1.2 

TPJ-03 

4 

Lakukan pemeriksaan terhadap standar konfigurasi firewall dan 
router dengan cara : 
a) Periksa standar konfigurasi firewall dan pastikan bahwa 

standar konfigurasi firewall mencakup seluruh persyaratan 
untuk firewall di setiap koneksi internet dan antara DMZ dan 
zona jaringan internal. 

b) Amati konfigurasi jaringan, untuk memastikan apakah firewall 
telah terpasang disetiap koneksi internet dan diantara DMZ 
serta zona jaringan internal. 

c) Pastikan apakah standar konfigurasi firewall dan router telah 
mencakup deskripsi groups, peran dan tanggung jawab untuk 
komponen manajemen jaringan. 

d) Pastikan bahwa peran dan tanggung jawab yang ditugaskan 
telah sesuai seperti apa yang telah didokumentasikan. 

e) Pastikan bahwa standar konfigurasi firewall dan router telah 
memiliki dokumentasi dari daftar semua layanan dan port serta 
penggunaannya masing masing untuk mendukung proses 
bisnis. misalnya, hypertext transfer protocol (HTTP) dan 
secure socket layer (SSL), secure shell (SSH), dan virtual 
private network (VPN) protokol. 

f) Lakukan identifikasi layanan yang tidak aman, protokol, serta 
port yang terbuka dan pastikan apakah fitur keamanan telah 
didokumentasikan untuk setiap layanan. 

g) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah fitur keamanan yang terdokumentasi 
telah diimplementasikan pada setiap layanan yang dianggap 
tidak aman, protokol, serta port yang terbuka. 

h) Periksa dan verifikasi standar konfigurasi firewall dan router 
untuk memastikan bahwa inbound dan outbound traffic yang 
diperlukan untuk lingkungan data pengguna telah 
diidentifikasi. 

i) Periksa dan verifikasi standar konfigurasi firewall dan router 
untuk memastikan bahwa inbound dan outbound traffic yang 
digunakan hanya terbatas dengan apa yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna. 

j) Pastikan apakah semua inbound dan outbound traffic pada 
pernyataan (i) ditolak secara eksplisit atau secara implisit 
ditolak setelah mengikuti pernyataan. 

k) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah DMZ telah diimplementasikan untuk 
membatasi inbound traffic, hanya untuk komponen sistem 
yang terotorisasi menyediakan layanan, protokol dan port agar 
dapat diakses oleh publik. 

l) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah lalu lintas Internet masuk adalah 
terbatas pada alamat IP didalam DMZ. 

m) Pastikan standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa koneksi inbound atau outbound secara 
langsung tidak diberikan atau dilarang pada traffic antara 
internet antara internet dan lingkungan data pengguna. 

n) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk mem-  

TPJ-04 
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4 

verifikasi bahwa tindakan anti spoofing telah 
diimplementasikan, misalnya alamat internal tidak bisa lewat 
dari internet ke dalam DMZ. 

o) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa hanya benar – benar outbound traffic 
yang terotorisasi yang diperbolehkan dari lingkungan data 
pengguna ke Internet. 

p) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah firewall melakukan stateful inspection 
(dynamic packet filtering). (hanya koneksi dari sesi 
komunikasi yang terbentuk yang diperbolehkan masuk, dan 
hanya jika koneksi tersebut terkait dengan sesi sebelumnya). 

q) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah komponen sistem yang menyimpan data 
pengguna berada pada zona jaringan internal, dipisahkan 
dengan DMZ dan untrusted networks lainnya. 

r) Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah terdapat metode yang diterapkan untuk 
mencegah terbukanya keberadaan jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing terkait jaringan tersebut ke 
internet. 

s) Periksa dokumentasi standar konfigurasi firewall dan router 
untuk memverifikasi apakah setiap pengungkapan jaringan 
dengan private IP address dan informasi routing terkait 
jaringan tersebut kepada entitas eksternal telah diotorisasi. 

PCI-1.2.1 
PCI-1.2.2 
PCI-1.3.1 
PCI-1.4.2 
PCI-1.4.1 
PCI-1.4.3 
PCI-1.5.1 
PCI-1.5.2 
PCI-1.6.1 
PCI-1.6.2 
PCI-1.6.3 
PCI-2.1 

PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 
PCI-3.8.2 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-3 
PCI-4.1.1 
PCI-4.1.2 

TPJ-04 

5 

Lakukan pemeriksaan terhadap perimeter firewall yang telah 
diterapkan dengan cara : 
a) Pastikan dan verifikasi apakah perimeter firewall telah 

terpasang diantara setiap jaringan nirkabel dengan lingkungan 
data pengguna. 

b) Verifikasi apakah firewall tersebut hanya memberi akses 
kepada pengguna yang terotorisasi antara lingkungan nirkabel 
dan lingkungan data pengguna. 

TPJ-05 

6 

a) Pastikan bahwa semua perangkat mobile dan perangkat pribadi 
lainnya milik karyawan yang digunakan untuk terkoneksi ke 
internet ketika berada di jaringan luar (misalnya, laptop yang 
digunakan oleh karyawan) dan perangkat tersebut digunakan 
untuk mengakses jaringan internal telah terinstal firewall 
software. 

TPJ-6A 

b) Pastikan telah terdapat pengaturan konfigurasi spesifik yang 
didefinisikan untuk firewall software pribadi. Firewall 
software pribadi dikonfigurasi agar tidak dapat diubah oleh 
pengguna perangkat mobile milik karyawan atau perangkat 
pribadi lainnya. 

TPJ-6B 

7 
Lakukan pengujian terkait interoperabilitas firewall (Jumlah 
maksimum koneksi simultan dan throughput yang disupport oleh 
firewall). 

BAI03.05-6 TPJ-07 

8 

Lakukan review terhadap log error jaringan yang ditemukan 
dalam proses pengujian yang dilakukan oleh tim development. 
Lakukan verifikasi bahwa semua error telah diperbaiki atau secara 
formal dapat diterima. 

BAI07.05-1 TPJ-08 

9 a) Lakukan evaluasi terhadap penerimaan akhir (final 
acceptance) dibandingkan dengan kriteria keberhasilan. BAI07.05-2 TPJ-9A 
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b) Interpretasikan hasil pengujian penerimaan akhir tersebut. 
Hasil pengujian disajikan dalam bentuk yang mudah 
dimengerti oleh process business owner dan TI sehingga suatu 
review dapat diinformasikan dan evaluasi dapat dilakukan. 

BAI07.05-2 TPJ-9B 

10 

Tetapkan sebuah proses untuk menyetujui penerimaan dengan 
menandatangani secara formal oleh business process owner, pihak 
ketiga yang terkait dan stakeholder TI sebelum penerapan firewall 
dilakukan. 

BAI07.05-3 TPJ-10 

11 

Dalam melakukan pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router, perhatikan ketentuan sebagai 
berikut : 
a) Pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, firewall dan 

konfigurasi router dilakukan sesuai dengan rencana pengujian. 
b) Pengujian koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router 

telah dirancang dan dilakukan oleh kelompok penguji 
independen dari tim development. 

c) Lakukan pertimbangan sejauh mana business process owner 
dan pengguna akhir terlibat dalam kelompok penguji. 

d) Pengujian dilakukan hanya pada lingkungan pengujian. 

BAI07.05-4 TPJ-11 

12 

Ketika melakukan pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall 
dan router pastikan bahwa : 
a) Pengujian dan hasil pengujian yang diharapkan telah sesuai 

dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dan diatur dalam 
rencana pengujian. 

b) Pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall dan router 
telah memper- timbangkan dan menggunakan instruksi 
pengujian yang jelas (script). 

c) Kelompok penguji independen telah menilai dan menyetujui 
setiap test script untuk memastikan apakah test script tersebut 
telah memadai dalam memenuhi kriteria keberhasilan 
pengujian yang ditetapkan dalam rencana pengujian. 

d) Telah mempertimbangkan penggunaan script untuk melakukan 
verifikasi sejauh mana sistem tersebut memenuhi persyaratan 
keamanan. 

e) Telah mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara 
pengujian menggunakan script otomatis dengan pengujian 
pengguna secara interaktif. 

f) Telah melakukan pengujian keamanan sesuai dengan rencana 
pengujian untuk mengukur sejauh mana kelemahan atau celah 
kelemahan kemanan. 

g) Telah mempertimbangkan pengaruh dari insiden keamanan 
mulai dari pembuatan rencana pengujian. 

h) Telah mempertimbangkan pengaruh pada kotrol akses (access 
control) dan kontrol batas (boundary control). 

i) Pengujian terhadap sistem dan kinerja aplikasi telah sesuai 
dengan rencana pengujian. 

j) Dalam pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall dan 
router telah mempertimbangkan berbagai metrik kinerja 
(seperti waktu respon end-user dan kinerja update sistem 
manajemen database). 

k) Unsur-unsur fallback dan rollback dari rencana pengujian telah 
dipenuhi. 

l) Telah terdapat proses untuk mengidentifikasi, mencatat dan 
mengklasifikasikan error (seperti minor, significant, mission-
critical) selama proses pengujian.  

m) Telah tersedianya jejak audit (audit trail) dari hasil pengujian. 

BAI07.05-5 
BAI07.05-6 
BAI07.05-7 
BAI07.05-8 
BAI07.05-9 

BAI07.05-10 
BAI07.05-11 

TPJ-12 
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TAHAP PENGUJIAN 

12 
n) Hasil pengujian telah dikomunikasikan kepada stakeholder 

sesuai dengan rencana pengujian untuk mempermudah 
perbaikan bug dan peningkatan kualitas lebih lanjut. 

 TPJ-12 

TAHAP DEPLOYMENT 

1 

Sebelum memasangkan firewall pada jaringan, terlebih dahulu 
pastikan bahwa : 
a) Permintaan perubahan koneksi jaringan, firewall dan 

konfigurasi router dilakukan menggunakan permintaan 
perubahan secara resmi kepada pemilik proses bisnis dan TI.  
Semua perubahan tersebut muncul hanya melalui proses 
manajemen permintaan perubahan. 

b) Semua permintaan perubahan yang diminta telah 
dikelompokkan (seperti proses bisnis, infrastruktur, sistem 
operasi, jaringan, sistem aplikasi dan software yang dibeli) dan 
dikaitkan dengan configuration item yang terpengaruh. 

c) Semua perubahan yang diminta berdasarkan kebutuhan bisnis, 
kebutuhan teknis, kebutuhan sumber daya yang diperlukan, 
aspek legalitas dan peraturan yang berlaku telah diprioritaskan. 

d) Telah membuat kontrak untuk seluruh perubahan yang 
diminta. 

e) Telah mempertimbangkan dampak penyedia layanan (seperti 
proses bisnis outsourcing, infrastruktur, pengembangan 
aplikasi dan layanan bersama) terhadap proses change 
management terkait manajemen jaringan, termasuk integrasi 
proses change management organisasi dengan proses change 
management penyedia layanan dan dampaknya terhadap 
ketentuan yang terdapat pada kontrak dan SLA. 

f) Telah mempertahankan hak akses pengguna sesuai dengan 
fungsi bisnis dan persyaratan proses manajemen jaringan. 
Sejajarkan identitas dan hak akses ke dalam peran dan 
tanggung jawab yang telah didefinisikan. 

g) Hanya pihak yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses 
informasi perusahaan dan jaringan perusahaan. 

BAI06.01-1 
BAI06.01-2 
BAI06.01-3 
BAI06.01-7 
DSS05.04-1 
DSS05.02-2 

TDP-01 

2 

a) Rencanakan dan evaluasi semua permintaan secara terstruktur 
yang mencakup analisis dampak terhadap proses bisnis, 
infrastruktur, koneksi jaringan dan juga dampak terhadap 
penyedia layanan. Analisis dampak yang dilakukan bertujuan 
untuk memastikan apakah semua komponen yang terkena 
dampak telah teridentifikasi. 

BAI06.01-4 
DSS05.02-1 

PCI-5.1 
PCI-5.1.1 

TDP-2A 

b) Lakukan pendokumentasian terkait analisis dampak, kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional untuk pengelolaan firewall 
serta pastikan bahwa pendokumentasian tersebut digunakan, 
dan diketahui oleh semua pihak yang terkena dampak.  

TDP-2B 

c) Lakukan penilaian kemungkinan kerugian operasional dan 
risiko karena implementasi perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router. 

TDP-2C 

d) Berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan bisnis, bangun dan 
pertahankan kebijakan untuk keamanan konektivitas jaringan. TDP-2D 

e) Pertimbangkan implikasi keamanan, legal, kontrak dan 
kepatuhan dari perubahan yang diminta serta pertimbangkan 
pula saling ketergantungan antara perubahan yang satu dengan 
yang lainnya. Libatkanlah business process owner dalam 
proses pertimbangan tersebut. 

TDP-2E 
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TAHAP DEPLOYMENT 

3 

Business process owner, service manager dan stakeholder TI 
dalam organisasi secara formal dan tepat telah menyetujui setiap 
perubahan koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router yang 
diminta. Perubahan koneksi jaringan yang berisiko rendah dan 
relatif sering dilakukan harus disetujui terlebih dahulu sebagai 
perubahan standar. 

BAI06.01-5 TDP-03 

4 Rencanakan dan buat jadwal untuk semua perubahan yang telah 
disetujui. BAI06.01-6 TDP-04 

TAHAP PERAWATAN 

1 

Lakukan perencanaan pengembangan dan pelaksanaan untuk 
pemeliharaan firewall yang mencakup : 
a) Tinjauan secara berkala terhadap kebutuhan bisnis dan 

persyaratan operasional seperti patch management, upgrade 
strategies, risk, vulnerabilities assessment and security 
requirements.  

b) Penilaian terkait pentingnya pemeliharaan firewall. 
c) Pertimbangan risiko, dampak dan ketersediaan sumber daya 

saat pemeliharaan firewall dilakukan. 
d) Pastikan stakeholder telah memahami dampak dari perubahan 

akibat pemeliharaan firewall. 

BAI03.10-1 
BAI03.10-2 TPT-01 

2 

Jika pada saat maintenance (perawatan) firewall terjadi perubahan 
besar yang menghasilkan perubahan signifikan pada topologi 
jaringan saat ini, fungsionalitas firewall dan proses bisnis maka : 
a) Lakukan pembangunan sistem baru. 
b) Gunakan proses manajemen perubahan untuk pembangunan 

sistem baru yang bertujuan untuk mengontrol semua 
permintaan maintenance. 

BAI03.10-3 
BAI03.10-5 TPT-02 

3 

Lakukan peninjauan terkait standar konfigurasi firewall dan router  
dengan cara : 
a) Pastikan pola dan kapasitas kegiatan pemeliharaan firewall 

dianalisis secara berkala setiap enam bulan sekali.  
b) Lakukan peninjauan kembali (review) pada policy dan 

sejumlah aturan (rule set) yang diterapkan pada standar 
konfigurasi firewall dan router setiap enam bulan sekali. 

c) Lakukan pendokumentasian terkait pemeriksaan standar 
konfigurasi firewall dan router. 

BAI03.10-4 
PCI-1.7 

PCI-1.7.1 
PCI-1.7.2 

TPT-03 

4 

a) Lakukan pendokumentasian kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional untuk pengelolaan firewall. 

PCI-5.1 
PCI-5.1.1 

APO01.08-1 
APO01.08-4 
APO01.08-5 

TPT-4A 

b) Lakukan pendistribusian kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional pengelolaan firewall kepada seluruh pihak yang 
terkena dampak dari pemasangan firewall.  

TPT-4B 

c) Memantau kinerja firewall dan log jaringan untuk memastikan 
kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan data 
yang telah diterapkan oleh organisasi. 

TPT-4C 

d) Lakukan penilaian secara teratur terkait kinerja dari 
framework’s enablers dan kecenderungan dalam kinerja untuk 
mengambil tindakan yang tepat. 

TPT-4D 

5 
Lakukan analisis terkait ketidakpatuhan terhadap kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional pengelolaan firewall dan 
ambil tindakan yang tepat.  

APO01.08-2 TPT-05 

6 
Integrasikan tujuan kinerja pengelolaan firewall dan kepatuhan 
terhadap kebijakan keamanan dan prosedur operasional kepada 
anggot/ staf. 

APO01.08-3 TPT-06 
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TAHAP PERAWATAN 

7 Lakukan pencatatan log jaringan berdasarkan identifikasi risiko 
dan kinerja firewall DSS01.03-1 TPT-07 

8 
a) Tetapkan prosedur untuk melakukan pemantauan terhadap 

infrastruktur firewall. DSS01.03-2 
DSS01.03-5 

TPT-8A 

b) Lakukan pemantauan infrastruktur firewall secara rutin. TPT-8B 

9 
Definisikan dan terapkan aturan untuk mengidentifikasi dan 
mencatat event log, sehingga event log tidak dipenuhi dengan 
informasi yang tidak perlu. 

DSS01.03-3 TPT-09 

10 
Lakukan pemantauan terkait kinerja pemeliharaan event log 
sehingga event log dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama 
dan juga dapat membantu penyelidikan di masa depan. 

DSS01.03-4 TPT-10 

11 
Buat catatan insiden pada waktu yang tepat terkait infrastruktur 
firewall pada saat hasil monitoring terdapat penyimpangan dari 
standar yang telah ditentukan. 

DSS01.03-6 TPT-11 

12 

a) Event log terkait keamanan dilaporkan oleh alat pemantauan 
infrastruktur keamanan.  

DSS05.07-1 
DSS05.07-3 

TPT-12A 

b) Secara teratur meninjau event log untuk insiden potensial. TPT-12B 
c) Lakukan identifikasi terkait tingkat informasi yang akan 

dicatat berdasarkan pertimbangan risiko agar dapat bertahan 
untuk jangka waktu yang lama dan juga dapat membantu 
penyelidikan di masa depan. 

TPT-12C 

13 

a) Identifikasikan dan komunikasikan sifat dan karakteristik 
insiden terkait keamanan potensial sehingga sifat dan 
karakteristik insiden dapat dengan mudah dikenali serta 
dampaknya dapat dipahami untuk memungkinkan respon yang 
tepat.   

DSS05.07-2 
DSS05.07-4 
DSS05.07-5 

TPT-13A 

b) Kelola prosedur terkait pengumpulan bukti insiden dan 
ketidakpatuhan.  TPT-13B 

c) Pastikan bahwa prosedur terkait insiden keamanan potensial 
dibuat tepat pada waktu proses mengidentifikasi insiden 
keamanan. 

TPT-13C 

d) Pastikan bahwa semua staf mengerti dan sadar akan kebutuhan 
pengendalian insiden. TPT-13D 

14 

Lakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas layanan IT dengan 
cara : 
a) Mengelola permintaan dan memberikan akses ke fasilitas 

layanan IT. Permintaan hak akses secara formal akan disahkan 
oleh manajemen lokasi IT, dan catatan permintaan 
dipertahankan dan disimpan. 

b) Buat dokumen hak akses yang secara khusus mengidentifikasi 
profil akses dan daerah mana saja individu diberikan akses ke 
fasilitas komputer serta akses dasar ke lokasi IT (ruang server). 

c) Memantau semua titik masuk ke lokasi jaringan firewall. 
Daftarkan semua pengunjung, termasuk kontraktor dan vendor, 
ke lokasi. 

d) Menginstruksikan semua personil untuk menampilkan 
identifikasi yang dapat dilihat saat memasuki lokasi jaringan 
firewall. Lakukan verifikasi terhadap identitas tersebut agar 
mencegah penerbitan kartu identitas atau lencana tanpa 
otorisasi yang tepat. 

e) Mendamping pengunjung yang memasuki lokasi jaringan 
firewall. Pendampingan ini bertujuan untuk menghindari  

DSS05.05-1 
DSS05.05-2 
DSS05.05-3 
DSS05.05-4 
DSS05.05-5 
DSS05.05-6 
DSS05.05-7 

TPT-14 
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TAHAP PERAWATAN 

14 

pengunjung asing masuk kedalam lokasi jaringan firewall 
tanpa otorisasi. Petugas keamanan harus memperingatkan dan 
mencegah pengunjung asing yang akan masuk ke lokasi IT 
tanpa memiliki identitas yang teotorisasi. 

f) Mendampingi pengunjung yang memasuki lokasi jaringan 
firewall. Pendampingan ini bertujuan untuk menghindari 
pengunjung asing masuk kedalam lokasi jaringan firewall 
tanpa otorisasi. Petugas keamanan harus memperingatkan dan 
mencegah pengunjung asing yang akan masuk ke lokasi IT 
tanpa memiliki identitas yang teotorisasi. 

g) Membatasi akses ke lokasi jaringan firewall yang sifatnya 
sensitif dengan mendirikan pembatasan perimeter, seperti 
pagar, dinding, perangkat keamanan di pintu interior dan 
eksterior serta alarm. Alarm akan berbunyi jika terjadi akses 
yang tidak sah memasuki lokasi jaringan firewall. Contoh 
perangkat tersebut termasuk lencana atau kartu kunci, keypad, 
televisi sirkuit tertutup dan scanner biometrik. 

h) Lakukan pelatihan rutin terkait kesadaran keamanan fisik 
kepada personil/karyawan. 

DSS05.05-1 
DSS05.05-2 
DSS05.05-3 
DSS05.05-4 
DSS05.05-5 
DSS05.05-6 
DSS05.05-7 

TPT-14 

15 

Lakukan pengelolaan terhadap jaringan dan konektivitas 
keamanan dengan cara : 
a) Lakukan penetration testing secara periodik untuk menentukan 

kecukupan perlindungan jaringan. 
b) Lakukan pengujian berkala dari sistem keamanan untuk 

menentukan kecukupan perlindungan sistem. 
c) Identifikasikan semua kegiatan pengolahan manajemen 

jaringan dan pastikan bahwa semua peran dalam pengolahan 
manajemen jaringan secara konsisten telah didefinisikan. 

d) Otentikasi semua akses ke aset informasi berdasarkan 
klasifikasi keamanan jaringan. Koordinasi dengan unit bisnis 
yang mengelola otentikasi dalam manajemen jaringan dalam 
proses bisnis untuk memastikan bahwa otentikasi kontrol telah 
benar diberikan. 

e) Kelola akun pengguna hak istimewa. 
f) Lakukan tinjauan manajemen secara rutin terkait akun dan 

pengalokasian hak akses berdasarkan dengan apa yang 
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan manajemen 
jaringan, berdasarkan pada peran kerja yang telah ditentukan. 

g) Lakukan tinjauan secara periodik terhadap ketentuan akses 
kontrol untuk memastikan bahwa semua hak akses valid dan 
selaras dengan peran staff yang telah dialokasikan. 

h) Menjaga jejak audit dari akses ke informasi yang 
diklasifikasikan sebagai highly sensitive. 

DSS05.02-8 
DSS05.02-9 
DSS05.04-2 
DSS05.04-3 
DSS05.04-5 
DSS05.04-6 
DSS06.03-6 
DSS05.04-8 

TPT-15 
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TPR-01           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-2A           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-2B           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-2C           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-03           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-4A           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-4B           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-05           R     R   R R             R R R R R R R R 
TPR-06           R     R                                   
TPR-07           R     R                                   
TPR-8A           R     R                                   
TPR-8B           R     R                                   
TPR-09           R                           R R           
TPR-10A                                           R R       
TPR-10B                                           R R       
TPR-11           R                           R R           
TPR-12           R                           R R           
TPR-13A           R     R                                   
TPR-13B           R     R                                   
TPR-14           R     R                                   
TPR-15A           R     R                                   
TPR-15B           R     R                                   
TPR-16A           R     R                                   
TPR-16B           R     R                                   
TPR-16C           R     R                                   
TPR-17          R     R                                   
TPR-18           R     R                                   
TPR-19           R     R                     R R     R     
TPR-20                                           R R       
TPR-21A         R R R                     R R   R     R     

TPR-21B         R R R                     R R   R     R     

TPR-21C         R R R                     R R   R     R     

TPR-22A         R   R                     R R               

TPR-22B         R   R                     R R               

TPR-23A         R   R                     R R               

TPR-23B         R   R                     R R               

TPR-23C         R   R                     R R               

TPR-23D         R   R                     R R               

TPR-24A         R   R                     R R               

TPR-24B         R   R                     R R               

TPR-24C         R   R                     R R               
TPR-24D         R   R                     R R               
TPR-25     R  R           R R        
TPR-26A   R   R                  R   
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TPR-26B     R     R                                   R     
TPR-26C     R     R                                   R     
TPR-27A     R     R                             R     R     
TPR-27B     R     R                             R     R     
TPR-27C     R     R                             R     R     
TPR-28     R     R                                   R     
TPR-29A     R     R                                   R     
TPR-29B     R     R                                   R     
TPR-30A     R     R                                   R     
TPR-30B     R     R                                   R     
TKF-01                                       R   R R       
TKF-2A                                       R R R R R     
TKF-2B                                       R R R R R     
TKF-03                                       R R     R     
TKF-04                                       R R     R     
TKF-05                                       R R     R     
TKF-06                                       R R     R     
TKF-07                                       R R     R     
TKF-08                                       R   R R       
TKF-09                                       R R     R     
TKF-10                                       R R R        
TKF-11                                       R R R        
TKF-12                                       R R R        
TKF-13                                       R R R        
TPJ-01           R  R                       R R     R R   
TPJ-2A           R  R                       R R     R R   
TPJ-2B           R  R                       R R     R R   
TPJ-2C           R  R                       R R     R R   
TPJ-03                                       R R     R    
TPJ-04                                       R R     R    
TPJ-05                                       R R     R    
TPJ-6A                                       R R     R    
TPJ-6B                                       R R     R    
TPJ-07           R   R                               
TPJ-08           R  R                      R R     R R   
TPJ-9A           R  R                      R R     R R   
TPJ-9B           R  R                      R R     R R   
TPJ-10           R  R                      R R     R R   
TPJ-11           R  R                      R R     R R   
TPJ-12           R  R                      R R     R R   
TDP-01           R                       R   R R   R R    
TDP-2A           R                       R   R R   R R     
TDP-2B           R                       R   R R   R R     
TDP-2C           R                       R   R R   R R     
TDP-2D           R                       R   R R   R R     
TDP-2E           R                       R   R R   R R     
TDP-03           R                       R   R R   R       
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Alternatif Peran Dalam RACI Chart 

Bo
ar

d 
C

hi
ef

 E
xe

cu
tiv

e 
O

ffi
ce

r 

C
hi

ef
 F

in
an

ci
al

 O
ffi

ce
r 

C
hi

ef
 O

pe
ra

tin
g 

O
ffi

ce
r 

Bu
sin

es
s E

xe
cu

tiv
es

 

Bu
sin

es
s P

ro
ce

ss
 O

w
ne

rs
 

St
ra

te
gy

 E
xe

cu
tiv

e 
Co

m
m

itt
ee

 

St
ee

rin
g 

(P
ro

gr
am

m
es

/P
ro

je
ct

s)
 C

om
m

itt
ee

 
Pr

oj
ec

t M
an

ag
em

en
t O

ffi
ce

 
Va

lu
e 

M
an

ag
em

en
t O

ffi
ce

 
C

hi
ef

 R
is

k 
O

ffi
ce

r 

C
hi

ef
 In

fo
rm

at
io

n 
Se

cu
rit

y 
O

ffi
ce

r 

Ar
ch

ite
ct

ur
e 

Bo
ar

d 

En
te

rp
ri

se
 R

is
k 

Co
m

m
itt

ee
 

H
ea

d 
H

um
an

 R
es

ou
rc

es
 

C
om

pl
ia

nc
e 

Au
di

t 
C

hi
ef

 In
fo

rm
at

io
n 

O
ffi

ce
r 

H
ea

d 
Ar

ch
ite

ct
 

H
ea

d 
D

ev
el

op
m

en
t 

H
ea

d 
IT

 O
pe

ra
tio

ns
 

H
ea

d 
IT

 A
dm

in
ist

ra
tio

n 

Se
rv

ic
e 

M
an

ag
er

 

In
fo

rm
at

io
n 

Se
cu

rit
y 

M
an

ag
er

 

Bu
sin

es
s C

on
tin

ui
ty

 M
an

ag
er

 

Pr
iv

ac
y 

O
ffi

ce
r 

TDP-04           R                    R  R R  R       
TPT-01           R   R                        
TPT-02           R   R                        
TPT-03           R   R                        
TPT-4A         R   R       R  R   R R R R R R R R   
TPT-4B         R   R       R  R   R R R R R R R R   
TPT-4C         R   R       R  R   R R R R R R R R   
TPT-4D         R   R       R  R   R R R R R R R R   
TPT-05         R   R       R  R   R R R R R R R R   
TPT-06           R   R       R  R   R R R R R R R R  
TPT-07                        A         
TPT-8A                        A         
TPT-8B                        A         
TPT-09                        A         
TPT-10                        A         
TPT-11                        A         
TPT-12A                                         R     R     
TPT-12B                                        R     R     
TPT-12C                                        R     R     
TPT-13A                                        R     R     
TPT-13B                                        R     R     
TPT-13C                                        R     R     
TPT-13D                                        R     R     
TPT-14                                        R     R     
TPT-15     R   R                           R R     R     
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Lampiran 5 Daftar Atribut Capability Level COBIT 5 

PA 1.1 Process Performance 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

Proses meraih tujuan 
yang sudah ditentukan 

GP 1.1.1 Meraih Hasil Proses. 
Ada bukti bahwa praktik-praktik 
dasar dilakukan 

Hasil kerja telah dibuat 
sehingga menyediakan bukti 
atas hasil proses. 

PA 2.1 Performance Management 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Tujuan dari kinerja 
proses 
teridentifikasi 

GP 2.1.1 Identifikasikan tujuan 
kinerja dari proses. Tujuan 
kinerja, digabungkan dengan 
assumsi dan batasan, didefinisikan 
dan dikomunikasikan 

GWP 1.0 Dokumentasi 
Proses harus menguraikan 
lingkup proses 
GWP 2.0 Rencana Proses 
harus menyediakan detil-detil 
dari tujuan kinerja proses 

b. Performa dari 
proses 
direncanakan dan 
dimonitor 

GP 2.1.2 Merencanakan dan 
memonitor performa dari proses 
untuk memenuhi objektif yang 
telah ditentukan. Dasar mengukur 
performa proses yang berhubungan 
dengan objektif bisnis ditetapkan 
dan dimonitor. Termasuk didalam 
dasar tersebut adalah key 
milestones, aktivitas-aktivitas yang 
diperlukan,estimasi dan jadwal. 

GWP 2.0 Rencana Proses 
harus menggambarkan secara 
detil objektif performa proses. 
GWP 9.0 Performa Proses  
Catatannya harus 
menggambarkan hasil yang 
detil. 
Catatan: Pada level ini, setiap 
catatan performa proses dapat 
berbentuk report, daftar 
masalah, dan catatan informal 

c. Performa dari 
proses disesuaikan 
untuk memenuhi 
perencanaan 

GP 2.1.3 Menyesuaikan 
Performa dari proses. Mengambil 
tindakan ketika performa yang 
direncanakan tidak tercapai. 
Tindakan meliputi identifikasi dari 
masalah performa dan penyesuaian 
rencana dan jadwal menjadi lebih 
sesuai. 

GWP 4.0 Catatan Kualitas 
harus menyediakan detil dari 
tindakan yang dilakukan 
ketika performa tidak 
mencapai target. 

d. Tanggung jawab 
dan otoritas dari 
melakukan proses 
didefinisikan, 
ditugaskan, dan 
dikomunikasikan 

GP 2.1.4 Mendefinisikan 
tanggung jawab dan otoritas 
dalam melakukan proses. 
Tanggung jawab kunci dan otoritas 
dalam menjalankan aktivitas kunci 
dari proses di definisikan, 
ditugaskan dan 
dikomunikasikan.Pengalaman yang 
dibutuhkan,pengetahuan dan 
keahlian ditetapkan. 

GWP 1.0 Dokumentasi 
Proses 
harus menyediakan detil dari 
pemilik proses dan siapa saja 
yang terlibat, bertanggung 
jawab, dikonsultasikan 
dan/atau diinformasikan 
(RACI). 
GWP 2.0 Rencana Proses 
harus meliputi detil dari 
process communication plan 
demikian juga pengalaman 
dan keahlian yang dibutuhkan 
dari menjalankan proses. 
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PA 2.1 Performance Management 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

e. Sumber daya dan 
informasi yang 
dibutuhkan untuk 
menjalankan proses 
diidentifikasi, 
disediakan, 
dialokasikan dan 
digunakan 

GP 2.1.5 Identifikasi dan 
sediakan sumber daya untuk 
melakukan proses sesuai 
dengan rencana. Sumber daya dan 
informasi yang dibutuhkan untuk 
menjalankan aktivitasa kunci dari 
proses diidentifikasi, disediakan, 
dialokasikan dan digunakan. 

GWP 2.0 Rencana Proses 
harus menyediakan detil dari 
proses perencanaan pelatihan 
dan proses perencanaan 
sumber daya. 

f. Antarmuka antara 
pihak yang terlibat 
dikelola untuk 
memastikan 
komunikasi efektif 
dan tugas yang 
jelas antar pihak 
yang terlibat. 

GP 2.1.6 Mengelola 
antarmuka antara pihak yang 
terlibat. Individu dan grup yang 
terlibat dengan proses 
diidentifikasi, tanggung jawab 
didefinisikan dan mekanisme 
komunikasi yang efektif diterapkan 

GWP 1.0 Dokumentasi 
Proses harus menyediakan 
detil dari invidu dan grup yang 
terlibat(supplier, customer, 
dan RACI). 
GWP 2.0 Rencana proses 
harus menyediakan detil dari 
process communication plan. 

PA 2.2 Work Product Management 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Kebutuhan akan 
hasil kerja proses 
ditetapkan. 

GP 2.2.1 Menetapkan 
kebutuhan untuk kerja, meliputi 
struktur isi dan kriteria kualitas. 

GWP 3.0 Rencana kualitas 
harus menyediakan detil dari 
kriteria kualitas dan isi dari 
hasil kerja. 

b. Kebutuhan untuk 
dokumentasi dan 
kontrol dari hasil 
kerja ditetapkan 

GP 2.2.2 Menetapkan kebutuhan 
dari dokumentasi dan kontrol 
dari hasil kerja. Ini harus meliputi 
identifikasi dari ketergantungan, 
persetujuan dan kemudahan dalam  
melacak kebutuhan. 

GWP 1.0 Dokumentasi 
proses harus menyediakan 
detil dari kontrol (matrix 
kontrol) 
GWP 3.0 Rencana kualitas 
harus menyediakan detail dari 
hasil kerja, kriteria kualitas, 
dokumentasi yang dibutuhkan 
dan kontrol perubahan. 

c. Hasil kerja 
diidentifikasi 
dengan baik, di 
dokumentasikan 
dan dikontrol 

GP 2.2.3 Identifikasi, 
dokumentasi, dan kontrol hasil 
kerja. 
Hasil kerja adalah subjek dari 
kontrol perubahan, begitu juga 
dengan perubahan versi dan 
managemen konfigurasi. 

GWP 3.0 Recana Kualitas 
harus menyediakan detil 
dari hasil kerja, 
kriteria kualitas, kebutuhan 
dokumentasi dan kontrol 
perubahan. 

d. Hasil kerja di ulas 
kembali sesuai 
dengan rencana 
pengaturan dan 
disesuaikan sesuai 
kebutuhan untuk 
mencapai 
kebutuhan. 

GP 2.2.4 Ulas kembali dan 
menyesuaikan hasil kerja untuk 
memenuhi kebutuhan yang telah 
didefinisikan. 
Hasil kerja adalah subjek terdapat 
pengulasan kembali terhadap 
kebutuhan yang disesuaikan 
dengan pengaturan yang 
direncanakan dan isu-isu lain yang 
muncul diselesaikan 

GWP 4.0 Catatan Kualitas 
harus menyediakan jejak audit 
dari pengulasan kembali yang 
telah dilakukan. 
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PA 3.1 Process Definition 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Proses standard, 
meliputi panduan 
dasar yang layak, 
dedifinisikan 
sehingga 
mendeskripsikan 
elemen 
fundamental yang 
harus ada dalam 
proses yang 
didefinisi 

GP 3.1.1 Mendefinisikan 
standard dari proses yang 
mendukung pengerjaan dari 
proses yang telah didefinisikan. 
Sebuah proses standard 
didefinisikan yang 
mengidentifikasi elemen proses 
fundamental dan menyediakan 
panduan dan prosedur untuk 
mendukung implementasi dan 
panduan tentang bagaimana 
standard tersebut dapat diubah saat 
dibutuhkan 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil dari 
objektif organisasi untuk 
proses, standard minimum 
dari performa, prosedur 
standard, dan pelaporan dan 
kebutuhan monitoring. Bukti 
yang diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard tapi 
juga dengan diterapkannya 
kebijakan dan standard 
tersebut 

b. Urutan dan 
interaksi dari 
proses standard 
dengan proses 
lainnya ditetapkan 

GP 3.1.2 Menetapkan urutan dan 
interaksi antar proses sehingga 
dapat bekerja sebagai sistem yang 
terintegrasi dalam proses. Urutan 
standard proses dan interaksi 
dengan proses lain ditentukan dan 
dikelola ketika sebuah proses 
diimplementasikan pada bagian 
lain dalam organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan proses 
pemetaaan dengan detil dari 
proses standard dengan 
urutan yang diharapkan dan 
interaksinya. Bukti yang 
diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard tapi 
juga dengan diterapkannya 
kebijakan dan standard 
tersebut. 

c. Kompetensi yang 
dibutuhkan dan 
peran untuk 
melakukan proses 
diidentifikasi 
sebagai bagian dari 
proses standard 

GP 3.1.3 Mengidentifikasi peran 
dan kompetensi dari menjalankan 
proses standard 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil dan 
kompetensi dari proses yang 
dilakukan. Bukti yang 
diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard tapi 
juga dengan diterapkannya 
kebijakan dan standard 
tersebut. 

d. Infrastruktur yang 
diperlukan dan 
lingkungan kerja 
yang dibutuhkan 
untuk melakukan 
proses 
diidentifikasi 
sebagai bagian dari 
proses standard 

GP 3.1.4 Identifikasi 
infrastruktur yang dibutuhkan 
dan lingkungan kerja untuk 
melakukan proses standard. 
Infrastruktur(fasilitas, 
alat,metode,dll) dan lingkungan 
kerja untuk melakukan proses 
standard diidentifikasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
mengidentifikasi kebutuhan 
minimum dari infrastruktur 
dan lingkungan kerja untuk 
melakukan proses. Bukti 
yang diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard tapi 
juga dengan diterapkannya 
kebijakan dan standard 
tersebut. 
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PA 3.1 Process Definition 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

e. Metode yang sesuai 
untuk monitoring 
kefektifan dan 
kesesuaian dari 
proses ditetapkan 

GP 3.1.5 Menetapkan metode 
yang sesuai untuk memonitor 
kefektifan dan kesesuaian 
dengan proses standard, meliputi 
pemastian terhadap kriteria yang 
layak dan data yang dibutuhkan 
untuk memonitor kefektifan dan 
kesesuaian dari proses 
didefinisikan, dan menetapkan 
kebutuhan untuk melakukan audit 
internal dan ulas kembali 
managemen. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil dari 
objektif organisasi terhadap 
proses, standard minimum 
performa proses, prosedur 
standard, dan pelaporan 
serta kebutuhan monitoring. 
Bukti yang diperlukan pada 
level ini bukan hanya pada 
adanya kebijakan dan standard 
tapi juga dengan 
diterapkannya kebijakan dan 
standard tersebut. 
GWP 4.0 Catatan kualitas 
dan GWP 9.0 Catatan 
performa proses harus 
menyediakan bukti dari ulas 
kembali yang telah dilakukan. 

PA 3.2 Process Deployment 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Sebuah proses yang 
telah didefinisikan 
dijalankan 
berdasarkan 
standard proses 
yang telah 
ditentukan 

GP 3.2.1 Menjalankan sebuah 
proses yang telah didefinisikan 
yang memuaskan konteks. Ketika 
proses yang sama digunakan pada 
area yang berbeda pada organisasi, 
proses tersebut dilakukan 
berdasarkan proses standard, diatur 
selayak mungkin, dengan 
konformasi pada kebutuhan yang 
telah didefinisikan pada proses 
yang telah diverifikasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
mendefinisikan standard 
yang harus diikuti oleh 
seluruh 
impelementasi dari proses. 
Bukti yang diperlukan pada 
level ini bukan hanya pada 
adanya kebijakan dan standard 
tapi juga dengan 
diterapkannya kebijakan dan 
standard tersebut 

b. Peran yang 
dibutuhkan, 
tanggung jawab 
dan otoritas yang 
dibutuhkan untuk 
menjalankan proses 
yang telah 
didefinisikan 
ditugaskan dan 
dikomunikasikan. 

GP 3.2.2 Menugaskan dan 
mengkomunikasikan peran, 
tanggung jawab dan otoritas 
untuk menjalankan proses yang 
telah didefinisikan. Ketika prosess 
yang sama digunakan pada area 
yang berbeda dalam organisasi, 
Otoritas dan peran untuk 
melakukan aktivitas dari proses 
telah ditugaskan dan 
dikomunikasikan. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil, tanggung 
jawab dan otoritas untuk 
melakukan aktivitas dari 
proses.Bukti yang diperlukan 
pada level ini bukan hanya 
pada adanya kebijakan dan 
standard tapi juga dengan 
diterapkannya kebijakan dan 
standard tersebut. 
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PA 3.2 Process Deployment 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

c. Personil yang 
melakukan proses 
yang didefinisikan 
kompeten dalam 
basis edukasi yang 
sesuai, pelatihan 
dan pengalaman 

GP 3.2.3 Memastikan kompetensi 
yang dibutuhkan untuk 
menjalankan performa dari 
proses yang didefinisikan. Ketika 
proses yang sama digunakan dalam 
area yang berbeda pada organisasi, 
kompetensi yang layak untuk 
personil yang ditugaskan 
diidentifikasikan dan pelatihan 
yang sesuai disediakan untuk 
menjalankan proses yang 
disediakan, dialokasikan dan 
digunakan 

GWP 1.0 Dokumentasi 
proses harus menyediakan 
detil dari kompetensi dan 
pelatihan yang dibutuhkan 
GWP 2.0 Rencana proses 
harus meliputi detil dari 
process communication plan, 
rencana pelatihan dan rencana 
sumber daya untuk setiap 
instansi dari proses. 

d. Sumber daya yang 
dibutuhkan dan 
informasi yang 
diperlukan untuk 
melakukan proses 
yang didefinisikan 
disediakan, 
dialokasikan dan 
digunakan. 

GP 3.2.4 Menyediakan sumber 
daya dan informasi untuk 
mendukung performa dari 
proses yang didefinisikan. Ketika 
proses yang sama digunakan dalam 
area yang berbeda dalam 
organisasi, kebutuhan sumber daya 
manusia dan informasi untuk 
melakukan proses disediakan, 
dialokasikan dan digunakan. 

GP 2.0 Rencana proses harus 
meliputi detil dari rencana 
sumber daya untuk setiap 
instansi dari proses. 

e. Infrastruktur dan 
lingkungan kerja 
untuk melakukan 
proses yang 
Didefinisikan 
disediakan, 
dikelola, dan 
diperlihara. 

GP 3.2.5 Menyediakan proses 
infrastruktur yang layak untuk 
mendukung performa dari 
proses yang didefinisikan. Ketika 
proses yang sama digunakan dalam 
area yang berbeda dalam 
organisasi, dukungan organisasi 
yang dibutuhkan, infrastruktur, dan 
lingkungan kerja disediakan, 
dialokasikan dan digunakan 

GWP 2.0 Rencana proses 
harus meliputi detil dari proses 
infrastruktur dan lingkungan 
kerja dari setiap instansi dari 
proses. 

f. Data yang layak 
dikumpulkan dan 
dianalisis sebagai 
dasar untuk 
mengerti tingkah 
laku dari proses, 
untuk 
mendemonstrasika
n kecocokan dan 
kefektifan, dan 
mengevaluasi 
dimana perbaikan 
terusmenerus dari 
proses dapat 
dilakukan. 

GP 3.2.6 Mengumpulkan dan 
menganalisis data mengenai 
performa dari proses untuk 
mendemonstrasikan kecocokan dan 
kefektifan. Data yang dibutuhkan 
untuk memonitor kefektifan dan 
kesesuaian dari proses diseluruh 
organisasi didefinisikan, 
dikumpulkan dan dianalisis sebagai 
dasar dari perbaikan terus-menerus 

GWP 4.0 Catatan kualitas 
dan GWP 9.0 Catatan 
performa proses harus 
menyediakan bukti dari alat 
ulas kembali yang dilakukan 
untuk setiap instansi dari 
proses. 
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PA 4.1 Process Measurement 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Informasi yang 
dibutuhkan proses 
untuk mendukung 
tujuan bisnis telah 
ditetapkan. 

GP 4.1.1 Identifikasikan 
kebutuhan informasi, dalam 
hubungannya dengan tujuan bisnis. 
Tujuan bisnis dan informasi yang 
dibutuhkan pemegang kepentingan 
telah ditetapkan sebagai dasar 
untuk menentukan tujuan 
pengukuran performa proses. 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan tujuan 
peningkatan proses dan 
menyarankan tindakan 
peningkatan. 

b. Tujuan pengukuran 
proses didapatkan 
dari kebutuhan 
informasi. 

GP 4.1.2 Dapatkan tujuan 
pengukuran proses dari 
kebutuhan informasi. 

GWP 7.0 Rencana 
pengukuran proses harus 
menyediakan detil dari tujuan 
pengukuran yang disarankan. 

c. Tujuan kuantitatif 
untuk performa 
proses dalam 
mendukung tujuan 
perusahaan telah 
ditetapkan. 

GP 4.1.3 Tetapkan tujuan 
kuantitatif atas performa dari 
proses, berdasarkan kesesuaian 
proses dengan tujuan perusahaan. 
Tujuan pengukuran kuantitatif telah 
ditetapkan dan secara eksplisit 
menggambarkan tujuan perusahaan 
dan telah dipastikan realistis dan 
berguna oleh manajemen dan 
pelaku proses. 

GWP 7.0 Rencana 
pengukuran proses harus 
menyediakan detil dari ukuran 
dan indikator pengukuran. 

d. Pengukuran dan 
frekuensinya telah 
diidentifikasi dan 
ditetapkan sejalan 
dengan tujuan 
pengukuran proses 
dan tujuan 
kuantitatif atas 
performa 
prosesnya. 

GP 4.1.4 Identifikasikan 
pengukuran produk dan proses 
yang mendukung pencapaian 
tujuan kuantitatif atas performa 
proses. Pengukuran mendetil untuk 
produk dan proses telah 
diidentifikasi, sekaligus dengan 
frekuensi pengumpulan data dan 
pengukuran, juga mekanisme 
verifikasi. 

GWP 7.0 Rencana 
pengukuran proses 
menyediakan detil dari ukuran 
dan indikator pengukuran 
sekaligus prosedur 
pengumpulan data dan 
prosedur analisa. 

e. Hasil pengukuran 
dikumpulkan, 
dianalisa dan 
dilaporkan untuk 
memantau seberapa 
jauh tujuan 
kuantitatif proses 
tercapai. 

GP 4.1.5 Mengumpulkan hasil 
pengukuran produk dan proses 
dengan melakukan proses yang 
telah ditentukan. Hasil pengukuran 
dikumpulkan, dianalisa, dan 
dilaporkan sesuai rencana yang 
telah ditetapkan. 

GWP 7.0 Rencana 
pengukuran proses harus 
menyediakan detil atas 
prosedur analisa yang 
disarankan. 
GWP 9.0 Catatan performa 
proses harus menyediakan 
detil atas pengukuran yang 
telah dikumpulkan dan 
dianalisa. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

PA 4.1 Process Measurement 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

f. Hasil pengukuran 
digunakan untuk 
menggambarkan 
performa proses. 

GP 4.1.6 Menggunakan hasil 
pengukuran untuk memantau dan 
memverifikasi pencapaian atas 
tujuan performa proses. Hasil 
pengukuran dianalisa untuk 
memastikan pencapaian terhadap 
tujuan performa proses. Teknik 
yang sesuai digunakan untuk 
memahami performa dan 
kapabilitas proses dalam batasan 
yang sudah ditentukan. 

GWP 9.0 Catatan performa 
proses harus menyediakan 
detil atas pengukuran yang 
sudah dikumpulkan dan 
dianalisa. 

PA 4.2 Process Control 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Teknik analisa dan 
kontrol telah 
ditentukan dan 
diaplikasikan. 

GP 4.2.1 Tentukan teknik analisa 
dan kontrol yang sesuai untuk 
mengontrol performa proses. 
Metode untuk mengukur efektivitas 
kontrol telah didefinisikan dan 
divalidasi. 

GWP 1.0 Dokumentasi 
proses harus menyediakan 
detil pengontrolan (matriks 
kontrol) 
GWP 8.0 Rencana 
pengendalian proses harus 
ada dan menjelaskan 
pendekatan pengukuran untuk 
setiap proses. 

b. Pengontrolan batas 
variasi telah 
ditetapkan untuk 
performa proses 
normal. 

GP 4.2.2 Tetapkan parameter 
yang cocok untuk mengontrol 
performa proses. Definisi standar 
atas proses dimodifikasi untuk 
memasukkan metode pengendalian 
proses dan batasan pengontrolan 
telah ditetapkan. 

GWP 8.0 Rencana 
pengontrolan proses harus 
ada dan menjelaskan batasan 
pengontrolan untuk performa 
normal. 

c. Data pengukuran 
dianalisa untuk 
mengetahui 
penyebab khusus 
atas suatu variasi. 

GP 4.2.3 Analisa hasil 
pengukuran proses dan produk 
untuk mengidentifikasikan variasi 
dan performa proses. Hasil 
pengukuran pengontrolan proses 
dianalisa untuk menentukan 
masalah yang perlu diperhatikan 
dan diteruskan untuk 
penanggulangan. 

GWP 9.0 Catatan performa 
proses harus menyediakan 
detil atas pengukuran yang 
telah dikumpulkan dan 
dianalisa. 

d. Tindakan koreksi 
diambil untuk 
memecahkan 
penyebab khusus 
variasi. 

GP 4.2.4 Identifikasi dan 
implementasikan tindakan 
koreksi untuk mengatasi sumber 
masalah. Tindakan koreksi diambil 
untuk mengatasi masalah 
pengontrolan proses dan hasilnya 
dipantau dan dievaluasi. 

GWP 9.0 Catatan performa 
proses harus menyediakan 
detil atas pengukura yang 
telah dikumpulkan dan 
dianalisa. 
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PA 4.2 Process Control 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

e. Batasan kontrol 
ditetapkan kembali 
(apabila 
dibutuhkan) 
sebagai respon 
terhadap tindakan 
koreksi 

GP 4.2.5 Tetapkan kembali 
batasan kontrol setelah tindakan 
koreksi. Batasan kontrol proses 
dimodifikasi sesuai kebutuhan 
setelah tindakan koreksi dilakukan 

GWP 8.0 Rencana 
pengendalian proses harus 
ada dan menjelaskan batasan 
kontrol untuk peforma normal 

PA 5.1 Process Innovation 
Hasil atas pencapaian 

penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Tujuan dari 
peningkatan 
masing-masing 
proses 
diidentifikasi untuk 
mendukung tujuan 
bisnis yang 
relevan. 

GP 5.1.1 Mendefinisikan tujuan 
peningkatan proses untuk 
mendukung tujuan bisnis yang 
relevan. Arahan untuk inovasi 
proses telah diatur. Tujuan 
peningkatan proses secara kualitatif 
dan kuantitatif didasarkan pada 
potensi inovasi proses seperti visi 
dan goals yang telah didefinisikan 
dan didokumentasikan. 

GWP 7.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan tujuan 
peningkatan proses dan 
tindakan yang dilakukan untuk 
peningkatan tersebut. 

b. Data yang tepat 
dianalisis agar 
dapat 
mengidentifikasi 
penyebab umum 
dari variasi 
performa proses. 

GP 5.1.2 Analisis pengukuran 
data proses untuk mengidentifikasi 
variasi yang nyata dan berpotensi 
di dalam performa proses. Data 
performa proses dianalisis untuk 
mengidentifikasi variasi di dalam 
performa proses bersama dengan 
akar penyebab dari masalah 
performa proses secara umum. 

GWP 9.0 Catatan performa 
proses harus menyediakan 
penjelasan mengenai 
kumpulan dan analisa 
pengukuran. 

c. Data yang tepat 
dianalisis agar 
dapat 
mengidentifikasi 
peluang untuk 
pelaksanaan 
praktik terbaik dan 
inovasi. 

GP 5.1.3 Identifikasi peluang 
peningkatan proses berdasarkan 
inovasi dan praktik terbaik. 
Peluang peningkatan proses 
diidentifikasi berdasarkan 
perbandingan dengan praktik 
terbaik industry. 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan penjelasan 
mengenai analisis praktik 
terbaik. 

d. Peluang 
peningkatan yang 
bermula dari 
teknologi baru dan 
konsep proses baru 
diidentifikasikan. 

GP 5.1.4 Didasarkan pada 
peluang peningkatan dari 
teknologi dan konsep proses 
baru. Peluang peningkatan proses 
diidentifikasi berdasarkan review 
dan analisis mengenai inovasi 
teknologi dan konsep proses, yang 
dilanjutkan pada perubahan 
lingkungan bisnis termasuk 
munculnya risiko bisnis. 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan penjelasan 
mengenai analisis peluang 
peningkatan teknologi. 
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PA 5.1 Process Innovation 

Hasil atas pencapaian 
penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

e. Strategi 
implementasi dibuat 
untuk mencapai 
tujuan dari 
peningkatan proses. 

GP 5.1.5 Definisikan strategi 
implementasi berdasarkan visi dan 
tujuan peningkatan jangka panjang. 
Strategi peningkatan proses 
didefinisikan dan divalidasi 
berdasarkan goal dan objektif dari 
peningkatan. Komitmen untuk 
meningkatkan didemokan oleh 
manager dan pemilik proses. 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan penjelasan 
mengenai strategi 
implementasi untuk 
peningkatan proses. 

PA 5.2 Process Optimisation 
Hasil atas pencapaian 

penuh atribut Praktik Umum (GP) Hasil Kerja Umum (GWP) 

a. Dampak dari 
perubahan yang 
telah dilakukan di 
nilai kesesuaiannya 
dengan tujuan dari 
proses yang telah 
didefinisikan dan 
proses standar 

GP 5.2.1 Menilai dampak dari 
masing-masing perubahan yang 
telah dilakukan apakah telah sesuai 
dengan tujuan dari proses standard 
dan proses yang telah didefinisikan. 
Dampak dari perubahan yang telah 
dilakukan dinilai kesesuaiannya 
agar dapat menentukan dampak 
dari kualitas produk dan performa 
proses apakah telah sesuai dengan 
proses lain yang berhubungan. 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan rincian 
mengenai pendekatan kualitas 
proyek peningkatan proses 

b. Implementasi dari 
perubahan yang 
telah disetujui 
dikelola untuk 
memastikan bahwa 
perbedaan 
perbedaan performa 
proses dimengerti 
dan dilakukan 
setelahnya. 

GP 5.2.2 Mengelola implementasi 
dari perubahan yang telah 
disetujui untuk memilih area dari 
proses standard an proses yang 
telah didefinisi sesuai dengan 
strategi implementasi. 
Implementasi dari perubahan yang 
telah disetujui dikelola sesuai 
dengan manajemen perubahan dan 
proses pendukung perubahan 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan rincian 
mengenai strategi 
implementasi peningkatan 
proses dan perubahan yang 
terdiri dari: 
 GWP 1.0 Dokumentasi 

proses 
 GWP 3.0 Rencana kualitas 
 GWP 5.0 Kebijakan dan 

standar 

c. Berdasarkan 
performa saat ini, 
keefektivitasan 
perubahan proses 
dievaluasi 
berdasarkan 
persyaratan produk 
dan tujuan proses 
untuk menentukan 
hasil memiliki 
penyebab umum 
atau khusus. 

GP 5.2.3 Berdasarkan performa 
saat ini, evaluasi keefektivitasan 
perubahan proses sesuai dengan 
performa proses, tujuan kapabilitas, 
dan tujuan bisnis. Keefektifitasan 
perubahan membuat proses tersebut 
perlu diukur, dievaluasi, dan 
dilaporkan setelah implementasi. 

GWP 6.0 Rencana 
peningkatan proses harus 
menyediakan rincian 
mengenai pendekatan kualitas 
proyek peningkatan proses. 
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Lampiran 6 Daftar Work Product Yang Dihasilkan Dalam Panduan Pengelolaan 
Keamanan Informasi Untuk Firewall. 

No Hasil Kerja (Work Product) Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 Kode Aktivitas Panduan 

1 
Catatan terkait semua permintaan 
perubahan yang disetujui dan yang 
diterapkan 

BAI03-WP13 TPR-8A dan TPR-8B 

2 Data pada lingkungan operasional yang 
berkaitan dengan risiko APO12-WP1 TPR-01, TPR-2A, TPR-

2B dan TPR-2C 

3 Data terkait kejadian risiko dan faktor 
yang berkontribusi menimbulkan risiko APO12-WP2 TPR-01, TPR-2A, TPR-

2B dan TPR-2C 

4 Dokumen access log DSS05-WP9 

TPT-07, TPT-8A, TPT-
8B, TPT-09, TPT-10, 
TPT-11, TPT-12A, TPT-
12B dan TPT-12C 

5 Dokumen asset monitoring rules and 
event conditions DSS01-WP3 

TPT-07, TPT-8A, TPT-
8B, TPT-09, TPT-10, 
TPT-11, TPT-12A, TPT-
12B dan TPT-12C 

6 Dokumen configuration baseline BAI10-WP4 TKF-2A dan TKF-2B 

7 Dokumen configuration repository BAI10-WP3 TKF-01, TKF-10, TKF-
11, TKF-12, dan TKF-13 

8 Dokumen evaluasi potensi kerentanan 
(ancaman) DSS05-WP2 TPT-13A 

9 Dokumen event log DSS01-WP4 
TPT-09, TPT-10, TPT-11, 
TPT-12A, TPT-12B dan 
TPT-12C 

10 Dokumen hak akses DSS05-WP14 
TPR-26B, TPR-26C, 
TPR-27A, TPR-27B, 
TPR-27C, dan TPR-30B 

11 Dokumen hasil acceptance test BAI07-WP4 TPJ-9A, TPJ-9B, dan 
TPJ-10 

12 Dokumen hasil analisis risiko APO12-WP6 TPR-01, TPR-2A, TPR-
2B dan TPR-2C 

13 Dokumen hasil evaluasi BAI07-WP7 

TPR-15B, TPR-16A, 
TPR-16B, TPR-16C, 
TPR-17, TPR-18, TPJ-
9A, TPJ-9B, TPJ-10, TPJ-
12, TPT-4B, TPT-4c, 
TPT-4D, TPT-05 dan 
TPT-06 

14 Dokumen hasil penetration testing DSS05-WP4 TPT-15 

15 Dokumen hasil pengujian BAI03-WP9 TPJ-11 

16 Dokumen hasil pengujian log BAI07-WP6 TPJ-08 
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No Hasil Kerja (Work Product) Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 Kode Aktivitas Panduan 

17 Dokumen hasil uji log dan jejak audit BAI03-WP11 TPJ-08 

18 Dokumen impact assessment BAI06-WP1 TDP-2A, TDP-2B dan 
TDP-2C 

19 Dokumen implementasi proses fallback 
and recovery BAI07-WP2 TPJ-12 

20 Dokumen incident tickets DSS01-WP5 
TPT-09, TPT-10, TPT-11, 
TPT-12A, TPT-12B, dan 
TPT-12C 

21 Dokumen keamanan event log DSS05-WP11 
TPT-09, TPT-10, TPT-11, 
TPT-12A, TPT-12B, dan 
TPT-12C 

22 Dokumen keamanan karakteristik 
insiden DSS05-WP10 TPT-13A, TPT-13B, 

TPT-13C, dan TPT-13D 

23 Dokumen kebijakan pencegahan 
perangkat lunak yang berbahaya DSS05-WP1 TKF-08 dan TKF-09 

24 Dokumen kebijakan terkait firewall dan 
konfigurasi router APO01-WP1 

TPR-16A, TPR-16B, 
TPR-16C, TPR-17, TPR-
18, TPT-03, TPT-4A, 
TPT-4B, TPT-4c, TPT-
4D, TPT-05 dan TPT-06 

25 Dokumen kebijakan terkait keamanan 
konektivitas DSS05-WP3 

TPR-19, TDP-2D, TDP-
2E, TPR-16A, TPR-16B, 
TPR-16C, TPR-17, dan 
TPR-18. 

26 Dokumen kebijakan terkait perangkat 
milik karyawan DSS05-WP5 TKF-08, TKF-09, TPJ-

6A, dan TPJ-6B 

27 Dokumen komponen solusi BAI03-WP3 
TPR-06, TPR-07, TPR-
13A, TPR-13B dan TPR-
14 

28 Dokumen laporan analisis perawatan 
firewall secara periodik BAI03-WP16 TPR-29A, TPR-29B, 

TPR-30, dan TPT-01 

29 Dokumen laporan status permintaan 
perubahan BAI06-WP5 TDP-01 

30 Dokumen logical configuration model BAI10-WP2 TPR-20 

31 Dokumen panduan kontrol dan 
keamanan data APO01-WP15 TPT-4B, TPT-4C, TPT-

4D, TPT-05, dan TPT-06 

32 Dokumen persetujuan acceptance test 
plan BAI07-WP4 

TPJ-01, TPJ-2A, TPJ-2B, 
TPJ-2C, TPJ-03, TPJ-04, 
dan TPJ-05 

33 Dokumen persetujuan permintaan 
perubahan BAI06-WP2 TDP-03 

34 Dokumen persetujuan rencana 
implementasi BAI07-WP1 

TPJ-01, TPJ-2A, TPJ-2B, 
TPJ-2C, TPJ-03, TPJ-04, 
dan TPJ-05 
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No Hasil Kerja (Work Product) Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 Kode Aktivitas Panduan 

35 Dokumen persetujuan rencana 
pengujian BAI03-WP9 

TPJ-01, TPJ-2A, TPJ-2B, 
TPJ-2C, TPJ-03, TPJ-04, 
dan TPJ-05 

36 Dokumen prosedur pengujian BAI03-WP10 TPJ-07 

37 Dokumen proses model arsitektur APO03-WP5 
TPR-21A, TPR-21B, 
TPR-21C, TPR-22A, 
TPR-22B, dan TPR-23A 

38 Dokumen rencana dan jadwal 
perubahan BAI06-WP3 TDP-04 

39 Dokumen rencana jaminan kualitas BAI03-WP7 TPR-06, dan TPR-07 

40 Dokumen rencana pengujian BAI03-WP9 

TPJ-01, TPJ-2A, TPR-
16A, TPR-16B, TPR-
16C, TPR-17, dan TPR-
18 

41 Dokumen rencana perawatan firewall BAI03-WP14 TPR-29A, TPR-29B, 
TPR-30, dan TPT-01 

42 Dokumen review terkait perubahan 
darurat pasca implementasi BAI06-WP4 TPT-02 

43 Dokumen ruang lingkup model 
manajemen konfigurasi BAI10-WP1 TPR-10B 

44 Dokumen terkait deskripsi definisi 
baseline arsitektur jaringan APO03-WP4 

TPR-23D, TPR-24A, 
TPR-24B, TPR-24C, 
TPR-24D, dan TPR-25 

45 Dokumen terkait environmental 
policies DSS01-WP6 TPT-14 dan TPT-15 

46 Dokumen terkait facilities assessment 
reports DSS01-WP8 TPT-14 dan TPT-15 

47 Dokumen terkait hasil tinjauan dari 
akun pengguna dan hak istimewa DSS05-WP7 TPT-15 

48 Dokumen terkait integrasi dan 
konfigurasi komponen solusi BAI03-WP6 TPR-13A, TPR-13B dan 

TPR-14 

49 Dokumen terkait kebijakan perubahan 
koneksi jaringan BAI06-WP6 TPR-10A 

50 Dokumen terkait kemunculan isu - isu 
risiko dan faktor risiko APO12-WP3 TPR-03, TPR-4A, TPR-

4B dan TPR-05 

51 
Dokumen terkait kumpulan profil 
risiko, termasuk status tindakan 
manajemen risiko 

APO12-WP8 TPR-03, TPR-4A, TPR-
4B dan TPR-05 

52 Dokumen terkait pengalokasian hak 
akses DSS06-WP6 

TPR-26B, TPR-26C, 
TPR-27A, TPR-27B, 
TPR-27C, dan TPR-28 

53 Dokumen terkait pengalokasian level 
otoritas DSS06-WP5 

TPT-26A, TPR-26B, 
TPR-26C, TPR-27A, 
TPR-27B, TPR-27C, dan 
TPR-28 
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No Hasil Kerja (Work Product) Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 Kode Aktivitas Panduan 

54 Dokumen terkait pengalokasian peran 
dan tanggung jawab DSS06-WP4 

TPR-23B, TPR-23C, 
TPT-26A, TPR-26B, 
TPR-26C, TPR-27A, 
TPR-27B, TPR-27C, dan 
TPR-28 

55 Dokumen terkait penyebab risiko APO12-WP15 TPR-03, TPR-4A, TPR-
4B dan TPR-05 

56 Dokumen terkait permintaan layanan 
telah terpenuhi DSS02-WP7 TPR-09, TPR-11, dan 

TPR-12 

57 Dokumen terkait persetujuan hak akses DSS05-WP6 
DSS05-WP8 

TPR-26B, TPR-26C, 
TPR-27A, TPR-27B, 
TPR-27C, TPR-28, TPT-
14 dan TPT-15 

58 Dokumen terkait persetujuan 
permintaan layanan DSS02-WP6 TPR-09, TPR-11, dan 

TPR-12 

59 Dokumen terkait persetujuan 
perubahan untuk baseline BAI10-WP6 TKF-2A, dan TKF-2B 

60 Dokumen terkait security incident 
tickets DSS05-WP12 

TPT-09, TPT-10, TPT-11, 
TPT-12A, TPT-12B, 
TPT-12C, TPT-13B, 
TPT-13C, dan TPT-13D 

61 Dokumen terkait skenario risiko TI APO12-WP5 TPR-03, TPR-4A, TPR-
4B dan TPR-05 

62 
Dokumen terkait update komponen 
solusi (Updated solution componen and 
related documentation) 

BAI03-WP15 TPT-02 

63 Dokumen terkait update repository 
dengan configuration items BAI10-WP5 TKF-12 

64 Dokumen test result communication BAI03-WP12 TPR-15A, dan TPR-19 

65 Dokumen tindakan perbaikan 
ketidakpatuhan APO01-WP2 TPT-4B, TPT-4c, TPT-

4D, TPT-05 dan TPT-06 
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Lampiran 7 Pemetaan Work Product Pada Kriteria Atribut Capability Level 
COBIT 5. 

Pemetaan Work Product dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 

Kriteria Work Product Panduan 
Pengelolaan Keamanan Informasi 

Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 

Typical Contents 
GWPs 

Related 
GP 

G
W

P 
1.

0 
D

ok
um

en
ta

si
 P

ro
se

s 

Dokumen hak akses DSS05-WP14 
Pocess Owner GP 2.1.4 Dokumen terkait pengalokasian hak 

akses DSS06-WP6 

Dokumen terkait pengalokasian 
level otoritas DSS06-WP5 

RACI Chart GP 2.1.4 
GP 2.1.6 Dokumen terkait pengalokasian 

peran dan tanggung jawab DSS06-WP4 

Dokumen ruang lingkup model 
manajemen konfigurasi BAI10-WP1 Process Scope GP 2.1.1 

Dokumen proses model arsitektur APO03-WP5 Process Map GP 3.1.2 

Data pada lingkungan operasional 
yang berkaitan dengan risiko APO12-WP1 

Internal Control 
Matrix GP 2.2.2 

Data terkait kejadian risiko dan 
faktor yang berkontribusi 
menimbulkan risiko 

APO12-WP2 

Dokumen terkait kemunculan isu - 
isu risiko dan faktor risiko APO12-WP3 

Dokumen terkait kumpulan profil 
risiko, termasuk status tindakan 
manajemen risiko 

APO12-WP8 

Dokumen terkait penyebab risiko APO12-WP15 

Dokumen terkait skenario risiko TI APO12-WP5 

Dokumen komponen solusi BAI03-WP3 

Dokumen kebijakan pencegahan 
perangkat lunak yang berbahaya DSS05-WP1 

Process Procedures GP 3.1.1 

Dokumen kebijakan terkait firewall 
dan konfigurasi router APO01-WP1 

Dokumen kebijakan terkait 
keamanan konektivitas DSS05-WP3 

Dokumen prosedur pengujian BAI03-WP10 

Dokumen kebijakan terkait 
perangkat milik karyawan DSS05-WP5 

Dokumen terkait kebijakan 
perubahan koneksi jaringan BAI06-WP6 

Dokumen terkait environmental 
policies DSS01-WP6 
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Pemetaan Work Product dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 

Kriteria Work Product Panduan 
Pengelolaan Keamanan Informasi 

Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 

Typical Contents 
GWP 

Related 
GP 

G
W

P 
2.

0 
R

en
ca

na
 P

ro
se

s 

Dokumen configuration baseline BAI10-WP4 

Process Performance 
Objectives 

GP 2.1.1 
GP 2.1.2 

Dokumen configuration repository BAI10-WP3 

Dokumen terkait deskripsi definisi 
baseline arsitektur jaringan APO03-WP4 

Dokumen logical configuration 
model BAI10-WP2 

Dokumen proses model arsitektur APO03-WP5 

Dokumen rencana dan jadwal 
perubahan BAI06-WP3 

Process Resourcing GP 2.1.5 
GP 3.2.4 

Dokumen rencana jaminan kualitas BAI03-WP7 

Dokumen rencana pengujian BAI03-WP9 
Process Resourcing GP 2.1.5 

GP 3.2.4 Dokumen rencana perawatan 
firewall BAI03-WP14 

Dokumen test result communication BAI03-WP12 
Process 

Communication 

GP 2.1.4 
GP 2.1.6 
GP 3.2.3 

Dokumen terkait integrasi dan 
konfigurasi komponen solusi BAI03-WP6 

Dokumen tindakan perbaikan 
ketidakpatuhan APO01-WP2 

Process 
Infrastructure and 

Work 
Environment 

GP 3.1.4 
GP 3.2.5 

Dokumen terkait environmental 
policies DSS01-WP6 

Dokumen terkait facilities 
assessment reports DSS01-WP8 

Dokumen panduan kontrol dan 
keamanan data APO01-WP15 

Dokumen rencana pengujian BAI03-WP9 
Process performance 

experience, skills 
requirement 

GP 2.1.4 

Dokumen laporan analisis 
perawatan firewall secara periodik BAI03-WP16 

Process training 
requirement GP 2.1.5 

Dokumen rencana perawatan 
firewall BAI03-WP14 

G
W

P 
3.

0 
R

en
ca

na
 K

ua
lit

as
 

Dokumen rencana jaminan kualitas BAI03-WP7 

Statement of Quality 
Policy and 
Objectives 

GP 2.1.2 

Work products 
content GP 2.2.1 

Quality criteria for 
the work products 

produced during the 
processes as 

basis for reviews and 
approvals 

GP 2.2.1 
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Pemetaan Work Product dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 

Kriteria Work Product Panduan 
Pengelolaan Keamanan Informasi 

Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 

Typical Contents 
GWP 

Related 
GP 

G
W

P 
3.

0 
R

en
ca

na
 K

ua
lit

as
 

Dokumen persetujuan acceptance 
test plan BAI07-WP4 

Work Products 
Documentation GP 2.2.2 

Dokumen persetujuan permintaan 
perubahan BAI06-WP2 

Dokumen persetujuan rencana 
implementasi BAI07-WP1 

Dokumen persetujuan rencana 
pengujian BAI03-WP9 

Dokumen terkait persetujuan hak 
akses 

DSS05-WP6 
DSS05-WP8 

Dokumen terkait permintaan 
layanan telah terpenuhi DSS02-WP7 

Dokumen terkait persetujuan 
permintaan layanan DSS02-WP6 

Dokumen terkait persetujuan 
perubahan untuk baseline BAI10-WP6 

Dokumen access log DSS05-WP9 

Dokumen event log DSS01-WP4 

Dokumen implementasi proses 
fallback and recovery BAI07-WP2 

Dokumen incident tickets DSS01-WP5 

Dokumen terkait security incident 
tickets DSS05-WP12 

Dokumen keamanan event log DSS05-WP11 

Dokumen terkait update komponen 
solusi (Updated solution componen 
and related documentation) 

BAI03-WP15 

Work products 
change control, 
versioning and 
configuration 
management 
requirements 

GP 2.1.3 
GP 2.2.3 

Dokumen terkait update repository 
dengan configuration items BAI10-WP5 

Dokumen laporan status permintaan 
perubahan BAI06-WP5 

Catatan terkait semua permintaan 
perubahan yang disetujui dan yang 
diterapkan 

BAI03-WP13 

Dokumen review terkait perubahan 
darurat pasca implementasi BAI06-WP4 

G
W

P 
4.

0 
C

at
at

an
 

K
ua

lit
as

 

Dokumen asset monitoring rules 
and event conditions DSS01-WP3 Records of reviews 

against requirements 
and action taken 
providing evidence 
during the required 
controls and quality 
checks 

GP 2.1.3 
GP 2.2.4 
GP 3.2.6 

Dokumen evaluasi potensi 
kerentanan (ancaman) DSS05-WP2 

Dokumen keamanan karakteristik 
insiden DSS05-WP10 
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Pemetaan Work Product dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 

Kriteria Work Product Panduan 
Pengelolaan Keamanan Informasi 

Kode Hasil 
Kerja COBIT 5 

Typical Contents 
GWP 

Related 
GP 

G
W

P 
4.

0 
C

at
at

an
 K

ua
lit

as
 

Dokumen hasil evaluasi BAI07-WP7 

Records of reviews 
against requirements 
and action taken 
providing evidence 
during the required 
controls and quality 
checks 

GP 2.1.3 
GP 2.2.4 
GP 3.2.6 

Dokumen hasil acceptance test BAI07-WP4 

Dokumen hasil analisis risiko APO12-WP6 

Dokumen hasil penetration testing DSS05-WP4 

Dokumen hasil pengujian BAI03-WP9 

Dokumen hasil pengujian log BAI07-WP6 

Dokumen hasil uji log dan jejak 
audit BAI03-WP11 

G
W

P 
5.

0 
K

eb
ija

ka
n 

da
n 

St
an

da
rd

 

Dokumen kebijakan pencegahan 
perangkat lunak yang berbahaya DSS05-WP1 

Standardised 
procedures GP 3.2.1 

Dokumen kebijakan terkait firewall 
dan konfigurasi router APO01-WP1 

Dokumen kebijakan terkait 
keamanan konektivitas DSS05-WP3 

Dokumen prosedur pengujian BAI03-WP10 

Dokumen kebijakan terkait 
perangkat milik karyawan DSS05-WP5 

Dokumen terkait kebijakan 
perubahan koneksi jaringan BAI06-WP6 Standardised 

procedures GP 3.2.1 

Dokumen tindakan perbaikan 
ketidakpatuhan APO01-WP2 

The minimum 
infrastructure 
(facilities, tools, 
methods, etc.) and 
work environment for 
performing the 
standard process 

GP 3.1.4 

Dokumen terkait environmental 
policies DSS01-WP6 

Dokumen terkait facilities 
assessment reports DSS01-WP8 

Dokumen panduan kontrol dan 
keamanan data APO01-WP15 

Dokumen laporan analisis 
perawatan firewall secara periodik BAI03-WP16 Reporting and 

monitoring 
requirements, 
including audit and 
review 

GP 3.1.5 Dokumen terkait hasil tinjauan dari 
akun pengguna dan hak istimewa DSS05-WP7 

Dokumen impact assessment BAI06-WP1 

Dokumen rencana perawatan 
firewall BAI03-WP14 

Minimum standard of 
performance 
required for a 
process 

GP 3.1.1 

Dokumen laporan analisis 
perawatan firewall secara periodik BAI03-WP16 

Roles and 
competency for 
performing 
the process to 
minimum standards 
of 
performance 

GP 3.1.3 
GP 3.2.2 
GP 3.2.3 
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Lampiran 8 Pemetaan Keterkaitan Langkah Kerja Panduan dengan GP Yang 
Telah Diselaraskan Dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5. 

Pemetaan Aktivitas dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 
Kriteria Work Product Kode Aktivitas Langkah Kerja 

GP 2.1.1 
Dokumen ruang lingkup model manajemen 
konfigurasi TPR-10B 

Dokumen configuration repository TKF-01 dan TKF-10 

GP 2.1.2 

Dokumen logical configuration model TPR-20 

Dokumen proses model arsitektur TPR-21A, TPR-21B, TPR-21C, TPR-22A, 
TPR-22B, dan TPR-23A 

Dokumen terkait deskripsi definisi baseline 
arsitektur jaringan 

TPR-23D, TPR-24A, TPR-24B, TPR-24C, 
TPR-24D dan TPR-25 

Dokumen configuration baseline TKF-2B dan TKF-13 

Dokumen configuration repository TKF-11 

GP 2.1.3 

Dokumen hasil evaluasi TPR-15B 

Dokumen terkait update komponen solusi 
(Updated solution componen and related 
documentation) 

TPT-02 

Dokumen review terkait perubahan darurat 
pasca implementasi TPT-02 

GP 2.1.4 

Dokumen hak akses TPT-14 dan TPT-15 

Dokumen terkait pengalokasian hak akses TPR-27A 

Dokumen terkait pengalokasian level 
otoritas TPR-26B dan TPR-28 

Dokumen terkait pengalokasian peran dan 
tanggung jawab TPR-23B, TPR-23C, TPR-26A dan TPR-26C 

GP 2.1.5 Dokumen rencana pengujian TPJ-01, TPJ-01.7 dan TPJ-01.8 

GP 2.1.6 

Dokumen hak akses TPR-27B, TPR-27C, TPR-30B, dan TPT-15 

Dokumen terkait integrasi dan konfigurasi 
komponen solusi TPR-14, TPR-16A, TPR-16B dan TPR-16C 

Dokumen test result communication TPJ-12 

GP 2.2.1 Dokumen rencana jaminan kualitas TPR-07 

GP 2.2.2 

Dokumen rencana jaminan kualitas TPR-01 

Data terkait kejadian risiko dan faktor yang 
berkontribusi menimbulkan risiko TPR-2A dan TPR-2B 

Dokumen access log TPT-07 

Dokumen event log TPT-09 dan TPT-10 

Dokumen implementasi proses fallback and 
recovery TPJ-12 

Dokumen incident tickets TPT-11 dan TPT-12C 

Dokumen keamanan event log TPT-12A 
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Pemetaan Aktivitas dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 
Kriteria Work Product Kode Aktivitas Langkah Kerja 

 

Dokumen komponen solusi TPR-06, TPR-13A dan TPR-13B 

Dokumen persetujuan acceptance test plan TPJ-01.2, TPJ-01.3, TPJ-01.4, TPJ-01.5 dan 
TPJ-01.6 

Dokumen persetujuan permintaan 
perubahan TDP-03 

Dokumen persetujuan rencana 
implementasi 

TPJ3.1, TPJ3.2, TPJ3.3, TPJ3.4, TPJ3.5 dan 
TPJ10 

Dokumen persetujuan rencana pengujian TPJ-2A dan TPJ-2B 

Dokumen terkait kemunculan isu - isu 
risiko dan faktor risiko TPR-05 

Dokumen terkait kumpulan profil risiko, 
termasuk status tindakan manajemen risiko 
& Dokumen terkait skenario risiko TI 

TPR-03 

Dokumen terkait penyebab risiko TPR-4A 

Dokumen terkait permintaan layanan telah 
terpenuhi TPR-11 

Dokumen terkait persetujuan hak akses TPT-15.6 dan TPT-15.7 

Dokumen terkait persetujuan permintaan 
perubahan TPR-09 dan TPR-12 

Dokumen terkait persetujuan perubahan 
untuk baseline TKF-2A 

Dokumen terkait security incident tickets TPT-12B 

GP 2.2.3 

Catatan terkait semua permintaan 
perubahan yang disetujui dan yang 
diterapkan 

TPR-8A, TPR-8B dan TPJ-2C 

Dokumen laporan status permintaan 
perubahan 

TDP-01.1, TDP-01.2, TDP-01.3, TDP-01.4, 
TDP-01.5, TDP-01.6, dan TDP-01.7 

Dokumen terkait update repository dengan 
configuration items TKF-12 

GP 2.2.4 

Dokumen hasil evaluasi TPJ-12.1, TPJ-12.2, TPJ-12.3, TPJ-12.4, TPJ-
12.5 dan TPJ-12.6 

Dokumen hasil penetration testing TPT-15.1 dan TPT-15.2 

Dokumen hasil pengujian TPJ-11.1, TPJ-11.2, TPJ-11.3 dan TPJ-11.4 

Dokumen hasil pengujian log TPJ-08 

Dokumen hasil uji log dan jejak audit TPR-18, TPJ-08 dan TPJ-12 

GP 3.1.1 

Dokumen kebijakan pencegahan perangkat 
lunak yang berbahaya TKF-09 

Dokumen kebijakan terkait firewall dan 
konfigurasi router 

TKF-03, TKF-04.3, TKF-04.4, TKF-04.5, 
TKF-04.6, TPT-03 dan TPT-4A 

Dokumen kebijakan terkait keamanan 
konektivitas TPR-15A, TDP-2D dan TDP-2E 

Dokumen kebijakan terkait perangkat milik 
karyawan TPJ-6A dan TPJ-6B 
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Pemetaan Aktivitas dengan Kriteria Atribut Capability Level COBIT 5 Untuk Level 2 – 5 

Kriteria Work Product Kode Aktivitas Langkah Kerja 

GP 3.1.1 
Dokumen prosedur pengujian TPJ-07 

Dokumen terkait kebijakan perubahan 
koneksi jaringan TPR-10A 

GP 3.1.2 Dokumen kebijakan terkait firewall dan 
konfigurasi router TPJ-04 

GP 3.1.3 Dokumen laporan analisis perawatan 
firewall secara periodik TPR-29A dan TPR-29B 

GP 3.1.4 

Dokumen panduan kontrol dan keamanan 
data TPR-17 dan TPJ-12 

Dokumen terkait facilities assessment 
reports TPT-15 

GP 3.1.5 
Dokumen impact assessment TDP-2A, TDP-2B dan TDP-2C 

Dokumen terkait hasil tinjauan dari akun 
pengguna dan hak istimewa TPT-15.5 

GP 3.2.1 

Dokumen kebijakan terkait firewall dan 
konfigurasi router 

TKF-05, TKF-06, TKF-07.1, TKF-07.2, TKF-
07.3, TKF-07.4, TKF-07.5, TKF-07.6, TKF-
07.7, TKF-07.8, TPJ-04.1, TPJ-04.2, TPJ-
04.7, TPJ-04.8, TPJ-04.9, TPJ-04.10, TPJ-
04.11, TPJ-04.12, TPJ-04.13, TPJ-04.15, TPJ-
04.16, TPJ-04.17, TPJ-04.18, TPJ-04.19, TPJ-
05.1, TPJ-05.2, TPT-03.1, TPT-03.2 dan TPT-
4B 

Dokumen kebijakan terkait keamanan 
konektivitas TPR-19 

Dokumen kebijakan terkait perangkat milik 
karyawan TKF-08 

GP 3.2.2 Dokumen test result communication TPJ-01 

GP 3.2.3 Dokumen rencana perawatan firewall TPR-30A, TPT-01.1, TPT-01.2, TPT-01.3 dan 
TPT-01.4 

GP 3.2.4 
Dokumen rencana dan jadwal perubahan TDP-04 

Dokumen rencana pengujian TPJ-01.9, TPJ-01.10 dan TPJ-01.11 

GP 3.2.5 
Dokumen terkait environmental policies TPT-14.1, TPT-14.2, TPT-14.3, TPT-14.4, 

TPT-14.5, TPT-14.6, dan TPT-14.7 

Dokumen tindakan perbaikan 
ketidakpatuhan TPT-4C, TPT-4D, TPT-05 dan TPT-06 

GP 3.2.6 

Dokumen asset monitoring rules and event 
conditions TPT-8A dan TPT-8B 

Dokumen evaluasi potensi kerentanan 
(ancaman) TPR-4B 

Dokumen hasil acceptance test TPJ-9A dan TPJ-9B 

Dokumen hasil analisis risiko TPR-2C 

Dokumen hasil evaluasi TPJ-12.7, TPJ-12.9, TPJ-12.10 dan TPJ-12.12 

Dokumen keamanan karakteristik insiden TPT-13A, TPT-13B, TPT-13C dan TPT-13D 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Lampiran 9 Pemetaan Work Product dan Aktivitas Panduan Pengelolaan 
Keamanan Informasi Untuk Firewall Configuration Pada Item – Item Pertanyaan 
Capability Level COBIT 5. 

Kriteria Item Pertanyaan Kuesioner Keterangan 

PA
 1

.1
 P

ro
ce

ss
 P

er
fo

rm
an

ce
 

Kriteria Praktik 

Berapa persen prosedur untuk menyetujui dan menguji semua koneksi 
jaringan, perubahan pada firewall dan konfigurasi router telah 
didokumentasikan? 

PCI-1.1 

Berapa persen topologi jaringan yang menggambarkan koneksi antara server 
dengan seluruh jaringan termasuk jaringan nirkabel telah 
didokumentasikan?  

PCI-1.2 

Berapa persen topologi jaringan saat ini yang dapat menunjukkan data 
pengguna dapat diakses dari seluruh sistem dan jaringan? PCI-1.3 

Berapa persen standar konfigurasi firewall yang mencakup persyaratan 
untuk firewall di setiap koneksi internet dan antara DMZ serta zona jaringan 
internal telah didokumentasikan? 

PCI-1.4 

Berapa persen standar konfigurasi firewall yang menggambarkan deskripsi 
groups, peran dan tanggung jawab untuk komponen manajemen jaringan 
telah didokumentasikan? 

PCI-1.5 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang memiliki daftar 
semua layanan dan port serta penggunaannya masing masing untuk 
mendukung proses bisnis telah didokumentasikan? 

PCI-1.6 

Berapa persen dilakuakn pendokumentasian terhadap proses peninjauan 
(review) standar konfigurasi firewall dan router pada policy? PCI-1.7 

Berapa persen inbound dan outbound traffic yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna dalam standar konfigurasi firewall dan router 
telah diidentifikasi? 

PCI-2.1 

Berapa persen file konfgurasi router yang telah tersinkronisasi dan telah 
tersimpan secara aman dari unauthorized access? PCI-2.2 

Berapa persen primeter firewall yang telah terpasang diantara setiap 
jaringan nirkabel dengan lingkungan data pengguna? PCI-2.3 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah 
mengimplementasikan DMZ untuk membatasi inbound dan outbound traffic 
hanya untuk komponen sistem yang terotorisasi menyediakan layanan, 
protokol dan port agar dapat diakses oleh publik? 

PCI-3.1 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah membatasi 
alamat IP di dalam DMZ pada lalu lintas internet masuk? PCI-3.2 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang tidak 
memberikan akses secara langsung pada koneksi inbound atau outbound 
traffic antara internet dan lingkungan data pengguna? 

PCI-3.3 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah 
mengimplementasikan tindakan anti spoofing dalam jaringan? PCI-3.4 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang menerapkan 
hanya outbound traffic yang terotorisasi saja yang diperbolehkan dari 
lingkungan data pengguna ke internet? 

PCI-3.5 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang melaksanakan 
stateful inspection atau dikenal sebagai dynamic packet filtering? PCI-3.6 
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Kriteria Item Pertanyaan Kuesioner Keterangan 
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Kriteria Praktik 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah 
menempatkan komponen sistem yang menyimpan data pengguna berada 
pada zona jaringan internal dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks 
lainnya? 

PCI-3.7 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang terdapat metode 
untuk mencegah terbukanya keberadaan jaringan dengan private IP address 
dan informasi routing terkait jaringan ke internet? 

PCI-3.8 

Berapa persen kebijakan dan standar konfigurasi firewall dan router yang 
mewajibkan penggunaan software firewall untuk semua perangkat mobile 
dan perangkat pribadi milik karyawan yang digunakan untuk terkoneksi ke 
internet ketika berada di jaringan luar? 

PCI-4.1 

Berapa persen kebijakan dan prosedur operasional untuk pengelolaan 
firewall telah didokumentasikan, digunakan dan diketahui oleh semua pihak 
yang terkena dampak saat proses perawatan? 

PCI-5.1 

Kriteria Produk Kerja 

Berapa persen dokumen hasil kerja (work product) yang telah dihasilkan 
dalam Build and Maintain a Secure Network process? - 
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Apakah perusahaan telah menententukan dan menyetujui ruang 
lingkup dan tingkat rincian manajemen konfigurasi (seperti 
layanan mana yang akan dimasukkan, aset dan infrastruktur 
configurable mana yang akan diikutsertakan dalam scope 
manajemen konfigurasi)? 

GP 2.1.1 
Identifikasikan tujuan 
kinerja dari proses. 
Tujuan kinerja, 
digabungkan dengan 
assumsi dan batasan, 
didefinisikan dan 
dikomunikasikan 

Apakah perusahaan telah mengidentifikasi dan 
mengklasifikasikan configuration item serta isi repository? 

Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua perubahan 
pada configuration item secara teratur? 

Apakah perusahaan telah membangun dan menjaga model 
manajemen konfigurasi, termasuk informasi tentang jenis 
configuration item (CI), atribut configuration item, jenis 
hubungan, atribut hubungan dan kode status (status code)? 

GP 2.1.2 
Merencanakan dan 
memonitor performa 
dari proses untuk 
memenuhi objektif yang 
telah ditentukan. Dasar 
mengukur performa proses 
yang berhubungan dengan 
objektif bisnis ditetapkan 
dan dimonitor. Termasuk 
didalam dasar tersebut 
adalah key milestones, 
aktivitas-aktivitas yang 
diperlukan,estimasi dan 
jadwal. 

Apakah perusahaan telah mempertahankan repositori topologi 
jaringan yang mengandung standar, relasi, dependencies and 
views untuk memungkinkan keseragaman organisasi dan 
pemeliharaan arsitektur topologi jaringan?  
Apakah perusahaan telah memastikan bahwa topologi jaringan 
telah menggambarkan semua koneksi antara server dengan 
seluruh jaringan yang lain termasuk jaringan nirkabel? 

Apakah perusahaan telah membuat data flow diagram yang 
menunjukkan bahwa data pengguna dapat diakses dari seluruh 
sistem dan jaringan? 

Apakah perusahaan telah memilih sudut pandang referensi dari 
repositori topologi jaringan yang akan memungkinkan arsitek 
untuk menunjukkan bagaimana kepentingan stakeholder sedang 
dibahas dalam arsitektur? (Untuk setiap sudut pandang, pilih 
model yang dibutuhkan untuk mendukung pandangan khusus 
yang diperlukan). 
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Apakah perusahaan telah meletakkan komponen sistem yang 
menyimpan data pengguna (seperti database) di zona jaringan 
internal, dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks 
lainnya? 

GP 2.1.2 
Merencanakan dan 
memonitor performa 
dari proses untuk 
memenuhi objektif yang 
telah ditentukan. Dasar 
mengukur performa proses 
yang berhubungan dengan 
objektif bisnis ditetapkan 
dan dimonitor. Termasuk 
didalam dasar tersebut 
adalah key milestones, 
aktivitas-aktivitas yang 
diperlukan,estimasi dan 
jadwal. 

Apakah perusahaan telah mempertahankan model topologi 
jaringan sebagai bagian dari baseline? 

Apakah perusahaan telah menjaga model arsitektur topologi 
jaringan sebagai bagian dari baseline, agar selalu konsisten 
dengan strategi perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan 
informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan? 

Apakah perusahaan telah menjaga model arsitektur jaringan 
agar selalu terjaga keakurasian nya dan konsistensi secara 
internal? 

Apakah perusahaan telah melakukan analisis kesenjangan 
antara baseline dan target? 

Apakah perusahaan telah memprioritaskan kesenjangan dan 
telah menentukan komponen baru atau komponen modifikasi 
yang harus dikembangkan untuk target arsitektur jaringan?  

Apakah perusahaan dapat mengatasi dampak potensial seperti 
tidak kompatibel, inkonsistensi atau konflik dalam arsitektur 
jaringan? 

Apakah perusahaan telah mereview secara formal kepada 
stakeholder dengan memeriksa arsitektur jaringan dan membuat 
dokumen terkait definisi kinerja arsitektur jaringan? 

Apakah perusahaan telah membuat baseline konfigurasi router 
secara formal? 

Apakah perusahaan telah memastikan bahwa file konfigurasi 
router tersimpan secara aman dari unauthorized access dan 
telah tersinkronisasi? (misalnya, file konfigurasi yang sedang 
berjalan (router berjalan secara normal) dan file konfigurasi 
start-up (digunakan ketika mesin boot ulang), adalah sama dan 
telah terkonfigurasi secara aman). 

Apakah perusahaan telah mereview perubahan configuration 
item yang diusulkan dan bandingkan terhadap baseline untuk 
memastikan kelengkapan dan keakuratannya? 

Apakah perusahaan telah membuat perubahan baseline 
konfigurasi kapan pun jika diperlukan? 

Apakah perusahaan telah mereview, dan menyetujui perubahan 
baseline konfigurasi kapan pun jika diperlukan. 

Apakah perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi 
pada saat proses integrasi? 

GP 2.1.3 
Menyesuaikan Performa 
dari proses. Mengambil 
tindakan ketika performa 
yang direncanakan tidak 
tercapai. Tindakan 
meliputi identifikasi dari 
masalah performa dan 
penyesuaian rencana dan 
jadwal menjadi lebih 
sesuai. 

Apakah perusahaan akan melakukan pembangunan sistem baru, 
jika pada saat maintenance (perawatan) firewall terjadi 
perubahan besar yang menghasilkan perubahan signifikan pada 
topologi jaringan saat ini, fungsionalitas firewall dan proses 
bisnis? 

Apakah perusahaan akan menggunakan proses manajemen 
perubahan untuk pembangunan sistem baru yang bertujuan 
untuk mengontrol semua permintaan maintenance? 
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Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian terkait 
manajemen jaringan? 

GP 2.1.4 
Mendefinisikan 
tanggungjawab dan 
otoritas dalam 
melakukan proses. 
Tanggung jawab kunci 
dan otoritas dalam 
menjalankan aktivitas 
kunci dari proses di 
definisikan, ditugaskan 
dan dikomunikasikan. 
Pengalaman yang dibu- 
tuhkan,pengetahuan dan 
keahlian ditetapkan. 

Apakah perusahaan telah melakukan pendefinisian peran dan 
tanggung jawab dari para stakeholder, pengambil keputusan, 
pemilik, dan pengguna layanan? 

Apakah perusahaan telah mengalokasikan deskripsi group, 
peran, tanggung jawab, tingkat dan batasan kewenangan 
berdasarkan deskripsi kerja? 
Apakah perusahaan telah menyetujui pengalokasian deskripsi 
group, peran, tanggung jawab, tingkat dan batasan kewenangan 
untuk komponen manajemen jaringan kedalam standar 
konfigurasi firewall dan router? 
Apakah perusahaan telah mendokumentasikan standar 
konfigurasi firewall dan router yang mencakup deskripsi group, 
peran, tanggung jawab, tingkat dan batasan kewenangan? 
Apakah perusahaan telah mengalokasikan hak akses 
berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan 
aktivitas pekerjaan manajemen jaringan berdasarkan pada peran 
kerja yang telah ditentukan? 

Apakah perusahaan telah melakukan pemisahan terhadap akun 
pengguna hak istimewa? 

Apakah perusahaan telah mengalokasikan peran dan tanggung 
jawab untuk kegiatan yang bersifat sensitif sehingga terdapat 
pemisahan tugas yang jelas? 
Apakah perusahaan telah membuat dokumen hak akses yang 
secara khusus mengidentifikasi profil akses dan daerah mana 
saja individu diberikan akses ke fasilitas komputer serta akses 
dasar ke lokasi IT (ruang server)? 

Apakah perusahaan telah melakukan pengidentifikasian terkait 
semua kegiatan pengolahan manajemen jaringan? 
Apakah perusahaan telah memastikan bahwa semua peran 
dalam pengolahan manajemen jaringan secara konsisten telah 
didefinisikan? 
Apakah perusahaan telah membuat dan mendokumentasikan 
rencana pengujian semua koneksi jaringan dan perubahan pada 
firewall dan konfigurasi router yang sejalan dengan standar 
perusahaan? 

GP 2.1.5 
Identifikasi dan sediakan 
sumber daya untuk 
melakukan proses sesuai 
dengan rencana. Sumber 
daya dan informasi yang 
dibutuhkan untuk 
menjalankan aktivitasa 
kunci dari proses 
diidentifikasi, disedia-kan, 
dialokasikan dan 
digunakan. 

Apakah dalam dokumentasi rencana pengujian, perusahaan 
telah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil pengujian? (Contoh 
sumber daya yang diperlukan adalah pembuatan lingkungan 
pengujian dan menggunakan waktu staf untuk melakukan 
beberapa pengujian, termasuk kemungkinan penggantian 
sementara staf penguji dalam lingkungan produksi atau 
pengembangan. Pastikan bahwa stakeholder diinformasikan 
tentang implikasi penggunaan sumber daya dari rencana 
pengujian). 
Apakah dalam dokumentasi rencana pengujian, perusahaan 
telah mengidentifikasi fase pengujian yang sesuai dengan 
persyaratan operasional dan lingkungan? (Contoh fase 
pengujian tersebut meliputi pengujian unit, pengujian sistem, 
uji integrasi, UAT (user acceptance test), uji kinerja, stress test, 
pengujian konversi data, security test, uji kesiapan operasional, 
dan backup and recovery test). 
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Apakah perusahaan telah melakukan penilaian dampak solusi 
kustomisasi dan konfigurasi terkait kemampuan firewall pada 
kinerja aplikasi yang ada, sistem operasi dan infrastruktur 
lainnya? (Konfigurasi firewall diperoleh untuk memenuhi 
kebutuhan proses bisnis). 

GP 2.1.6 
Mengelola antarmuka 
antara pihak yang 
terlibat. Individu dan 
grup yang terlibat dengan 
proses diiden-tifikasi, 
tanggungjawab 
didefinisikan dan 
mekanisme komunikasi 
yang efektif diterapkan 

Apakah perusahaan telah melakukan pengintegrasian dan 
pengkonfigurasian firewall sesuai dengan spesifikasi dari 
persyaratan mutu?  

Apakah perusahaan telah melakukan pertimbangan terhadap 
peran pengguna, stakeholder bisnis dan pemilik proses dalam 
konfigurasi proses bisnis? 

Apakah perusahaan telah melengkapi dan memperbarui proses 
bisnis serta operasional manual, jika diperlukan perubahan pada 
area bisnis lain di jaringan dengan mempertimbangkan 
pengaruh yang ditimbulkan terhadap proses bisnis? 

Apakah perusahaan telah melakukan penghapusan atau 
merevisi hak akses sesegera mungkin jika terjadi perubahan 
peran atau anggota staf manajemen jaringan yang telah 
meninggalkan area proses bisnis? 

Apakah perusahaan telah melakukan peninjauan secara berkala 
untuk memastikan bahwa akses saat ini telah sesuai untuk 
kebutuhan bisnis dan teknologi, serta untuk menangani 
ancaman dan risiko kerentanan sistem informasi? 

Apakah perusahaan telah melakukan peninjauan secara periodik 
terhadap ketentuan akses kontrol untuk memastikan bahwa 
semua hak akses yang valid dan selaras dengan peran para staf 
yang telah dialokasikan? 

Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan hasil pengujian 
kepada stakeholder sesuai dengan rencana pengujian untuk 
mempermudah perbaikan bug dan peningkatan kualitas lebih 
lanjut? 

Apakah perusahaan telah mengotentikasi semua akses ke aset 
informasi berdasarkan klasifikasi keamanan jaringan? 
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Apakah perusahaan telah memastikan bahwa maintenance, 
support, standar pengembangan dan perizinan terkait 
pengembangan dan pembangunan firewall telah ditangani dan 
ditaati dalam kontrak, ketika pihak ketiga (vendor) terlibat 
dalam pengembangan dan pembangunan firewall? 

GP 2.2.1 Menetapkan 
kebutuhan untuk kerja, 
meliputi struktur isi dan 
kriteria kualitas. 

Apakah perusahaan telah membuat dan menetapkan sebuah 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan, 
menklasifikasikan dan menganalisis data terkait ancaman dan 
kerentanan dalam sistem informasi? 

GP 2.2.2 Menetapkan 
kebutuhan dari 
dokumentasi dan kontrol 
dari hasil kerja. Ini harus 
meliputi identifikasi dari 
ketergantungan, 
persetujuan dan 
kemudahan dalam 
melacak kebutuhan. 

Apakah perusahaan telah menyimpan data ancaman kerentanan 
sistem informasi yang relevan di dalam lingkungan operasional 
internal dan eksternal yang berperan penting dalam pengelolaan 
risiko? 

Apakah perusahaan telah membuat catatan rekaman terkait 
risiko ancaman dan kerentanan sistem informasi yang terjadi? 
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Apakah perusahaan telah melakukan pencatatan untuk setiap 
kejadian, masalah dan proses pengelolaan risiko ancaman dan 
kerentanan sistem informasi yang berdampak tehadap 
pencapaian manfaat TI? 

GP 2.2.2 Menetapkan 
kebutuhan dari 
dokumentasi dan kontrol 
dari hasil kerja. Ini harus 
meliputi identifikasi dari 
ketergantungan, 
persetujuan dan 
kemudahan dalam 
melacak kebutuhan. 

Apakah perusahaan telah melakukan proses identifikasi 
penyebab dan dampak risiko ancaman dan kerentanan sistem 
informasi? 
Apakah perusahaan telah melakukan analisis dan identifikasi 
secara rutin terkait isu risiko kerentanan sistem informasi baru, 
yang muncul untuk mendapatkan informasi tentang faktor 
risiko internal maupun external? 
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan proses 
bisnis, jasa penunjang, aplikasi dan infrastruktur serta repositori 
informasi berdasarkan kesepakatan pada spesifikasi, fungsional 
bisnis dan persyaratan secara teknis terkait pengimplementasian 
firewall? 
Apakah perusahaan telah melakukan verifikasi terkait hak 
untuk menggunakan atau memenuhi permintaan layanan, 
dimana memungkinkan dilakukan perubahan pada alur proses 
dan standar yang telah ditetapkan? 
Apakah perusahaan telah mendapatkan persetujuan keuangan 
dan persetujuan secara fungsional untuk permintaan perubahan 
manajemen jaringan? 
Apakah perusahaan telah memenuhi permintaan perubahan 
manajemen jaringan dengan menjalankan prosedur permintaan 
perubahan yang ada dan bila menungkinkan menggunakan 
menu self-help otomatis dan model permintaan standar untuk 
item yang sering diminta? 
Apakah perusahaan telah membuat dokumen komponen solusi 
terkait kemampuan firewall? 

Apakah perusahaan telah membuat dokumentasi penyesuaian 
bisnis untuk menggunakan semua layanan, protokol, dan port 
yang dibuka, termasuk dokumentasi fitur keamanan yang 
diterapkan pada protokol yang dianggap tidak aman? (Contoh 
layanan protokol atau port yang tidak aman antara lain : FTP, 
Telnet, POP3, IMAP, SNMP v1 dan v2). 

Apakah perusahaan telah mereview dan menyetujui baseline 
konfigurasi router secara formal? 

Apakah perusahaan telah membuat dokumentasi rencana 
pengujian? 

Apakah dokumen perencanaan pengujian yang dibuat telah 
mencakup persyaratan untuk kinerja sistem, stress, usability, 
pilot testing dan security testing? 

Apakah perusahaan telah memastikan bahwa rencana pengujian 
telah mencerminkan penilaian risiko dari perubahan pada 
firewall dan konfigurasi router? 

Apakah perusahaan dalam merencanakan pengujian firewall 
telah mencakup persyaratan untuk kinerja sistem, stress, 
usability, pilot testing dan security testing yang 
mempertimbangkan pada penilaian risiko kegagalan sistem dan 
kesalahan implementasi saat dilakukannya perubahan pada 
firewall dan konfigurasi router?  
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Apakah perusahaan telah melakukan pengujian untuk semua 
kebutuhan fungsional dan teknis? 

GP 2.2.2 Menetapkan 
kebutuhan dari 
dokumentasi dan kontrol 
dari hasil kerja. Ini harus 
meliputi identifikasi dari 
ketergantungan, 
persetujuan dan 
kemudahan dalam 
melacak kebutuhan. 

Apakah rencana pengujian yang direncanakan telah memenuhi 
kebutuhan potensial untuk akreditasi hasil proses pengujian 
secara internal maupun eksternal (seperti memenuhi peraturan 
keuangan)? 

Apakah perusahaan telah memastikan bahwa semua rencana 
pengujian koneksi jaringan, perubahan pada firewall dan 
konfigurasi router telah diuji dan disetujui oleh para 
stakeholder, termasuk busines process owner dan stakeholder 
TI, yang sesuai? (Contoh stakeholder tersebut adalah manajer 
pengembangan aplikasi, manajer proyek dan pengguna akhir 
proses bisnis). 

Ambil sebuah sample koneksi jaringan untuk memverifikasi 
bahwa pengujian, persetujuan koneksi jaringan serta perubahan 
firewall dan konfigurasi router telah disetujui dan diuji.  

Apakah topologi jaringan yang ada telah mendokumentasikan 
semua koneksi ke server, termasuk jaringan nirkabel? 

Apakah topologi jaringan selalu up to date? 

Apakah data flow diagram telah menggambarkan topologi 
jaringan yang menunjukkan data pengguna dapat diakses dari 
seluruh sistem dan jaringan? 

Apakah data flow diagram saat ini selalu up to date dan terus di 
perbaharui jika terjadi perubahan pada lingkungan? 

Apakah topologi jaringan saat ini telah sesuai dengan standar 
konfigurasi firewall yang telah ditetapkan? 

Apakah perusahaan telah menetapkan sebuah proses untuk 
menyetujui penerimaan dengan menandatangani secara formal 
oleh business process owner, pihak ketiga yang terkait dan 
stakeholder TI sebelum penerapan firewall dilakukan? 

Apakah unsur – unsur fallback dan rollback dari rencana 
pengujian telah dipenuhi? 

Apakah business process owner, service manager dan 
stakeholder TI dalam organisasi secara formal dan tepat telah 
menyetujui setiap perubahan koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router yang diminta? 

Apakah perusahaan telah melakukan pencatatan log jaringan 
berdasarkan identifikasi risiko dan kinerja firewall? 

Apakah perusahaan telah mendefinisikan dan menerapkan 
aturan untuk mengidentifikasi dan mencatat event log, sehingga 
event log tidak dipenuhi dengan informasi yang tidak perlu? 

Apakah perusahaan telah melakukan pemantauan terkait kinerja 
pemeliharaan event log sehingga event log dapat bertahan untuk 
jangka waktu yang lama dan juga dapat membantu 
penyelidikan di masa depan? 

Apakah perusahaan telah membuat catatan insiden pada waktu 
yang tepat terkait infrastruktur firewall pada saat hasil 
monitoring terdapat penyimpangan dari standar yang telah 
ditentukan? 
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Apakah event log terkait keamanan dilaporkan oleh alat 
pemantauan infrastruktur keamanan?  

GP 2.2.2 Menetapkan 
kebutuhan dari 
dokumentasi dan kontrol 
dari hasil kerja. Ini harus 
meliputi identifikasi dari 
ketergantungan, 
persetujuan dan 
kemudahan dalam 
melacak kebutuhan. 

Apakah secara teratur perusahaan telah meninjau event log 
untuk insiden potensial? 

Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi terkait tingkat 
informasi yang akan dicatat berdasarkan pertimbangan risiko 
agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama dan juga 
dapat membantu penyelidikan di masa depan? 
Apakah perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen 
secara rutin terkait akun dan pengalokasian hak akses 
berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan 
aktivitas pekerjaan manajemen jaringan dan berdasarkan pada 
peran kerja yang telah ditentukan? 
Apakah perusahaan telah melakukan tinjauan secara periodik 
terhadap ketentuan akses kontrol untuk memastikan bahwa 
semua hak akses valid dan selaras dengan peran staff yang telah 
dialokasikan? 
Apakah perusahaan telah melacak permintaan perubahan 
jaringan, desain jaringan, kinerja firewall dan kualitas tinjauan 
firewall? 

GP 2.2.3 Identifikasi, 
dokumentasi, dan 
kontrol hasil kerja. 
Hasil kerja adalah subjek 
dari kontrol perubahan, 
begitu juga dengan 
perubahan versi dan 
managemen konfigurasi. 

Apakah perusahaan telah memastikan partisipasi aktif dari 
semua stakeholder yang terkena dampak dari 
pengimplementasian firewall? 

Apakah perusahaan telah memperbarui rincian konfigurasi 
untuk perubahan yang telah disetujui pada configuration item? 

Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap 
perubahan terbaru, yang dilakukan pada firewall dan 
konfigurasi router, kemudian membandingkan dengan catatan 
perubahan? 
Sebelum memasangkan firewall pada jaringan, apakah 
permintaan perubahan koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router dilakukan menggunakan permintaan 
perubahan secara resmi kepada pemilik proses bisnis dan TI? 
Apakah semua permintaan perubahan yang diminta telah 
dikelompokkan (seperti proses bisnis, infrastruktur, sistem 
operasi, jaringan, sistem aplikasi dan software yang dibeli) dan 
dikaitkan dengan configuration item yang terpengaruh? 
Apakah semua perubahan yang diminta telah berdasarkan atas 
kebutuhan bisnis, kebutuhan teknis, kebutuhan sumber daya 
yang diperlukan, aspek legalitas dan peraturan yang berlaku 
telah diprioritaskan? 

Apakah perusahaan telah membuat kontrak untuk seluruh 
perubahan yang diminta? 

Apakah perusahaan telah mempertimbangkan dampak penyedia 
layanan terhadap proses change management? 

Apakah perusahaan telah mempertimbangkan proses integrasi 
change management perusahaan dengan proses change 
management penyedia layanan dengan dampaknya terhadap 
ketentuan yang terdapat dalam kontrak dan SLA? 
Apakah perusahaan telah mempertahankan hak akses pengguna 
sesuai dengan fungsi bisnis dan persyaratan proses manajemen 
jaringan? 
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Apakah perusahaan teleh menetapkan kebijakan bahwa hanya 
pihak yang memiliki otorisasi saja yang dapat mengakses 
informasi perusahaan dan jaringan perusahaan? 

GP 2.2.3 Identifikasi, 
dokumentasi, dan 
kontrol hasil kerja. 
Hasil kerja adalah subjek 
dari kontrol perubahan, 
begitu juga dengan 
perubahan versi dan 
managemen konfigurasi. 

Apakah perusahaan melakukan proses audit selama konfigurasi 
dan integrasi firewall berlangsung? 

GP 2.2.4 Ulas kembali 
dan menyesuaikan hasil 
kerja untuk memenuhi 
kebutuhan yang telah 
didefinisikan. 
Hasil kerja adalah subjek 
terdapat pengulasan 
kembali terhadap 
kebutuhan yang 
disesuaikan dengan 
pengaturan yang 
direncanakan dan isu isu 
lain yang muncul 
diselesaikan 

Apakah perusahaan melakukan review terhadap log error 
jaringan yang ditemukan dalam proses pengujian yang 
dilakukan oleh tim development? 

Apakah perusahaan melakukan verifikasi bahwa semua error 
yang ditemukan telah diperbaiki atau secara formal dapat 
diterima? 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router, perusahaan 
telah memperhatikan ketentuan bahwa pengujian terhadap 
perubahan koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router 
dilakukan sesuai dengan rencana pengujian? 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router, perusahaan 
telah memperhatikan ketentuan bahwa pengujian koneksi 
jaringan, firewall dan konfigurasi router telah dirancang dan 
dilakukan oleh kelompok penguji independen dari tim 
development? 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router, perusahaan 
telah memperhatikan ketentuan bahwa perusahaan telah 
melibatkan business process owner dan pengguna akhir dalam 
kelompok penguji? 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router, perusahaan 
telah memperhatikan ketentuan bahwa pengujian dilakukan 
hanya pada lingkungan pengujian? 

Apakah pengujian dan hasil pengujian yang diharapkan telah 
sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan dan diatur 
dalam rencana pengujian? 

Apakah pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall dan 
router telah mempertimbangkan dan menggunakan instruksi 
pengujian yang jelas (script)? 

Apakah kelompok penguji independen telah menilai dan 
menyetujui setiap test script untuk memastikan apakah test 
script tersebut telah memadai dalam memenuhi kriteria 
keberhasilan pengujian yang ditetapkan dalam rencana 
pengujian? 

Apakah perusahaan telah mempertimbangkan penggunaan 
script untuk melakukan verifikasi sejauh mana sistem tersebut 
memenuhi persyaratan keamanan? 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Kriteria Item Pertanyaan Kuesioner Kriteria GP dalam 
COBIT 5 

PA
 2

.2
 W

or
k 

Pr
od

uc
t M

an
ag

em
en

t 
Apakah perusahaan telah mempertimbangkan keseimbangan 
yang tepat antara pengujian menggunakan script otomatis 
dengan pengujian pengguna secara interaktif. GP 2.2.4 Ulas kembali 

dan menyesuaikan hasil 
kerja untuk memenuhi 
kebutuhan yang telah 
didefinisikan. 
Hasil kerja adalah subjek 
terdapat pengulasan 
kembali terhadap 
kebutuhan yang 
disesuaikan dengan 
pengaturan yang 
direncanakan dan isu isu 
lain yang muncul 
diselesaikan 

Apakah perusahaan telah melakukan pengujian keamanan 
sesuai dengan rencana pengujian untuk mengukur sejauh mana 
kelemahan atau celah kelemahan kemanan? 

Apakah perusahaan memiliki jejak audit (audit trail) dari hasil 
pengujian? 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap 
jaringan dan konektivitas keamanan dengan cara melakukan 
penetration testing secara periodik untuk menentukan 
kecukupan perlindungan jaringan? 
Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap 
jaringan dan konektivitas keamanan dengan cara melakukan 
pengujian berkala dari sistem keamanan untuk menentukan 
kecukupan perlindungan sistem? 
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Apakah perusahaan telah membuat prosedur untuk menyetujui 
semua perubahan pada koneksi jaringan? 

GP 3.1.1 
Mendefinisikan standard 
dari proses yang 
mendukung pengerjaan 
dari proses yang telah 
didefinisikan. Sebuah 
proses standard 
didefinisikan yang 
mengidentifikasi elemen 
proses fundamental dan 
menyediakan panduan dan 
prosedur untuk 
mendukung implementasi 
dan panduan tentang 
bagaimana standard 
tersebut dapat diubah saat 
dibutuhkan 

Apakah tanggung jawab untuk menggunakan firewall dalam 
keamanan informasi, telah jelas dan dipahami oleh orang-orang 
yang mengembangkan dan mengintegrasikan firewall? 
Apakah perusahaan telah membuat dan menetapkan sebuah 
standar terkait firewall dan konfigurasi router yang 
mengidentifikasikan batasan antara inbound dan outbound 
traffic yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna? 
Apakah perusahaan telah membuat sebuah standar konfigurasi 
firewall yang mencakup seluruh persyaratan untuk firewall di 
setiap koneksi internet dan DMZ serta zona jaringan internal? 

Apakah perusahaan telah mengenkripsi informasi yang 
dikirimkan menurut klasifikasinya? 

Apakah standar konfigurasi firewall dan router telah mencakup 
deskripsi groups, peran dan tanggung jawab untuk komponen 
manajemen jaringan? 

Apakah  peran dan tanggung jawab yang ditugaskan telah 
sesuai seperti apa yang telah didokumentasikan? 

Apakah standar konfigurasi firewall dan router telah memiliki 
dokumentasi dari daftar semua layanan dan port serta 
penggunaannya masing masing untuk mendukung proses 
bisnis? 

Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi layanan yang 
tidak aman, protokol, serta port yang terbuka dan telah 
memastikan apakah fitur keamanan telah didokumentasikan 
untuk setiap layanan? 

Apakah semua perangkat mobile dan perangkat pribadi lainnya 
milik karyawan yang digunakan untuk terkoneksi ke internet 
ketika berada di jaringan luar (misalnya, laptop yang digunakan 
oleh karyawan) dan perangkat tersebut digunakan untuk 
mengakses jaringan internal telah terinstal firewall software? 

Apakah telah terdapat pengaturan konfigurasi spesifik yang 
didefinisikan untuk firewall software pribadi? 
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Apakah perusahaan telah melakukan pengujian terkait 
interoperabilitas firewall (Jumlah maksimum koneksi simultan 
dan throughput yang disupport oleh firewall)? 

GP 3.1.1 
Mendefinisikan standard 
dari proses yang 
mendukung pengerjaan 
dari proses yang telah 
didefinisikan. Sebuah 
proses standard 
didefinisikan yang 
mengidentifikasi elemen 
proses fundamental dan 
menyediakan panduan dan 
prosedur untuk 
mendukung implementasi 
dan panduan tentang 
bagaimana standard 
tersebut dapat diubah saat 
dibutuhkan 

Berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan bisnis, apakah 
perusahaan telah membangun dan mempertahankan kebijakan 
untuk keamanan konektivitas jaringan? 

Apakah perusahaan teleh mempertimbangkan implikasi 
keamanan, legal, kontrak dan kepatuhan dari perubahan yang 
diminta? 

Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian terkait 
pemeriksaan standar konfigurasi firewall dan router? 

Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian 
kebijakan keamanan dan prosedur operasional untuk 
pengelolaan firewall? 

Apakah perusahaan telah mengimplementasikan tindakan anti 
spoofing? 

GP 3.1.2 Menetapkan 
urutan dan interaksi 
antar proses sehingga 
dapat bekerja sebagai 
sistem yang terintegrasi 
dalam proses. Urutan 
standard proses dan 
interaksi dengan proses 
lain ditentukan dan 
dikelola ketika sebuah 
proses diimplementasi kan 
pada bagian lain dalam 
organisasi. 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa tindakan anti spoofing telah 
diimplementasikan, misalnya alamat internal tidak bisa lewat 
dari internet ke dalam DMZ. 

Apakah perusahaan telah memberikan kesadaran dan pelatihan 
tentang peran dan tanggung jawab terkait keamanan informasi 
secara teratur kepada setiap staff sehingga setiap staff dapat 
memahami tanggung jawab yang mereka miliki? 

GP 3.1.3 
Mengidentifikasi peran 
dan kompetensi dari 
menjalankan proses 
standard Apakah perusahaan telah memberikan kesadaran akan 

pentingnya kontrol, integritas, dan kerahasiaan informasi 
perusahaan dalam bentuk apapun? 

Apakah perusahaan telah melakukan pertimbangan terkait 
semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan dalam 
pengintegrasian dan pengkonfigurasian firewall pada  proses 
bisnis, termasuk pelaksanaan kontrol keamanan firewall 
sehingga pengolahan firewall akurat, lengkap, tepat waktu, 
resmi dan auditable? 

GP 3.1.4 Identifikasi 
infrastruktur yang di-
butuhkan dan 
lingkungan kerja untuk 
melakukan proses 
standard. Infrastruk 
tur(fasilitas,alat,metode,dll
) dan lingkungan kerja 
untuk melakukan proses 
standard diiden- tifikasi. 

Apakah perusahaan telah mempertimbangkan pengaruh pada 
kotrol akses (access control) dan kontrol batas (boundary 
control)? 

Apakah perusahaan telah melakukan pelatihan rutin terkait 
kesadaran keamanan fisik kepada personil/karyawan? 

Apakah perusahaan dapat menjaga jejak audit dari akses ke 
informasi yang diklasifikasikan sebagai highly sensitive? 
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Apakah perusahaan telah merencanakan dan mengevaluasi 
semua permintaan perubahan secara terstruktur yang mencakup 
analisis dampak terhadap proses bisnis, infrastruktur, koneksi 
jaringan dan juga dampak terhadap penyedia layanan? (Analisis 
dampak yang dilakukan bertujuan untuk memastikan apakah 
semua komponen yang terkena dampak telah teridentifikasi). 

GP 3.1.5 Menetapkan 
metode yang sesuai 
untuk memonitor 
kefektifan dan 
kesesuaian dengan 
proses standard, meliputi 
pemastian terhadap 
kriteria yang layak dan 
data yang dibutuhkan 
untuk memonitor 
kefektifan dan kesesuaian 
dari proses didefinisikan, 
dan menetapkan 
kebutuhan untuk 
melakukan audit internal 
dan ulas kembali 
managemen. 

Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian terkait 
analisis dampak, kebijakan keamanan dan prosedur operasional 
untuk pengelolaan firewall?  
Apakah pendokumentasian terkait analisis dampak, kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional untuk pengelolaan firewall 
digunakan, dan diketahui oleh semua pihak yang terkena 
dampak. 

Apakah perusahaan telah melakukan penilaian kemungkinan 
kerugian operasional dan risiko karena implementasi perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router? 

Apakah perusahaan telah mengelola akun pengguna hak 
istimewa? 
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Apakah perusahaan telah menentukan daftar semua layanan dan 
port serta penggunaannya masing masing untuk mendukung 
proses bisnis? 

GP 3.2.1 Menjalankan 
sebuah proses yang telah 
didefinisikan yang 
memuaskan konteks. 
Ketika proses yang sama 
digunakan pada area yang 
berbeda pada organisasi, 
proses tersebut dilakukan 
berdasarkan proses 
standard, diatur selayak 
mungkin, dengan 
konformasi pada 
kebutuhan yang telah 
didefinisikan pada proses 
yang telah diverifikasi. 

Apakah perusahaan telah melakukan pemasangan perimeter 
firewall diantara jaringan nirkabel dan lingkungan data 
pengguna untuk memberi akses kedalam lingkungan data 
pengguna hanya kepada user yang terotorisasi?  

Apakah perusahaan telah mengimplementasikan DMZ untuk 
membatasi inbound traffic, hanya untuk komponen sistem yang 
terotorisasi menyediakan layanan, protokol dan port agar dapat 
diakses oleh publik? 

Apakah perusahaan telah menerapkan batasan pada alamat IP 
dalam DMZ untuk inbound internet traffic? 

Apakah perusahaan telah membatasi akses secara langsung 
pada koneksi inbound atau outbound untuk traffic antara 
internet dan lingkungan data pengguna? 
Apakah perusahaan telah mengimplementasikan tindakan anti 
spoofing untuk mendeteksi dan memblokir source IP address 
tiruan yang masuk ke dalam jaringan? 

Apakah firewall dan konfigurasi router telah melarang 
outbound traffic yang tidak terotorisasi dari lingkungan data 
pengguna ke Internet? 

Apakah perusahaan telah menerapkan stateful inspection atau 
dikenal sebagai dynamic packet filtering pada jaringan? 

Apakah perusahaan telah menempatkan komponen sistem yang 
menyimpan data pengguna (seperti database) di zona jaringan 
internal, dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks 
lainnya? 

Tidak memberitahukan keberadaan sebuah jaringan dengan 
private IP address dan informasi routing terkait jaringan 
tersebut kepada pihak yang tidak terotorisasi. 
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Apakah perusahaan telah memberlakukan penginstalan firewall 
pada perangkat lunak untuk setiap perangkat mobile milik 
karyawan yang terhubung ke Internet saat berada di jaringan 
luar? 

GP 3.2.1 Menjalankan 
sebuah proses yang telah 
didefinisikan yang 
memuaskan konteks. 
Ketika proses yang sama 
digunakan pada area yang 
berbeda pada organisasi, 
proses tersebut dilakukan 
berdasarkan proses 
standard, diatur selayak 
mungkin, dengan 
konformasi pada 
kebutuhan yang telah 
didefinisikan pada proses 
yang telah diverifikasi. 

Periksa standar konfigurasi firewall dan pastikan bahwa standar 
konfigurasi firewall mencakup seluruh persyaratan untuk 
firewall di setiap koneksi internet dan antara DMZ dan zona 
jaringan internal. 
Amati konfigurasi jaringan, untuk memastikan apakah firewall 
telah terpasang disetiap koneksi internet dan diantara DMZ 
serta zona jaringan internal. 
Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah fitur keamanan yang terdokumentasi 
telah diimplementasikan pada setiap layanan yang dianggap 
tidak aman, protokol, serta port yang terbuka. 
Periksa dan verifikasi standar konfigurasi firewall dan router 
untuk memastikan bahwa inbound dan outbound traffic yang 
diperlukan untuk lingkungan data pengguna telah diidentifikasi. 

Periksa dan verifikasi standar konfigurasi firewall dan router 
untuk memastikan bahwa inbound dan outbound traffic yang 
digunakan hanya terbatas dengan apa yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna. 

Pastikan apakah semua inbound dan outbound traffic yang 
digunakan hanya terbatas dengan apa yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna. ditolak secara eksplisit atau secara 
implisit ditolak setelah mengikuti pernyataan. 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah DMZ telah diimplementasikan untuk 
membatasi inbound traffic, hanya untuk komponen sistem yang 
terotorisasi menyediakan layanan, protokol dan port agar dapat 
diakses oleh publik. 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah lalu lintas Internet masuk adalah terbatas 
pada alamat IP didalam DMZ. 

Pastikan standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa koneksi inbound atau outbound secara 
langsung tidak diberikan atau dilarang pada traffic antara 
internet antara internet dan lingkungan data pengguna. 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa hanya benar – benar outbound traffic 
yang terotorisasi yang diperbolehkan dari lingkungan data 
pengguna ke Internet. 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah firewall melakukan stateful inspection 
(dynamic packet filtering). (hanya koneksi dari sesi komunikasi 
yang terbentuk yang diperbolehkan masuk, dan hanya jika 
koneksi tersebut terkait dengan sesi sebelumnya). 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah komponen sistem yang menyimpan data 
pengguna berada pada zona jaringan internal, dipisahkan 
dengan DMZ dan untrusted networks lainnya. 
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Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah terdapat metode yang diterapkan untuk 
mencegah terbukanya keberadaan jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing terkait jaringan tersebut ke 
internet. GP 3.2.1 Menjalankan 

sebuah proses yang telah 
didefinisikan yang 
memuaskan konteks. 
Ketika proses yang sama 
digunakan pada area yang 
berbeda pada organisasi, 
proses tersebut dilakukan 
berdasarkan proses 
standard, diatur selayak 
mungkin, dengan 
konformasi pada 
kebutuhan yang telah 
didefinisikan pada proses 
yang telah diverifikasi. 

Periksa dokumentasi standar konfigurasi firewall dan router 
untuk memverifikasi apakah setiap pengungkapan jaringan 
dengan private IP address dan informasi routing terkait 
jaringan tersebut kepada entitas eksternal telah diotorisasi. 
Pastikan dan verifikasi apakah perimeter firewall telah 
terpasang diantara setiap jaringan nirkabel dengan lingkungan 
data pengguna. 
Verifikasi apakah firewall tersebut hanya memberi akses 
kepada pengguna yang terotorisasi antara lingkungan nirkabel 
dan lingkungan data pengguna. 
Pastikan pola dan kapasitas kegiatan pemeliharaan firewall 
dianalisis secara berkala setiap enam bulan sekali.  
Lakukan peninjauan kembali (review) pada policy dan sejumlah 
aturan (rule set) yang diterapkan pada standar konfigurasi 
firewall dan router setiap enam bulan sekali. 
Lakukan pendistribusian kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional pengelolaan firewall kepada seluruh pihak yang 
terkena dampak dari pemasangan firewall.  

Apakah perusahaan telah melakukan komunikasi dan konsultasi 
dengan business process owner serta stakeholder TI yang tepat 
pada saat merencanakan pengujian semua koneksi jaringan dan 
perubahan pada firewall dan konfigurasi router? 

GP 3.2.2 Menugaskan 
dan mengkomunikasi 
kan peran, tanggung 
jawab dan otoritas 
untuk menjalankan 
proses yang telah 
didefinisikan. Ketika 
prosess yang sama 
digunakan pada area yang 
berbeda dalam organisasi, 
Otoritas dan peran untuk 
melakukan aktivitas dari 
proses telah ditugaskan 
dan dikomunikasikan. 

Apakah perusahaan telah mengalokasikan kebutuhan terkait 
peninjauan firewall dan konfigurasi router setiap enam bulan 
sekali? GP 3.2.3 Memastikan 

kompetensi yang 
dibutuhkan untuk 
menjalankan performa 
dari proses yang 
didefinisikan. Ketika 
proses yang sama 
digunakan dalam area 
yang berbeda pada 
organisasi, kompetensi 
yang layak untuk personil 
yang ditugaskan 
diidentifikasikan dan 
pelatihan yang sesuai 
disediakan untuk 
menjalankan proses yang 
disediakan, dialokasikan 
dan digunakan. 

Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan 
pengembangan dan pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti 
meninjau secara berkala terhadap kebutuhan bisnis dan 
persyaratan operasional seperti patch management, upgrade 
strategies, risk, vulnerabilities assessment and security 
requirements? 
Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan 
pengembangan dan pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti 
melakukan penilaian terkait pentingnya pemeliharaan firewall? 
Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan 
pengembangan dan pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti 
mempertimbangkan risiko, dampak dan ketersediaan sumber 
daya saat pemeliharaan firewall dilakukan? 
Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan 
pengembangan dan pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti 
memastikan bahwa stakeholder telah memahami dampak dari 
perubahan akibat pemeliharaan firewall. 
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Apakah perusahaan telah mempertimbangkan persiapan 
pengujian (termasuk persiapan lokasi), persyaratan pelatihan, 
instalasi atau update dari lingkungan pengujian, 
merencanakan/melakukan/mendokumentasikan/mempertahanka
n test case, error dan penanganan masalah, koreksi dan 
eskalasi, serta persetujuan formal dalam rencana pengujian? 

GP 3.2.4 Menyediakan 
sumber daya dan 
informasi untuk 
mendukung performa 
dari proses yang 
didefinisikan. kebutuhan 
sumber daya manusia dan 
informasi untuk 
melakukan proses 
disediakan, dialokasikan 
dan digunakan. 

Apakah perusahaan telah menetapkan kriteria yang jelas untuk 
mengukur keberhasilan dari setiap tahap pengujian yang 
dilakukan pada dokumen rencana pengujian?  

Apakah perusahaan telah menentukan prosedur perbaikan 
apabila kriteria keberhasilan tidak terpenuhi? 

Apakah perusahaan telah merencanakan dan membuat jadwal 
untuk semua perubahan yang telah disetujui? 

Apakah perusahaan telah memantau kinerja firewall dan log 
jaringan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan 
prosedur keamanan data yang telah diterapkan oleh organisasi? 

GP 3.2.5 Menyediakan 
proses infrastruktur 
yang layak untuk 
mendukung performa 
dari proses yang 
didefinisikan. Ketika 
proses yang sama 
digunakan dalam area 
yang berbeda dalam 
organisasi, dukungan 
organisasi yang 
dibutuhkan, infrastruk tur, 
dan lingkungan kerja 
disediakan, dialokasikan 
dan diguna kan 

Apakah perusahaan telah melakukan penilaian secara teratur 
terkait kinerja dari framework’s enablers dan kecenderungan 
dalam kinerja untuk mengambil tindakan yang tepat? 

Apakah perusahaan telah melakukan analisis terkait 
ketidakpatuhan terhadap kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional pengelolaan firewall dan mengambil tindakan yang 
tepat?  

Apakah perusahaan telah mengintegrasikan tujuan kinerja 
pengelolaan firewall dan kepatuhan terhadap kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional kepada anggot/ staf? 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses 
terhadap fasilitas layanan IT dengan cara mengelola permintaan 
dan memberikan akses ke fasilitas layanan IT?  

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses 
terhadap fasilitas layanan IT dengan cara memantau semua titik 
masuk ke lokasi jaringan firewall? 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses 
terhadap fasilitas layanan IT dengan cara menginstruksikan 
semua personil untuk menampilkan identifikasi yang dapat 
dilihat saat memasuki lokasi jaringan firewall? 

Apakah perusahaan telah melakukan verifikasi terhadap 
identitas yang ditampilkan oleh personil saat memasuki lokasi 
jaringan firewall? 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses 
terhadap fasilitas layanan IT dengan cara mendampingi 
pengunjung yang memasuki lokasi jaringan firewall? 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses 
terhadap fasilitas layanan IT dengan cara membatasi akses ke 
lokasi jaringan firewall yang sifatnya sensitif dengan 
mendirikan pembatasan perimeter, seperti pagar, dinding, 
perangkat keamanan di pintu interior dan eksterior serta alarm? 
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Apakah perusahaan telah menganalisis dan mereview catatan 
rekaman terkait risiko ancaman dan kerentanan sistem 
informasi yang terjadi secara rutin? 

GP 3.2.6 
Mengumpulkan dan 
menganalisis data 
mengenai performa dari 
proses untuk 
mendemonstrasikan 
kecocokan dan kefektifan. 
Data yang dibutuhkan 
untuk memonitor 
kefektifan dan kesesuaian 
dari proses diseluruh 
organisasi didefinisikan, 
dikumpulkan dan 
dianalisis sebagai dasar 
dari perbaikan terus-
menerus 

Apakah perusahaan telah mencatat, menganalisis dan 
mengevaluasi penyebab dan dampak risiko kerentanan sistem 
informasi secara berkala? 

Apakah perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap 
penerimaan akhir (final acceptance) dibandingkan dengan 
kriteria keberhasilan? 

Apakah perusahaan telah menginterpretasikan hasil pengujian 
penerimaan akhir final acceptance) dibandingkan dengan 
kriteria keberhasilan? 

Apakah perusahaan telah mempertimbangkan pengaruh dari 
insiden keamanan mulai dari pembuatan rencana pengujian? 

Apakah pengujian terhadap sistem dan kinerja aplikasi telah 
sesuai dengan rencana pengujian? 

Apakah dalam pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall 
dan router telah mempertimbangkan berbagai metrik kinerja 
(seperti waktu respon end-user dan kinerja update sistem 
manajemen database). 

Apakah telah terdapat proses untuk mengidentifikasi, mencatat 
dan mengklasifikasikan error (seperti minor, significant, 
mission-critical) selama proses pengujian?  

Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur untuk 
melakukan pemantauan terhadap infrastruktur firewall? 

Apakah perusahaan telah melakukan pemantauan infrastruktur 
firewall secara rutin? 
Apakah perusahaan telah mengidentifikasikan dan 
mengkomunikasikan sifat dan karakteristik insiden terkait 
keamanan potensial sehingga sifat dan karakteristik insiden 
dapat dengan mudah dikenali serta dampaknya dapat dipahami 
untuk memungkinkan respon yang tepat?   
Apakah perusahaan telah mengelola prosedur terkait 
pengumpulan bukti insiden dan ketidakpatuhan? 

Pastikan bahwa prosedur terkait insiden keamanan potensial 
dibuat tepat pada waktu proses mengidentifikasi insiden 
keamanan. 

Pastikan bahwa semua staf mengerti dan sadar akan kebutuhan 
pengendalian insiden. 

 

Kriteria Item Pertanyaan Kuesioner Kriteria GWP dalam 
COBIT 5 

PA
 2

.1
 

Pe
rfo

rm
an

ce
 

M
an

ag
em

en
t 

a-1 Apakah dokumentasi proses model manajemen 
konfigurasi telah menguraikan lingkup proses? 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses 
harus menguraikan 
lingkup proses a-2 Apakah dokumentasi proses configuration repository 

telah menguraikan lingkup proses? 
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a-1 
Apakah rencana proses model manajemen konfigurasi 
telah memberikan rincian mengenai tujuan kinerja 
proses? 

GWP 2.0 Rencana 
Proses harus menyedia 
kan detil – detil dari 
tujuan kinerja proses a-2 Apakah rencana proses configuration repository telah 

memberikan rincian mengenai tujuan kinerja proses? 

b-1 
Apakah rencana proses terkait logical configuration 
model telah memberikan rincian mengenai tujuan 
kinerja proses? 

GWP 2.0 Rencana 
Proses harus menyedia 
kan detil – detil dari 
tujuan kinerja proses 

b-2 Apakah rencana proses model arsitektur telah 
memberikan rincian mengenai tujuan kinerja proses? 

b-3 
Apakah rencana proses terkait deskripsi definisi 
baseline arsitektur jaringan telah memberikan rincian 
mengenai tujuan kinerja proses? 

b-4 
Apakah rencana proses terkait configuration baseline 
telah memberikan rincian mengenai tujuan kinerja 
proses? 

b-5 
Apakah rencana proses terkait configuration 
repository telah memberikan rincian mengenai tujuan 
kinerja proses? 

c-1 
Apakah catatan kualitas terkait hasil evaluasi telah 
memberikan rincian mengenai tindakan yang 
dilakukan ketika kinerja tidak tercapai? 

GWP 4.0 Catatan 
Kualitas harus 
menyediakan detil dari 
tindakan yang dilakukan 
ketika performa tidak 
mencapai target 

c-2 

Apakah catatan kualitas terkait update komponen 
solusi (updated solution componen and related 
documentation) telah memberikan rincian mengenai 
tindakan yang dilakukan ketika kinerja tidak tercapai? 

c-3 

Apakah catatan kualitas terkait review perubahan 
darurat pasca implementasi telah memberikan rincian 
mengenai tindakan yang dilakukan ketika kinerja 
tidak tercapai? 

d-1 

Apakah dokumentasi proses terkait hak akses telah 
memberikan rincian mengenai pemilik proses dan 
siapa yang melakukan, bertanggung jawab, memberi 
masukan, dan/atau menerima informasi mengenai 
proses tersebut? 

GWP 1.0 Dokumentasi 
Proses 
harus menyediakan detil 
dari pemilik proses dan 
siapa saja yang terlibat, 
bertanggung jawab, 
dikonsultasikan dan/atau 
diinformasikan (RACI). 

d-2 

Apakah dokumentasi proses terkait pengalokasian hak 
akses telah memberikan rincian mengenai pemilik 
proses dan siapa yang melakukan, bertanggung jawab, 
memberi masukan, dan/atau menerima informasi 
mengenai proses tersebut? 

d-3 

Apakah dokumentasi proses terkait pengalokasian 
level otoritas telah memberikan rincian mengenai 
pemilik proses dan siapa yang melakukan, 
bertanggung jawab, memberi masukan, dan/atau 
menerima informasi mengenai proses tersebut? 

d-4 

Apakah dokumentasi proses terkait pengalokasian 
peran dan tanggung jawab telah memberikan rincian 
mengenai pemilik proses dan siapa yang melakukan, 
bertanggung jawab, memberi masukan, dan/atau 
menerima informasi mengenai proses tersebut? 
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d-1 

Apakah rencana proses terkait hak akses telah 
mencakup rincian mengenai rencana komunikasi serta 
kebutuhan mengenai pengalaman dan kemampuan 
kinerja proses? 

GWP 2.0 Rencana 
Proses harus meliputi 
detil dari process 
communication plan 
demikian juga pengalaman 
dan keahlian yang 
dibutuhkan dari 
menjalankan proses. 

d-2 

Apakah rencana proses terkait pengalokasian hak 
akses telah mencakup rincian mengenai rencana 
komunikasi serta kebutuhan mengenai pengalaman 
dan kemampuan kinerja proses? 

d-3 

Apakah rencana proses terkait pengalokasian level 
otoritas telah mencakup rincian mengenai rencana 
komunikasi serta kebutuhan mengenai pengalaman 
dan kemampuan kinerja proses? 

d-4 

Apakah rencana proses terkait pengalokasian peran 
dan tanggung jawab telah mencakup rincian mengenai 
rencana komunikasi serta kebutuhan mengenai 
pengalaman dan kemampuan kinerja proses? 

e-1 
Apakah rencana proses pengujian firewall telah 
memberikan rincian mengenai rencana pelatihan 
proses dan rencana alokasi sumber daya proses? 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 
harus menyediakan detil 
dari proses perencanaan 
pelatihan dan proses 
perencanaan sumber daya. 

f-1 
Apakah dokumentasi proses terkait hak akses telah 
memberikan rincian mengenai individu dan kelompok 
yang terlibat (pemasok, pelanggan, RACI)? 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses 
harus menyediakan detil 
dari invidu dan grup yang 
terlibat(supplier, 
customer, dan RACI). 

f-2 

Apakah dokumentasi proses terkait integrasi dan 
konfigurasi komponen solusi telah memberikan 
rincian mengenai individu dan kelompok yang terlibat 
(pemasok, pelanggan, RACI)? 

f-3 

Apakah dokumentasi proses terkait test result 
communication telah memberikan rincian mengenai 
individu dan kelompok yang terlibat (pemasok, 
pelanggan, RACI)? 

f-1 
Apakah rencana proses terkait hak akses telah 
memberikan rincian mengenai rencana komunikasi 
proses? 

GWP 2.0 Rencana 
proses harus menyediakan 
detil dari process 
communication plan. 

f-2 
Apakah rencana proses terkait integrasi dan 
konfigurasi komponen solusi telah memberikan 
rincian mengenai rencana komunikasi proses? 

f-3 
Apakah rencana proses terkait test result 
communication telah memberikan rincian mengenai 
rencana komunikasi proses? 
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a-1 
Apakah rencana jaminan kualitas telah menguraikan 
rincian mengenai kriteria kualitas, isi, dan struktur 
produk kerja? 

GWP 3.0 Rencana 
kualitas harus 
menyediakan detil dari 
kriteria kualitas dan isi 
dari hasil kerja. 

b-1 
Apakah dokumentasi proses terkait rencana jaminan 
kualitas telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 

GWP 1.0 
Dokumentasi proses 
harus menyediakan detil 
dari kontrol (matrix 
kontrol) b-2 

Apakah dokumentasi proses terkait data kejadian 
risiko dan faktor yang berkontribusi menimbulkan 
risiko telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 
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b-3 Apakah dokumentasi proses terkait access log telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

GWP 1.0 
Dokumentasi proses 
harus menyediakan detil 
dari kontrol (matrix 
kontrol) 

b-4 Apakah dokumentasi proses terkait event log telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-5 
Apakah dokumentasi proses terkait implementasi 
proses fallback and recovery telah menguraikan 
rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-6 Apakah dokumentasi proses terkait incident tickets 
telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-7 
Apakah dokumentasi proses terkait keamanan event 
log telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 

b-8 Apakah dokumentasi proses terkait komponen solusi 
telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-9 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan 
acceptance test plan telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 

b-10 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan 
permintaan perubahan telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 

b-11 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan 
rencana implementasi telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 

b-12 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan 
rencana pengujian telah menguraikan rincian kendali 
(matriks kontrol)? 

b-13 
Apakah dokumentasi proses terkait kemunculan isu - 
isu risiko dan faktor risiko telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 

b-14 
Apakah dokumentasi proses terkait kumpulan profil 
risiko, termasuk status tindakan manajemen risiko 
telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-15 Apakah dokumentasi proses terkait skenario risiko TI 
telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-16 Apakah dokumentasi proses terkait penyebab risiko 
telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

b-17 
Apakah dokumentasi proses terkait permintaan 
layanan telah terpenuhi telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 

b-18 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan hak 
akses telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 

b-19 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan 
permintaan perubahan telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 

b-20 
Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan 
perubahan untuk baseline telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)? 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Kriteria Item Pertanyaan Kuesioner Kriteria GWP dalam 
COBIT 5 

PA
 2

.2
 W

or
k 

Pr
od

uc
t M

an
ag

em
en

t 

b-21 
Apakah dokumentasi proses terkait security incident 
tickets telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 

GWP 1.0 
Dokumentasi proses 
harus menyediakan detil 
dari kontrol (matrix 
kontrol) 

b-1 

Apakah  rencana jaminan kualitas telah memberikan 
rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian 
perubahan? 

GWP 3.0 Rencana 
kualitas harus 
menyediakan detail dari 
hasil kerja, kriteria 
kualitas, dokumentasi 
yang dibutuhkan dan 
kontrol perubahan. 

b-2 

Apakah rencana kualitas terkait data kejadian risiko 
dan faktor yang berkontribusi menimbulkan risiko 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-3 
Apakah rencana kualitas terkait access log telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria 
kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-4 
Apakah rencana kualitas terkait event log telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria 
kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-5 

Apakah rencana kualitas terkait implementasi proses 
fallback and recovery telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-6 
Apakah rencana kualitas terkait incident tickets telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria 
kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-7 
Apakah rencana kualitas terkait keamanan event log 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-8 
Apakah rencana kualitas terkait komponen solusi 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-9 

Apakah rencana kualitas terkait persetujuan 
acceptance test plan telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-10 

Apakah rencana kualitas terkait persetujuan 
permintaan perubahan telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian 
perubahan? 

b-11 

Apakah rencana kualitas terkait persetujuan rencana 
implementasi telah memberikan rincian mengenai 
produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan 
dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

b-12 

Apakah rencana kualitas terkait persetujuan rencana 
pengujian telah memberikan rincian mengenai produk 
kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan 
dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

b-13 

Apakah rencana kualitas terkait kemunculan isu - isu 
risiko dan faktor risiko telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 
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b-14 

Apakah rencana kualitas terkait kumpulan profil 
risiko, termasuk status tindakan manajemen risiko 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

GWP 3.0 Rencana 
kualitas harus 
menyediakan detail dari 
hasil kerja, kriteria 
kualitas, dokumentasi 
yang dibutuhkan dan 
kontrol perubahan. 

b-15 
Apakah rencana kualitas terkait skenario risiko TI 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-16 
Apakah rencana kualitas terkait penyebab risiko telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria 
kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-17 

Apakah rencana kualitas terkait permintaan layanan 
telah terpenuhi telah memberikan rincian mengenai 
produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan 
dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

b-18 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan hak akses 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

b-19 

Apakah rencana kualitas terkait persetujuan 
permintaan perubahan telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian 
perubahan? 

b-20 

Apakah rencana kualitas terkait persetujuan 
perubahan untuk baseline telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian 
perubahan? 

b-21 

Apakah rencana kualitas terkait security incident 
tickets telah memberikan rincian mengenai produk 
kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan 
dokumentasi? 

c-1 

Apakah rencana kualitas terkait catatan semua 
permintaan perubahan yang disetujui dan yang 
diterapkan telah memberikan rincian mengenai 
produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/ kebutuhan 
dokumentasi? 

c-2 

Apakah rencana kualitas terkait laporan status 
permintaan perubahan telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/ 
kebutuhan dokumentasi? 

c-3 

Apakah rencana kualitas terkait update repository 
dengan configuration items telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/ 
kebutuhan dokumentasi? 

d-1 
Apakah catatan kualitas terkait hasil evaluasi telah 
memberikan jejak audit mengenai tinjauan yang 
dilakukan? GWP 4.0 Catatan 

Kualitas harus 
menyediakan jejak audit 
dari pengulasan kembali 
yang telah dilakukan. 

d-2 
Apakah catatan kualitas terkait hasil penetration 
testing telah memberikan jejak audit mengenai 
tinjauan yang dilakukan? 

d-3 
Apakah catatan kualitas terkait hasil pengujian telah 
memberikan jejak audit mengenai tinjauan yang 
dilakukan? 
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Kriteria Item Pertanyaan Kuesioner Kriteria GWP dalam 
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Apakah catatan kualitas terkait hasil pengujian log 
telah memberikan jejak audit mengenai tinjauan yang 
dilakukan? 

GWP 4.0 Catatan 
Kualitas harus 
menyediakan jejak audit 
dari pengulasan kembali 
yang telah dilakukan. d-5 

Apakah catatan kualitas terkait hasil uji log dan jejak 
audit telah memberikan jejak audit mengenai tinjauan 
yang dilakukan? 
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a-1 

Apakah kebijakan dan standar terkait pencegahan 
perangkat lunak yang berbahaya telah memberikan 
rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, 
standar minimum kinerja, prosedur standar, serta 
prasyarat/kebutuhan pelaporan dan pengawasan? 
Bukti persyaratan pada tingkat ini tidak hanya 
keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil dari 
objektif organisasi untuk 
proses, standard minimum 
dari performa, prosedur 
standard, dan pelaporan 
dan kebutuhan 
monitoring. Bukti yang 
diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard 
tapi juga dengan 
diterapkannya kebijakan 
dan standard tersebut 

a-2 

Apakah kebijakan dan standar terkait firewall dan 
konfigurasi router telah memberikan rincian mengenai 
tujuan organisasi untuk proses, standar minimum 
kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan 
pelaporan dan pengawasan? Bukti persyaratan pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 

a-3 

Apakah kebijakan dan standar terkait keamanan 
konektivitas telah memberikan rincian mengenai 
tujuan organisasi untuk proses, standar minimum 
kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan 
pelaporan dan pengawasan? Bukti persyaratan pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 

a-4 

Apakah kebijakan dan standar terkait perangkat milik 
karyawan telah memberikan rincian mengenai tujuan 
organisasi untuk proses, standar minimum kinerja, 
prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan 
dan pengawasan? Bukti persyaratan pada tingkat ini 
tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi 
juga penerapannya di seluruh organisasi. 

a-5 

Apakah kebijakan dan standar terkait prosedur 
pengujian telah memberikan rincian mengenai tujuan 
organisasi untuk proses, standar minimum kinerja, 
prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan 
dan pengawasan? Bukti persyaratan pada tingkat ini 
tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi 
juga penerapannya di seluruh organisasi. 

a-6 

Apakah kebijakan dan standar terkait perubahan 
koneksi jaringan telah memberikan rincian mengenai 
tujuan organisasi untuk proses, standar minimum 
kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan 
pelaporan dan pengawasan? Bukti persyaratan pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 
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b-1 

Apakah kebijakan dan standar terkait firewall dan 
konfigurasi router telah memberikan pemetaan proses 
dengan rincian proses standar dan urutan serta 
interaksi yang diharapkan? Persyaratan bukti pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan proses 
pemetaaan dengan detil 
dari proses standard 
dengan urutan yang 
diharapkan dan 
interaksinya. 

c-1 

Apakah kebijakan dan standar terkait laporan analisis 
perawatan firewall secara periodik telah memberikan 
rincian peran dan kompetensi dalam kinerja? 
Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya 
keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil dan 
kompetensi dari proses 
yang dilakukan. 

d-1 

Apakah dokumen panduan kontrol dan keamanan data 
telah mengidentifikasi persyaratan minimum 
infrastruktur dan lingkungan kerja untuk melakukan 
proses tersebut? Persyaratan bukti pada tingkat ini 
tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi 
juga penerapannya di seluruh organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
mengidentifikasi 
kebutuhan minimum dari 
infrastruktur dan 
lingkungan kerja untuk 
melakukan proses. d-2 

Apakah kebijakan dan standar terkait facilities 
assessment reports telah mengidentifikasi persyaratan 
minimum infrastruktur dan lingkungan kerja untuk 
melakukan proses tersebut? Persyaratan bukti pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 

e-1 

Apakah dokumen impact assessment telah 
menguraikan rincian mengenai tujuan organisasi 
untuk proses, standar minimum kinerja, prosedur 
standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan 
pengawasan? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak 
hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil dari 
objektif organisasi 
terhadap proses, 
standard minimum 
performa proses, 
prosedur standard, dan 
pelaporan serta 
kebutuhan monitoring. 
Bukti yang diperlukan 
pada level ini bukan hanya 
pada adanya kebijakan 
dan standard tapi juga 
dengan diterapkannya 
kebijakan dan standard 
tersebut. 

e-2 

Apakah kebijakan dan standar terkait hasil tinjauan 
dari akun pengguna dan hak istimewa telah 
menguraikan rincian mengenai tujuan organisasi 
untuk proses, standar minimum kinerja, prosedur 
standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan 
pengawasan? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak 
hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 
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a-1 

Apakah kebijakan dan standar terkait firewall dan 
konfigurasi router telah mendefinisikan standar yang 
harus diikuti di semua implementasi dari proses? 
Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya 
keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil, 
tanggung jawab dan 
otoritas untuk melakukan 
aktivitas dari proses.Bukti 
yang diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard tapi 
juga dengan diterapkannya 
kebijakan dan standard 
tersebut. 
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a-2 

Apakah kebijakan dan standar terkait keamanan 
konektivitas telah mendefinisikan standar yang harus 
diikuti di semua implementasi dari proses? 
Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya 
keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

GWP 5.0 Kebijakan dan 
standard harus 
menyediakan detil, 
tanggung jawab dan 
otoritas untuk 
melakukan aktivitas dari 
proses.Bukti yang 
diperlukan pada level ini 
bukan hanya pada adanya 
kebijakan dan standard 
tapi juga dengan 
diterapkannya kebijakan 
dan standard tersebut. 

a-3 

Apakah kebijakan dan standar terkait perangkat milik 
karyawan telah mendefinisikan standar yang harus 
diikuti di semua implementasi dari proses? 
Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya 
keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

b-1 

Apakah dokumen test result communication telah 
memberikan rincian, tanggung jawab dan wewenang 
untuk melakukan kegiatan proses? Persyaratan bukti 
pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 

c-1 
Apakah dokumentasi proses perencanaan perawatan 
firewall telah memberikan rincian kompetensi dan 
persyaratan pelatihan? 

GWP 1.0 Dokumentasi 
proses harus menyediakan 
detil dari kompetensi dan 
pelatihan yang dibutuhkan 

c-1 

Apakah rencana proses terkait perawatan firewall 
telah mencakup rincian mengenai rencana komunikasi 
proses, rencana pelatihan dan rencana alokasi sumber 
daya untuk setiap tahapan proses? 

GWP 2.0 Rencana 
proses harus meliputi detil 
dari process 
communication plan, 
rencana pelatihan dan 
rencana sumber daya 
untuk setiap instansi dari 
proses. 

d-1 
Apakah rencana dan jadwal perubahan telah 
mencakup rincian mengenai rencana alokasi sumber 
daya untuk setiap tahapan proses? 

GP 2.0 Rencana proses 
harus meliputi detil dari 
rencana sumber daya 
untuk setiap instansi dari 
proses. d-2 

Apakah rencana pengujian telah mencakup rincian 
mengenai rencana alokasi sumber daya untuk setiap 
tahapan proses? 

e-1 
Apakah rencana proses terkait environmental policies 
telah mencakup rincian mengenai infrastruktur proses 
dan lingkungan kerja untuk setiap tahapan proses? GWP 2.0 Rencana 

proses harus meliputi detil 
dari proses infrastruktur 
dan lingkungan kerja dari 
setiap instansi dari proses. e-2 

Apakah rencana proses terkait tindakan perbaikan 
ketidakpatuhan telah mencakup rincian mengenai 
infrastruktur proses dan lingkungan kerja untuk setiap 
tahapan proses? 

f-1 
Apakah catatan kualitas terkait asset monitoring rules 
and event conditions telah memberikan bukti tinjauan 
yang dilakukan untuk setiap tahapan proses? 

GWP 4.0 Catatan 
kualitas harus 
menyediakan bukti dari 
alat ulas kembali yang 
dilakukan untuk setiap 
instansi dari proses. f-2 

Apakah catatan kualitas terkait evaluasi potensi 
kerentanan (ancaman) telah memberikan bukti 
tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses? 
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Apakah catatan kualitas terkait hasil acceptance test 
telah memberikan bukti tinjauan yang dilakukan 
untuk setiap tahapan proses? 

GWP 4.0 Catatan 
kualitas harus 
menyediakan bukti dari 
alat ulas kembali yang 
dilakukan untuk setiap 
instansi dari proses. 

f-4 
Apakah catatan kualitas terkait hasil analisis risiko 
telah memberikan bukti tinjauan yang dilakukan 
untuk setiap tahapan proses? 

f-5 
Apakah catatan kualitas terkait hasil evaluasi telah 
memberikan bukti tinjauan yang dilakukan untuk 
setiap tahapan proses? 

f-6 
Apakah catatan kualitas terkait keamanan 
karakteristik insiden telah memberikan bukti tinjauan 
yang dilakukan untuk setiap tahapan proses? 
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Lampiran 10 Kuesioner Verifikasi Pedoman Prosedur dan Assessment Pengelolaan 

Keamanan Informasi Untuk Firewall Configuration 
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Jl. Mulyorejo, Kampus C, Surabaya, Jawa Timur 60115 

Telp. (031) 5936501, 5924614, Fax. (031) 5936502 Website : www.fst.unair.ac.id  
Email : fst@unair.ac.id 

 
PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI 
UNTUK FIREWALL CONFIGURATION BERDASARKAN KERANGKA 

KERJA PCI DSS v.3.1 DAN COBIT 5 
 

 
Kuesioner 

 
 

Dengan hormat, 
Saya adalah mahasiswa semester delapan Fakultas Sains dan Teknologi Program 

Studi Sistem Informasi Universitas Airlangga Surabaya yang sedang melakukan 
penelitian dengan judul “Penyusunan Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi 
Untuk Firewall Configuration Berdasarkan Kerangka Kerja PCI DSS v.3.1 dan 
COBIT 5” dalam rangka penyelesaian skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, saya 
sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Penelitian ini 
tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu sebagai responden. 
Informasi dan opini yang Bapak/Ibu berikan akan sangat membantu saya dalam 
menyusun pedoman prosedur pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 
configuration di DSIK Universitas Airlangga sebagai studi kasus penelitian. 

Karena Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang dapat memberi saya 
gambaran yang benar mengenai prosedur yang dilakukan sebelum dan saat 
mengimplementasikan firewall, maka saya mohon Bapak/Ibu untuk dapat merespon 
secara terbuka dan jujur. Partisipasi Bapak/Ibu sangat menentukan keberhasilan 
penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu dan data yang 
diperoleh akan dianalisis tanpa memperhatikan informasi yang bersifat personal. 

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu 
dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 

 
 

Hormat Saya, 
 
 

 
Bagus Puji Santoso 

NIM : 081211631061 
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KUESIONER PENILAIAN 
PANDUAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI UNTUK 

FIREWALL CONFIGURATION 
 

Nama Responden : 
Jabatan Responden : 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

Pada kuesioner penilaian panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration dapat Bapak/Ibu isi dengan menghitamkan salah satu 
pilihan jawaban yang dianggap paling bisa mewakili kondisi yang 
sebenarnya dari penyusunan panduan pengelolaan keamanan informasi area 
firewall configuration. 

Untuk kebutuhan diatas dimohon sekiranya Bapak/Ibu sebagai responden 
dapat mengisi kuesioner ini dengan baik. Dikarenakan, jawaban dari 
Bapak/Ibu sangat berpengaruh dalam proses perbaikan penyusunan panduan 
pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration di DSIK 
Universitas Airlangga sebagai studi kasus penelitian. 

 

No Indikator Penilaian Jawaban 

Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk Firewall Configuration 

1 
Bahasa yang digunakan dalam panduan 
pengelolaan keamanan informasi untuk  firewall 
configuration jelas dan mudah dipahami. 

o Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 
o Cukup Jelas dan Cukup Mudah 

dipahami. 
o Jelas dan Mudah dipahami. 
o Sangat jelas dan Sangat Mudah 

dipahami. 

2 
Istilah yang digunakan dalam panduan 
pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 
configuration mudah dipahami. 

o Sulit dipahami. 
o Cukup Mudah dipahami. 
o Mudah dipahami. 
o Sangat Mudah dipahami. 

3 Panduan prosedur (Langkah Kerja) yang dibuat, 
secara operasional mudah untuk dilaksanakan. 

o Sulit dilaksanakan. 
o Cukup Mudah dilaksanakan. 
o Mudah dilaksanakan. 
o Sangat Mudah dilaksanakan. 

4 

Pembagian peran dalam panduan pengelolaan 
keamanan informasi untuk firewall configuration 
telah sesuai dengan deskripsi kerja fungsional 
DSIK Universitas Airlangga. 

o Tidak Sesuai. 
o Cukup Sesuai. 
o Sesuai. 
o Sangat Sesuai. 

5 

Panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration yang dibuat, mampu 
menjawab kebutuhan keamanan informasi di 
DSIK Universitas Airlangga. 

o Ya. 
o Tidak. 

 

Komentar : 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………...... 
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KUESIONER PENILAIAN 
ASSESSMENT PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI UNTUK 

FIREWALL CONFIGURATION 
 

Nama Responden : 
Jabatan Responden : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

Pada kuesioner penilaian panduan assessment pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration dapat Bapak/Ibu isi dengan 
menghitamkan salah satu pilihan jawaban yang dianggap paling bisa 
mewakili kondisi yang sebenarnya dari penyusunan panduan assessment 
pengelolaan keamanan informasi area firewall configuration. 

Untuk kebutuhan diatas dimohon sekiranya Bapak/Ibu sebagai responden 
dapat mengisi kuesioner ini dengan baik. Dikarenakan, jawaban dari 
Bapak/Ibu sangat berpengaruh dalam proses perbaikan penyusunan panduan 
assessment pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration di 
DSIK Universitas Airlangga sebagai studi kasus penelitian. 

 

No Indikator Penilaian Jawaban 

Assessment Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk Firewall Configuration 

1 
Bahasa yang digunakan dalam assessment 
pengelolaan keamanan informasi area firewall 
configuration jelas dan mudah dipahami. 

o Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 
o Cukup Jelas dan Cukup Mudah 

dipahami. 
o Jelas dan Mudah dipahami. 
o Sangat jelas dan Sangat Mudah 

dipahami. 

2 
Checklist assessment pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration mudah 
digunakan. 

o Sulit digunakan. 
o Cukup Mudah digunakan. 
o Mudah digunakan. 
o Sangat Mudah digunakan. 

3 
Petunjuk pengisian checklist assessment 
pengelolaan keamanan informasi area firewall 
configuration mudah dipahami. 

o Sulit dipahami. 
o Cukup Mudah dipahami. 
o Mudah dipahami. 
o Sangat Mudah dipahami. 

4 
Petunjuk perhitungan hasil untuk checklist 
assessment pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration mudah dipahami. 

o Sulit dipahami. 
o Cukup Mudah dipahami. 
o Mudah dipahami. 
o Sangat Mudah dipahami. 

 

Komentar : 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………….......................................................... 
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Lampiran 11 Rekapitulasi Kuesioner Penilaian Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Kuesioner Penilaian Assessment. 
 
A. Rekapitulasi Kuesioner Penilaian Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk Firewall Configuration 

No Responden Bagian Dokumen Yang 
Direview 

Jawaban Pertanyaan No 
Komentar 1 2 3 4 5 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b 

1 
Direktur 
Sistem 
Informasi 

a) Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan 

b) Pedoman Prosedur Tahap 
Pengujian 

c) Pedoman Prosedur Tahap 
Deployment 

d) Pedoman Prosedur Tahap 
Perawatan 

– – – √ – – – √ – – – √ – √ – – √ – 

a) Perlu ditinjau kembali mengenai langkah kerja dan penanggung jawab. 
Ada beberapa penanggung jawab sepertinya tidak sesuai dengan uraian 
jabatan di DSIK UNAIR. 

b) Langkah kerja pada panduan pedoman prosedur tahap perencanaan no 
11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 41, 47; Langkah kerja pada tahap 
konfigurasi no 2 – 9; Langkah kerja pada tahap pengujian no 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 15; Langkah kerja pada tahap perawatan no 1, 2, 3, 5, 10, 
11, dan no 12 seharusnya penanggung jawab proses adalah bagian 
jaringan. 

c) Langkah kerja pada panduan pedoman prosedur tahap perencanaan no 
31 seharusnya penanggung jawab proses tersebut adalah bagian 
pengembangan sistem. 

d) Langkah kerja pada tahap pengujian no 1, 6; Langkah kerja pada tahap 
perawatan no 6, 7, 8, 9, dan no 24 seharusnya penanggung jawab proses 
tersebut adalah bagian jaringan dan keamanan data. 

e) Langkah kerja pada tahap pengujian no 16 seharusnya penanggung 
jawab proses tersebut adalah bagian jaringan dan bagian integrasi 
program dan pengembangan sistem. 

f) Langkah kerja pada tahap perawatan no 23 seharusnya penanggung 
jawab proses tersebut adalah bagian keamanan data dan bagian 
pencitraan informatika. 

g) Langkah kerja pada tahap perawatan no 13, 14, dan no 15 seharusnya 
penanggung jawab proses tersebut adalah bagian keamanan data. 

2 

Kepala Sub 
Direktorat 
Operasional 
Sistem 
Informasi 

a) Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan 

b) Pedoman Prosedur Tahap 
Konfigurasi 

– √ – – – √ – – – √ – – – √ – – √ – Firewall configuration dirasa cukup optimal dalam sisi keamanan namun 
seringkali mengurangi kecepatan akses koneksi internet 
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No Responden Bagian Dokumen Yang 
Direview 

Jawaban Pertanyaan No 
Komentar 1 2 3 4 5 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b 

3 

Kepala Sub 
Direktorat 
Pengembanga
n Sistem 

a) Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan 

b) Pedoman Prosedur Tahap 
Konfigurasi 

c) Pedoman Prosedur Tahap 
Pengujian 

d) Pedoman Prosedur Tahap 
Perawatan  

– √ – – – √ – – – √ – – – √ – – √ – 

Perlu ditinjau kembali mengenai langkah kerja dan penanggung jawab. Ada 
beberapa penanggung jawab sepertinya tidak sesuai dengan uraian jabatan di 
DSIK UNAIR. Sebagai bantuan / acuan koreksi, saya lampirkan uraian 
jabatan Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan uraian jabatan 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem Informasi 

4 

Kepala Seksi 
Integrasi 
Program dan 
Pengembanga
n Sistem 

a) Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan 

b) Pedoman Prosedur Tahap 
Konfigurasi 

c) Pedoman Prosedur Tahap 
Pengujian 

d) Pedoman Prosedur Tahap 
Deployment 

e) Pedoman Prosedur Tahap 
Perawatan  

– – √ – – – √ – – – – √ – – – √ √ – 
Dalam perkembangan informasi teknologi informasi banyak sekali inofasi – 
inofasi yang ada, maka kita sendiri membutuhkan pengetahuan yang luas 
dalam menunjang kinerja terkait keamanan data. 

5 
Kepala Seksi 
Pencitraan 
Informatika 

a) Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan 

b) Pedoman Prosedur Tahap 
Deployment 

– √ – – – √ – – – – √ – √ – – – √ – 

a) Ada beberapa kewenangan yang tidak sesuai dengan pembagian tugas 
struktur organisasi DSIK 

b) Data Aset? Penetapan apa saja yang dianggap sebagai aset? 
c) Langkah kerja pada panduan pedoman prosedur tahap perencanaan no 

14, 16-30, 32-33, 35-37, 39-42 dan no 47 penanggung jawab tugas 
tersebut seharusnya adalah bagian Jaringan. 

d) Langkah kerja pada panduan pedoman prosedur tahap perencanaan no 
31, 34, 38 dan no 45 penanggung jawab tugas tersebut seharusnya 
adalah bagian Pencitraan Informatika 

6 
Kepala Seksi 
Keamanan 
Data 

a) Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan 

b) Pedoman Prosedur Tahap 
Konfigurasi 

c) Pedoman Prosedur Tahap 
Perawatan 

– – √ – – – √ – √ – – – – √ – – √ – 

a) Prosedur yang dibuat terlalu panjang, mungkin bisa disederhanakan 
tanpa menghilangkan maksud dan tujuan dari SOP tersebut. 

b) Mohon dicantumkan refrensi dari SOP secara detail, Misal : COBIT 5 
modul APO 13. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

No Responden Bagian Dokumen Yang 
Direview 

Jawaban Pertanyaan No Komentar 1 2 3 4 5 
a b c d a b c d a b c d a b c d a b  

7 Kepala Seksi 
Jaringan 

Pedoman Prosedur Tahap 
Perencanaan – – – √ – – – √ – – – √ – – – √ √ – 

Dibutuhkan skill tenaga yang berkompeten dibidangnya untuk mengelola 
jaringan yang besar, serta ditunjang dengan kemampuan yang telah 
bersertifikasi 

Jumlah Jawaban 0 3 2 2 0 3 2 2 1 2 1 3 1 4 0 2 7 0 
 

Maksimal Jawaban 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

  
Keterangan 

1a : Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 
1b : Cukup Jelas dan Cukup Mudah dipahami. 
1c : Jelas dan Mudah dipahami. 
1d : Sangat jelas dan Sangat Mudah dipahami. 

 2a : Sulit dipahami. 
2b : Cukup Mudah dipahami. 
2c : Mudah dipahami. 
2d : Sangat Mudah dipahami. 

 3a : Sulit dilaksanakan. 
3b : Cukup Mudah dilaksanakan. 
3c : Mudah dilaksanakan. 
3d : Sangat Mudah dilaksanakan. 

 4a : Tidak Sesuai. 
4b : Cukup Sesuai. 
4c : Sesuai. 
4d : Sangat Sesuai. 

 5a : Ya. 
5b : Tidak 

 
B. Rekapitulasi Kuesioner Penilaian Assessment Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk Firewall Configuration. 

No Responden 
Jawaban Pertanyaan No 

Komentar 1 2 3 4 
a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 Direktur Sistem Informasi – – √ – – √ – – – – √ – – – √ – Sangat membantu dalam proses self assessment. 

2 Kepala Seksi Keamanan Data – – √ – – √ – – – – √ – – – √ – 
Pada proses capability level 1 tidak ada penjelasan parameter penilaian masuk kategori Not Achieved / 
Partially Achieved / Largely Achieved / Fully Achieved. Contoh : pada tahun 2015 firewall DSIK dapat 
ditembus oleh hecker sebanyak 5 kali (dalam satu tahun), kondisi seperti ini masuk ke kategori mana? 

Jumlah Jawaban 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 
 

Maksimal Jawaban 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Keterangan 

1a : Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 
1b : Cukup Jelas dan Cukup Mudah dipahami. 
1c : Jelas dan Mudah dipahami. 
1d : Sangat jelas dan Sangat Mudah dipahami. 

 2a : Sulit digunakan. 
2b : Cukup Mudah digunakan. 
2c : Mudah digunakan. 
2d : Sangat Mudah digunakan. 

 3a : Sulit dipahami. 
3b : Cukup Mudah dipahami. 
3c : Mudah dipahami. 
3d : Sangat Mudah dipahami. 

 4a : Sulit dipahami. 
4b : Cukup Mudah dipahami. 
4c : Mudah dipahami. 
4d : Sangat Mudah dipahami. 
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Lampiran 12 Perbaikan Langkah Kerja Panduan Pengelolaan Keamanan Informasi. 

Kode 
Aktivitas Daftar Langkah Kerja Keterangan Penanggung 

Jawab 

Fungsional Struktur 
DSIK Universitas 

Airlangga 

TAHAP PERENCANAAN 

TPR01 

Buat dan tetapkan sebuah metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan, menklasifi-
kasikan dan menganalisis data terkait ancaman 
dan kerentanan dalam sistem informasi. 
Catatan : Perhatikan berbagai jenis kejadian, 
dan faktor-faktor ancaman dan kerentanan sistem 
informasi 

APO12.01-1 

Chief Risk 
Officer 

Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPR02 

Simpan data ancaman kerentanan sistem 
informasi yang relevan di dalam lingkungan 
operasional internal dan eksternal yang berperan 
penting dalam pengelolaan risiko. 

APO12.01-2 
APO12.01-3 TPR03 Buat catatan rekaman terkait risiko ancaman dan 

kerentanan sistem informasi yang terjadi. 

TPR04 
Analisis dan review catatan rekaman terkait 
risiko ancaman dan kerentanan sistem informasi 
yang terjadi secara rutin. 

TPR05 

Lakukan pencatatan untuk setiap kejadian, 
masalah dan proses pengelolaan ancaman risiko 
dan kerentanan sistem informasi yang berdampak 
tehadap pencapaian manfaat TI. 

APO12.01-4 

TPR06 
Lakukan proses identifikasi penyebab dan 
dampak risiko ancaman kerentanan sistem 
informasi. APO12.01-5 

TPR07 Catat, analisis dan evaluasi penyebab dan dampak 
risiko kerentanan sistem informasi secara berkala. 

TPR08 

Lakukan analisis dan identifikasi secara rutin 
terkait isu risiko kerentanan sistem informasi 
baru, yang muncul untuk mendapatkan informasi 
tentang faktor risiko internal maupun external. 

APO12.01-6 

TPR09 

Lakukan pengembangan proses bisnis, jasa 
penunjang, aplikasi dan infrastruktur serta 
repositori informasi berdasarkan kesepakatan 
pada spesifikasi, fungsional bisnis dan 
persyaratan secara teknis terkait 
pengimplementasian firewall. 

BAI03.03-1 

Project 
Management 

Office 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem 

TPR10 

Pastikan bahwa maintenance, support, standar 
pengembangan dan perizinan terkait 
pengembangan dan pembangunan firewall telah 
ditangani dan ditaati dalam kontrak ketika vendor 
terlibat dalam pengembangan dan pembangunan 
firewall, 

BAI03.03-2 

TPR11 
Lacak permintaan perubahan jaringan, desain 
jaringan, kinerja firewall dan kualitas tinjauan 
firewall. 

BAI03.03-3 

Project 
Management 

Office 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR12 
Pastikan partisipasi aktif dari semua stakeholder 
yang terkena dampak dari pengimplementasian 
firewall. 

Project 
Management 

Office 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem 

TPR13 

Lakukan verifikasi terkait hak untuk 
menggunakan atau memenuhi permintaan 
layanan yang memungkinkan dilakukan 
perubahan pada alur proses dan standar yang 
telah ditetapkan. 

DSS02.03-1 Head 
Development 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 
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Kode 
Aktivitas Daftar Langkah Kerja Keterangan Penanggung 

Jawab 

Fungsional Struktur 
DSIK Universitas 

Airlangga 

TPR14 
Dapatkan persetujuan keuangan dan persetujuan 
secara fungsional untuk permintaan perubahan 
manajemen jaringan. 

DSS02.03.2 Head 
Development 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TPR15 

Memenuhi permintaan perubahan manajemen 
jaringan dengan menjalankan prosedur 
permintaan perubahan yang ada. 
Catatan : Perubahan dapat menggunakan menu 
self-help otomatis dan model permintaan standar 
untuk item yang sering diminta. 

DSS02.03.3 
Business 
Process 
Owners 

Direktur Sistem 
Informasi 

TPR16 Buat prosedur untuk menyetujui semua 
perubahan pada koneksi jaringan 

PCI-1.1 
BAI10.01-1 

Service 
Manager 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR17 

Tentukan dan setujui ruang lingkup dan tingkat 
rincian manajemen konfigurasi. 
Catatan : Seperti layanan mana yang akan 
dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable 
mana yang akan diikutsertakan dalam ruang 
lingkup manajemen konfigurasi. 

PCI-1.1 
BAI10.01-1 

Service 
Manager 

Kepala Seksi 
Pencitraan 
Informatika 

TPR18 

Buat dokumen komponen solusi terkait 
kemampuan firewall.  
Catatan : Dokumen komponen solusi terkait 
kemampuan firewall harus sesuai dengan standar 
yang ditetapkan. 

BAI03.03-4 
PCI-1.6 

Project 
Management 

Office 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR19 

Buat dokumentasi penyesuaian bisnis untuk 
menggunakan semua layanan, protokol, dan port 
yang dibuka, termasuk dokumentasi fitur 
keamanan yang diterapkan pada protokol yang 
dianggap tidak aman. 
Catatan : Contoh layanan protokol atau port 
yang tidak aman antara lain : FTP, Telnet, 
POP3, IMAP, SNMP v1 dan v2 

TPR20 

Lakukan penilaian dampak solusi kustomisasi 
dan konfigurasi terkait kemampuan firewall pada 
kinerja aplikasi yang ada, sistem operasi dan 
infrastruktur lainnya. 
Catatan : Konfigurasi firewall diperoleh untuk 
memenuhi kebutuhan proses bisnis. 

BAI03.03-5 
BAI03.05-7 

TPR21 

Pastikan bahwa tanggung jawab untuk 
menggunakan firewall dalam keamanan 
informasi, telah jelas dan dipahami oleh orang-
orang yang mengembangkan dan 
mengintegrasikan firewall.  

BAI03.03-6 

TPR22 

Tentukan daftar semua layanan dan port serta 
penggunaannya masing masing untuk 
mendukung proses bisnis. 
Misalnya,HTTP, SSL, SSH), dan virtual private 
network (VPN) protokol untuk sasaran kelompok 
internal maupun eksternal yang relevan 
berdasarkan kebutuhan bisnis. 

BAI03.05-8 
DSS05.02-5 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR23 

Bangun dan jaga model manajemen konfigurasi, 
termasuk informasi tentang jenis dan atribut 
configuration item, jenis hubungan, atribut 
hubungan dan kode status (status code). 

BAI10.01-2 Head IT 
Administration 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR24 

Pertahankan repositori topologi jaringan yang 
mengandung standar, relasi, dependencies and 
views untuk memungkinkan keseragaman 
organisasi dan pemeliharaan arsitektur topologi 
jaringan.  

APO03.02-1 
APO03.02-4 

PCI-1.2.1 
Head Architect Kepala Seksi 

Jaringan 
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Kode 
Aktivitas Daftar Langkah Kerja Keterangan Penanggung 

Jawab 

Fungsional Struktur 
DSIK Universitas 

Airlangga 

TPR25 

Pastikan bahwa topologi jaringan telah 
menggambarkan semua koneksi antara server 
dengan seluruh jaringan yang lain termasuk 
jaringan nirkabel. PCI-1.3.1 

DSS05.04-7 

Head Architect 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem 

TPR26 
Buat data flow diagram yang menunjukkan 
bahwa data pengguna dapat diakses dari seluruh 
sistem dan jaringan. 

Head Architect Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR27 

Pilih sudut pandang referensi dari repositori 
topologi jaringan yang akan memungkinkan 
arsitek untuk menunjukkan bagaimana 
kepentingan stakeholder sedang dibahas dalam 
arsitektur. 
Catatan : Untuk setiap sudut pandang, pilih 
model yang dibutuhkan untuk mendukung 
pandangan khusus yang diperlukan.  

APO03.02-2 
APO03.02-3 

PCI-3.7.1 

TPR28 

Letakkan komponen sistem yang menyimpan 
data pengguna (seperti database) di zona jaringan 
internal, dipisahkan dengan DMZ dan untrusted 
networks lainnya. 

TPR29 Pertahankan model topologi jaringan sebagai 
bagian dari baseline. 

APO03.02-5 
APO03.02-6 

TPR30 Lakukan pendokumentasian terkait manajemen 
jaringan.  

TPR31 
Lakukan pendefinisian peran dan tanggung jawab 
dari para stakeholder, pengambil keputusan, 
pemilik, dan pengguna layanan.  

TPR32 

Menjaga model arsitektur topologi jaringan 
sebagai bagian dari baseline. 
Catatan : Tujuan dari menjaga model arsitektur 
topologi jaringan adalah agar topologi jaringan 
selalu konsisten dengan strategi perusahaan 
yang berfungsi untuk mengoptimalkan 
penggunaan informasi yang digunakan dalam 
pengambilan keputusan. 

Head Architect Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPR33 Lakukan verifikasi model arsitektur jaringan 
untuk menjaga akurasi dan konsistensi internal. 

APO03.02-7 

Head Architect Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR34 Lakukan analisis kesenjangan antara baseline dan 
target. 

TPR35 
Prioritaskan kesenjangan dan tentukan komponen 
baru atau komponen modifikasi yang harus 
dikembangkan untuk target arsitektur jaringan.  

TPR36 
Mengatasi dampak potensial seperti tidak 
kompatibel, inkonsistensi atau konflik dalam 
arsitektur jaringan. 

Head Architect 
Kepala Seksi 

Integrasi Program 
dan Pengembangan 

Sistem TPR37 

Lakukan review secara formal kepada 
stakeholder dengan memeriksa arsitektur jaringan 
dan membuat dokumen terkait definisi kinerja 
arsitektur jaringan. 

APO03.02-8 
APO03.02-9 Head Architect 

TPR38 
Alokasikan deskripsi group, peran, tanggung 
jawab, tingkat dan batasan kewenangan 
berdasarkan deskripsi kerja. DSS06.03-1 

DSS06.03-2 
PCI-1.5 

Information 
Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPR39 

Setujui pengalokasian deskripsi group, peran, 
tanggung jawab, tingkat dan batasan kewenangan  
untuk komponen manajemen jaringan kedalam 
standar konfigurasi firewall dan router. 

Business 
Process 
Owners 

Direktur Sistem 
Informasi 
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Aktivitas Daftar Langkah Kerja Keterangan Penanggung 

Jawab 

Fungsional Struktur 
DSIK Universitas 

Airlangga 

TPR40 
Dokumentasikan standar konfigurasi firewall dan 
router yang mencakup deskripsi group, peran, 
tanggung jawab, tingkat dan batasan kewenangan 

DSS06.03-1 
DSS06.03-2 

PCI-1.5 

Information 
Security 
Manager 

Direktur Sistem 
Informasi 

TPR41 

Alokasikan hak akses berdasarkan dengan 
kebutuhan aktivitas manajemen jaringan, 
berdasarkan pada peran kerja yang telah 
ditentukan dan lakukan pemisahan terhadap akun 
pengguna hak istimewa  

DSS06.03-3 
DSS05.04-4 
DSS05.04-5 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPR42 

Lakukan penghapusan atau merevisi hak akses 
sesegera mungkin jika terjadi perubahan peran 
atau anggota staf manajemen jaringan yang telah 
meninggalkan area proses bisnis. 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TPR43 

Lakukan peninjauan secara berkala untuk 
memastikan bahwa akses saat ini telah sesuai 
untuk kebutuhan bisnis dan teknologi, serta untuk 
menangani ancaman dan risiko kerentanan sistem 
informasi. 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TPR44 
Alokasikan peran dan tanggung jawab untuk 
kegiatan yang bersifat sensitif sehingga terdapat 
pemisahan tugas yang jelas. 

DSS06.03-4 
Information 

Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPR45 

Memberikan kesadaran dan pelatihan tentang 
peran dan tanggung jawab secara teratur sehingga 
setiap staff dapat memahami tanggung jawab 
yang mereka miliki.  DSS06.03-5 

Business 
Process 
Owners 

Direktur Sistem 
Informasi 

TPR46 
Memberikan kesadaran akan pentingnya kontrol, 
integritas, dan kerahasiaan informasi perusahaan 
dalam bentuk apapun. 

Business 
Process 
Owners 

Direktur Sistem 
Informasi 

TPR47 Alokasikan kebutuhan terkait peninjauan firewall 
dan konfigurasi router setiap enam bulan sekali. 

PCI-1.7.1 
DSS06.03-6 

Information 
Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TAHAP KONFIGURASI 

TKF01 Lakukan identifikasi dan pengklasifikasian 
configuration item serta isi repository BAI10.02-1 Head IT 

Administration 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem dan Kepala 

Sub Direktorat 
Operasional Sistem 

Informasi 

TKF02 Buat baseline konfigurasi router secara formal. 

BAI10.02-2 
DSS05.02-6 

PCI-2.2.1 
PCI-2.2.2 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TKF03 Review dan setujui baseline konfigurasi router 
secara formal. 

TKF04 

Pastikan file konfigurasi router tersimpan secara 
aman dari unauthorized access dan telah 
tersinkronisasi. 
Misalnya : File konfigurasi yang sedang berjalan 
(router berjalan secara normal) dan file 
konfigurasi start-up (digunakan ketika mesin 
boot ulang), adalah sama dan telah 
terkonfigurasi secara aman. 

TKF05 

Buat dan tetapkan sebuah standar terkait firewall 
dan konfigurasi router yang mengidentifikasikan 
batasan antara inbound dan outbound traffic yang 
diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 
Catatan : Inbound dan outbound traffic yang 
digunakan hanya terbatas dengan apa yang 
diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 

DSS05.02-3 
PCI-1.4.1 
PCI-2.1.1 
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Kode 
Aktivitas Daftar Langkah Kerja Keterangan Penanggung 

Jawab 

Fungsional Struktur 
DSIK Universitas 

Airlangga 

TKF06 

Buat sebuah standar konfigurasi firewall yang 
mencakup seluruh persyaratan untuk firewall di 
setiap koneksi internet dan DMZ serta zona 
jaringan internal. 

DSS05.02-3 
PCI-1.4.1 
PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-7 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TKF07 

Lakukan pemasangan perimeter firewall diantara 
jaringan nirkabel dan lingkungan data pengguna 
untuk memberi akses kedalam lingkungan data 
pengguna hanya kepada user yang terotorisasi. 
Catatan : Perimeter firewall digunakan untuk 
mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis 
organisasi. 

TKF08 

Implementasikan DMZ untuk membatasi inbound 
traffic, hanya untuk komponen sistem yang 
terotorisasi menyediakan layanan, protokol dan 
port agar dapat diakses oleh publik, 

TKF09 

Bangun mekanisme terpercaya untuk mendukung 
transmisi penerimaan informasi yang aman 
dengan cara : 

9.1 

Tetapkan DMZ untuk membatasi 
inbound traffic hanya untuk komponen 
sistem yang terotorisasi menyediakan 
layanan, protokol dan port agar dapat 
diakses oleh publik. 

9.2 Tetapkan batasan pada alamat IP dalam 
DMZ untuk inbound internet traffic. 

9.3 

Tidak memberikan akses secara langsung 
pada koneksi inbound atau outbound 
untuk traffic antara internet dan 
lingkungan data pengguna. 

9.4 

Implementasikan tindakan anti spoofing 
untuk mendeteksi dan memblokir source 
IP address tiruan yang masuk ke dalam 
jaringan. 
Mialnya, blok traffic yang berasal dari 
internet dengan menggunakan internal 
source address. 

9.5 
Melarang outbound traffic yang tidak 
terotorisasi dari lingkungan data 
pengguna ke Internet. 

9.6 

Lakukan stateful inspection (dynamic 
packet filtering).  
Catatan : Hanya koneksi dari sesi 
komunikasi yang terbentuk yang 
diperbolehkan masuk ke jaringan. 

9.7 

Menempatkan komponen sistem yang 
menyimpan data pengguna (seperti 
database) di zona jaringan internal, 
dipisahkan dengan DMZ dan untrusted 
networks lainnya. 

9.8 

Tidak memberitahukan keberadaan 
sebuah jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing terkait 
jaringan tersebut kepada pihak yang 
tidak terotorisasi. 

TKF10 
Install firewall pada perangkat lunak untuk setiap 
perangkat mobile milik karyawan yang terhubung 
ke Internet saat berada di jaringan luar. 

BAI10.02-2 
PCI-4.1.1 

Head IT 
Administration 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem dan Kepala 

Sub Direktorat 
Operasional Sistem 

Informasi 
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TKF11 Lakukan pengenkripsian informasi yang 
dikirimkan menurut klasifikasinya. DSS05.02-4 

Head IT 
Administration 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem dan Kepala 

Sub Direktorat 
Operasional Sistem 

Informasi 

TKF12 Identifikasi semua perubahan pada configuration 
item secara teratur. BAI10.03-1 

TKF13 

Review perubahan configuration item yang 
diusulkan dan bandingkan terhadap baseline 
untuk memastikan kelengkapan dan 
keakuratannya. 

BAI10.03-2 

TKF14 Perbarui rincian konfigurasi untuk perubahan 
yang telah disetujui pada configuration item. BAI10.03-3 

TKF15 Buat perubahan baseline konfigurasi kapan pun 
jika diperlukan. 

BAI10.03-4 

TKF16 Review, dan setujui perubahan baseline 
konfigurasi kapan pun jika diperlukan. 

Head IT 
Administration 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TAHAP PENGUJIAN 

TPJ01 

Buat dan dokumentasikan rencana pengujian 
semua koneksi jaringan, perubahan pada firewall 
dan konfigurasi router yang sejalan dengan 
standar organisasi. Dalam membuat dokumen 
perencanaan pengujian perhatikan beberapa hal, 
berikut ini : 

PCI-1.1 
BAI07.03-1 
BAI07.03-2 
BAI07.03-3 
BAI07.03-4 
BAI07.03-5 
BAI07.03-6 
BAI07.03-7 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

1.1 
Lakukan komunikasi dan konsultasi 
dengan business process owner serta 
stakeholder TI  yang tepat. 

1.2 

Dokumen perencanaan pengujian harus 
mencakup persyaratan untuk kinerja 
sistem, stress, usability, pilot testing dan 
security testing. 

1.3 

Pastikan bahwa rencana pengujian telah 
mencerminkan penilaian risiko dari 
perubahan pada firewall dan konfigurasi 
router. 

1.4 

Lakukan penilaian risiko terhadap 
kegagalan sistem dan kesalahan 
implementasi saat dilakukannya 
perubahan pada firewall dan konfigurasi 
router. 

1.5 Lakukan pengujian untuk semua 
kebutuhan fungsional dan teknis. 

1.6 

Rencana pengujian telah memenuhi 
kebutuhan potensial untuk akreditasi 
hasil proses pengujian secara internal 
maupun eksternal (seperti memenuhi 
peraturan keuangan). 

1.7 

Rencana pengujian telah mengidentifika-
si sumber daya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil 
pengujian.  
Contoh sumber daya yang diperlukan 
adalah pembuatan lingkungan pengujian 
dan menggunakan waktu staf untuk 
melakukan beberapa pengujian, 
termasuk kemungkinan penggantian 
sementara staf penguji dalam lingkungan 
produksi atau pengembangan. 
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1.8 

Rencana pengujian telah mengidentifika-
si fase pengujian yang sesuai dengan 
persyaratan operasional dan lingkungan. 
Contoh fase pengujian tersebut meliputi 
pengujian unit, pengujian sistem, uji 
integrasi, UAT (user acceptance test), uji 
kinerja, stress test, pengujian konversi 
data, security test, uji kesiapan 
operasional, dan backup and recovery 
test. 

PCI-1.1 
BAI07.03-1 
BAI07.03-2 
BAI07.03-3 
BAI07.03-4 
BAI07.03-5 
BAI07.03-6 
BAI07.03-7 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

1.9 

Rencana pengujian harus mempertim-
bangkan persiapan pengujian (termasuk 
persiapan lokasi), persyaratan pelatihan, 
instalasi atau update dari lingkungan 
pengujian, merencanakan / melakukan / 
mendokumentasikan / mempertahankan 
test case, error dan penanganan masalah, 
koreksi dan eskalasi, serta persetujuan 
formal. 

1.10 

Tetapkan kriteria yang jelas untuk 
mengukur keberhasilan dari setiap tahap 
pengujian yang dilakukan pada dokumen 
rencana pengujian. 
Catatan : Konsultasikan dengan busines 
process owner dan stakeholder TI untuk 
mendefinisikan kriteria keberhasilan 
tersebut.  

1.11 

Tentukan prosedur perbaikan apabila 
kriteria keberhasilan tidak terpenuhi. 
Misalnya, dalam kasus kegagalan yang 
signifikan pada tahap pengujian, 
rencana pengujian tersebut memberikan 
petunjuk tentang apakah akan me-
lanjutkan ke tahap berikutnya, meng-
hentikan atau menunda pelaksanaan 
pengujian. 

TPJ02 

Pastikan bahwa semua rencana pengujian koneksi 
jaringan, perubahan pada firewall dan konfigurasi 
router diuji dan disetujui oleh para stakeholder, 
termasuk busines process owner dan stakeholder 
TI, yang sesuai.  
Contoh stakeholder tersebut adalah manajer 
pengembangan aplikasi, manajer proyek dan 
pengguna akhir proses bisnis. BAI07.03-8 

PCI-1.1.1 
PCI-1.1.2 
PCI-1.1.3 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPJ03 

Ambil sebuah sample koneksi jaringan untuk 
memverifikasi bahwa pengujian, persetujuan 
koneksi jaringan serta perubahan firewall dan 
konfigurasi router telah disetujui dan diuji.  

TPJ04 

Lakukan identifikasi terhadap perubahan terbaru, 
yang dilakukan pada firewall dan konfigurasi 
router, kemudian bandingkan dengan catatan 
perubahan. 

TPJ05 

Lakukan pemeriksaan terhadap topologi jaringan 
dengan cara : 

PCI-1.2.1 
PCI-1.2.2 

5.1 

Periksa topologi jaringan dan amati 
konfigurasi jaringan untuk memverifikasi 
bahwa topologi jaringan yang ada telah 
mendokumentasikan semua koneksi ke 
server, termasuk jaringan nirkabel. 

5.2 Pastikan bahwa topologi jaringan selalu 
up to date. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Kode 
Aktivitas Daftar Langkah Kerja Keterangan Penanggung 

Jawab 

Fungsional Struktur 
DSIK Universitas 

Airlangga 

TPJ05 

5.3 

Periksa data flow diagram untuk 
memverifikasi bahwa topologi jaringan 
telah menunjukkan data pengguna dapat 
diakses dari seluruh sistem dan jaringan. 

PCI-1.2.1 
PCI-1.2.2 
PCI-1.3.1 
PCI-1.4.2 
PCI-1.4.1 
PCI-1.4.3 
PCI-1.5.1 
PCI-1.5.2 
PCI-1.6.1 
PCI-1.6.2 
PCI-1.6.3 
PCI-2.1 

PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 
PCI-3.8.2 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-3 
PCI-4.1.1 
PCI-4.1.2 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 5.4 

Pastikan bahwa data flow diagram saat 
ini selalu up to date dan terus di 
perbaharui jika terjadi perubahan pada 
lingkungan. 

5.5 
Pastikan bahwa topologi jaringan saat ini 
telah sesuai dengan standar konfigurasi 
firewall yang telah ditetapkan. 

TPJ06 

Lakukan pemeriksaan terhadap standar 
konfigurasi firewall dan router dengan cara : 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

6.1 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
pastikan bahwa standar konfigurasi 
firewall mencakup seluruh persyaratan 
untuk firewall di setiap koneksi internet 
dan antara DMZ dan zona jaringan 
internal. 

6.2 

Amati konfigurasi jaringan, untuk 
memastikan apakah firewall telah 
terpasang disetiap koneksi internet dan 
diantara DMZ serta zona jaringan 
internal. 

6.3 

Pastikan apakah standar konfigurasi 
firewall dan router telah mencakup 
deskripsi groups, peran dan tanggung 
jawab untuk komponen manajemen 
jaringan. 

6.4 
Pastikan bahwa peran dan tanggung 
jawab yang ditugaskan telah sesuai 
seperti apa yang telah didokumentasikan. 

6.5 

Pastikan bahwa standar konfigurasi 
firewall dan router telah memiliki 
dokumentasi dari daftar semua layanan 
dan port serta penggunaannya masing 
masing untuk mendukung proses bisnis. 
Misalnya : HTTP, SSL, SSH dan VPN 
protokol. 

6.6 

Lakukan identifikasi layanan yang tidak 
aman, protokol, serta port yang terbuka 
dan pastikan apakah fitur keamanan telah 
didokumentasikan untuk setiap layanan. 

6.7 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi apakah fitur 
keamanan yang terdokumentasi telah 
diimplementasikan pada setiap layanan 
yang dianggap tidak aman, protokol, 
serta port yang terbuka. 

6.8 

Periksa dan verifikasi standar konfigurasi 
firewall dan router untuk memastikan 
bahwa inbound dan outbound traffic 
yang diperlukan untuk lingkungan data 
pengguna telah diidentifikasi. 

6.9 

Periksa dan verifikasi standar konfigurasi 
firewall dan router untuk memastikan 
bahwa inbound dan outbound traffic 
yang digunakan hanya terbatas dengan 
apa yang diperlukan untuk lingkungan 
data pengguna. 
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TPJ06 

6.10 

Pastikan apakah semua inbound dan 
outbound traffic pada pernyataan (6.9) 
ditolak secara eksplisit atau secara 
implisit ditolak setelah mengikuti 
pernyataan. 

PCI-1.2.1 
PCI-1.2.2 
PCI-1.3.1 
PCI-1.4.2 
PCI-1.4.1 
PCI-1.4.3 
PCI-1.5.1 
PCI-1.5.2 
PCI-1.6.1 
PCI-1.6.2 
PCI-1.6.3 
PCI-2.1 

PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 
PCI-3.8.2 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-3 
PCI-4.1.1 
PCI-4.1.2 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

6.11 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi apakah DMZ 
telah diimplementasikan untuk 
membatasi inbound traffic, hanya untuk 
komponen sistem yang terotorisasi 
menyediakan layanan, protokol dan port 
agar dapat diakses oleh publik. 

6.12 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi apakah lalu 
lintas Internet masuk adalah terbatas 
pada alamat IP didalam DMZ. 

6.13 

Pastikan standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi bahwa 
koneksi inbound atau outbound secara 
langsung tidak diberikan atau dilarang 
pada traffic antara internet antara internet 
dan lingkungan data pengguna. 

6.14 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi bahwa 
tindakan anti spoofing telah 
diimplementasikan, misalnya alamat 
internal tidak bisa lewat dari internet ke 
dalam DMZ. 

6.15 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi bahwa hanya 
benar – benar outbound traffic yang 
terotorisasi yang diperbolehkan dari 
lingkungan data pengguna ke Internet. 

6.16 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi apakah 
firewall melakukan stateful inspection 
(dynamic packet filtering). 
Catatan : Hanya koneksi dari sesi 
komunikasi yang terbentuk yang 
diperbolehkan masuk, dan hanya jika 
koneksi tersebut terkait dengan sesi 
sebelumnya. 

6.17 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi apakah 
komponen sistem yang menyimpan data 
pengguna berada pada zona jaringan 
internal, dipisahkan dengan DMZ dan 
untrusted networks lainnya. 

6.18 

Periksa standar konfigurasi firewall dan 
router untuk memverifikasi apakah 
terdapat metode yang diterapkan untuk 
mencegah terbukanya keberadaan 
jaringan dengan private IP address dan 
informasi routing terkait jaringan 
tersebut ke internet. 

6.19 

Periksa dokumentasi standar konfigurasi 
firewall dan router untuk memverifikasi 
apakah setiap pengungkapan jaringan 
dengan private IP address dan informasi 
routing terkait jaringan tersebut kepada 
entitas eksternal telah diotorisasi. 
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TPJ07 

Lakukan pemeriksaan terhadap perimeter firewall 
yang telah diterapkan dengan cara : 

PCI-1.2.1 
PCI-1.2.2 
PCI-1.3.1 
PCI-1.4.2 
PCI-1.4.1 
PCI-1.4.3 
PCI-1.5.1 
PCI-1.5.2 
PCI-1.6.1 
PCI-1.6.2 
PCI-1.6.3 
PCI-2.1 

PCI-2.1.1 
PCI-2.1.2 
PCI-2.1.3 
PCI-3.1.1 
PCI-3.2.1 
PCI-3.3.1 
PCI-3.4.1 
PCI-3.5.1 
PCI-3.6.1 
PCI-3.7.1 
PCI-3.8.1 
PCI-3.8.2 
PCI-2.3.1 
PCI-2.3.2 

DSS05.02-3 
PCI-4.1.1 
PCI-4.1.2 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

7.1 

Pastikan dan verifikasi apakah perimeter 
firewall telah terpasang diantara setiap 
jaringan nirkabel dengan lingkungan data 
pengguna. 

7.2 

Verifikasi apakah firewall tersebut hanya 
memberi akses kepada pengguna yang 
terotorisasi antara lingkungan nirkabel 
dan lingkungan data pengguna. 

TPJ08 

Pastikan bahwa semua perangkat mobile dan 
perangkat pribadi lainnya milik karyawan yang 
digunakan untuk terkoneksi ke internet ketika 
berada di jaringan luar. 
Misalnya, laptop yang digunakan oleh karyawan) 
dan perangkat tersebut digunakan untuk 
mengakses jaringan internal telah terinstal 
firewall software. 

TPJ09 

Pastikan telah terdapat pengaturan konfigurasi 
spesifik yang didefinisikan untuk firewall 
software pribadi. 
Catatan : Firewall software pribadi dikonfigurasi 
agar tidak dapat diubah oleh pengguna 
perangkat mobile milik karyawan atau perangkat 
pribadi lainnya. 

TPJ10 
Lakukan pengujian terkait interoperabilitas 
firewall (Jumlah maksimum koneksi simultan 
dan throughput yang disupport oleh firewall). 

BAI03.05-6 
Project 

Management 
Office Kepala Seksi 

Jaringan 

TPJ11 
Lakukan review terhadap log error jaringan yang 
ditemukan dalam proses pengujian yang 
dilakukan oleh tim development. BAI03.05-6 

Head IT 
Operations 

TPJ12 Lakukan verifikasi bahwa semua error telah 
diperbaiki atau secara formal dapat diterima. 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TPJ13 
Lakukan evaluasi terhadap penerimaan akhir 
(final acceptance) dibandingkan dengan kriteria 
keberhasilan. 

BAI07.05-2 

TPJ14 

Interpretasikan hasil pengujian penerimaan akhir 
dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh 
process business owner dan TI sehingga suatu 
review dapat diinformasikan dan evaluasi dapat 
dilakukan. 

TPJ15 

Tetapkan sebuah proses untuk menyetujui 
penerimaan dengan menandatangani secara 
formal oleh business process owner, pihak ketiga 
yang terkait dan stakeholder TI sebelum 
penerapan firewall dilakukan. 

BAI07.05-3 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPJ16 

Dalam melakukan pengujian terhadap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router, 
perhatikan ketentuan sebagai berikut : 

BAI07.05-4 16.1 

Pengujian terhadap perubahan koneksi 
jaringan, firewall dan konfigurasi router 
dilakukan sesuai dengan rencana 
pengujian. 

16.2 

Pengujian koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router telah dirancang dan 
dilakukan oleh kelompok penguji 
independen dari tim development. 
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TPJ16 

16.3 
Lakukan pertimbangan sejauh mana 
business process owner dan pengguna 
akhir terlibat dalam kelompok penguji. BAI07.05-4 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

16.4 Pengujian dilakukan hanya pada 
lingkungan pengujian. 

TPJ17 

Ketika melakukan pengujian koneksi jaringan, 
konfigurasi firewall dan router pastikan bahwa : 

BAI07.05-5 
BAI07.05-6 
BAI07.05-7 
BAI07.05-8 
BAI07.05-9 

BAI07.05-10 
BAI07.05-11 

17.1 

Pengujian dan hasil pengujian yang 
diharapkan telah sesuai dengan kriteria 
keberhasilan yang ditetapkan dan diatur 
dalam rencana pengujian. 

17.2 

Pengujian koneksi jaringan, konfigurasi 
firewall dan router telah memper- 
timbangkan dan menggunakan instruksi 
pengujian yang jelas (script). 

17.3 

Kelompok penguji independen telah 
menilai dan menyetujui setiap test script 
untuk memastikan apakah test script 
tersebut telah memadai dalam memenuhi 
kriteria keberhasilan pengujian yang 
ditetapkan dalam rencana pengujian. 

17.4 

Telah mempertimbangkan penggunaan 
script untuk melakukan verifikasi sejauh 
mana sistem tersebut memenuhi 
persyaratan keamanan. 

17.5 

Telah mempertimbangkan keseimbangan 
yang tepat antara pengujian 
menggunakan script otomatis dengan 
pengujian pengguna secara interaktif. 

17.6 

Telah melakukan pengujian keamanan 
sesuai dengan rencana pengujian untuk 
mengukur sejauh mana celah atau 
kelemahan kemanan. 

17.7 
Telah mempertimbangkan pengaruh dari 
insiden keamanan mulai dari pembuatan 
rencana pengujian. 

17.8 
Telah mempertimbangkan pengaruh pada 
kotrol akses (access control) dan kontrol 
batas (boundary control). 

17.9 
Pengujian terhadap sistem dan kinerja 
aplikasi telah sesuai dengan rencana 
pengujian. 

17.10 

Dalam pengujian koneksi jaringan, 
konfigurasi firewall dan router telah 
mempertimbangkan berbagai metrik 
kinerja. 
Contoh : Seperti waktu respon end-user 
dan kinerja update sistem manajemen 
database. 

17.11 Unsur-unsur fallback dan rollback dari 
rencana pengujian telah dipenuhi. 

17.12 

Telah terdapat proses untuk 
mengidentifikasi, mencatat dan 
mengklasifikasikan error selama proses 
pengujian.  
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TPJ17 

17.13 Telah tersedianya jejak audit (audit trail) 
dari hasil pengujian. BAI07.05-5 

BAI07.05-6 
BAI07.05-7 
BAI07.05-8 
BAI07.05-9 

BAI07.05-10 
BAI07.05-11 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan 

17.14 

Hasil pengujian telah dikomunikasikan 
kepada stakeholder sesuai dengan 
rencana pengujian untuk mempermudah 
perbaikan bug dan peningkatan kualitas 
lebih lanjut. 

TAHAP DEPLOYMENT 

TDP01 

Sebelum memasangkan firewall pada jaringan, 
terlebih dahulu pastikan bahwa : 

BAI06.01-1 
BAI06.01-2 
BAI06.01-3 
BAI06.01-7 
DSS05.04-1 
DSS05.02-2 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

1.1 

Permintaan perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router dilakukan 
menggunakan permintaan perubahan 
secara resmi kepada pemilik proses 
bisnis dan TI.   
Catatan : Semua perubahan tersebut muncul 
hanya melalui proses manajemen permintaan 
perubahan. 

1.2 

Semua permintaan perubahan yang 
diminta telah dikelompokkan dan 
dikaitkan dengan configuration item 
yang terpengaruh. 
Catatan : Pengelompokan permintaan 
perubahan tersebut berdasarkan proses 
bisnis, infrastruktur, sistem operasi, 
jaringan, sistem aplikasi dan software. 

1.3 

Semua perubahan yang diminta 
berdasarkan kebutuhan bisnis, kebutuhan 
teknis, kebutuhan sumber daya yang 
diperlukan, aspek legalitas dan peraturan 
yang berlaku telah diprioritaskan. 

1.4 Telah membuat kontrak untuk seluruh 
perubahan yang diminta. 

1.5 

Telah mempertimbangkan dampak 
penyedia layanan terhadap proses change 
management termasuk integrasi proses 
change management organisasi dengan 
proses change management penyedia 
layanan dan dampaknya terhadap 
ketentuan yang terdapat pada kontrak 
dan SLA. 

1.6 

Telah mempertahankan hak akses 
pengguna sesuai dengan fungsi bisnis 
dan persyaratan proses manajemen 
jaringan. 
Catatan : Sejajarkan identitas dan hak akses 
ke dalam peran dan tanggung jawab yang 
telah didefinisikan. 

1.7 
Hanya pihak yang memiliki otorisasi 
yang dapat mengakses informasi 
perusahaan dan jaringan perusahaan. 

TDP02 

Rencanakan dan evaluasi semua permintaan 
perubahan secara terstruktur yang mencakup 
analisis dampak terhadap proses bisnis, 
infrastruktur, koneksi jaringan dan dampak 
terhadap penyedia layanan. 
Catatan : Analisis dampak yang dilakukan bertujuan 
untuk memastikan apakah semua komponen yang 
terkena dampak telah teridentifikasi. 

BAI06.01-4 
DSS05.02-1 

PCI-5.1 
PCI-5.1.1 
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TDP03 
Lakukan pendokumentasian terkait analisis 
dampak, kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional untuk pengelolaan firewall.  

BAI06.01-4 
DSS05.02-1 

PCI-5.1 
PCI-5.1.1 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TDP04 

Pastikan bahwa pendokumentasian terkait 
analisis dampak, kebijakan keamanan dan 
prosedur operasional untuk pengelolaan firewall 
digunakan, dan diketahui oleh semua pihak yang 
terkena dampak. 

TDP05 

Lakukan penilaian risiko dan kemungkinan 
kerugian operasional karena implementasi 
perubahan koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router. 

TDP06 
Berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan 
bisnis, bangun dan pertahankan kebijakan untuk 
keamanan konektivitas jaringan. 

TDP07 

Pertimbangkan implikasi keamanan, legal, 
kontrak dan kepatuhan dari perubahan yang 
diminta serta pertimbangkan saling keter-
gantungan antara perubahan yang satu dengan 
yang lainnya. 
Catatan : Libatkanlah business process owner dalam 
proses pertimbangan tersebut. 

Business 
Process 

Owners dan 
Service 

Manager 

Direktur Sistem 
Informasi dan Kepala 

Seksi Pencitraan 
Informatika 

TDP08 

Business process owner, service manager dan 
stakeholder TI dalam organisasi secara formal 
dan tepat telah menyetujui setiap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router 
yang diminta.  
Catatan : Perubahan koneksi jaringan yang berisiko 
rendah dan relatif sering dilakukan harus disetujui 
terlebih dahulu sebagai perubahan standar. 

BAI06.01-5 Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Integrasi Program 

dan Pengembangan 
Sistem 

TDP09 Rencanakan dan buat jadwal untuk semua 
perubahan yang telah disetujui. BAI06.01-6 

Project 
Management 

Office 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TDP10 Lakukan pemantauan dan evaluasi pada saat 
proses integrasi. 

BAI03.05-1 
BAI03.05-2 
BAI03.05-5 

Kepala Sub 
Direktorat 

Pengembangan 
Sistem dan Kepala 

Sub Direktorat 
Operasional Sistem 

Informasi 

TDP11 
Lakukan pengintegrasian dan pengkonfigurasian 
firewall sesuai dengan spesifikasi dari 
persyaratan mutu.  

Kepala Seksi 
Jaringan 

TDP12 
Lakukan pertimbangan terhadap peran pengguna, 
stakeholder bisnis dan pemilik proses dalam 
konfigurasi proses bisnis. 

TDP13 

Lengkapi dan perbarui proses bisnis operasional 
manual, jika diperlukan perubahan pada area 
bisnis lain pada jaringan dengan 
mempertimbangkan pengaruh yang ditimbulkan 
terhadap proses bisnis. 

TDP14 

Lakukan pertimbangan terkait semua persyaratan 
pengendalian informasi dan keamanan yang 
relevan dalam pengintegrasian dan pengkonfigu-
rasian firewall pada  proses bisnis. 
Catatan : Pelaksanaan pengendalian keamanan firewall 
bertujuan agar pengolahan firewall menjadi akurat, 
lengkap, tepat waktu, resmi dan auditable. 

BAI03.05-3 
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TDP15 

Lakukan proses audit selama konfigurasi dan 
integrasi firewall berlangsung. 
Catatan : Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi 
sumber daya dan menjamin ketersediaan dan keutuhan 
data. 

BAI03.05-4 
Project 

Management 
Office 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TAHAP PERAWATAN 

TPT01 

Lakukan perencanaan pengembangan dan 
pelaksanaan untuk pemeliharaan firewall yang 
mencakup : 

BAI03.10-1 
BAI03.10-2 

Project 
Management 

Office 

Kepala Seksi 
Jaringan 

1.1 

Tinjauan secara berkala terhadap 
kebutuhan bisnis dan persyaratan 
operasional seperti patch management, 
upgrade strategies, risk, vulnerabilities 
assessment and security requirements.  

1.2 Penilaian terkait pentingnya 
pemeliharaan firewall. 

1.3 
Pertimbangan risiko, dampak dan 
ketersediaan sumber daya saat 
pemeliharaan firewall dilakukan. 

1.4 
Pastikan bahwa stakeholder telah 
memahami dampak dari perubahan 
akibat pemeliharaan firewall. 

TPT02 

Jika pada saat maintenance firewall terjadi 
perubahan besar yang menghasilkan perubahan 
signifikan pada topologi jaringan saat ini, 
fungsionalitas firewall dan proses bisnis maka : 

BAI03.10-3 
BAI03.10-5 2.1 Lakukan pembangunan sistem baru. 

2.2 

Gunakan proses manajemen perubahan 
untuk pembangunan sistem baru. 
Catatan : Proses manajemen perubahan yang 
dilakukan bertujuan untuk mengontrol semua 
permintaan maintenance. 

TPT03 

Lakukan peninjauan terkait standar konfigurasi 
firewall dan router  dengan cara : 

BAI03.10-4 
PCI-1.7 

PCI-1.7.1 
PCI-1.7.2 

3.1 
Pastikan pola dan kapasitas kegiatan 
pemeliharaan firewall dianalisis secara 
berkala setiap enam bulan sekali.  

3.2 

Lakukan peninjauan review pada policy 
dan rule set yang diterapkan pada standar 
konfigurasi firewall dan router setiap 
enam bulan sekali. 

3.3 
Lakukan pendokumentasian terkait 
pemeriksaan standar konfigurasi firewall 
dan router. 

TPT04 

Lakukan peninjauan secara periodik terhadap 
ketentuan akses kontrol. 
Catatan : Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa semua hak akses yang valid dan selaras dengan 
peran para staf yang telah dialokasikan. 

PCI-1.7.1 
DSS06.03-6 

Information 
Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPT05 
Lakukan pendokumentasian kebijakan keamanan 
dan prosedur operasional untuk pengelolaan 
firewall. 

PCI-5.1 
PCI-5.1.1 

APO01.08-1 
APO01.08-4 
APO01.08-5 

Project 
Management 

Office 

Kepala Seksi 
Jaringan 

TPT06 

Lakukan pendistribusian kebijakan keamanan dan 
prosedur operasional pengelolaan firewall kepada 
seluruh pihak yang terkena dampak dari 
pemasangan firewall.  

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 
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TPT07 

Lakukan pemantauan kinerja firewall dan log 
jaringan. 
Catatan : Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan 
kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan 
data yang telah diterapkan oleh organisasi. 

PCI-5.1 
PCI-5.1.1 

APO01.08-1 
APO01.08-4 
APO01.08-5 Project 

Management 
Office 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

TPT08 

Lakukan penilaian secara teratur terkait kinerja 
dari framework’s enablers dan kecenderungan 
dalam kinerja untuk mengambil tindakan yang 
tepat. 

TPT09 

Lakukan analisis terkait ketidakpatuhan terhadap 
kebijakan keamanan dan prosedur operasional 
pengelolaan firewall dan ambil tindakan yang 
tepat.  

APO01.08-2 

TPT10 
Integrasikan tujuan kinerja pengelolaan firewall 
dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan 
prosedur operasional kepada anggot/ staf. 

APO01.08-3 
Chief 

Information 
Office 

Direktur Sistem 
Informasi 

TPT11 Lakukan pencatatan log jaringan berdasarkan 
identifikasi risiko dan kinerja firewall DSS01.03-1 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan TPT12 Tetapkan prosedur untuk melakukan pemantauan 

terhadap infrastruktur firewall. DSS01.03-2 
DSS01.03-5 

TPT13 Lakukan pemantauan infrastruktur firewall secara 
rutin. 

TPT14 

Definisikan dan terapkan aturan untuk 
mengidentifikasi dan mencatat event log. 
Catatan : Aturan untuk mengidentifikasi dan mencatat 
event log bertujuan agar event log tidak dipenuhi 
dengan informasi yang tidak perlu. 

DSS01.03-3 

Kepala Seksi 
Keamanan Data TPT15 

Lakukan pemantauan terkait kinerja 
pemeliharaan event log. 
Catatan : Pemantauan ini bertujuan agar event log 
dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama dan juga 
dapat membantu penyelidikan di masa depan. 

DSS01.03-4 

TPT16 

Buat catatan insiden pada waktu yang tepat 
terkait infrastruktur firewall pada saat hasil 
monitoring terdapat penyimpangan dari standar 
yang telah ditentukan. 

DSS01.03-6 

TPT17 Event log terkait keamanan dilaporkan oleh alat 
pemantauan infrastruktur keamanan.  

DSS05.07-1 
DSS05.07-3 

Information 
Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPT18 Secara teratur meninjau event log untuk insiden 
potensial. 

TPT19 

Lakukan identifikasi terkait tingkat informasi 
yang akan dicatat berdasarkan pertimbangan 
risiko. 
Catatan : Identifikasi ini bertujuan agar informasi 
terkait risiko dapat bertahan untuk jangka waktu yang 
lama dan juga dapat membantu penyelidikan di masa 
depan. 

TPT20 

Identifikasikan dan komunikasikan sifat dan 
karakteristik insiden terkait keamanan potensial. 
Catatan : Identifikasi ini bertujuan agar sifat dan 
karakteristik insiden dapat dengan mudah dikenali serta 
dampaknya dapat dipahami untuk memungkinkan 
respon yang tepat.   

DSS05.07-2 
DSS05.07-4 
DSS05.07-5 

TPT21 Kelola prosedur terkait pengumpulan bukti 
insiden dan ketidakpatuhan.  
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TPT22 
Pastikan bahwa prosedur terkait insiden 
keamanan potensial dibuat tepat pada waktu 
proses mengidentifikasi insiden keamanan. DSS05.07-2 

DSS05.07-4 
DSS05.07-5 

Information 
Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TPT23 Pastikan bahwa semua staf mengerti dan sadar 
akan kebutuhan pengendalian insiden. 

TPT24 

Lakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas 
layanan IT dengan cara : 

DSS05.05-1 
DSS05.05-2 
DSS05.05-3 
DSS05.05-4 
DSS05.05-5 
DSS05.05-6 
DSS05.05-7 

Head IT 
Operations  dan 

Information 
Security 
Manager 

Kepala Seksi 
Keamanan Data dan 

Kepala Seksi 
Pencitraan 
Informatika 

24.1 

Mengelola permintaan dan memberikan 
akses ke fasilitas layanan IT. 
Catatan : Permintaan hak akses secara formal 
akan disahkan oleh manajemen lokasi IT, dan 
catatan permintaan dipertahankan dan 
disimpan. 

24.2 

Buat dokumen hak akses yang secara 
khusus mengidentifikasi profil akses dan 
daerah mana saja individu diberikan 
akses ke fasilitas komputer serta akses 
dasar ke lokasi IT (ruang server). 

24.3 
Memantau semua titik masuk ke lokasi 
jaringan firewall. 
Catatan : Daftarkan semua pengunjung, 
termasuk kontraktor dan vendor, ke lokasi. 

24.4 

Menginstruksikan semua personil untuk 
menampilkan identifikasi yang dapat 
dilihat saat memasuki lokasi jaringan 
firewall. 
Catatan : Lakukan verifikasi terhadap identitas 
tersebut agar mencegah penerbitan kartu 
identitas atau lencana tanpa otorisasi yang 
tepat. 

24.5 

Mendamping pengunjung yang 
memasuki lokasi jaringan firewall. 
Catatan : Pendampingan ini bertujuan untuk 
menghindari pengunjung asing masuk kedalam 
lokasi jaringan firewall tanpa otorisasi. 
Petugas keamanan harus memperingatkan dan 
mencegah pengunjung asing yang akan masuk 
ke lokasi IT tanpa memiliki identitas yang 
teotorisasi. 

24.6 

Membatasi akses ke lokasi jaringan 
firewall yang sifatnya sensitif. 
Catatan : Pembatasan dapat dilakukan dengan 
mendirikan pembatasan perimeter, seperti 
pagar, dinding, perangkat keamanan di pintu 
interior dan eksterior serta alarm. Alarm akan 
berbunyi jika terjadi akses yang tidak sah 
memasuki lokasi jaringan firewall. Contoh 
perangkat tersebut termasuk lencana atau 
kartu kunci, keypad, televisi sirkuit tertutup 
dan scanner biometrik. 

24.7 
Lakukan pelatihan rutin terkait kesadaran 
keamanan fisik kepada personil / 
karyawan. 

Head IT 
Operations   

TPT25 

Lakukan pengelolaan terhadap jaringan dan 
konektivitas keamanan dengan cara : DSS05.02-8 

DSS05.02-9 
DSS05.04-2 
DSS05.04-3 
DSS05.04-5 
DSS05.04-6 
DSS06.03-6 
DSS05.04-8 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

25.1 
Lakukan penetration testing secara 
periodik untuk menentukan kecukupan 
perlindungan jaringan. 

25.2 
Lakukan pengujian berkala dari sistem 
keamanan untuk menentukan kecukupan 
perlindungan sistem. 
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TPT25 

25.3 

Identifikasikan semua kegiatan 
pengolahan manajemen jaringan dan 
pastikan bahwa semua peran dalam 
pengolahan manajemen jaringan secara 
konsisten telah didefinisikan. 

DSS05.02-8 
DSS05.02-9 
DSS05.04-2 
DSS05.04-3 
DSS05.04-5 
DSS05.04-6 
DSS06.03-6 
DSS05.04-8 

Head IT 
Operations 

Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala 

Seksi Keamanan 
Data 

25.4 

Otentikasi semua akses ke aset informasi 
berdasarkan klasifikasi keamanan 
jaringan. Koordinasi dengan unit bisnis 
yang mengelola otentikasi dalam 
manajemen jaringan dalam proses bisnis 
untuk memastikan bahwa otentikasi 
kontrol telah benar diberikan. 

25.5 Kelola akun pengguna hak istimewa. 

25.6 

Lakukan tinjauan manajemen secara 
rutin terkait akun dan pengalokasian hak 
akses berdasarkan dengan apa yang 
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas 
pekerjaan manajemen jaringan, 
berdasarkan pada peran kerja yang telah 
ditentukan. 

25.7 

Lakukan tinjauan secara periodik 
terhadap ketentuan akses kontrol untuk 
memastikan bahwa semua hak akses 
valid dan selaras dengan peran staff yang 
telah dialokasikan. 

25.8 
Menjaga jejak audit dari akses ke 
informasi yang diklasifikasikan sebagai 
highly sensitive. 
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Lampiran 13 Pemetaan RACI Chart COBIT 5 Dengan Struktur Organisasi 
Direktorat Sistem Informasi & Komunikasi  Universitas Airlangga 

No Sturktur Organisasi RACI Chart 
COBIT 5 

Struktur Organisasi DSIK Universitas 
Airlangga Ket 

1 Board Direktur Sistem Informasi TI 
2 Chief Executive Officer Direktur Sistem Informasi TI 
3 Chief Financial Officer Manager Keuangan Non TI 
4 Chief Operating Officer Direktur Sistem Informasi TI 
5 Business Executives Direktur Sistem Informasi TI 

6 Business Process Owners Direktur Sistem Informasi, Kepala Seksi 
Jaringan dan Kepala Seksi Keamanan Data TI 

7 Strategy Executive Committee Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

8 Steering (Programmes/Projects) 
Committee Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 

9 Project Management Office 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem, 
Kepala Seksi Jaringan, Kepala Seksi 
Keamanan Data 

TI 

10 Value Management Office Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi TI 

11 Chief Risk Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
12 Chief Information Security Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
13 Architecture Board Direktur Sistem Informasi TI 
14 Enterprise Risk Committee Kepala Seksi Keamanan Data TI 
15 Head Human Resources Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
16 Compliance Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem TI 
17 Audit Kepala Seksi Keamanan Data TI 
18 Chief Information Officer Direktur Sistem Informasi TI 

19 Head Architect 
Kepala Seksi Jaringan, Kepala Seksi 
Pengembangan Sistem dan Kepala Seksi 
Pencitraan Informatika 

TI 

20 Head Development Kepala Seksi Integrasi Program dan 
Pengembangan Sistem, Kepala Seksi Jaringan TI 

21 Head IT Operations 

Kepala Seksi Integrasi Program dan 
Pengembangan Sistem, Kepala Seksi Jaringan, 
Kepala Seksi Keamanan Data, Kepala Seksi 
Pencitraan Informatika 

TI 

22 Head IT Administration 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem, 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi dan Kepala seksi Jaringan 

TI 

23 Service Manager Kepala Seksi Pencitraan Informatika Kepala 
Seksi Jaringan TI 

24 Information Security Manager Kepala Seksi Keamanan Data, Kepala Seksi 
Pencitraan Informatika, Kepala Seksi Jaringan TI 

25 Business Continuity Manager 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem, 
Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem 
Informasi 

TI 

26 Privacy Officer Kepala Seksi Keamanan Data TI 
 

Hasil pemetaan RACI chart dengan struktur organisasi Direktorat Sistem 
Informasi & Komunikasi Universitas Airlangga telah melalui review dan validasi 
oleh Ibu Indri Sulistyowati selaku Kepala Seksi Keamanan Data di Direktorat 
Sistem Informasi & Komunikasi Universitas Airlangga. 
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Lampiran 14 Dokumen Pedoman Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi 

Untuk Firewall Configuration 
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Berdasarkan Kerangka Kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Tujuan 

Tujuan dari pedoman prosedur ini adalah untuk memberikan panduan terkait 

pengimplementasian firewall yang digunakan dalam meningkatkan keamanan 

informasi suatu perusahaan atau instansi. Pengimplementasian firewall yang 

terdapat pada pedoman prosedur ini dibagi menjadi 5 tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap konfigurasi, tahap pengujian, tahap deployment dan tahap 

perawatan. 

1. Tahap Perencanaan merupakan tahap awal suatu organisasi untuk 

menentukan firewall yang akan diterapkan dalam menetapkan kebijakan 

keamanan organisasi. Untuk memilih dan mengimplementasikan firewall 

dimulai ketika sebuah organisasi telah menetapkan bahwa firewall diperlukan 

untuk menegakkan kebijakan keamanan organisasi. Hal ini biasanya terjadi 

setelah penilaian risiko dari sistem secara keseluruhan dilakukan. Sebuah 

penilaian risiko yang dilakukan meliputi : (1) Identifikasi ancaman dan 

kerentanan dalam sistem informasi; (2) Dampak potensial atau besarnya 

bahaya bahwa hilangnya kerahasiaan, integritas ketersediaan, atau akan 

memiliki aset organisasi atau operasi (termasuk misi, fungsi, citra, atau 

reputasi) ketika terjadi eksploitasi ancaman kerentanan diidentifikasi; (3) 

Identifikasi dan analisis kontrol keamanan untuk sistem informasi. 

2. Tahap Konfigurasi merupakan tahap yang melibatkan semua aspek 

konfigurasi platform firewall yang termasuk instalasi perangkat keras dan 

perangkat lunak, mengkonfigurasi kebijakan, mengkonfigurasi logging dan 

alert, serta mengintegrasikan firewall ke dalam arsitektur jaringan. 

3. Tahap Pengujian merupakan tahap yang berfungsi untuk mengevaluasi 

fungsionalitas, kinerja, skalabilitas, dan keamanan serta mengidentifikasi 

masalah saat terjadi kesalahan dalam proses pengujian. Firewall baru harus 

diuji dan dievaluasi sebelum di pasang ke jaringan produksi yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa firewall yang dikonfigurasi telah bekerja dengan 
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benar. Pengujian harus dilakukan pada jaringan uji tanpa konektivitas ke 

jaringan produksi. Aspek – aspek yang perlu dievaluasi meliputi : (1) 

Konektivitas, pengguna dapat membentuk dan memelihara koneksi melalui 

firewall. Ruleset, Lalu Lintas yang secara khusus diizinkan oleh kebijakan 

keamanan diperbolehkan. Semua lalu lintas yang tidak diperbolehkan oleh 

kebijakan keamanan diblokir. Verifikasi ruleset harus mencakup baik 

meninjau secara manual dan menguji apakah aturan bekerja seperti yang 

diharapkan. Kompatibilitas Aplikasi, penerapan firewall tidak mengganggu 

penggunaan aplikasi perangkat lunak yang ada; (2) Manajemen, Administrator 

dapat mengkonfigurasi dan mengelola solusi efektif dan aman. Logging sesuai 

dengan kebijakan dan strategi organisasi; (3) Kinerja, memberikan kinerja 

yang memadai selama pemakaian normal dan puncak. Dalam banyak kasus, 

cara terbaik untuk menguji kinerja di bawah beban dari implementasi 

prototipe adalah dengan menggunakan generator lalu lintas simulasi pada 

jaringan uji coba untuk meniru karakteristik aktual dari lalu lintas yang 

diharapkan semaksimal mungkin. Simulasi beban yang disebabkan oleh 

serangan DoS juga dapat membantu dalam menilai kinerja firewall. Pengujian 

harus menggabungkan berbagai aplikasi yang akan melintasi firewall, 

terutama yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh masalah jaringan 

throughput atau latency; (4) Keamanan, implementasi firewall itu sendiri 

mungkin berisi kerentanan dan kelemahan yang penyerang bisa 

mengeksploitasi. Organisasi dengan kebutuhan keamanan yang tinggi, 

mungkin ingin melakukan penilaian kerentanan terhadap komponen firewall. 

4. Tahap Deployment merupakan tahap penerapan firewall yang telah 

dikonfigurasi serta telah melalui tahap pengujian. Sebelum memasangkan 

firewall pada jaringan, administrator harus memberitahu pengguna atau 

pemilik sistem yang berpotensi terkena dampak dari pemasangan firewall 

yang direncanakan, dan memberitahu jika menemui masalah. Setiap 

perubahan yang diperlukan untuk peralatan lainnya juga harus 

dikoordinasikan sebagai bagian dari kegiatan pemasangan firewall. Kebijakan 

keamanan yang diterapkan pada tahap konfigurasi harus ditambahkan dengan 
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kebijakan keamanan secara keseluruhan organisasi, dan perubahan yang 

berkelanjutan untuk konfigurasinya harus diintegrasikan dengan proses 

manajemen organisasi konfigurasi. 

5. Tahap Perawatan merupakan tahapan yang dilakukan selama siklus hidup 

dari firewall yang mencakup kegiatan perawatan komponen dan dukungan 

terhadap masalah operasional. Beberapa tindakan pengelolaan antara lain : (1) 

Instalasi patch untuk perangkat firewall; (2) Melakukan pembaharuan 

terhadap kebijakan untuk menghadapi jenis ancaman yang baru teridentifikasi; 

(3) Memantau kinerja firewall dan log untuk memastikan bahwa pengguna 

mematuhi kebijakan keamanan; (4) Melakukan pengujian periodik untuk 

memverifikasi bahwa aturan firewall berfungsi seperti yang diharapkan; (5) 

Menyimpan log. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dokumen pedoman prosedur ini berlaku untuk proses perencanaan, 

konfigurasi, pengujian, deployment dan perawatan firewall. Dokumen pedoman 

prosedur ini didistribusikan kepada Business Process Owners, Chief Information 

Office, Chief Risk Officer, Head Architect, Head Development, Head IT 

Administration, Head IT Operations, Information Security Manager, Project 

Management Office dan Service Manager 

 

1.3 Referensi 

Referensi yang digunakan dalam menyusun panduan pedoman prosedur ini 

adalah menggunakan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5. 
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BAB II 

DAFTAR ISTILAH 
 

2.1 Daftar Istilah Yang digunakan Dalam Pedoman Prosedur 

Auditable : Dapat dilakukan proses audit. 

Baseline : Adalah data tentang proses saat ini yang menyediakan 

metrik patokan untuk mengukur perbaikan dan untuk 

digunakan dalam pembandingan. 

Business Process 

Owners 

: Merupakan jabatan yang bertanggung jawab untuk 

merancang proses bisnis yang diperlukan demi mencapai 

tujuan dari rencana bisnis yang dibuat oleh pemimpin 

bisnis, mendorong perbaikan proses dan menyetujui 

perubahan proses. BPO dalam RACI chart mempunyai 

tugas untuk memberikan rencana pengelolaan risiko TI. 

Chief 

Information 

Office 

: Merupakan pejabat senior pada organisasi yang bertanggung 

jawab untuk menyelaraskan TI dan strategi bisnis dan 

akuntabel untuk perencanaan, sumber daya dan mengelola 

pengiriman layanan dan solusi untuk mendukung tujuan TI 

organisasi. 

Chief Risk 

Officer 

: Adalah seseorang yang memiliki jabatan senior pada 

organisasi yang bertanggung jawab untuk semua aspek 

manajemen resiko pada suatu organisasi, mulai dari risiko 

operasional, risiko bencana, risiko finansial dan risiko 

strategi. Serta mempunyai tugas untuk mengelola dan 

mengawasi risiko yang berhubungan dengan TI pada suatu 

perusahaan. 

Data Flow 

Diagram 

: Adalah suatu model logika atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan 

data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses 

apa yang menghasilkan data tersebut. DFD menggambarkan 
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penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan 

data. DFD menunjukan hubungan antara data pada sistem 

dan proses pada sistem. 

Demilitarized 

Zone (DMZ) 

: Adalah sebuah zona demarkasi atau Perimeter Network 

yang merupakan suatu logical subnetwork di mana service 

milik suatu organisasi yang disediakan untuk akses dari 

jaringan eksternal (biasanya internet) ditempatkan. Tujuan 

dari DMZ adalah untuk menyediakan tambahan layer 

keamanan untuk jaringan internal (LAN) dalam arti potensi 

serangan dari luar diminimalkan hanya ke DMZ, bukan 

langsung ke LAN organisasi. 

File Transfer 

Protocol (FTP) 

: Adalah aplikasi internet yang di gunakan untuk 

mengirimkan atau mengambil file ke atau dari sebuah 

komputer lain. FTP memungkinkan transfer data lebih 

cepat. FTP sering digunakan untuk mencari dan mengambil 

(download) arsip file di suatu server di internet yang 

mempunyai alamat tertentu yang menyediakan berbagai 

arsip (file). 

Firewall : Merupakan sebuah mekanisme pengamanan yang dilakukan 

dengan cara melakukan kegiatan penyaringan (filtering) 

paket data yang masuk dan keluar jaringan. Hanya paket 

yang diijinkan saja yang diperbolehkan melewati firewall 

untuk menjangkau jaringan tertentu. Firewall dapat berupa 

perangkat lunak atau perangkat keras yang ditanam 

perangkat lunak untuk dapat menyaring paket data. 

Head Architect : Merupakan seorang individu senior yang bertanggung jawab 

terhadap proses arsitektur enterprise. 

Head 

Development 

: Merupakan seorang individu senior yang bertanggung jawab 

terkait proses TI, proses pembangunan solusi dan 

bertanggung jawab dalam mengembangkan proyek TI 

perusahaan dengan efektif bersama dengan eksekutif TI 
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lainnya, mengembangkan dan merencanakan strategi 

pengembangan TI agar dapat mendukung tujuan bisnis 

perusahaan. 

Head IT 

Administration 

: Merupakan seorang individu senior yang bertanggung jawab 

terkait TI, catatan dan bertanggung jawab untuk mendukung 

TI terkait masalah administratif. 

Head IT 

Operations 

: Merupakan seorang individu senior yang bertanggung jawab 

atas lingkungan dan infrastruktur operasional TI serta 

bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional TI 

perusahaan, melakukan pengelolaan, pengawasan dan 

evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

Hypertext 

Transfer 

Protocol (HTTP) 

: Merupakan protocol yang digunakan untuk mentransfer 

dokumen dalam World Wide Web (www). Protocol ini 

adalah protocol ringan, tidak berstatus dan generic yang 

dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. HTTP 

adalah sebuah protocol yang meminta atau menjawab antara 

client dan server. Sebuah client HTTP seperti web browser, 

biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan 

TCP/IP ke port tertentu. HTTP mendefinisikan bagaimana 

suatu pesan dapat diformat dan dikirimkan dari client ke 

server atau sebaliknya. HTTP mengatur aksi apa saja yang 

harus dilakukan oleh web server dan web browser sebagai 

respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP 

tersebut. 

Information 

Security 

Manager 

: Merupakan seorang individu yang bertanggung jawab 

mengelola, desain, mengawasi dan menilai keamanan 

informasi suatu organisasi serta bertanggung jawab dalam 

penerapan dan pengembangan keamanan TI perusahaan. 

Internet Message 

Access Protocol 

(IMAP) 

: Adalah protokol standar untuk mengakses/mengambil e-

mail dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih 

pesan e-mail yang akan ia ambil, membuat folder di server, 
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mencari pesan e-mail tertentu, bahkan menghapus pesan e-

mail yang ada. Kemampuan ini jauh lebih baik daripada 

POP (Post Office Protocol) yang hanya memperbolehkan 

kita mengambil /download semua pesan yang ada tanpa 

kecuali. 

Interoperabilitas : Secara teknis menggambarkan kemampuan 2 atau lebih 

sistem untuk saling tukar menukar data atau informasi dan 

saling dapat mempergunakan data atau informasi yang 

dipertukarkan tersebut. 

Jaringan 

Nirkabel 

: Merupakan jaringan yang tidak menggunakan media kabel 

sebagai alat pengbungnya, tetapi menggunakan gelombang 

elektromagnetik dalam setiap kiriman sinyal informasinya. 

Patch : Adalah bagian kecil dari program yang dirancang untuk 

meng update atau memperbaiki masalah yang terjadi pada 

sebuah program. Patch dapat berupa perbaikan bug, 

penggantian GUI, penambahan fitur atau peningkatan 

performa. 

Penetration 

Testing 

: Merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi 

keamanan sistem atau jaringan komputer dengan melakukan 

sebuah simulasi penyerangan. Penetration testing juga 

merupakan teknik yang telah umum digunakan untuk 

menguji keamanan suatu jaringan. Penetration testing 

dikenal juga sebagai black box testing atau ethical hacking. 

Seorang penguji berperan sebagai penyerang (attacker) dan 

berusaha untuk menemukan dan mengeksploitasi bagian 

dari aplikasi web yang memiliki sifat mudah diserang 

(vulnerabilities).  

Port : Adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer 

untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer 

lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat 

mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang 
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menggunakan koneksi di dalam jaringan. Port 

mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah 

server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau 

bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan 

yang ada dalam server. 

Post Office 

Protokol version 

3 (POP3) 

: Merupakan protokol yang digunakan untuk pengelolaan 

mail. POP3 dimaksudkan untuk mengizinkan client 

mengakses secara dinamis mail yang masih ada di server 

POP3. POP3 tidak dimaksudkan untuk menyediakan operasi 

manipulasi mail yang ada di server. 

Project 

Management 

Office 

: Adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk 

mendukung program dan proyek manajer, mengumpulkan, 

menilai dan melaporkan informasi tentang pelaksanaan 

program dan proyek konstituen. Serta mempunyai tugas 

untuk memberikan dukungan manajemen pengelolaan risiko 

TI. 

Protocol : Adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau 

mengijinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan 

perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. 

Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat 

lunak atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang 

terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. 

Router : Merupakan hardware yang berfungsi untuk menghubungkan 

dua network atau lebih yang berbeda network id atau 

arsitekturnya. 

Routing : Merupakan proses memindahkan data dari satu network ke 

network lain dengan cara mem-forward paket data via 

gateway. Routing menentukan ke mana datagram akan 

dikirim agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Secure Shell 

(SSH) 

: Merupakan paket program yang digunakan sebagai 

pengganti yang aman untuk rlogin, rsh dan rcp. Ia 
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menggunakan public-key cryptography untuk mengenkripsi 

komunikasi antara dua host, demikian pula untuk autentikasi 

pemakai. 

Secure Socket 

Layer (SSL) 

: Adalah metode enkripsi yang dikembangkan oleh Netscape 

untuk memberikan keamanan di Internet. SSL mendukung 

beberapa protokol enkripsi dan memberikan autentikasi 

client dan server. SSL beroperasi pada layer transpor, 

menciptakan saluran enkripsi yang aman untuk data, dan 

dapat mengenkripsi banyak tipe data. 

Server : Adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis 

layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server 

didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM 

yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, 

yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network 

operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak 

administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan 

sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya 

berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses 

kepada workstation anggota jaringan. 

Service Manager : Adalah seorang individu yang mengelola pengembangan, 

implementasi, evaluasi dan pengelolaan berkelanjutan baru 

dan yang sudah ada serta bertanggung jawab dalam aktivitas 

serah terima dan pelayanan terhadap user TI. 

Simple Network 

Management 

Protocol (SNMP) 

: Adalah protokol layer aplikasi yang memfasilitasi 

pertukaran informasi manajemen diantara peralatan 

jaringan. SNMP merupakan bagian dari protokol TCP/IP 

(Transmission Control Protocol /Internet Protocol). 

Memungkinkan admin jaringan untuk mengatur 

jaringannya, mencari dan menyelesaikan permasalahan 

dalam jaringannya dan perencanaan pengembangan jaringan 

yang ditangani. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

10 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Stakeholder : Adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial 

yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap 

perusahaan. Stakeholder ditandai dengan adanya kekuasaan, 

legitimasi dan kepentingan terhadap perusahaan. 

Telnet : Adalah aplikasi remote login Internet. Telnet merupakan 

terminal yang dapat digunakan untuk mengakses resource 

yang ada di komputer server.  

Throughput : Adalah bandwidth yang sebenarnya (aktual) yang diukur 

dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan 

tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file 

dengan ukuran tertentu.  

Topologi 

Jaringan 

: Adalah jaringan yang berhubungan dengan susunan fisik 

semua jaringan komputer, baik server maupun client ( 

terminal ). 

Virtual Private 

Network (VPN) 

: Adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan 

untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan 

menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan 

lokal. 

Vulnerabilities : Kerawanan terhadap sistem 

 

2.2 Daftar Dokumen Yang Dihasilkan Dalam Pedoman Prosedur 

Daftar dokumen yang dihasilkan dalam pedoman prosedur ini antara lain : 

1. Catatan terkait semua permintaan 

perubahan yang disetujui dan 

yang diterapkan 

2. Data pada lingkungan operasional 

yang berkaitan dengan risiko 

3. Data terkait kejadian risiko dan 

faktor yang berkontribusi 

menimbulkan risiko 

4. Dokumen access log 

5. Dokumen asset monitoring rules 

and event conditions 

6. Dokumen configuration baseline 

7. Dokumen configuration 

repository 

8. Dokumen evaluasi potensi 

kerentanan (ancaman) 
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9. Dokumen event log 

10. Dokumen hak akses 

11. Dokumen hasil acceptance test 

12. Dokumen hasil analisis risiko 

13. Dokumen hasil evaluasi 

14. Dokumen hasil penetration 

testing 

15. Dokumen hasil pengujian 

16. Dokumen hasil pengujian log 

17. Dokumen hasil uji log dan jejak 

audit 

18. Dokumen impact assessment 

19. Dokumen implementasi proses 

fallback and recovery 

20. Dokumen incident tickets 

21. Dokumen keamanan event log 

22. Dokumen keamanan karakteristik 

insiden 

23. Dokumen kebijakan pencegahan 

perangkat lunak yang berbahaya 

24. Dokumen kebijakan terkait 

firewall dan konfigurasi router 

25. Dokumen kebijakan terkait 

keamanan konektivitas 

26. Dokumen kebijakan terkait 

perangkat milik karyawan 

27. Dokumen komponen solusi 

28. Dokumen laporan analisis 

perawatan firewall secara periodik 

29. Dokumen laporan status 

permintaan perubahan 

30. Dokumen logical configuration 

model 

31. Dokumen panduan kontrol dan 

keamanan data 

32. Dokumen persetujuan acceptance 

test plan 

33. Dokumen persetujuan permintaan 

perubahan 

34. Dokumen persetujuan rencana 

implementasi 

35. Dokumen persetujuan rencana 

pengujian 

36. Dokumen prosedur pengujian 

37. Dokumen proses model arsitektur 

38. Dokumen rencana dan jadwal 

perubahan 

39. Dokumen rencana jaminan 

kualitas 

40. Dokumen rencana pengujian 

41. Dokumen rencana perawatan 

firewall 

42. Dokumen review terkait 

perubahan darurat pasca 

implementasi 

43. Dokumen ruang lingkup model 

manajemen konfigurasi 

44. Dokumen terkait deskripsi 

definisi baseline arsitektur 

jaringan 

45. Dokumen terkait environmental 

policies 
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46. Dokumen terkait facilities 

assessment reports 

47. Dokumen terkait hasil tinjauan 

dari akun pengguna dan hak 

istimewa 

48. Dokumen terkait integrasi dan 

konfigurasi komponen solusi 

49. Dokumen terkait kebijakan 

perubahan koneksi jaringan 

50. Dokumen terkait kemunculan isu 

- isu risiko dan faktor risiko 

51. Dokumen terkait kumpulan profil 

risiko, termasuk status tindakan 

manajemen risiko 

52. Dokumen terkait pengalokasian 

hak akses 

53. Dokumen terkait pengalokasian 

level otoritas 

54. Dokumen terkait pengalokasian 

peran dan tanggung jawab 

55. Dokumen terkait penyebab risiko 

56. Dokumen terkait permintaan 

layanan telah terpenuhi 

57. Dokumen terkait persetujuan hak 

akses 

58. Dokumen terkait persetujuan 

permintaan layanan 

59. Dokumen terkait persetujuan 

perubahan untuk baseline 

60. Dokumen terkait security incident 

tickets 

61. Dokumen terkait skenario risiko 

TI 

62. Dokumen terkait update 

komponen solusi (Updated 

solution componen and related 

documentation) 

63. Dokumen terkait update 

repository dengan configuration 

items 

64. Dokumen test result 

communication 

65. Dokumen tindakan perbaikan 

ketidakpatuhan 
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BAB III 

PEDOMAN PROSEDUR 

 
3.1 Tahap Perencanaan 

Didistribusikan 

Kepada 

: Chief Financial Officer, Business Executives, Business 

Process Owners, Strategy Executive Committee, Project 

Management Office, Chief Risk Officer, Chief Information 

Security Officer, Chief Information Officer, Head Architect, 

Head Development, Head IT Operations, Head IT 

Administration, Service Manager Information, Security 

Manager, Business Continuity Manager, Privacy Officer 

No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

1 

Buat dan tetapkan sebuah metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan, 
menklasifi-kasikan dan menganalisis data 
terkait ancaman dan kerentanan dalam 
sistem informasi. 
Catatan : Perhatikan berbagai jenis 
kejadian, dan faktor-faktor ancaman dan 
kerentanan sistem informasi 

Data pada lingkungan 
operasional yang 

berkaitan dengan risiko 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

c) Chief Risk Officer 
d) Chief Information 

Security Officer 
e) Head Architect 
f) Head Development 
g) Head IT Operations 
h) Head IT 

Administration 
i) Service Manager 
j) Information Security 

Manager 
k) Business Continuity 

Manager 
l) Privacy Officer 

2 

Simpan data ancaman kerentanan sistem 
informasi yang relevan di dalam 
lingkungan operasional internal dan 
eksternal yang berperan penting dalam 
pengelolaan risiko. 

Data terkait kejadian 
risiko dan faktor yang 

berkontribusi 
menimbulkan risiko 

3 
Buat catatan rekaman terkait risiko 
ancaman dan kerentanan sistem informasi 
yang terjadi. 

4 
Analisis dan review catatan rekaman 
terkait risiko ancaman dan kerentanan 
sistem informasi yang terjadi secara rutin. 

Dokumen hasil analisis 
risiko 

5 

Lakukan pencatatan untuk setiap 
kejadian, masalah dan proses pengelolaan 
ancaman risiko dan kerentanan sistem 
informasi yang berdampak tehadap 
pencapaian manfaat TI. 

Dokumen terkait 
kumpulan profil risiko, 

termasuk status 
tindakan manajemen 
risiko & Dokumen 

terkait skenario risiko 
TI 

6 
Lakukan proses identifikasi penyebab 
dan dampak risiko ancaman kerentanan 
sistem informasi. 

Dokumen terkait 
penyebab risiko 

7 
Catat, analisis dan evaluasi penyebab dan 
dampak risiko kerentanan sistem 
informasi secara berkala. 

Dokumen evaluasi 
potensi kerentanan 

(ancaman) 
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No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

8 

Lakukan analisis dan identifikasi secara 
rutin terkait isu risiko kerentanan sistem 
informasi baru, yang muncul untuk 
mendapatkan informasi tentang faktor 
risiko internal maupun external. 

Dokumen terkait 
kemunculan isu - isu 

risiko dan faktor risiko 

a) Chief Risk Officer 
b) Chief Information 

Security Officer 

9 

Lakukan pengembangan proses bisnis, 
jasa penunjang, aplikasi dan infrastruktur 
serta repositori informasi berdasarkan 
kesepakatan pada spesifikasi, fungsional 
bisnis dan persyaratan secara teknis 
terkait pengimplementasian firewall. 

Dokumen komponen 
solusi 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

10 

Pastikan bahwa maintenance, support, 
standar pengembangan dan perizinan 
terkait pengembangan dan pembangunan 
firewall telah ditangani dan ditaati dalam 
kontrak ketika vendor terlibat dalam 
pengembangan dan pembangunan 
firewall, 

Dokumen rencana 
jaminan kualitas 

11 
Lacak permintaan perubahan jaringan, 
desain jaringan, kinerja firewall dan 
kualitas tinjauan firewall. 

Catatan terkait semua 
permintaan perubahan 

yang disetujui dan yang 
diterapkan 12 

Pastikan partisipasi aktif dari semua 
stakeholder yang terkena dampak dari 
pengimplementasian firewall. 

13 

Lakukan verifikasi terkait hak untuk 
menggunakan atau memenuhi permintaan 
layanan yang memungkinkan dilakukan 
perubahan pada alur proses dan standar 
yang telah ditetapkan. 

Dokumen terkait 
persetujuan permintaan 

perubahan 

a) Business Process 
Owners 

b) Head Development 
c) Head IT Operations 

14 

Dapatkan persetujuan keuangan dan 
persetujuan secara fungsional untuk 
permintaan perubahan manajemen 
jaringan. 

Dokumen terkait 
permintaan layanan 

telah terpenuhi 

15 

Memenuhi permintaan perubahan 
manajemen jaringan dengan menjalankan 
prosedur permintaan perubahan yang ada. 
Catatan : Perubahan dapat menggunakan 
menu self-help otomatis dan model permintaan 
standar untuk item yang sering diminta. 

Dokumen terkait 
persetujuan permintaan 

perubahan 

16 Buat prosedur untuk menyetujui semua 
perubahan pada koneksi jaringan 

Dokumen terkait 
kebijakan perubahan 

koneksi jaringan 
a) Head IT 

Administration 
b) Service Manager 

17 

Tentukan dan setujui ruang lingkup dan 
tingkat rincian manajemen konfigurasi. 
Catatan : Seperti layanan mana yang akan 
dimasukkan, aset dan infrastruktur 
configurable mana yang akan diikutsertakan 
dalam ruang lingkup manajemen konfigurasi. 

Dokumen ruang lingkup 
model manajemen 

konfigurasi 

18 

Buat dokumen komponen solusi terkait 
kemampuan firewall.  
Catatan : Dokumen komponen solusi terkait 
kemampuan firewall harus sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. 

Dokumen komponen 
solusi 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 
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19 

Buat dokumentasi penyesuaian bisnis 
untuk menggunakan semua layanan, 
protokol, dan port yang dibuka, termasuk 
dokumentasi fitur keamanan yang 
diterapkan pada protokol yang dianggap 
tidak aman. 
Catatan : Contoh layanan protokol atau port 
yang tidak aman antara lain : FTP, Telnet, 
POP3, IMAP, SNMP v1 dan v2 

Dokumen komponen 
solusi 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 20 

Lakukan penilaian dampak solusi 
kustomisasi dan konfigurasi terkait 
kemampuan firewall pada kinerja aplikasi 
yang ada, sistem operasi dan infrastruktur 
lainnya. 
Catatan : Konfigurasi firewall diperoleh untuk 
memenuhi kebutuhan proses bisnis. 

Dokumen terkait 
integrasi dan 

konfigurasi komponen 
solusi 

21 

Pastikan bahwa tanggung jawab untuk 
menggunakan firewall dalam keamanan 
informasi, telah jelas dan dipahami oleh 
orang-orang yang mengembangkan dan 
mengintegrasikan firewall.  

Dokumen kebijakan 
terkait keamanan 

konektivitas 

22 

Tentukan daftar semua layanan dan port 
serta penggunaannya masing masing 
untuk mendukung proses bisnis. 
Misalnya,HTTP, SSL, SSH), dan virtual 
private network (VPN) protokol untuk 
sasaran kelompok internal maupun 
eksternal yang relevan berdasarkan 
kebutuhan bisnis. 

Dokumen kebijakan 
terkait keamanan 

konektivitas 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 

23 

Bangun dan jaga model manajemen 
konfigurasi, termasuk informasi tentang 
jenis dan atribut configuration item, jenis 
hubungan, atribut hubungan dan kode 
status (status code). 

Dokumen logical 
configuration model 

a) Head IT 
Administration 

b) Service Manager 

24 

Pertahankan repositori topologi jaringan 
yang mengandung standar, relasi, 
dependencies and views untuk 
memungkinkan keseragaman organisasi 
dan pemeliharaan arsitektur topologi 
jaringan.  

Dokumen proses model 
arsitektur 

a) Business Executives 
b) Business Process 

Owners 
c) Strategy Executive 

Committee 
d) Chief Information 

Officer 
e) Head Architect 
f) Head IT Operations 
g) Information Security 

Manager 

25 
Pastikan bahwa topologi jaringan telah 
menggambarkan semua koneksi antara 
server dengan seluruh jaringan yang lain 
termasuk jaringan nirkabel. 

26 
Buat data flow diagram yang 
menunjukkan bahwa data pengguna dapat 
diakses dari seluruh sistem dan jaringan. 
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No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

27 

Pilih sudut pandang referensi dari 
repositori topologi jaringan yang akan 
memungkinkan arsitek untuk 
menunjukkan bagaimana kepentingan 
stakeholder sedang dibahas dalam 
arsitektur. 
Catatan : Untuk setiap sudut pandang, pilih 
model yang dibutuhkan untuk mendukung 
pandangan khusus yang diperlukan.  Dokumen proses model 

arsitektur 

a) Business Executives 
b) Strategy Executive 

Committee 
c) Chief Information 

Officer 
d) Head Architect 

28 

Letakkan komponen sistem yang 
menyimpan data pengguna (seperti 
database) di zona jaringan internal, 
dipisahkan dengan DMZ dan untrusted 
networks lainnya. 

29 Pertahankan model topologi jaringan 
sebagai bagian dari baseline. 

30 Lakukan pendokumentasian terkait 
manajemen jaringan.  

Dokumen terkait 
pengalokasian peran 
dan tanggung jawab 31 

Lakukan pendefinisian peran dan 
tanggung jawab dari para stakeholder, 
pengambil keputusan, pemilik, dan 
pengguna layanan.  

32 

Menjaga model arsitektur topologi 
jaringan sebagai bagian dari baseline. 
Catatan : Tujuan dari menjaga model 
arsitektur topologi jaringan adalah agar 
topologi jaringan selalu konsisten dengan 
strategi perusahaan yang berfungsi untuk 
mengoptimalkan penggunaan informasi yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Dokumen terkait 
deskripsi definisi 
baseline arsitektur 

jaringan 

33 
Lakukan verifikasi model arsitektur 
jaringan untuk menjaga akurasi dan 
konsistensi internal. 

34 Lakukan analisis kesenjangan antara 
baseline dan target. 

35 

Prioritaskan kesenjangan dan tentukan 
komponen baru atau komponen 
modifikasi yang harus dikembangkan 
untuk target arsitektur jaringan.  

36 
Mengatasi dampak potensial seperti tidak 
kompatibel, inkonsistensi atau konflik 
dalam arsitektur jaringan. 

37 

Lakukan review secara formal kepada 
stakeholder dengan memeriksa arsitektur 
jaringan dan membuat dokumen terkait 
definisi kinerja arsitektur jaringan. 

38 
Alokasikan deskripsi group, peran, 
tanggung jawab, tingkat dan batasan 
kewenangan berdasarkan deskripsi kerja. 

Dokumen terkait 
pengalokasian peran 
dan tanggung jawab 

a) Chief Financial 
Officer 

b) Business Process 
Owners 

c) Information Security 
Manager 
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No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

39 

Setujui pengalokasian deskripsi group, 
peran, tanggung jawab, tingkat dan 
batasan kewenangan  untuk komponen 
manajemen jaringan kedalam standar 
konfigurasi firewall dan router. 

Dokumen terkait 
pengalokasian level 

otoritas 
a) Chief Financial 

Officer 
b) Business Process 

Owners 
c) Information Security 

Manager 40 

Dokumentasikan standar konfigurasi 
firewall dan router yang mencakup 
deskripsi group, peran, tanggung jawab, 
tingkat dan batasan kewenangan 

Dokumen terkait 
pengalokasian peran 
dan tanggung jawab 

41 

Alokasikan hak akses berdasarkan 
dengan kebutuhan aktivitas manajemen 
jaringan, berdasarkan pada peran kerja 
yang telah ditentukan dan lakukan 
pemisahan terhadap akun pengguna hak 
istimewa  

Dokumen terkait 
pengalokasian hak 

akses 

a) Chief Financial 
Officer 

b) Head IT Operations 
c) Business Process 

Owners 
d) Information Security 

Manager 

42 

Lakukan penghapusan atau merevisi hak 
akses sesegera mungkin jika terjadi 
perubahan peran atau anggota staf 
manajemen jaringan yang telah 
meninggalkan area proses bisnis. 

Dokumen hak akses 

43 

Lakukan peninjauan secara berkala untuk 
memastikan bahwa akses saat ini telah 
sesuai untuk kebutuhan bisnis dan 
teknologi, serta untuk menangani 
ancaman dan risiko kerentanan sistem 
informasi. 

44 
Alokasikan peran dan tanggung jawab 
untuk kegiatan yang bersifat sensitif 
sehingga terdapat pemisahan tugas yang 
jelas. 

Dokumen terkait 
pengalokasian level 

otoritas 

a) Chief Financial 
Officer 

b) Business Process 
Owners 

c) Information Security 
Manager 

45 

Memberikan kesadaran dan pelatihan 
tentang peran dan tanggung jawab secara 
teratur sehingga setiap staff dapat 
memahami tanggung jawab yang mereka 
miliki.  

Dokumen laporan 
analisis perawatan 

firewall secara periodik 

46 

Memberikan kesadaran akan pentingnya 
kontrol, integritas, dan kerahasiaan 
informasi perusahaan dalam bentuk 
apapun. 

47 
Alokasikan kebutuhan terkait peninjauan 
firewall dan konfigurasi router setiap 
enam bulan sekali 

Dokumen rencana 
perawatan firewall 

 

3.2 Tahap Konfigurasi 

Didistribusikan 
Kepada 

: Head Development, Head IT Operations, Head IT 
Administration, Service Manager, Information Security 
Manager 
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1 
Lakukan identifikasi dan 
pengklasifikasian configuration item 
serta isi repository 

Dokumen configuration 
repository 

a) Head Development 
b) Head IT 

Administration 
c) Service Manager 

2 Buat baseline konfigurasi router secara 
formal. 

Dokumen configuration 
baseline 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Head IT 

Administration 
d) Service Manager 
e) Information Security 

Manager 
3 Review dan setujui baseline konfigurasi 

router secara formal. 

Dokumen terkait 
persetujuan perubahan 

untuk baseline 

4 

Pastikan file konfigurasi router tersimpan 
secara aman dari unauthorized access dan 
telah tersinkronisasi. 
Misalnya : File konfigurasi yang sedang 
berjalan (router berjalan secara normal) dan 
file konfigurasi start-up (digunakan ketika 
mesin boot ulang), adalah sama dan telah 
terkonfigurasi secara aman. 

Dokumen configuration 
baseline 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

5 

Buat dan tetapkan sebuah standar terkait 
firewall dan konfigurasi router yang 
mengidentifikasikan batasan antara 
inbound dan outbound traffic yang 
diperlukan untuk lingkungan data 
pengguna. 
Catatan : Inbound dan outbound traffic yang 
digunakan hanya terbatas dengan apa yang 
diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

6 
Buat sebuah standar konfigurasi firewall 
yang mencakup seluruh persyaratan 
untuk firewall di setiap koneksi internet 
dan DMZ serta zona jaringan internal. 

7 

Lakukan pemasangan perimeter firewall 
diantara jaringan nirkabel dan lingkungan 
data pengguna untuk memberi akses 
kedalam lingkungan data pengguna 
hanya kepada user yang terotorisasi. 
Catatan : Perimeter firewall digunakan untuk 
mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis 
organisasi. 

8 

Implementasikan DMZ untuk membatasi 
inbound traffic, hanya untuk komponen 
sistem yang terotorisasi menyediakan 
layanan, protokol dan port agar dapat 
diakses oleh publik, 

9 

Bangun mekanisme terpercaya untuk 
mendukung transmisi penerimaan 
informasi yang aman dengan cara : 

9.1 

Tetapkan DMZ untuk membatasi 
inbound traffic hanya untuk 
komponen sistem yang 
terotorisasi menyediakan layanan, 
protokol dan port agar dapat 
diakses oleh publik. 
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9 

9.2 
Tetapkan batasan pada alamat IP 
dalam DMZ untuk inbound 
internet traffic. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

9.3 

Tidak memberikan akses secara 
langsung pada koneksi inbound 
atau outbound untuk traffic antara 
internet dan lingkungan data 
pengguna. 

9.4 

Implementasikan tindakan anti 
spoofing untuk mendeteksi dan 
memblokir source IP address 
tiruan yang masuk ke dalam 
jaringan. 
Mialnya, blok traffic yang berasal 
dari internet dengan menggunakan 
internal source address. 

9.5 
Melarang outbound traffic yang 
tidak terotorisasi dari lingkungan 
data pengguna ke Internet. 

9.6 

Lakukan stateful inspection 
(dynamic packet filtering).  
Catatan : Hanya koneksi dari sesi 
komunikasi yang terbentuk yang 
diperbolehkan masuk ke jaringan. 

9.7 

Menempatkan komponen sistem 
yang menyimpan data pengguna 
(seperti database) di zona jaringan 
internal, dipisahkan dengan DMZ 
dan untrusted networks lainnya. 

9.8 

Tidak memberitahukan 
keberadaan sebuah jaringan 
dengan private IP address dan 
informasi routing terkait jaringan 
tersebut kepada pihak yang tidak 
terotorisasi. 

10 

Install firewall pada perangkat lunak 
untuk setiap perangkat mobile milik 
karyawan yang terhubung ke Internet saat 
berada di jaringan luar. 

Dokumen kebijakan 
terkait perangkat milik 

karyawan 

a) Head Development 
b) Head IT 

Administration 
c) Service Manager 

11 Lakukan pengenkripsian informasi yang 
dikirimkan menurut klasifikasinya. 

Dokumen kebijakan 
pencegahan perangkat 
lunak yang berbahaya 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

12 Identifikasi semua perubahan pada 
configuration item secara teratur. 

Dokumen configuration 
repository 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Head IT 

Administration 13 

Review perubahan configuration item 
yang diusulkan dan bandingkan terhadap 
baseline untuk memastikan kelengkapan 
dan keakuratannya. 
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14 
Perbarui rincian konfigurasi untuk 
perubahan yang telah disetujui pada 
configuration item. 

Dokumen terkait update 
repository dengan 

configuration items a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Head IT 

Administration 
15 Buat perubahan baseline konfigurasi 

kapan pun jika diperlukan. Dokumen configuration 
baseline 

16 Review, dan setujui perubahan baseline 
konfigurasi kapan pun jika diperlukan. 

 

3.3 Tahap Pengujian 

Didistribusikan 
Kepada 

: Business Process Owners, Steering (Programmes/Projects) 

Committee, Project Management Office, Head 

Development, Head IT Operations, Information Security 

Manager, Business Continuity Manager 

No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

1 

Buat dan dokumentasikan rencana 
pengujian semua koneksi jaringan, 
perubahan pada firewall dan konfigurasi 
router yang sejalan dengan standar 
organisasi. Dalam membuat dokumen 
perencanaan pengujian perhatikan 
beberapa hal, berikut ini : 

Dokumen rencana 
pengujian 

a) Business Process 
Owners 

b) Steering 
(Programmes/Projects
) Committee 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 
f) Business Continuity 

Manager 

1.1 

Lakukan komunikasi dan 
konsultasi dengan business 
process owner serta stakeholder 
TI  yang tepat. 

Dokumen test result 
communication 

1.2 

Dokumen perencanaan pengujian 
harus mencakup persyaratan 
untuk kinerja sistem, stress, 
usability, pilot testing dan 
security testing. 

Dokumen persetujuan 
acceptance test plan 

1.3 

Pastikan bahwa rencana 
pengujian telah mencerminkan 
penilaian risiko dari perubahan 
pada firewall dan konfigurasi 
router. 

1.4 

Lakukan penilaian risiko terhadap 
kegagalan sistem dan kesalahan 
implementasi saat dilakukannya 
perubahan pada firewall dan 
konfigurasi router. 

1.5 Lakukan pengujian untuk semua 
kebutuhan fungsional dan teknis. 
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1 

1.6 

Rencana pengujian telah 
memenuhi kebutuhan potensial 
untuk akreditasi hasil proses 
pengujian secara internal maupun 
eksternal (seperti memenuhi 
peraturan keuangan). 

Dokumen rencana 
pengujian 

a) Business Process 
Owners 

b) Steering 
(Programmes/Projects
) Committee 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 
f) Business Continuity 

Manager 

1.7 

Rencana pengujian telah 
mengidentifika-si sumber daya 
yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pengujian dan 
evaluasi hasil pengujian.  
Contoh sumber daya yang diperlukan 
adalah pembuatan lingkungan 
pengujian dan menggunakan waktu 
staf untuk melakukan beberapa 
pengujian, termasuk kemungkinan 
penggantian sementara staf penguji 
dalam lingkungan produksi atau 
pengembangan. 

Dokumen rencana 
pengujian 

1.8 

Rencana pengujian telah 
mengidentifika-si fase pengujian 
yang sesuai dengan persyaratan 
operasional dan lingkungan. 
Contoh fase pengujian tersebut 
meliputi pengujian unit, pengujian 
sistem, uji integrasi, UAT (user 
acceptance test), uji kinerja, stress 
test, pengujian konversi data, security 
test, uji kesiapan operasional, dan 
backup and recovery test. 

1.9 

Rencana pengujian harus 
mempertimbangkan persiapan 
pengujian. 
Catatan : Persiapan pengujian 
termasuk persiapan lokasi, 
persyaratan pelatihan, instalasi atau 
update dari lingkungan pengujian, 
merencanakan / melakukan / men-
dokumentasikan / mempertahankan 
test case, error dan penanganan 
masalah, koreksi dan eskalasi, serta 
persetujuan formal. 

1.10 

Tetapkan kriteria yang jelas untuk 
mengukur keberhasilan dari setiap 
tahap pengujian yang dilakukan 
pada dokumen rencana pengujian. 
Catatan : Konsultasikan dengan 
busines process owner dan 
stakeholder TI untuk mendefinisikan 
kriteria keberhasilan tersebut.  

1.11 

Tentukan prosedur perbaikan 
apabila kriteria keberhasilan tidak 
terpenuhi. 
Misalnya, dalam kasus kegagalan 
yang signifikan pada tahap pengujian, 
rencana pengujian tersebut 
memberikan petunjuk tentang apakah 
akan me-lanjutkan ke tahap 
berikutnya, meng-hentikan atau 
menunda pelaksanaan pengujian. 
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2 

Pastikan bahwa semua rencana pengujian 
koneksi jaringan, perubahan pada 
firewall dan konfigurasi router diuji dan 
disetujui oleh para stakeholder, termasuk 
busines process owner dan stakeholder 
TI, yang sesuai.  
Contoh stakeholder tersebut adalah manajer 
pengembangan aplikasi, manajer proyek dan 
pengguna akhir proses bisnis. 

Dokumen persetujuan 
rencana pengujian 

a) Business Process 
Owners 

b) Steering 
(Programmes/Projects
) Committee 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 
f) Business Continuity 

Manager 

3 

Ambil sebuah sample koneksi jaringan 
untuk memverifikasi bahwa pengujian, 
persetujuan koneksi jaringan serta 
perubahan firewall dan konfigurasi router 
telah disetujui dan diuji.  

4 

Lakukan identifikasi terhadap perubahan 
terbaru, yang dilakukan pada firewall dan 
konfigurasi router, kemudian bandingkan 
dengan catatan perubahan. 

Catatan terkait semua 
permintaan perubahan 

yang disetujui dan yang 
diterapkan 

5 

Lakukan pemeriksaan terhadap topologi 
jaringan dengan cara : 

Dokumen persetujuan 
rencana implementasi 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

5.1 

Periksa topologi jaringan dan 
amati konfigurasi jaringan untuk 
memverifikasi bahwa topologi 
jaringan yang ada telah 
mendokumentasikan semua 
koneksi ke server, termasuk 
jaringan nirkabel. 

5.2 Pastikan bahwa topologi jaringan 
selalu up to date. 

5.3 

Periksa data flow diagram untuk 
memverifikasi bahwa topologi 
jaringan telah menunjukkan data 
pengguna dapat diakses dari 
seluruh sistem dan jaringan. 

5.4 

Pastikan bahwa data flow 
diagram saat ini selalu up to date 
dan terus di perbaharui jika terjadi 
perubahan pada lingkungan. 

5.5 

Pastikan bahwa topologi jaringan 
saat ini telah sesuai dengan 
standar konfigurasi firewall yang 
telah ditetapkan. 

6 

Lakukan pemeriksaan terhadap standar 
konfigurasi firewall dan router dengan cara : 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 6.1 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan pastikan bahwa 
standar konfigurasi firewall 
mencakup seluruh persyaratan 
untuk firewall di setiap koneksi 
internet dan antara DMZ dan zona 
jaringan internal. 
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6 

6.2 

Amati konfigurasi jaringan, untuk 
memastikan apakah firewall telah 
terpasang disetiap koneksi 
internet dan diantara DMZ serta 
zona jaringan internal. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

6.3 

Pastikan apakah standar 
konfigurasi firewall dan router 
telah mencakup deskripsi groups, 
peran dan tanggung jawab untuk 
komponen manajemen jaringan. 

6.4 

Pastikan bahwa peran dan 
tanggung jawab yang ditugaskan 
telah sesuai seperti apa yang telah 
didokumentasikan. 

6.5 

Pastikan bahwa standar 
konfigurasi firewall dan router 
telah memiliki dokumentasi dari 
daftar semua layanan dan port 
serta penggunaannya masing 
masing untuk mendukung proses 
bisnis. 
Misalnya : HTTP, SSL, SSH dan VPN 
protokol. 

6.6 

Lakukan identifikasi layanan 
yang tidak aman, protokol, serta 
port yang terbuka dan pastikan 
apakah fitur keamanan telah 
didokumentasikan untuk setiap 
layanan. 

6.7 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah fitur 
keamanan yang terdokumentasi 
telah diimplementasikan pada 
setiap layanan yang dianggap 
tidak aman, protokol, serta port 
yang terbuka. 

6.8 

Periksa dan verifikasi standar 
konfigurasi firewall dan router 
untuk memastikan bahwa inbound 
dan outbound traffic yang 
diperlukan untuk lingkungan data 
pengguna telah diidentifikasi. 

6.9 

Periksa dan verifikasi standar 
konfigurasi firewall dan router 
untuk memastikan bahwa inbound 
dan outbound traffic yang 
digunakan hanya terbatas dengan 
apa yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna. 
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6.10 

Pastikan apakah semua inbound 
dan outbound traffic pada 
pernyataan (6.9) ditolak secara 
eksplisit atau secara implisit 
ditolak setelah mengikuti 
pernyataan. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

6.11 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah DMZ telah 
diimplementasikan untuk 
membatasi inbound traffic, hanya 
untuk komponen sistem yang 
terotorisasi menyediakan layanan, 
protokol dan port agar dapat 
diakses oleh publik. 

6.12 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah lalu lintas 
Internet masuk adalah terbatas 
pada alamat IP didalam DMZ. 

6.13 

Pastikan standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa koneksi 
inbound atau outbound secara 
langsung tidak diberikan atau 
dilarang pada traffic antara 
internet antara internet dan 
lingkungan data pengguna. 

6.14 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa tindakan 
anti spoofing telah 
diimplementasikan, misalnya 
alamat internal tidak bisa lewat 
dari internet ke dalam DMZ. 

6.15 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi bahwa hanya benar 
– benar outbound traffic yang 
terotorisasi yang diperbolehkan 
dari lingkungan data pengguna ke 
Internet. 

6.16 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah firewall 
melakukan stateful inspection 
(dynamic packet filtering). 
Catatan : Hanya koneksi dari sesi 
komunikasi yang terbentuk yang 
diperbolehkan masuk, dan hanya jika 
koneksi tersebut terkait dengan sesi 
sebelumnya. 
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6.17 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah komponen 
sistem yang menyimpan data 
pengguna berada pada zona 
jaringan internal, dipisahkan 
dengan DMZ dan untrusted 
networks lainnya. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

6.18 

Periksa standar konfigurasi 
firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah terdapat 
metode yang diterapkan untuk 
mencegah terbukanya keberadaan 
jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing 
terkait jaringan tersebut ke 
internet. 

6.19 

Periksa dokumentasi standar 
konfigurasi firewall dan router 
untuk memverifikasi apakah 
setiap pengungkapan jaringan 
dengan private IP address dan 
informasi routing terkait jaringan 
tersebut kepada entitas eksternal 
telah diotorisasi. 

7 

Lakukan pemeriksaan terhadap perimeter 
firewall yang telah diterapkan dengan 
cara 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Head Development 
b) Head IT Operations 
c) Information Security 

Manager 

7.1 

Pastikan dan verifikasi apakah 
perimeter firewall telah terpasang 
diantara setiap jaringan nirkabel 
dengan lingkungan data 
pengguna. 

7.2 

Verifikasi apakah firewall 
tersebut hanya memberi akses 
kepada pengguna yang 
terotorisasi antara lingkungan 
nirkabel dan lingkungan data 
pengguna. 

8 

Pastikan bahwa semua perangkat mobile 
dan perangkat pribadi lainnya milik 
karyawan yang digunakan untuk 
terkoneksi ke internet ketika berada di 
jaringan luar. 
Misalnya, laptop yang digunakan oleh 
karyawan) dan perangkat tersebut digunakan 
untuk mengakses jaringan internal telah 
terinstal firewall software. 

Dokumen kebijakan 
terkait perangkat milik 

karyawan 

9 

Pastikan telah terdapat pengaturan 
konfigurasi spesifik yang didefinisikan 
untuk firewall software pribadi. 
Catatan : Firewall software pribadi 
dikonfigurasi agar tidak dapat diubah oleh 
pengguna perangkat mobile milik karyawan 
atau perangkat pribadi lainnya. 
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10 

Lakukan pengujian terkait 
interoperabilitas firewall (Jumlah 
maksimum koneksi simultan dan 
throughput yang disupport oleh firewall). 

Dokumen prosedur 
pengujian 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

11 

Lakukan review terhadap log error 
jaringan yang ditemukan dalam proses 
pengujian yang dilakukan oleh tim 
development. 

Dokumen hasil uji log 
dan jejak audit 

a) Business Process 
Owners 

b) Steering 
(Programmes/Projects
) Committee 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 
f) Business Continuity 

Manager 

12 
Lakukan verifikasi bahwa semua error 
telah diperbaiki atau secara formal dapat 
diterima. 

Dokumen hasil 
pengujian log 

13 
Lakukan evaluasi terhadap penerimaan 
akhir (final acceptance) dibandingkan 
dengan kriteria keberhasilan. 

Dokumen hasil 
acceptance test 

14 

Interpretasikan hasil pengujian 
penerimaan akhir dalam bentuk yang 
mudah dimengerti oleh process business 
owner dan TI sehingga suatu review 
dapat diinformasikan dan evaluasi dapat 
dilakukan. 

15 

Tetapkan sebuah proses untuk 
menyetujui penerimaan dengan 
menandatangani secara formal oleh 
business process owner, pihak ketiga 
yang terkait dan stakeholder TI sebelum 
penerapan firewall dilakukan. 

Dokumen persetujuan 
rencana implementasi 

16 

Dalam melakukan pengujian terhadap 
perubahan koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router, perhatikan ketentuan 
sebagai berikut : 

Dokumen hasil 
pengujian 

16.1 

Pengujian terhadap perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router dilakukan 
sesuai dengan rencana pengujian. 

16.2 

Pengujian koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router 
telah dirancang dan dilakukan 
oleh kelompok penguji 
independen dari tim development. 

16.3 

Lakukan pertimbangan sejauh mana 
business process owner dan pengguna 
akhir terlibat dalam kelompok 
penguji. 

16.4 Pengujian dilakukan hanya pada 
lingkungan pengujian. 

17 

Ketika melakukan pengujian koneksi 
jaringan, konfigurasi firewall dan router 
pastikan bahwa : 

Dokumen hasil evaluasi 

17.1 

Pengujian dan hasil pengujian 
yang diharapkan telah sesuai 
dengan kriteria keberhasilan yang 
ditetapkan dan diatur dalam 
rencana pengujian. 
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17.2 

Pengujian koneksi jaringan, 
konfigurasi firewall dan router 
telah memper- timbangkan dan 
menggunakan instruksi pengujian 
yang jelas (script). 

Dokumen hasil evaluasi 

a) Business Process 
Owners 

b) Steering 
(Programmes/Projects
) Committee 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 
f) Business Continuity 

Manager 

17.3 

Kelompok penguji independen 
telah menilai dan menyetujui 
setiap test script untuk 
memastikan apakah test script 
tersebut telah memadai dalam 
memenuhi kriteria keberhasilan 
pengujian yang ditetapkan dalam 
rencana pengujian. 

17.4 

Telah mempertimbangkan 
penggunaan script untuk 
melakukan verifikasi sejauh mana 
sistem tersebut memenuhi 
persyaratan keamanan. 

17.5 

Telah mempertimbangkan 
keseimbangan yang tepat antara 
pengujian menggunakan script 
otomatis dengan pengujian 
pengguna secara interaktif. 

17.6 

Telah melakukan pengujian 
keamanan sesuai dengan rencana 
pengujian untuk mengukur sejauh 
mana celah atau kelemahan 
kemanan. 

17.7 

Telah mempertimbangkan 
pengaruh dari insiden keamanan 
mulai dari pembuatan rencana 
pengujian. 

17.8 

Telah mempertimbangkan 
pengaruh pada kotrol akses 
(access control) dan kontrol batas 
(boundary control). 

17.9 
Pengujian terhadap sistem dan 
kinerja aplikasi telah sesuai 
dengan rencana pengujian. 

17.10 

Dalam pengujian koneksi 
jaringan, konfigurasi firewall dan 
router telah mempertimbangkan 
berbagai metrik kinerja. 
Contoh : Seperti waktu respon end-
user dan kinerja update sistem 
manajemen database. 

17.11 
Unsur-unsur fallback dan rollback 
dari rencana pengujian telah 
dipenuhi. 

17.12 

Telah terdapat proses untuk 
mengidentifikasi, mencatat dan 
mengklasifikasikan error selama 
proses pengujian.  

17.13 Telah tersedianya jejak audit 
(audit trail) dari hasil pengujian. 
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Hasil pengujian telah 
dikomunikasikan kepada 
stakeholder sesuai dengan 
rencana pengujian untuk 
mempermudah perbaikan bug dan 
peningkatan kualitas lebih lanjut. 

Dokumen hasil evaluasi 

a) Business Process 
Owners 

b) Steering 
(Programmes/Projects
) Committee 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 
f) Business Continuity 

Manager 
 

3.4 Tahap Deployment 

Didistribusikan 

Kepada 

: Business Process Owners, Chief Information Officer, Head 

Development, Head IT Operations, Service Manager, 

Information Security Manager 

No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

1 

Sebelum memasangkan firewall pada 
jaringan, terlebih dahulu pastikan bahwa : 

Dokumen laporan status 
permintaan perubahan 

a) Business Process 
Owners 

b) Chief Information 
Officer 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Service Manager 
f) Information Security 

Manager 

1.1 

Permintaan perubahan koneksi 
jaringan, firewall dan konfigurasi 
router dilakukan menggunakan 
permintaan perubahan secara 
resmi kepada pemilik proses 
bisnis dan TI.   
Catatan : Semua perubahan tersebut 
muncul hanya melalui proses 
manajemen permintaan perubahan. 

1.2 

Semua permintaan perubahan 
yang diminta telah 
dikelompokkan dan dikaitkan 
dengan configuration item yang 
terpengaruh. 
Catatan : Pengelompokan permintaan 
perubahan tersebut berdasarkan 
proses bisnis, infrastruktur, sistem 
operasi, jaringan, sistem aplikasi dan 
software. 

1.3 

Semua perubahan yang diminta 
berdasarkan kebutuhan bisnis, 
kebutuhan teknis, kebutuhan 
sumber daya yang diperlukan, 
aspek legalitas dan peraturan yang 
berlaku telah diprioritaskan. 

1.4 Telah membuat kontrak untuk 
seluruh perubahan yang diminta. 
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1.5 

Telah mempertimbangkan 
dampak penyedia layanan 
terhadap proses change 
management. 
Catatan : Termasuk telah 
mempertimbangkan proses integrasi 
change management organisasi 
dengan proses change management 
penyedia layanan dan dampaknya 
terhadap ketentuan yang terdapat 
pada kontrak dan SLA. 

Dokumen laporan status 
permintaan perubahan 

a) Business Process 
Owners 

b) Chief Information 
Officer 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Service Manager 
f) Information Security 

Manager 

1.6 

Telah mempertahankan hak akses 
pengguna sesuai dengan fungsi 
bisnis dan persyaratan proses 
manajemen jaringan. 
Catatan : Sejajarkan identitas dan 
hak akses ke dalam peran dan 
tanggung jawab yang telah 
didefinisikan. 

1.7 

Hanya pihak yang memiliki 
otorisasi yang dapat mengakses 
informasi perusahaan dan 
jaringan perusahaan. 

2 

Rencanakan dan evaluasi semua 
permintaan perubahan secara terstruktur 
yang mencakup analisis dampak terhadap 
proses bisnis, infrastruktur, koneksi 
jaringan dan dampak terhadap penyedia 
layanan. 
Catatan : Analisis dampak yang 
dilakukan bertujuan untuk memastikan 
apakah semua komponen yang terkena 
dampak telah teridentifikasi. 

Dokumen impact 
assessment 

3 

Lakukan pendokumentasian terkait 
analisis dampak, kebijakan keamanan dan 
prosedur operasional untuk pengelolaan 
firewall.  

4 

Pastikan bahwa pendokumentasian 
terkait analisis dampak, kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional 
untuk pengelolaan firewall digunakan, 
dan diketahui oleh semua pihak yang 
terkena dampak. 

5 

Lakukan penilaian risiko dan 
kemungkinan kerugian operasional 
karena implementasi perubahan koneksi 
jaringan, firewall dan konfigurasi router. Dokumen kebijakan 

terkait keamanan 
konektivitas 

6 

Berdasarkan penilaian risiko dan 
kebutuhan bisnis, bangun dan 
pertahankan kebijakan untuk keamanan 
konektivitas jaringan. 
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7 

Pertimbangkan implikasi keamanan, 
legal, kontrak dan kepatuhan dari 
perubahan yang diminta serta 
pertimbangkan saling keter-gantungan 
antara perubahan yang satu dengan yang 
lainnya. 
Catatan : Libatkanlah business process owner 
dalam proses pertimbangan tersebut. 

Dokumen persetujuan 
permintaan perubahan 

a) Business Process 
Owners 

b) Chief Information 
Officer 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Service Manager 
f) Information Security 

Manager 

8 

Business process owner, service manager 
dan stakeholder TI dalam organisasi 
secara formal dan tepat telah menyetujui 
setiap perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router yang 
diminta.  
Catatan : Perubahan koneksi jaringan yang 
berisiko rendah dan relatif sering dilakukan 
harus disetujui terlebih dahulu sebagai 
perubahan standar. 

Dokumen rencana dan 
jadwal perubahan 

a) Business Process 
Owners 

b) Chief Information 
Officer 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Service Manager 

9 Rencanakan dan buat jadwal untuk semua 
perubahan yang telah disetujui. 

Dokumen rencana dan 
jadwal perubahan 

10 Lakukan pemantauan dan evaluasi pada 
saat proses integrasi. Dokumen hasil evaluasi 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

11 
Lakukan pengintegrasian dan 
pengkonfigurasian firewall sesuai dengan 
spesifikasi dari persyaratan mutu.  

Dokumen terkait 
integrasi dan 

konfigurasi komponen 
solusi 12 

Lakukan pertimbangan terhadap peran 
pengguna, stakeholder bisnis dan pemilik 
proses dalam konfigurasi proses bisnis. 

13 

Lengkapi dan perbarui proses bisnis 
operasional manual, jika diperlukan 
perubahan pada area bisnis lain pada 
jaringan dengan mempertimbangkan 
pengaruh yang ditimbulkan terhadap 
proses bisnis. 

Dokumen terkait 
integrasi dan 

konfigurasi komponen 
solusi 

14 

Lakukan pertimbangan terkait semua 
persyaratan pengendalian informasi dan 
keamanan yang relevan dalam 
pengintegrasian dan pengkonfigu-rasian 
firewall pada  proses bisnis. 
Catatan : Pelaksanaan pengendalian 
keamanan firewall bertujuan agar pengolahan 
firewall menjadi akurat, lengkap, tepat waktu, 
resmi dan auditable. 

Dokumen panduan 
kontrol dan keamanan 

data 

15 

Lakukan proses audit selama konfigurasi 
dan integrasi firewall berlangsung. 
Catatan : Kegiatan ini bertujuan untuk 
melindungi sumber daya dan menjamin 
ketersediaan dan keutuhan data. 

Dokumen hasil uji log 
dan jejak audit 
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3.5 Tahap Perawatan 

Didistribusikan 
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: Business Process Owners, Project Management Office, 

Architecture Board, Head Human Resources, Chief 

Information Officer, Head Architect, Head Development, 

Head IT Operations, Head IT Administration, Service 

Manager, Information Security Manager, Business 

Continuity Manager 

No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

1 

Lakukan perencanaan pengembangan dan 
pelaksanaan untuk pemeliharaan firewall 
yang mencakup : 

Dokumen rencana 
perawatan firewall 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

1.1 

Tinjauan secara berkala terhadap 
kebutuhan bisnis dan persyaratan 
operasional seperti patch 
management, upgrade strategies, 
risk, vulnerabilities assessment and 
security requirements.  

1.2 Penilaian terkait pentingnya 
pemeliharaan firewall. 

1.3 
Pertimbangan risiko, dampak dan 
ketersediaan sumber daya saat 
pemeliharaan firewall dilakukan. 

1.4 
Pastikan bahwa stakeholder telah 
memahami dampak dari perubahan 
akibat pemeliharaan firewall. 

2 

Jika pada saat maintenance firewall terjadi 
perubahan besar yang menghasilkan 
perubahan signifikan pada topologi jaringan 
saat ini, fungsionalitas firewall dan proses 
bisnis maka : 

Dokumen terkait 
update komponen 

solusi 

2.1 Lakukan pembangunan sistem baru. 

2.2 

Gunakan proses manajemen 
perubahan untuk pembangunan 
sistem baru. 
Catatan : Proses manajemen perubahan 
yang dilakukan bertujuan untuk 
mengontrol semua permintaan 
maintenance. 

Dokumen review 
terkait perubahan 

darurat pasca 
implementasi 

3 

Lakukan peninjauan terkait standar konfi-
gurasi firewall dan router  dengan cara : 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

3.1 

Pastikan pola dan kapasitas kegiatan 
pemeliharaan firewall dianalisis 
secara berkala setiap enam bulan 
sekali.  

3.2 

Lakukan peninjauan review pada 
policy dan rule set yang diterapkan 
pada standar konfigurasi firewall 
dan router setiap enam bulan sekali. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

32 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
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3 3.3 
Lakukan pendokumentasian terkait 
pemeriksaan standar konfigurasi 
firewall dan router. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router 

a) Business Process 
Owners 

b) Project Management 
Office 

4 

Lakukan peninjauan secara periodik 
terhadap ketentuan akses kontrol. 
Catatan : Peninjauan ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa semua hak akses yang valid 
dan selaras dengan peran para staf yang telah 
dialokasikan. 

Dokumen hak akses 

a) Chief Financial 
Officer 

b) Business Process 
Owners 

c) Information Security 
Manager 

5 
Lakukan pendokumentasian kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional untuk 
pengelolaan firewall. 

Dokumen kebijakan 
terkait firewall dan 
konfigurasi router a) Business Process 

Owners 
b) Project Management 

Office 
c) Architecture Board 
d) Head Human 

Resources 
e) Chief Information 

Officer 
f) Head Architect 
g) Head Development 
h) Head IT Operations 
i) Head IT 

Administration 
j) Service Manager 
k) Information Security 

Manager 
l) Business Continuity 

Manager 

6 

Lakukan pendistribusian kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional 
pengelolaan firewall kepada seluruh pihak 
yang terkena dampak dari pemasangan 
firewall.  

7 

Lakukan pemantauan kinerja firewall dan 
log jaringan. 
Catatan : Pemantauan ini bertujuan untuk 
memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan 
prosedur keamanan data yang telah diterapkan 
oleh organisasi. 

Dokumen tindakan 
perbaikan 

ketidakpatuhan 

8 

Lakukan penilaian secara teratur terkait 
kinerja dari framework’s enablers dan 
kecenderungan dalam kinerja untuk 
mengambil tindakan yang tepat. 

9 

Lakukan analisis terkait ketidakpatuhan 
terhadap kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional pengelolaan firewall dan ambil 
tindakan yang tepat.  

10 

Integrasikan tujuan kinerja pengelolaan 
firewall dan kepatuhan terhadap kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional kepada 
anggot/ staf. 

11 
Lakukan pencatatan log jaringan 
berdasarkan identifikasi risiko dan kinerja 
firewall 

Dokumen access log 

Head IT Operations 

12 Tetapkan prosedur untuk melakukan 
pemantauan terhadap infrastruktur firewall. Dokumen asset 

monitoring rules and 
event conditions 13 Lakukan pemantauan infrastruktur firewall 

secara rutin. 

14 

Definisikan dan terapkan aturan untuk 
mengidentifikasi dan mencatat event log. 
Catatan : Aturan untuk mengidentifikasi dan 
mencatat event log bertujuan agar event log tidak 
dipenuhi dengan informasi yang tidak perlu. 

Dokumen event log 

15 

Lakukan pemantauan terkait kinerja 
pemeliharaan event log. 
Catatan : Pemantauan ini bertujuan agar event 
log dapat bertahan untuk jangka waktu yang 
lama dan juga dapat membantu penyelidikan di 
masa depan. 
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16 

Buat catatan insiden pada waktu yang tepat 
terkait infrastruktur firewall pada saat hasil 
monitoring terdapat penyimpangan dari 
standar yang telah ditentukan. 

Dokumen incident 
tickets Head IT Operations 

17 Event log terkait keamanan dilaporkan oleh 
alat pemantauan infrastruktur keamanan.  

Dokumen keamanan 
event log 

a) Head IT Operations 
b) Information Security 

Manager 

18 Secara teratur meninjau event log untuk 
insiden potensial. 

Dokumen terkait 
security incident 

tickets 

19 

Lakukan identifikasi terkait tingkat 
informasi yang akan dicatat berdasarkan 
pertimbangan risiko. 
Catatan : Identifikasi ini bertujuan agar 
informasi terkait risiko dapat bertahan untuk 
jangka waktu yang lama dan juga dapat 
membantu penyelidikan di masa depan. 

Dokumen incident 
tickets 

20 

Identifikasikan dan komunikasikan sifat dan 
karakteristik insiden terkait keamanan 
potensial. 
Catatan : Identifikasi ini bertujuan agar sifat dan 
karakteristik insiden dapat dengan mudah 
dikenali serta dampaknya dapat dipahami untuk 
memungkinkan respon yang tepat.   

Dokumen keamanan 
karakteristik insiden 21 Kelola prosedur terkait pengumpulan bukti 

insiden dan ketidakpatuhan.  

22 
Pastikan bahwa prosedur terkait insiden 
keamanan potensial dibuat tepat pada waktu 
proses mengidentifikasi insiden keamanan. 

23 Pastikan bahwa semua staf mengerti dan 
sadar akan kebutuhan pengendalian insiden. 

24 

Lakukan pengelolaan akses terhadap 
fasilitas layanan IT dengan cara : 

Dokumen terkait 
environmental 

policies 24.1 

Mengelola permintaan dan 
memberikan akses ke fasilitas 
layanan IT. 
Catatan : Permintaan hak akses secara 
formal akan disahkan oleh manajemen 
lokasi IT, dan catatan permintaan 
dipertahankan dan disimpan. 

24.2 

Buat dokumen hak akses yang 
secara khusus mengidentifikasi 
profil akses dan daerah mana saja 
individu diberikan akses ke fasilitas 
komputer serta akses dasar ke lokasi 
IT (ruang server). 

Dokumen hak akses 

24.3 

Memantau semua titik masuk ke 
lokasi jaringan firewall. 
Catatan : Daftarkan semua pengunjung, 
termasuk kontraktor dan vendor, ke 
lokasi. 

Dokumen terkait 
environmental 

policies 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 
 

34 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

No Langkah Kerja Keluaran Penanggung Jawab 

24 

24.4 

Menginstruksikan semua personil 
untuk menampilkan identifikasi 
yang dapat dilihat saat memasuki 
lokasi jaringan firewall. 
Catatan : Lakukan verifikasi terhadap 
identitas tersebut agar mencegah 
penerbitan kartu identitas atau lencana 
tanpa otorisasi yang tepat. 

Dokumen terkait 
environmental 

policies a) Head IT Operations 
b) Information Security 

Manager 

24.5 

Mendamping pengunjung yang 
memasuki lokasi jaringan firewall. 
Catatan : Pendampingan ini bertujuan 
untuk menghindari pengunjung asing 
masuk kedalam lokasi jaringan firewall 
tanpa otorisasi. Petugas keamanan harus 
memperingatkan dan mencegah 
pengunjung asing yang akan masuk ke 
lokasi IT tanpa memiliki identitas yang 
teotorisasi. 

24.6 

Membatasi akses ke lokasi jaringan 
firewall yang sifatnya sensitif. 
Catatan : Pembatasan dapat dilakukan 
dengan mendirikan pembatasan 
perimeter, seperti pagar, dinding, 
perangkat keamanan di pintu interior 
dan eksterior serta alarm. Alarm akan 
berbunyi jika terjadi akses yang tidak 
sah memasuki lokasi jaringan firewall. 
Contoh perangkat tersebut termasuk 
lencana atau kartu kunci, keypad, televisi 
sirkuit tertutup dan scanner biometrik. 

24.7 
Lakukan pelatihan rutin terkait 
kesadaran keamanan fisik kepada 
personil / karyawan. 

Dokumen terkait 
facilities assessment 

reports 

25 

Lakukan pengelolaan terhadap jaringan dan 
konektivitas keamanan dengan cara : 

Dokumen hasil 
penetration testing 

a) Chief Financial 
Officer 

b) Business Process 
Owners 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 

25.1 
Lakukan penetration testing secara 
periodik untuk menentukan 
kecukupan perlindungan jaringan. 

25.2 
Lakukan pengujian berkala dari 
sistem keamanan untuk menentukan 
kecukupan perlindungan sistem. 

25.3 

Identifikasikan semua kegiatan 
pengolahan manajemen jaringan dan 
pastikan bahwa semua peran dalam 
pengolahan manajemen jaringan 
secara konsisten telah didefinisikan. 

Dokumen hak akses 

25.4 

Otentikasi semua akses ke aset 
informasi berdasarkan klasifikasi 
keamanan jaringan. Koordinasi 
dengan unit bisnis yang mengelola 
otentikasi dalam manajemen 
jaringan dalam proses bisnis untuk 
memastikan bahwa otentikasi 
kontrol telah benar diberikan. 
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25 

25.5 Kelola akun pengguna hak istimewa. 

Dokumen terkait 
hasil tinjauan dari 

akun pengguna dan 
hak istimewa 

a) Chief Financial 
Officer 

b) Business Process 
Owners 

c) Head Development 
d) Head IT Operations 
e) Information Security 

Manager 

25.6 

Lakukan tinjauan manajemen secara 
rutin terkait akun dan pengalokasian 
hak akses berdasarkan dengan apa 
yang dibutuhkan untuk melakukan 
aktivitas pekerjaan manajemen 
jaringan, berdasarkan pada peran 
kerja yang telah ditentukan. 

Dokumen terkait 
persetujuan hak akses 

25.7 

Lakukan tinjauan secara periodik 
terhadap ketentuan akses kontrol 
untuk memastikan bahwa semua hak 
akses valid dan selaras dengan peran 
staff yang telah dialokasikan. 

25.8 
Menjaga jejak audit dari akses ke 
informasi yang diklasifikasikan 
sebagai highly sensitive. 

Dokumen terkait 
facilities assessment 

reports 
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Lampiran 15 Dokumen Assesment Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk 

Firewall Configuration 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ASSESSMENT PENGELOLAAN KEAMANAN 

INFORMASI UNTUK FIREWALL 

CONFIGURATION 
 

Berdasarkan Kerangka Kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Tujuan 

Checklist untuk assessment dilakukan dengan menggunakan item – item 

pertanyaan berupa aktivitas panduan dan hasil kerja panduan yang telah dipetakan 

terhadap atribut capability level COBIT 5. Terdapat dua kelompok pertanyaan 

dalam checklist assessment yaitu kelompok pertanyaan terkait praktik umum (GP) 

dan pertanyaan terkait produk kerja (WP). Checklist assessment hanya berlaku 

untuk capability level 1 sampai 3, tujuan dilakukannya assessment adalah untuk 

menyediakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan adanya pembandingan 

dan penargetan tingkat kematangan proses yang diinginkan dan untuk mendorong 

proses perbaikan dalam mengelola keamanan informasi untuk firewall 

configuration. 

 

1.2 Referensi 

Referensi yang digunakan dalam menyusun assessment pengelolaan 

keamanan informasi untuk firewall configuration adalah menggunakan kerangka 

kerja PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5 yang telah disesuaikan dengan dokumen 

panduan pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration. 
 

1.3 Petunjuk Pengisian 

Checklist assessment terdiri dari 4 bagian antara lain : bagian 1 adalah 

checklist assessment untuk process capability level 1, bagian 2 adalah checklist 

assessment untuk ketersediaan work product (WP) level 1, bagian 3 adalah 

checklist assessment untuk process capability level 2 beserta ketersediaan work 

product (WP) level 2, dan pada bagian 4 adalah checklist assessment untuk 

process capability level 3 beserta ketersediaan work product (WP) untuk level 3. 

Pengisian checklist assessment dimulai dengan mengisi checklist bagian 1 

kemudian dilanjutkan mengisi checklist assessment pada bagian 2. Sebelum 
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melanjutkan pengisian checklist assessment pada bagian 3, terlebih dahulu 

dilakukan perhitungan hasil pencapaian capability pada level 1. Jika hasil 

pencapaian capability level 1 sebesar >85% – 100% maka, pengisian checklist 

assessment dapat dilanjutkan pada bagian 3 dan dilakukan perhitungan hasil 

pencapaian capability level 3 terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk 

melakukan pengisian checklist assessment bagian 4. 
 

1.4 Petunjuk Perhitungan Hasil 

Perhitungan hasil diterapkan untuk mengetahui pencapaian capability level 

suatu proses. Perhitungan hasil memiliki beberapa tahap, antara lain : 
 

a. Perhitungan Rata – Rata Atribut Capability Level. 

Mekanisme perhitungan rata – rata atribut capability level adalah sebagai 

berikut : 

1. Rumus perhitungan rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 

1. 

%100
2

max
)(

max
)(

1_ 
























 

 Y

Y

F

FLPN

atribut

x
x

x
xxxx

x  

Keterangan : 

1_atributx
 

: Rata – Rata Atribut Capability Level 1 

Nx
 : 

Jumlah Skor Skala Capability Level Not Achieved pada 
checklist assessment Bagian 1 

Px
 : 

Jumlah Skor Skala Capability Level Partially Achieved 
pada checklist assessment Bagian 1 

Lx
 : 

Jumlah Skor Skala Capability Level Largely Achieved pada 
checklist assessment Bagian 1 

Fx
 : 

Jumlah Skor Skala Capability Level Fully Achieved pada 
checklist assessment Bagian 1 

Yx
 : 

Jumlah Skor Jawaban “YA” pada checklist assessment 
Bagian 2 
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2. Rumus perhitungan rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 2 

dan 3. 

%100
max_ 

Y

Y
iatribut x

xx  

Keterangan : 

iatributx _  
: Rata – Rata Atribut Capability Level ke i 

I : 2 dan 3 

Yx
 : 

Jumlah Skor Jawaban “YA” pada checklist assessment 

Bagian 2 

 
Pemberian skor atribut capability level untuk setiap bagian adalah sebagai 

berikut: 

i. Bagian 1. Ketika responden menjawab “Not Achieved 0% – 15%“ maka skor 

bernilai 0, “Partially Achieved >15% – 50%“ skor bernilai 1, “Largely 

Achieved >50% – 85%“ skor bernilai 2 dan ketika responden menjawab 

“Fully Achieved >85% – 100%“ maka skor bernilai 3. 

ii. Bagian 2. Ketika responden menjawab “Ada” maka skor bernilai 1, dan 

ketika responden menjawab “Tidak Ada” maka skor bernilai 0. Sedangkan 

ketika responden menjawab “Tidak Tahu” maka assessor akan melakukan 

verifikasi terhadap ketersediaan WP dalam perusahaan dan assessor 

menetapkan apakah WP tersebut “Ada: atau “Tidak Ada” 

iii. Bagian 3 dan 4. Ketika responden menjawab “Ya” maka skor bernilai 1, dan 

ketika responden menjawab “Tidak” maka skor bernilai 0. 

 

Contoh : 

Skor Perolehan Pada Bagian 1 

Jumlah Jawaban “Not Achieved” = 0  

Jumlah Jawaban “Partially Achieved” = 2 

Jumlah Jawaban “Largely Achieved” = 6 

Jumlah Jawaban “Fully Achieved” = 13 
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Total Item Pertanyaan Assessment Bagian 1 = 21 

Skor Perolehan Pada Bagian 2 

Jumlah Jawaban “Tidak Ada” = 5 

Jumlah Jawaban “Ada” = 59 

Total Item Pertanyaan Assessment Bagian 2 = 64 

 

Nilai rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 1 adalah : 

%100
2

max
)(

max
)(

1_ 
























 

 Y

Y

F

FLPN

atribut

x
x

x
xxxx

x  

       
   

%100
2

164
)159(

321
)313261200(

1_ 































atributx  

%100
2

921.0841.0
1_ 


atributx  

%1.881_ atributx  

 

Skor Perolehan Pada Bagian 3 

Jumlah Jawaban “Tidak”    = 20 

Jumlah Jawaban “Ya” = 172 

Total Item Pertanyaan Assessment Bagian 3 = 192 

 
Nilai rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 2 adalah : 

%100
max2_ 

Y

Y
atribut x

xx  

%100
192
172

2_ atributx  

%902_ atributx  
 

Skor Perolehan Pada Bagian 4 

Jumlah Jawaban “Tidak”    = 15 

Jumlah Jawaban “Ya”    = 104 

Total Item Pertanyaan Assessment Bagian 4 = 119 
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Nilai rata – rata atribut capability level untuk pencapaian level 3 adalah : 

%100
max3_ 

Y

Y
atribut x

xx  

%100
119
104

3_ atributx  

%873_ atributx  

 
b. Penentuan Proses Capability Level. 

Pada tahap ini dilakukan penentuan level kapabilitas proses berdasarkan 

pencapaian atribut kapabilitasnya. Suatu proses dapat mencapai level kapabilitas 

tertentu jika pencapaian atribut proses pada level tersebut mencapai peringkat L 

atau F, dan telah mencapai peringkat F untuk atribut proses pada level yang 

berada di bawahnya. Penentuan proses capability level pada assessment ini 

ditentukan dengan cara : 

1. Hasil pencapaian proses capability pada level 1 tercapai jika, hasil perhitungan 

rata – rata atribut capability level sebesar >50% – 85% (L) atau sebesar >85% 

– 100% (F).  

2. Hasil pencapaian proses capability pada level 2 tercapai jika, hasil perhitungan 

rata – rata atribut capability pada level 1 sebesar >85% – 100% (F) dan hasil 

perhitungan rata – rata atribut capability pada level 2 sebesar >50% – 85% (L) 

atau sebesar >85% – 100% (F).  

3. Sementara untuk pencapaian proses capability pada level 3 tercapai jika, hasil 

perhitungan rata – rata atribut capability pada level 1 dan 2 sebesar >85% – 

100% (F) dan hasil perhitungan rata – rata atribut capability pada level 3 

sebesar >50% – 85% (L) atau sebesar >85% – 100% (F).  
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BAB II 

ASSESSMENT PROCESS 
 

2.1    Checklist Assessment Bagian 1 : Process Capability Level 1 

Tujuan : Membangun dan memelihara jaringan agar tetap aman (build and maintain a secure network). 

Level Penilaian Kriteria 

Prosentase 

Komentar 

N
ot

 A
ch

ie
ve

d 
0%

 –
 1

5%
 

Pa
rti

al
ly

 A
ch

ie
ve

d 
>1

5%
 –

 5
0%

 

La
rg

el
y 

Ac
hi

ev
ed

 
>5

0%
 –

 8
5%

 

Fu
lly

 A
ch

ie
ve

d 
>8

5%
 –

 1
00

%
 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Implementasi Build and Maintain 
a Secure Network process 
mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Berapa persen prosedur untuk menyetujui dan menguji semua koneksi jaringan, 
perubahan pada firewall dan konfigurasi router telah didokumentasikan? 

     

Berapa persen topologi jaringan yang menggambarkan koneksi antara server dengan 
seluruh jaringan termasuk jaringan nirkabel telah didokumentasikan?  

     

Berapa persen topologi jaringan saat ini yang dapat menunjukkan data pengguna 
dapat diakses dari seluruh sistem dan jaringan? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall yang mencakup persyaratan untuk 
firewall di setiap koneksi internet dan antara DMZ serta zona jaringan internal telah 
didokumentasikan? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall yang menggambarkan deskripsi groups, 
peran dan tanggung jawab untuk komponen manajemen jaringan telah 
didokumentasikan? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang memiliki daftar semua 
layanan dan port serta penggunaannya masing masing untuk mendukung proses 
bisnis telah didokumentasikan? 
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Level Penilaian Kriteria 

Prosentase 

Komentar 

N
ot

 A
ch

ie
ve

d 
0%

 –
 1

5%
 

Pa
rti

al
ly

 A
ch

ie
ve

d 
>1

5%
 –

 5
0%

 

La
rg

el
y 

Ac
hi

ev
ed

 
>5

0%
 –

 8
5%

 

Fu
lly

 A
ch

ie
ve

d 
>8

5%
 –

 1
00

%
 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Implementasi Build and Maintain 
a Secure Network process 
mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Berapa persen dilakuakn pendokumentasian terhadap proses peninjauan (review) 
standar konfigurasi firewall dan router pada policy? 

     

Berapa persen inbound dan outbound traffic yang diperlukan untuk lingkungan data 
pengguna dalam standar konfigurasi firewall dan router telah diidentifikasi? 

     

Berapa persen file konfgurasi router yang telah tersinkronisasi dan telah tersimpan 
secara aman dari unauthorized access? 

     

Berapa persen primeter firewall yang telah terpasang diantara setiap jaringan 
nirkabel dengan lingkungan data pengguna? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah 
mengimplementasikan DMZ untuk membatasi inbound dan outbound traffic hanya 
untuk komponen sistem yang terotorisasi menyediakan layanan, protokol dan port 
agar dapat diakses oleh publik? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah membatasi alamat 
IP di dalam DMZ pada lalu lintas internet masuk? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang tidak memberikan akses 
secara langsung pada koneksi inbound atau outbound traffic antara internet dan 
lingkungan data pengguna? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah 
mengimplementasikan tindakan anti spoofing dalam jaringan?      

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang menerapkan hanya 
outbound traffic yang terotorisasi saja yang diperbolehkan dari lingkungan data 
pengguna ke internet? 
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Level Penilaian Kriteria 

Prosentase 

Komentar 

N
ot

 A
ch

ie
ve

d 
0%

 –
 1

5%
 

Pa
rti

al
ly

 A
ch

ie
ve

d 
>1

5%
 –

 5
0%

 

La
rg

el
y 

Ac
hi

ev
ed

 
>5

0%
 –

 8
5%

 

Fu
lly

 A
ch

ie
ve

d 
>8

5%
 –

 1
00

%
 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Implementasi Build and Maintain 
a Secure Network process 
mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang melaksanakan stateful 
inspection atau dikenal sebagai dynamic packet filtering?      

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang telah menempatkan 
komponen sistem yang menyimpan data pengguna berada pada zona jaringan 
internal dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks lainnya? 

     

Berapa persen standar konfigurasi firewall dan router yang terdapat metode untuk 
mencegah terbukanya keberadaan jaringan dengan private IP address dan informasi 
routing terkait jaringan ke internet? 

     

Berapa persen kebijakan dan standar konfigurasi firewall dan router yang 
mewajibkan penggunaan software firewall untuk semua perangkat mobile dan 
perangkat pribadi milik karyawan yang digunakan untuk terkoneksi ke internet 
ketika berada di jaringan luar? 

     

Berapa persen kebijakan dan prosedur operasional untuk pengelolaan firewall telah 
didokumentasikan, digunakan dan diketahui oleh semua pihak yang terkena dampak 
saat proses perawatan? 

     

Berapa persen dokumen hasil kerja (work product) yang telah dihasilkan dalam 
Build and Maintain a Secure Network process?      
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2.2    Checklist Assessment Bagian 2 : Ketersediaan Work Product  Level 1 

Level Penilaian Kriteria 

Jawaban 

Nama Dokumen Operasional Dalam 
Perusahaan 

A
da

 

B
el

um
 A

da
 

T
id

ak
 T

ah
u 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Hasil Kerja Build and Maintain a 
Secure Network process telah 
dibuat dan telah menyediakan 
bukti atas hasil proses. 

Apakah perusahaan telah memiliki data pada lingkungan operasional 
yang berkaitan dengan risiko?     

Apakah perusahaan telah memiliki data terkait kejadian risiko dan 
faktor yang berkontribusi menimbulkan risiko?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen access log?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen asset monitoring rules and 
event conditions?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen configuration baseline?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen configuration repository?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen evaluasi potensi 
kerentanan (ancaman)?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen event log?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hak akses?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil acceptance test?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil analisis risiko?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil evaluasi terkait 
firewall?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil penetration testing?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil pengujian firewall?     
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Level Penilaian Kriteria 

Jawaban 

Nama Dokumen Operasional Dalam 
Perusahaan 

A
da

 

B
el

um
 A

da
 

T
id

ak
 T

ah
u 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Hasil Kerja Build and Maintain a 
Secure Network process telah 
dibuat dan telah menyediakan 
bukti atas hasil proses. 

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil pengujian log?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen hasil uji log dan jejak 
audit?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen impact assessment?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen implementasi proses 
fallback and recovery?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen incident tickets?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen keamanan event log?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen keamanan karakteristik 
insiden?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen kebijakan pencegahan 
perangkat lunak yang berbahaya?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen kebijakan terkait firewall 
dan konfigurasi router?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen kebijakan terkait 
keamanan konektivitas?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen kebijakan terkait 
perangkat milik karyawan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen komponen solusi?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen laporan analisis perawatan 
firewall secara periodik?     
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Level Penilaian Kriteria 

Jawaban 

Nama Dokumen Operasional Dalam 
Perusahaan 

A
da

 

B
el

um
 A

da
 

T
id

ak
 T

ah
u 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Hasil Kerja Build and Maintain a 
Secure Network process telah 
dibuat dan telah menyediakan 
bukti atas hasil proses. 

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen laporan status permintaan 
perubahan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen logical configuration 
model?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen panduan kontrol dan 
keamanan data?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen persetujuan acceptance 
test plan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen persetujuan permintaan 
perubahan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen persetujuan rencana 
implementasi?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen persetujuan rencana 
pengujian?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen prosedur pengujian?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen proses model arsitektur?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen rencana dan jadwal 
perubahan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen rencana jaminan kualitas?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen rencana pengujian?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen rencana perawatan 
firewall?     
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Level Penilaian Kriteria 

Jawaban 

Nama Dokumen Operasional 
Dalam Perusahaan 

A
da

 

B
el

um
 A

da
 

T
id

ak
 T

ah
u 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Hasil Kerja Build and Maintain a 
Secure Network process telah 
dibuat dan telah menyediakan 
bukti atas hasil proses. 

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen review terkait perubahan 
darurat pasca implementasi?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen ruang lingkup model 
manajemen konfigurasi?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait deskripsi definisi 
baseline arsitektur jaringan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait environmental 
policies?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait facilities 
assessment reports?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait hasil tinjauan dari 
akun pengguna dan hak istimewa?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait integrasi dan 
konfigurasi komponen solusi?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait kebijakan 
perubahan koneksi jaringan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait kemunculan isu - 
isu risiko dan faktor risiko?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait kumpulan profil 
risiko, termasuk status tindakan manajemen risiko?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait pengalokasian hak 
akses?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait pengalokasian 
level otoritas?     
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Level Penilaian Kriteria 

Jawaban 

Nama Dokumen Operasional Dalam 
Perusahaan 

A
da

 

B
el

um
 A

da
 

T
id

ak
 T

ah
u 

L
ev

el
 1

 
Pe

rfo
rm

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 1.1 Process Performance 
Hasil Kerja Build and Maintain a 
Secure Network process telah 
dibuat dan telah menyediakan 
bukti atas hasil proses. 

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait pengalokasian 
peran dan tanggung jawab?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait penyebab risiko?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait permintaan layanan 
telah terpenuhi?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait persetujuan hak 
akses?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait persetujuan 
permintaan layanan?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait persetujuan 
perubahan untuk baseline?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait security incident 
tickets?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait skenario risiko TI?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait update komponen 
solusi (updated solution componen and related documentation) ?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen terkait update repository 
dengan configuration items?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen test result 
communication?     

Apakah perusahaan telah memiliki dokumen tindakan perbaikan 
ketidakpatuhan?     
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 Jika Nilai Rata Rata Kriteria >85% maka dilanjutkan dengan mengisi Checklist Assessment pada level 2 

 Jika Nilai Rata Rata Kriteria < 85% maka pengisian Assessment berhenti pada level 1. 
 
2.3    Checklist Assessment Bagian 3 : Process Capability Level 2 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 PA 2.1 Performance 

Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

a-1 

Apakah perusahaan telah menententukan dan menyetujui ruang lingkup 
(scope) dan tingkat rincian manajemen konfigurasi (seperti layanan mana yang 
akan dimasukkan, aset dan infrastruktur configurable mana yang akan 
diikutsertakan dalam scope manajemen konfigurasi)? 

   

a-2 Apakah perusahaan telah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 
configuration item serta isi repository?    

a-3 Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua perubahan pada 
configuration item secara teratur?    

a-4 Apakah dokumentasi proses model manajemen konfigurasi telah menguraikan 
lingkup proses?    

a-5 Apakah rencana proses model manajemen konfigurasi telah memberikan 
rincian mengenai tujuan kinerja proses?    

a-6 Apakah dokumentasi proses configuration repository telah menguraikan 
lingkup proses?    

a-7 Apakah rencana proses configuration repository telah memberikan rincian 
mengenai tujuan kinerja proses?    

b-1 

Apakah perusahaan telah membangun dan menjaga model manajemen 
konfigurasi, termasuk informasi tentang jenis configuration item (CI), atribut 
configuration item, jenis hubungan, atribut hubungan dan kode status (status 
code)? 

   

b-2 
Apakah perusahaan telah mempertahankan repositori topologi jaringan yang 
mengandung standar, relasi, dependencies and views untuk memungkinkan 
keseragaman organisasi dan pemeliharaan arsitektur topologi jaringan?  

   



15 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 PA 2.1 Performance 

Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

b-3 
Apakah perusahaan telah memastikan bahwa topologi jaringan telah 
menggambarkan semua koneksi antara server dengan seluruh jaringan yang 
lain termasuk jaringan nirkabel? 

   

b-4 Apakah perusahaan telah membuat data flow diagram yang menunjukkan 
bahwa data pengguna dapat diakses dari seluruh sistem dan jaringan?    

b-5 

Apakah perusahaan telah memilih sudut pandang referensi dari repositori 
topologi jaringan yang akan memungkinkan arsitek untuk menunjukkan 
bagaimana kepentingan stakeholder sedang dibahas dalam arsitektur? (Untuk 
setiap sudut pandang, pilih model yang dibutuhkan untuk mendukung 
pandangan khusus yang diperlukan). 

   

b-6 
Apakah perusahaan telah meletakkan komponen sistem yang menyimpan data 
pengguna (seperti database) di zona jaringan internal, dipisahkan dengan DMZ 
dan untrusted networks lainnya? 

   

b-7 Apakah perusahaan telah mempertahankan model topologi jaringan sebagai 
bagian dari baseline?    

b-8 

Apakah perusahaan telah menjaga model arsitektur topologi jaringan sebagai 
bagian dari baseline, agar selalu konsisten dengan strategi perusahaan untuk 
mengoptimalkan penggunaan informasi yang digunakan dalam pengambilan 
keputusan? 

   

b-9 Apakah perusahaan telah menjaga model arsitektur jaringan agar selalu terjaga 
keakurasian nya dan konsistensi secara internal? 

   

b-10 Apakah perusahaan telah melakukan analisis kesenjangan antara baseline dan 
target? 

   

b-11 
Apakah perusahaan telah memprioritaskan kesenjangan dan telah menentukan 
komponen baru atau komponen modifikasi yang harus dikembangkan untuk 
target arsitektur jaringan?  

   

b-12 Apakah perusahaan dapat mengatasi dampak potensial seperti tidak 
kompatibel, inkonsistensi atau konflik dalam arsitektur jaringan? 
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Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 PA 2.1 Performance 

Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

b-13 
Apakah perusahaan telah mereview secara formal kepada stakeholder dengan 
memeriksa arsitektur jaringan dan membuat dokumen terkait definisi kinerja 
arsitektur jaringan? 

   

b-14 Apakah perusahaan telah membuat baseline konfigurasi router secara formal?    

b-15 

Apakah perusahaan telah memastikan bahwa file konfigurasi router tersimpan 
secara aman dari unauthorized access dan telah tersinkronisasi? (misalnya, file 
konfigurasi yang sedang berjalan (router berjalan secara normal) dan file 
konfigurasi start-up (digunakan ketika mesin boot ulang), adalah sama dan 
telah terkonfigurasi secara aman). 

   

b-16 
Apakah perusahaan telah mereview perubahan configuration item yang 
diusulkan dan bandingkan terhadap baseline untuk memastikan kelengkapan 
dan keakuratannya? 

   

b-17 Apakah perusahaan telah membuat perubahan baseline konfigurasi kapan pun 
jika diperlukan?    

b-18 Apakah perusahaan telah mereview, dan menyetujui perubahan baseline 
konfigurasi kapan pun jika diperlukan.    

b-19 Apakah rencana proses terkait logical configuration model telah memberikan 
rincian mengenai tujuan kinerja proses?    

b-20 Apakah rencana proses model arsitektur telah memberikan rincian mengenai 
tujuan kinerja proses?    

b-21 Apakah rencana proses terkait deskripsi definisi baseline arsitektur jaringan 
telah memberikan rincian mengenai tujuan kinerja proses?    

b-22 Apakah rencana proses terkait configuration baseline telah memberikan 
rincian mengenai tujuan kinerja proses?    

b-23 Apakah rencana proses terkait configuration repository telah memberikan 
rincian mengenai tujuan kinerja proses?    

c-1 Apakah perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi pada saat proses 
integrasi?    
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Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 PA 2.1 Performance 

Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

c-2 

Apakah perusahaan akan melakukan pembangunan sistem baru, jika pada saat 
maintenance (perawatan) firewall terjadi perubahan besar yang menghasilkan 
perubahan signifikan pada topologi jaringan saat ini, fungsionalitas firewall 
dan proses bisnis? 

   

c-3 
Apakah perusahaan akan menggunakan proses manajemen perubahan untuk 
pembangunan sistem baru yang bertujuan untuk mengontrol semua permintaan 
maintenance? 

   

c-4 Apakah catatan kualitas terkait hasil evaluasi telah memberikan rincian 
mengenai tindakan yang dilakukan ketika kinerja tidak tercapai?    

c-5 
Apakah catatan kualitas terkait update komponen solusi (updated solution 
componen and related documentation) telah memberikan rincian mengenai 
tindakan yang dilakukan ketika kinerja tidak tercapai? 

   

c-6 
Apakah catatan kualitas terkait review perubahan darurat pasca implementasi 
telah memberikan rincian mengenai tindakan yang dilakukan ketika kinerja 
tidak tercapai? 

   

d-1 Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian terkait manajemen 
jaringan?    

d-2 Apakah perusahaan telah melakukan pendefinisian peran dan tanggung jawab 
dari para stakeholder, pengambil keputusan, pemilik, dan pengguna layanan?    

d-3 Apakah perusahaan telah mengalokasikan deskripsi group, peran, tanggung 
jawab, tingkat dan batasan kewenangan berdasarkan deskripsi kerja?    

d-4 
Apakah perusahaan telah menyetujui pengalokasian deskripsi group, peran, 
tanggung jawab, tingkat dan batasan kewenangan untuk komponen manajemen 
jaringan kedalam standar konfigurasi firewall dan router? 

   

d-5 
Apakah perusahaan telah mendokumentasikan standar konfigurasi firewall dan 
router yang mencakup deskripsi group, peran, tanggung jawab, tingkat dan 
batasan kewenangan? 

   

d-6 Apakah perusahaan telah melakukan pemisahan terhadap akun pengguna hak 
istimewa?    
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Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 PA 2.1 Performance 

Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

d-7 
Apakah perusahaan telah mengalokasikan hak akses berdasarkan dengan apa 
yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan manajemen jaringan 
berdasarkan pada peran kerja yang telah ditentukan? 

   

d-8 Apakah perusahaan telah mengalokasikan peran dan tanggung jawab untuk 
kegiatan yang bersifat sensitif sehingga terdapat pemisahan tugas yang jelas?    

d-9 
Apakah perusahaan telah membuat dokumen hak akses yang secara khusus 
mengidentifikasi profil akses dan daerah mana saja individu diberikan akses ke 
fasilitas komputer serta akses dasar ke lokasi IT (ruang server)? 

   

d-10 Apakah perusahaan telah melakukan pengidentifikasian terkait semua kegiatan 
pengolahan manajemen jaringan?    

d-11 Apakah perusahaan telah memastikan bahwa semua peran dalam pengolahan 
manajemen jaringan secara konsisten telah didefinisikan?    

d-12 
Apakah dokumentasi proses terkait hak akses telah memberikan rincian 
mengenai pemilik proses dan siapa yang melakukan, bertanggung jawab, 
memberi masukan, dan/atau menerima informasi mengenai proses tersebut? 

   

d-13 
Apakah rencana proses terkait hak akses telah mencakup rincian mengenai 
rencana komunikasi serta kebutuhan mengenai pengalaman dan kemampuan 
kinerja proses? 

   

d-14 

Apakah dokumentasi proses terkait pengalokasian hak akses telah memberikan 
rincian mengenai pemilik proses dan siapa yang melakukan, bertanggung 
jawab, memberi masukan, dan/atau menerima informasi mengenai proses 
tersebut? 

   

d-15 
Apakah rencana proses terkait pengalokasian hak akses telah mencakup rincian 
mengenai rencana komunikasi serta kebutuhan mengenai pengalaman dan 
kemampuan kinerja proses? 

   

d-16 

Apakah dokumentasi proses terkait pengalokasian level otoritas telah 
memberikan rincian mengenai pemilik proses dan siapa yang melakukan, 
bertanggung jawab, memberi masukan, dan/atau menerima informasi 
mengenai proses tersebut? 
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Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

d-17 
Apakah rencana proses terkait pengalokasian level otoritas telah mencakup 
rincian mengenai rencana komunikasi serta kebutuhan mengenai pengalaman 
dan kemampuan kinerja proses? 

   

d-18 

Apakah dokumentasi proses terkait pengalokasian peran dan tanggung jawab 
telah memberikan rincian mengenai pemilik proses dan siapa yang melakukan, 
bertanggung jawab, memberi masukan, dan/atau menerima informasi 
mengenai proses tersebut? 

   

d-19 
Apakah rencana proses terkait pengalokasian peran dan tanggung jawab telah 
mencakup rincian mengenai rencana komunikasi serta kebutuhan mengenai 
pengalaman dan kemampuan kinerja proses? 

   

e-1 
Apakah perusahaan telah membuat dan mendokumentasikan rencana pengujian 
semua koneksi jaringan dan perubahan pada firewall dan konfigurasi router 
yang sejalan dengan standar perusahaan? 

   

e-2 

Apakah dalam dokumentasi rencana pengujian, perusahaan telah 
mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian 
dan evaluasi hasil pengujian? (Contoh sumber daya yang diperlukan adalah 
pembuatan lingkungan pengujian dan menggunakan waktu staf untuk 
melakukan beberapa pengujian, termasuk kemungkinan penggantian sementara 
staf penguji dalam lingkungan produksi atau pengembangan. Pastikan bahwa 
stakeholder diinformasikan tentang implikasi penggunaan sumber daya dari 
rencana pengujian). 

   

e-3 

Apakah dalam dokumentasi rencana pengujian, perusahaan telah 
mengidentifikasi fase pengujian yang sesuai dengan persyaratan operasional 
dan lingkungan? (Contoh fase pengujian tersebut meliputi pengujian unit, 
pengujian sistem, uji integrasi, UAT (user acceptance test), uji kinerja, stress 
test, pengujian konversi data, security test, uji kesiapan operasional, dan 
backup and recovery test). 

   

e-4 Apakah rencana proses pengujian firewall telah memberikan rincian mengenai 
rencana pelatihan proses dan rencana alokasi sumber daya proses?    
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Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

f-1 

Apakah perusahaan telah melakukan penilaian dampak solusi kustomisasi dan 
konfigurasi terkait kemampuan firewall pada kinerja aplikasi yang ada, sistem 
operasi dan infrastruktur lainnya? (Konfigurasi firewall diperoleh untuk 
memenuhi kebutuhan proses bisnis). 

   

f-2 Apakah perusahaan telah melakukan pengintegrasian dan pengkonfigurasian 
firewall sesuai dengan spesifikasi dari persyaratan mutu?     

f-3 Apakah perusahaan telah melakukan pertimbangan terhadap peran pengguna, 
stakeholder bisnis dan pemilik proses dalam konfigurasi proses bisnis?    

f-4 

Apakah perusahaan telah melengkapi dan memperbarui proses bisnis serta 
operasional manual, jika diperlukan perubahan pada area bisnis lain di jaringan 
dengan mempertimbangkan pengaruh yang ditimbulkan terhadap proses 
bisnis? 

   

f-5 
Apakah perusahaan telah melakukan penghapusan atau merevisi hak akses 
sesegera mungkin jika terjadi perubahan peran atau anggota staf manajemen 
jaringan yang telah meninggalkan area proses bisnis? 

   

f-6 

Apakah perusahaan telah melakukan peninjauan secara berkala untuk 
memastikan bahwa akses saat ini telah sesuai untuk kebutuhan bisnis dan 
teknologi, serta untuk menangani ancaman dan risiko kerentanan sistem 
informasi? 

   

f-7 
Apakah perusahaan telah melakukan peninjauan secara periodik terhadap 
ketentuan akses kontrol untuk memastikan bahwa semua hak akses yang valid 
dan selaras dengan peran para staf yang telah dialokasikan? 

   

f-8 
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan hasil pengujian kepada 
stakeholder sesuai dengan rencana pengujian untuk mempermudah perbaikan 
bug dan peningkatan kualitas lebih lanjut? 

   

f-9 Apakah perusahaan telah mengotentikasi semua akses ke aset informasi 
berdasarkan klasifikasi keamanan jaringan?    

f-10 Apakah dokumentasi proses terkait hak akses telah memberikan rincian 
mengenai individu dan kelompok yang terlibat (pemasok, pelanggan, RACI)?    



21 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 2.1 Performance 
Management 
Mengukur sejauh 
mana kinerja Build 
and Maintain a 
Secure Network 
process dikelola. 

f-11 Apakah rencana proses terkait hak akses telah memberikan rincian mengenai 
rencana komunikasi proses?    

f-12 
Apakah dokumentasi proses terkait integrasi dan konfigurasi komponen solusi 
telah memberikan rincian mengenai individu dan kelompok yang terlibat 
(pemasok, pelanggan, RACI)? 

   

f-13 Apakah rencana proses terkait integrasi dan konfigurasi komponen solusi telah 
memberikan rincian mengenai rencana komunikasi proses?    

f-14 
Apakah dokumentasi proses terkait test result communication telah 
memberikan rincian mengenai individu dan kelompok yang terlibat (pemasok, 
pelanggan, RACI)? 

   

f-15 Apakah rencana proses terkait test result communication telah memberikan 
rincian mengenai rencana komunikasi proses?    

PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

a-1 

Apakah perusahaan telah memastikan bahwa maintenance, support, standar 
pengembangan dan perizinan terkait pengembangan dan pembangunan firewall 
telah ditangani dan ditaati dalam kontrak, ketika pihak ketiga (vendor) terlibat 
dalam pengembangan dan pembangunan firewall? 

   

a-2 Apakah rencana jaminan kualitas telah menguraikan rincian mengenai kriteria 
kualitas, isi, dan struktur produk kerja? 

   

b-1 
Apakah perusahaan telah membuat dan menetapkan sebuah metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan, menklasifikasikan dan menganalisis data 
terkait ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi? 

   

b-2 
Apakah perusahaan telah menyimpan data ancaman kerentanan sistem 
informasi yang relevan di dalam lingkungan operasional internal dan eksternal 
yang berperan penting dalam pengelolaan risiko? 

   

b-3 Apakah perusahaan telah membuat catatan rekaman terkait risiko ancaman dan 
kerentanan sistem informasi yang terjadi?    

b-4 
Apakah perusahaan telah melakukan pencatatan untuk setiap kejadian, masalah 
dan proses pengelolaan risiko ancaman dan kerentanan sistem informasi yang 
berdampak tehadap pencapaian manfaat TI? 
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

b-5 Apakah perusahaan telah melakukan proses identifikasi penyebab dan dampak 
risiko ancaman dan kerentanan sistem informasi? 

   

b-6 
Apakah perusahaan telah melakukan analisis dan identifikasi secara rutin 
terkait isu risiko kerentanan sistem informasi baru, yang muncul untuk 
mendapatkan informasi tentang faktor risiko internal maupun external? 

   

b-7 

Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan proses bisnis, jasa 
penunjang, aplikasi dan infrastruktur serta repositori informasi berdasarkan 
kesepakatan pada spesifikasi, fungsional bisnis dan persyaratan secara teknis 
terkait pengimplementasian firewall? 

   

b-8 
Apakah perusahaan telah melakukan verifikasi terkait hak untuk menggunakan 
atau memenuhi permintaan layanan, dimana memungkinkan dilakukan 
perubahan pada alur proses dan standar yang telah ditetapkan? 

   

b-9 Apakah perusahaan telah mendapatkan persetujuan keuangan dan persetujuan 
secara fungsional untuk permintaan perubahan manajemen jaringan?    

b-10 

Apakah perusahaan telah memenuhi permintaan perubahan manajemen 
jaringan dengan menjalankan prosedur permintaan perubahan yang ada dan 
bila menungkinkan menggunakan menu self-help otomatis dan model 
permintaan standar untuk item yang sering diminta? 

   

b-11 Apakah perusahaan telah membuat dokumen komponen solusi terkait 
kemampuan firewall?    

b-12 

Apakah perusahaan telah membuat dokumentasi penyesuaian bisnis untuk 
menggunakan semua layanan, protokol, dan port yang dibuka, termasuk 
dokumentasi fitur keamanan yang diterapkan pada protokol yang dianggap 
tidak aman? (Contoh layanan protokol atau port yang tidak aman antara lain : 
FTP, Telnet, POP3, IMAP, SNMP v1 dan v2). 

   

b-13 Apakah perusahaan telah mereview dan menyetujui baseline konfigurasi router 
secara formal?    

b-14 Apakah perusahaan telah membuat dokumentasi rencana pengujian?    
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

b-15 
Apakah dokumen perencanaan pengujian yang dibuat telah mencakup 
persyaratan untuk kinerja sistem, stress, usability, pilot testing dan security 
testing? 

   

b-16 
Apakah perusahaan telah memastikan bahwa rencana pengujian telah 
mencerminkan penilaian risiko dari perubahan pada firewall dan konfigurasi 
router? 

   

b-17 

Apakah perusahaan dalam merencanakan pengujian firewall telah mencakup 
persyaratan untuk kinerja sistem, stress, usability, pilot testing dan security 
testing yang mempertimbangkan pada penilaian risiko kegagalan sistem dan 
kesalahan implementasi saat dilakukannya perubahan pada firewall dan 
konfigurasi router?  

   

b-18 Apakah perusahaan telah melakukan pengujian untuk semua kebutuhan 
fungsional dan teknis? 

   

b-19 
Apakah rencana pengujian yang direncanakan telah memenuhi kebutuhan 
potensial untuk akreditasi hasil proses pengujian secara internal maupun 
eksternal (seperti memenuhi peraturan keuangan)? 

   

b-20 

Apakah perusahaan telah memastikan bahwa semua rencana pengujian koneksi 
jaringan, perubahan pada firewall dan konfigurasi router telah diuji dan 
disetujui oleh para stakeholder, termasuk busines process owner dan 
stakeholder TI, yang sesuai? (Contoh stakeholder tersebut adalah manajer 
pengembangan aplikasi, manajer proyek dan pengguna akhir proses bisnis). 

   

b-21 
Ambil sebuah sample koneksi jaringan untuk memverifikasi bahwa pengujian, 
persetujuan koneksi jaringan serta perubahan firewall dan konfigurasi router 
telah disetujui dan diuji.  

   

b-22 Apakah topologi jaringan yang ada telah mendokumentasikan semua koneksi 
ke server, termasuk jaringan nirkabel?    

b-23 Apakah topologi jaringan selalu up to date?    

b-24 Apakah data flow diagram telah menggambarkan topologi jaringan yang 
menunjukkan data pengguna dapat diakses dari seluruh sistem dan jaringan?    
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

b-25 Apakah data flow diagram saat ini selalu up to date dan terus di perbaharui 
jika terjadi perubahan pada lingkungan?    

b-26 Apakah topologi jaringan saat ini telah sesuai dengan standar konfigurasi 
firewall yang telah ditetapkan?    

b-27 

Apakah perusahaan telah menetapkan sebuah proses untuk menyetujui 
penerimaan dengan menandatangani secara formal oleh business process 
owner, pihak ketiga yang terkait dan stakeholder TI sebelum penerapan 
firewall dilakukan? 

   

b-28 Apakah unsur – unsur fallback dan rollback dari rencana pengujian telah 
dipenuhi?    

b-29 
Apakah business process owner, service manager dan stakeholder TI dalam 
organisasi secara formal dan tepat telah menyetujui setiap perubahan koneksi 
jaringan, firewall dan konfigurasi router yang diminta? 

   

b-30 Apakah perusahaan telah melakukan pencatatan log jaringan berdasarkan 
identifikasi risiko dan kinerja firewall?    

b-31 
Apakah perusahaan telah mendefinisikan dan menerapkan aturan untuk 
mengidentifikasi dan mencatat event log, sehingga event log tidak dipenuhi 
dengan informasi yang tidak perlu? 

   

b-32 
Apakah perusahaan telah melakukan pemantauan terkait kinerja pemeliharaan 
event log sehingga event log dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama dan 
juga dapat membantu penyelidikan di masa depan? 

   

b-33 
Apakah perusahaan telah membuat catatan insiden pada waktu yang tepat 
terkait infrastruktur firewall pada saat hasil monitoring terdapat penyimpangan 
dari standar yang telah ditentukan? 

   

b-34 Apakah event log terkait keamanan dilaporkan oleh alat pemantauan 
infrastruktur keamanan?     

b-35 Apakah secara teratur perusahaan telah meninjau event log untuk insiden 
potensial?    
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

b-36 
Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi terkait tingkat informasi yang 
akan dicatat berdasarkan pertimbangan risiko agar dapat bertahan untuk jangka 
waktu yang lama dan juga dapat membantu penyelidikan di masa depan? 

   

b-37 

Apakah perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen secara rutin terkait 
akun dan pengalokasian hak akses berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan 
untuk melakukan aktivitas pekerjaan manajemen jaringan dan berdasarkan 
pada peran kerja yang telah ditentukan? 

   

b-38 
Apakah perusahaan telah melakukan tinjauan secara periodik terhadap 
ketentuan akses kontrol untuk memastikan bahwa semua hak akses valid dan 
selaras dengan peran staff yang telah dialokasikan? 

   

b-39 Apakah dokumentasi proses terkait rencana jaminan kualitas telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-40 
Apakah  rencana jaminan kualitas telah memberikan rincian mengenai produk 
kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian 
perubahan? 

   

b-41 
Apakah dokumentasi proses terkait data kejadian risiko dan faktor yang 
berkontribusi menimbulkan risiko telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 

   

b-42 
Apakah rencana kualitas terkait data kejadian risiko dan faktor yang 
berkontribusi menimbulkan risiko telah memberikan rincian mengenai produk 
kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

   

b-43 Apakah dokumentasi proses terkait access log telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)?    

b-44 Apakah rencana kualitas terkait access log telah memberikan rincian mengenai 
produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi?    

b-45 Apakah dokumentasi proses terkait event log telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)?    

b-46 Apakah rencana kualitas terkait event log telah memberikan rincian mengenai 
produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

b-47 Apakah dokumentasi proses terkait implementasi proses fallback and recovery 
telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-48 
Apakah rencana kualitas terkait implementasi proses fallback and recovery 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

   

b-49 Apakah dokumentasi proses terkait incident tickets telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)?    

b-50 Apakah rencana kualitas terkait incident tickets telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi?    

b-51 Apakah dokumentasi proses terkait keamanan event log telah menguraikan 
rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-52 Apakah rencana kualitas terkait keamanan event log telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi?    

b-53 Apakah dokumentasi proses terkait komponen solusi telah menguraikan 
rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-54 Apakah rencana kualitas terkait komponen solusi telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi?    

b-55 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan acceptance test plan telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-56 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan acceptance test plan telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

   

b-57 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan permintaan perubahan telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-58 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan permintaan perubahan telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan? 
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

b-59 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan rencana implementasi telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-60 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan rencana implementasi telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

   

b-61 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan rencana pengujian telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-62 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan rencana pengujian telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

   

b-63 Apakah dokumentasi proses terkait kemunculan isu - isu risiko dan faktor 
risiko telah menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-64 
Apakah rencana kualitas terkait kemunculan isu - isu risiko dan faktor risiko 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

   

b-65 
Apakah dokumentasi proses terkait kumpulan profil risiko, termasuk status 
tindakan manajemen risiko telah menguraikan rincian kendali (matriks 
kontrol)? 

   

b-66 
Apakah rencana kualitas terkait kumpulan profil risiko, termasuk status 
tindakan manajemen risiko telah memberikan rincian mengenai produk kerja, 
kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

   

b-67 Apakah dokumentasi proses terkait skenario risiko TI telah menguraikan 
rincian kendali (matriks kontrol)?    

b-68 Apakah rencana kualitas terkait skenario risiko TI telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi?    

b-69 Apakah dokumentasi proses terkait penyebab risiko telah menguraikan rincian 
kendali (matriks kontrol)?    
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PA 2.2 
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Management. 
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b-70 Apakah rencana kualitas terkait penyebab risiko telah memberikan rincian 
mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi? 

   

b-71 Apakah dokumentasi proses terkait permintaan layanan telah terpenuhi telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

   

b-72 
Apakah rencana kualitas terkait permintaan layanan telah terpenuhi telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

   

b-73 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan hak akses telah menguraikan 
rincian kendali (matriks kontrol)? 

   

b-74 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan hak akses telah memberikan 
rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan 
dokumentasi? 

   

b-75 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan permintaan perubahan telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

   

b-76 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan permintaan perubahan telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

   

b-77 Apakah dokumentasi proses terkait persetujuan perubahan untuk baseline telah 
menguraikan rincian kendali (matriks kontrol)? 

   

b-78 
Apakah rencana kualitas terkait persetujuan perubahan untuk baseline telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, 
prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan? 

   

b-79 Apakah dokumentasi proses terkait security incident tickets telah menguraikan 
rincian kendali (matriks kontrol)? 

   

b-80 
Apakah rencana kualitas terkait security incident tickets telah memberikan 
rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan 
dokumentasi? 
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

c-1 Apakah perusahaan telah melacak permintaan perubahan jaringan, desain 
jaringan, kinerja firewall dan kualitas tinjauan firewall?    

c-2 Apakah perusahaan telah memastikan partisipasi aktif dari semua stakeholder 
yang terkena dampak dari pengimplementasian firewall?    

c-3 Apakah perusahaan telah memperbarui rincian konfigurasi untuk perubahan 
yang telah disetujui pada configuration item?    

c-4 
Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap perubahan terbaru, 
yang dilakukan pada firewall dan konfigurasi router, kemudian 
membandingkan dengan catatan perubahan? 

   

c-5 
Sebelum memasangkan firewall pada jaringan, apakah permintaan perubahan 
koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router dilakukan menggunakan 
permintaan perubahan secara resmi kepada pemilik proses bisnis dan TI? 

   

c-6 

Apakah semua permintaan perubahan yang diminta telah dikelompokkan 
(seperti proses bisnis, infrastruktur, sistem operasi, jaringan, sistem aplikasi 
dan software yang dibeli) dan dikaitkan dengan configuration item yang 
terpengaruh? 

   

c-7 
Apakah semua perubahan yang diminta telah berdasarkan atas kebutuhan 
bisnis, kebutuhan teknis, kebutuhan sumber daya yang diperlukan, aspek 
legalitas dan peraturan yang berlaku telah diprioritaskan? 

   

c-8 Apakah perusahaan telah membuat kontrak untuk seluruh perubahan yang 
diminta?    

c-9 Apakah perusahaan telah mempertimbangkan dampak penyedia layanan 
terhadap proses change management?    

c-10 
Apakah perusahaan telah mempertimbangkan proses integrasi change 
management perusahaan dengan proses change management penyedia layanan 
dengan dampaknya terhadap ketentuan yang terdapat dalam kontrak dan SLA? 

   

c-11 Apakah perusahaan telah mempertahankan hak akses pengguna sesuai dengan 
fungsi bisnis dan persyaratan proses manajemen jaringan? 

   



30 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 2

 
M

an
ag

ed
 P

ro
ce

ss
 

PA 2.2 
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Management. 
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didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

c-12 
Apakah perusahaan teleh menetapkan kebijakan bahwa hanya pihak yang 
memiliki otorisasi saja yang dapat mengakses informasi perusahaan dan 
jaringan perusahaan? 

   

c-13 
Apakah rencana kualitas terkait catatan semua permintaan perubahan yang 
disetujui dan yang diterapkan telah memberikan rincian mengenai produk 
kerja, kriteria kualitas, prasyarat/ kebutuhan dokumentasi? 

   

c-14 
Apakah rencana kualitas terkait laporan status permintaan perubahan telah 
memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/ 
kebutuhan dokumentasi? 

   

c-15 
Apakah rencana kualitas terkait update repository dengan configuration items 
telah memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/ 
kebutuhan dokumentasi? 

   

d-1 Apakah perusahaan melakukan proses audit selama konfigurasi dan integrasi 
firewall berlangsung? 

   

d-2 Apakah perusahaan melakukan review terhadap log error jaringan yang 
ditemukan dalam proses pengujian yang dilakukan oleh tim development? 

   

d-3 Apakah perusahaan melakukan verifikasi bahwa semua error yang ditemukan 
telah diperbaiki atau secara formal dapat diterima? 

   

d-4 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router, perusahaan telah memperhatikan ketentuan 
bahwa pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, firewall dan 
konfigurasi router dilakukan sesuai dengan rencana pengujian? 

   

d-5 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router, perusahaan telah memperhatikan ketentuan 
bahwa pengujian koneksi jaringan, firewall dan konfigurasi router telah 
dirancang dan dilakukan oleh kelompok penguji independen dari tim 
development? 

   

d-6 Apakah pengujian dan hasil pengujian yang diharapkan telah sesuai dengan 
kriteria keberhasilan yang ditetapkan dan diatur dalam rencana pengujian? 
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
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Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

d-7 

Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router, perusahaan telah memperhatikan ketentuan 
bahwa perusahaan telah melibatkan business process owner dan pengguna 
akhir dalam kelompok penguji? 

   

d-8 
Apakah dalam melakukan pengujian terhadap perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router, perusahaan telah memperhatikan ketentuan 
bahwa pengujian dilakukan hanya pada lingkungan pengujian? 

   

d-9 Apakah pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall dan router telah 
mempertimbangkan dan menggunakan instruksi pengujian yang jelas (script)?    

d-10 

Apakah kelompok penguji independen telah menilai dan menyetujui setiap test 
script untuk memastikan apakah test script tersebut telah memadai dalam 
memenuhi kriteria keberhasilan pengujian yang ditetapkan dalam rencana 
pengujian? 

   

d-11 
Apakah perusahaan telah mempertimbangkan penggunaan script untuk 
melakukan verifikasi sejauh mana sistem tersebut memenuhi persyaratan 
keamanan? 

   

d-12 
Apakah perusahaan telah mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara 
pengujian menggunakan script otomatis dengan pengujian pengguna secara 
interaktif. 

   

d-13 
Apakah perusahaan telah melakukan pengujian keamanan sesuai dengan 
rencana pengujian untuk mengukur sejauh mana kelemahan atau celah 
kelemahan kemanan? 

   

d-14 Apakah perusahaan memiliki jejak audit (audit trail) dari hasil pengujian?    

d-15 
Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap jaringan dan 
konektivitas keamanan dengan cara melakukan penetration testing secara 
periodik untuk menentukan kecukupan perlindungan jaringan? 

   

d-16 
Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap jaringan dan 
konektivitas keamanan dengan cara melakukan pengujian berkala dari sistem 
keamanan untuk menentukan kecukupan perlindungan sistem? 
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PA 2.2 
Work Product 
Management. 
Mengukur sejauh 
mana hasil dari 
kinerja Build and 
Maintain a Secure 
Network process 
dikelola secara tepat. 
Output proses 
didefinisikan dan 
dikendalikan dengan 
baik. 

d-17 Apakah catatan kualitas terkait hasil evaluasi telah memberikan jejak audit 
mengenai tinjauan yang dilakukan?    

d-18 Apakah catatan kualitas terkait hasil penetration testing telah memberikan 
jejak audit mengenai tinjauan yang dilakukan?    

d-19 Apakah catatan kualitas terkait hasil pengujian telah memberikan jejak audit 
mengenai tinjauan yang dilakukan?    

d-20 Apakah catatan kualitas terkait hasil pengujian log telah memberikan jejak 
audit mengenai tinjauan yang dilakukan?    

d-21 Apakah catatan kualitas terkait hasil uji log dan jejak audit telah memberikan 
jejak audit mengenai tinjauan yang dilakukan?    

 
 Jika Nilai Rata Rata Kriteria >85% atau >164 Kriteria Terpenuhi maka dilanjutkan dengan mengisi kriteria pada level 3. 
 Jika Nilai Rata Rata Kriteria < 85% atau <164 Kriteria Terpenuhi maka pengisian Assessment berhenti pada level 2. 

 

2.4    Checklist Assessment Bagian 4 : Process Capability Level 3 

Level Penilaian Kriteria 
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 PA 3.1 Process Definition 
Mengukur sejauh mana 
standar Build and 
Maintain a Secure 
Network process dikelola 
untuk mendukung 
pengerjaan dari proses 
yang telah didefinisikan 

a-1 Apakah perusahaan telah membuat prosedur untuk menyetujui semua 
perubahan pada koneksi jaringan?    

a-2 
Apakah tanggung jawab untuk menggunakan firewall dalam keamanan 
informasi, telah jelas dan dipahami oleh orang-orang yang mengembangkan 
dan mengintegrasikan firewall? 
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a-3 

Apakah perusahaan telah membuat dan menetapkan sebuah standar terkait 
firewall dan konfigurasi router yang mengidentifikasikan batasan antara 
inbound dan outbound traffic yang diperlukan untuk lingkungan data 
pengguna? 

   

a-4 
Apakah perusahaan telah membuat sebuah standar konfigurasi firewall yang 
mencakup seluruh persyaratan untuk firewall di setiap koneksi internet dan 
DMZ serta zona jaringan internal? 

   

a-5 Apakah perusahaan telah mengenkripsi informasi yang dikirimkan menurut 
klasifikasinya?    

a-6 Apakah standar konfigurasi firewall dan router telah mencakup deskripsi 
groups, peran dan tanggung jawab untuk komponen manajemen jaringan?    

a-7 Apakah  peran dan tanggung jawab yang ditugaskan telah sesuai seperti apa 
yang telah didokumentasikan?    

a-8 
Apakah standar konfigurasi firewall dan router telah memiliki dokumentasi 
dari daftar semua layanan dan port serta penggunaannya masing masing 
untuk mendukung proses bisnis? 

   

a-9 
Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi layanan yang tidak aman, 
protokol, serta port yang terbuka dan telah memastikan apakah fitur 
keamanan telah didokumentasikan untuk setiap layanan? 

   

a-10 

Apakah semua perangkat mobile dan perangkat pribadi lainnya milik 
karyawan yang digunakan untuk terkoneksi ke internet ketika berada di 
jaringan luar (misalnya, laptop yang digunakan oleh karyawan) dan 
perangkat tersebut digunakan untuk mengakses jaringan internal telah 
terinstal firewall software? 

   

a-11 Apakah telah terdapat pengaturan konfigurasi spesifik yang didefinisikan 
untuk firewall software pribadi?    

a-12 
Apakah perusahaan telah melakukan pengujian terkait interoperabilitas 
firewall (Jumlah maksimum koneksi simultan dan throughput yang 
disupport oleh firewall)? 
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a-13 
Berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan bisnis, apakah perusahaan telah 
membangun dan mempertahankan kebijakan untuk keamanan konektivitas 
jaringan? 

   

a-14 Apakah perusahaan teleh mempertimbangkan implikasi keamanan, legal, 
kontrak dan kepatuhan dari perubahan yang diminta?    

a-15 Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian terkait pemeriksaan 
standar konfigurasi firewall dan router?    

a-16 Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian kebijakan 
keamanan dan prosedur operasional untuk pengelolaan firewall?    

a-17 

Apakah kebijakan dan standar terkait pencegahan perangkat lunak yang 
berbahaya telah memberikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk 
proses, standar minimum kinerja, prosedur standar, serta 
prasyarat/kebutuhan pelaporan dan pengawasan? Bukti persyaratan pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

   

a-18 

Apakah kebijakan dan standar terkait firewall dan konfigurasi router telah 
memberikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar 
minimum kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan 
pengawasan? Bukti persyaratan pada tingkat ini tidak hanya keberadaan 
kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

a-19 

Apakah kebijakan dan standar terkait keamanan konektivitas telah 
memberikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar 
minimum kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan 
pengawasan? Bukti persyaratan pada tingkat ini tidak hanya keberadaan 
kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

a-20 

Apakah kebijakan dan standar terkait perangkat milik karyawan telah 
memberikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar 
minimum kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan 
pengawasan? Bukti persyaratan pada tingkat ini tidak hanya keberadaan 
kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   



35 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 3

 
Es

ta
bl

ish
ed

 P
ro

ce
ss

 PA 3.1 Process Definition 
Mengukur sejauh mana 
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a-21 

Apakah kebijakan dan standar terkait prosedur pengujian telah memberikan 
rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar minimum kinerja, 
prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan pengawasan? 
Bukti persyaratan pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

a-22 

Apakah kebijakan dan standar terkait perubahan koneksi jaringan telah 
memberikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar 
minimum kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan 
pengawasan? Bukti persyaratan pada tingkat ini tidak hanya keberadaan 
kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

b-1 Apakah perusahaan telah mengimplementasikan tindakan anti spoofing?    

b-2 
Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi bahwa 
tindakan anti spoofing telah diimplementasikan, misalnya alamat internal 
tidak bisa lewat dari internet ke dalam DMZ. 

   

b-3 

Apakah kebijakan dan standar terkait firewall dan konfigurasi router telah 
memberikan pemetaan proses dengan rincian proses standar dan urutan serta 
interaksi yang diharapkan? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya 
keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh 
organisasi. 

   

c-1 

Apakah perusahaan telah memberikan kesadaran dan pelatihan tentang 
peran dan tanggung jawab terkait keamanan informasi secara teratur kepada 
setiap staff sehingga setiap staff dapat memahami tanggung jawab yang 
mereka miliki? 

   

c-2 Apakah perusahaan telah memberikan kesadaran akan pentingnya kontrol, 
integritas, dan kerahasiaan informasi perusahaan dalam bentuk apapun?    

c-3 

Apakah kebijakan dan standar terkait laporan analisis perawatan firewall 
secara periodik telah memberikan rincian peran dan kompetensi dalam 
kinerja? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan 
dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   



36 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 3

 
Es

ta
bl

ish
ed

 P
ro

ce
ss

 PA 3.1 Process Definition 
Mengukur sejauh mana 
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d-1 

Apakah perusahaan telah melakukan pertimbangan terkait semua 
persyaratan pengendalian informasi yang relevan dalam pengintegrasian dan 
pengkonfigurasian firewall pada  proses bisnis, termasuk pelaksanaan 
kontrol keamanan firewall sehingga pengolahan firewall akurat, lengkap, 
tepat waktu, resmi dan auditable? 

   

d-2 Apakah perusahaan telah mempertimbangkan pengaruh pada kotrol akses 
(access control) dan kontrol batas (boundary control)?    

d-3 Apakah perusahaan telah melakukan pelatihan rutin terkait kesadaran 
keamanan fisik kepada personil/karyawan?    

d-4 Apakah perusahaan dapat menjaga jejak audit dari akses ke informasi yang 
diklasifikasikan sebagai highly sensitive?    

d-5 

Apakah dokumen panduan kontrol dan keamanan data telah 
mengidentifikasi persyaratan minimum infrastruktur dan lingkungan kerja 
untuk melakukan proses tersebut? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak 
hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di 
seluruh organisasi. 

   

d-6 

Apakah kebijakan dan standar terkait facilities assessment reports telah 
mengidentifikasi persyaratan minimum infrastruktur dan lingkungan kerja 
untuk melakukan proses tersebut? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak 
hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di 
seluruh organisasi. 

   

e-1 

Apakah perusahaan telah merencanakan dan mengevaluasi semua 
permintaan perubahan secara terstruktur yang mencakup analisis dampak 
terhadap proses bisnis, infrastruktur, koneksi jaringan dan juga dampak 
terhadap penyedia layanan? (Analisis dampak yang dilakukan bertujuan 
untuk memastikan apakah semua komponen yang terkena dampak telah 
teridentifikasi). 

   

e-2 
Apakah perusahaan telah melakukan pendokumentasian terkait analisis 
dampak, kebijakan keamanan dan prosedur operasional untuk pengelolaan 
firewall?  
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PA 3.1 Process Definition 
Mengukur sejauh mana 
standar Build and 
Maintain a Secure 
Network process dikelola 
untuk mendukung 
pengerjaan dari proses 
yang telah didefinisikan 

e-3 
Apakah pendokumentasian terkait analisis dampak, kebijakan keamanan dan 
prosedur operasional untuk pengelolaan firewall digunakan, dan diketahui 
oleh semua pihak yang terkena dampak. 

   

e-4 
Apakah perusahaan telah melakukan penilaian kemungkinan kerugian 
operasional dan risiko karena implementasi perubahan koneksi jaringan, 
firewall dan konfigurasi router? 

   

e-5 Apakah perusahaan telah mengelola akun pengguna hak istimewa?    

e-6 

Apakah dokumen impact assessment telah menguraikan rincian mengenai 
tujuan organisasi untuk proses, standar minimum kinerja, prosedur standar, 
serta prasyarat/kebutuhan pelaporan dan pengawasan? Persyaratan bukti 
pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

   

e-7 

Apakah kebijakan dan standar terkait hasil tinjauan dari akun pengguna dan 
hak istimewa telah menguraikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk 
proses, standar minimum kinerja, prosedur standar, serta 
prasyarat/kebutuhan pelaporan dan pengawasan? Persyaratan bukti pada 
tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga 
penerapannya di seluruh organisasi. 

   

PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

a-1 Apakah perusahaan telah menentukan daftar semua layanan dan port serta 
penggunaannya masing masing untuk mendukung proses bisnis?    

a-2 
Apakah perusahaan telah melakukan pemasangan perimeter firewall diantara 
jaringan nirkabel dan lingkungan data pengguna untuk memberi akses 
kedalam lingkungan data pengguna hanya kepada user yang terotorisasi?  

   

a-3 
Apakah perusahaan telah mengimplementasikan DMZ untuk membatasi 
inbound traffic, hanya untuk komponen sistem yang terotorisasi 
menyediakan layanan, protokol dan port agar dapat diakses oleh publik? 

   

a-4 Apakah perusahaan telah menerapkan batasan pada alamat IP dalam DMZ 
untuk inbound internet traffic?    
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

a-5 
Apakah perusahaan telah membatasi akses secara langsung pada koneksi 
inbound atau outbound untuk traffic antara internet dan lingkungan data 
pengguna? 

   

a-6 
Apakah perusahaan telah mengimplementasikan tindakan anti spoofing 
untuk mendeteksi dan memblokir source IP address tiruan yang masuk ke 
dalam jaringan? 

   

a-7 Apakah firewall dan konfigurasi router telah melarang outbound traffic yang 
tidak terotorisasi dari lingkungan data pengguna ke Internet?    

a-8 Apakah perusahaan telah menerapkan stateful inspection atau dikenal 
sebagai dynamic packet filtering pada jaringan?    

a-9 
Apakah perusahaan telah menempatkan komponen sistem yang menyimpan 
data pengguna (seperti database) di zona jaringan internal, dipisahkan 
dengan DMZ dan untrusted networks lainnya? 

   

a-10 
Tidak memberitahukan keberadaan sebuah jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing terkait jaringan tersebut kepada pihak yang 
tidak terotorisasi. 

   

a-11 
Apakah perusahaan telah memberlakukan penginstalan firewall pada 
perangkat lunak untuk setiap perangkat mobile milik karyawan yang 
terhubung ke Internet saat berada di jaringan luar? 

   

a-12 
Periksa standar konfigurasi firewall dan pastikan bahwa standar konfigurasi 
firewall mencakup seluruh persyaratan untuk firewall di setiap koneksi 
internet dan antara DMZ dan zona jaringan internal. 

   

a-13 
Amati konfigurasi jaringan, untuk memastikan apakah firewall telah 
terpasang disetiap koneksi internet dan diantara DMZ serta zona jaringan 
internal. 

   

a-14 
Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi apakah 
fitur keamanan yang terdokumentasi telah diimplementasikan pada setiap 
layanan yang dianggap tidak aman, protokol, serta port yang terbuka. 
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

a-15 
Periksa dan verifikasi standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memastikan bahwa inbound dan outbound traffic yang diperlukan untuk 
lingkungan data pengguna telah diidentifikasi. 

   

a-16 
Periksa dan verifikasi standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memastikan bahwa inbound dan outbound traffic yang digunakan hanya 
terbatas dengan apa yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 

   

a-17 

Pastikan apakah semua inbound dan outbound traffic yang digunakan hanya 
terbatas dengan apa yang diperlukan untuk lingkungan data pengguna. 
ditolak secara eksplisit atau secara implisit ditolak setelah mengikuti 
pernyataan. 

   

a-18 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi apakah 
DMZ telah diimplementasikan untuk membatasi inbound traffic, hanya 
untuk komponen sistem yang terotorisasi menyediakan layanan, protokol 
dan port agar dapat diakses oleh publik. 

   

a-19 Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi apakah 
lalu lintas Internet masuk adalah terbatas pada alamat IP didalam DMZ.    

a-20 

Pastikan standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi bahwa 
koneksi inbound atau outbound secara langsung tidak diberikan atau 
dilarang pada traffic antara internet antara internet dan lingkungan data 
pengguna. 

   

a-21 
Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi bahwa 
hanya benar – benar outbound traffic yang terotorisasi yang diperbolehkan 
dari lingkungan data pengguna ke Internet. 

   

a-22 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi apakah 
firewall melakukan stateful inspection (dynamic packet filtering). (hanya 
koneksi dari sesi komunikasi yang terbentuk yang diperbolehkan masuk, dan 
hanya jika koneksi tersebut terkait dengan sesi sebelumnya). 

   

a-23 
Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi apakah 
komponen sistem yang menyimpan data pengguna berada pada zona 
jaringan internal, dipisahkan dengan DMZ dan untrusted networks lainnya. 
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

a-24 

Periksa standar konfigurasi firewall dan router untuk memverifikasi apakah 
terdapat metode yang diterapkan untuk mencegah terbukanya keberadaan 
jaringan dengan private IP address dan informasi routing terkait jaringan 
tersebut ke internet. 

   

a-25 

Periksa dokumentasi standar konfigurasi firewall dan router untuk 
memverifikasi apakah setiap pengungkapan jaringan dengan private IP 
address dan informasi routing terkait jaringan tersebut kepada entitas 
eksternal telah diotorisasi. 

   

a-26 Pastikan dan verifikasi apakah perimeter firewall telah terpasang diantara 
setiap jaringan nirkabel dengan lingkungan data pengguna.    

a-27 Verifikasi apakah firewall tersebut hanya memberi akses kepada pengguna 
yang terotorisasi antara lingkungan nirkabel dan lingkungan data pengguna.    

a-28 Pastikan pola dan kapasitas kegiatan pemeliharaan firewall dianalisis secara 
berkala setiap enam bulan sekali.     

a-29 
Lakukan peninjauan kembali (review) pada policy dan sejumlah aturan (rule 
set) yang diterapkan pada standar konfigurasi firewall dan router setiap 
enam bulan sekali. 

   

a-30 
Lakukan pendistribusian kebijakan keamanan dan prosedur operasional 
pengelolaan firewall kepada seluruh pihak yang terkena dampak dari 
pemasangan firewall.  

   

a-31 

Apakah kebijakan dan standar terkait firewall dan konfigurasi router telah 
mendefinisikan standar yang harus diikuti di semua implementasi dari 
proses? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan 
dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

a-32 

Apakah kebijakan dan standar terkait keamanan konektivitas telah 
mendefinisikan standar yang harus diikuti di semua implementasi dari 
proses? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan 
dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

a-33 

Apakah kebijakan dan standar terkait perangkat milik karyawan telah 
mendefinisikan standar yang harus diikuti di semua implementasi dari 
proses? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan 
dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

b-1 

Apakah perusahaan telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan 
business process owner serta stakeholder TI yang tepat pada saat 
merencanakan pengujian semua koneksi jaringan dan perubahan pada 
firewall dan konfigurasi router? 

   

b-2 

Apakah dokumen test result communication telah memberikan rincian, 
tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan proses? 
Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan 
standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi. 

   

c-1 Apakah perusahaan telah mengalokasikan kebutuhan terkait peninjauan 
firewall dan konfigurasi router setiap enam bulan sekali?    

c-2 

Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pengembangan dan 
pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti meninjau secara berkala terhadap 
kebutuhan bisnis dan persyaratan operasional seperti patch management, 
upgrade strategies, risk, vulnerabilities assessment and security 
requirements? 

   

c-3 
Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pengembangan dan 
pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti melakukan penilaian terkait 
pentingnya pemeliharaan firewall? 

   

c-4 

Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pengembangan dan 
pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti mempertimbangkan risiko, 
dampak dan ketersediaan sumber daya saat pemeliharaan firewall 
dilakukan? 

   

c-5 
Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pengembangan dan 
pelaksanaan pemeliharaan firewall seperti memastikan bahwa stakeholder 
telah memahami dampak dari perubahan akibat pemeliharaan firewall. 

   

c-6 Apakah dokumentasi proses perencanaan perawatan firewall telah 
memberikan rincian kompetensi dan persyaratan pelatihan?    
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

c-7 
Apakah rencana proses terkait perawatan firewall telah mencakup rincian 
mengenai rencana komunikasi proses, rencana pelatihan dan rencana alokasi 
sumber daya untuk setiap tahapan proses? 

   

d-1 

Apakah perusahaan telah mempertimbangkan persiapan pengujian 
(termasuk persiapan lokasi), persyaratan pelatihan, instalasi atau update dari 
lingkungan pengujian, 
merencanakan/melakukan/mendokumentasikan/mempertahankan test case, 
error dan penanganan masalah, koreksi dan eskalasi, serta persetujuan 
formal dalam rencana pengujian? 

   

d-2 
Apakah perusahaan telah menetapkan kriteria yang jelas untuk mengukur 
keberhasilan dari setiap tahap pengujian yang dilakukan pada dokumen 
rencana pengujian?  

   

d-3 Apakah perusahaan telah menentukan prosedur perbaikan apabila kriteria 
keberhasilan tidak terpenuhi?    

d-4 Apakah perusahaan telah merencanakan dan membuat jadwal untuk semua 
perubahan yang telah disetujui?    

d-5 Apakah rencana dan jadwal perubahan telah mencakup rincian mengenai 
rencana alokasi sumber daya untuk setiap tahapan proses?    

d-6 Apakah rencana pengujian telah mencakup rincian mengenai rencana 
alokasi sumber daya untuk setiap tahapan proses?    

e-1 
Apakah perusahaan telah memantau kinerja firewall dan log jaringan untuk 
memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan data 
yang telah diterapkan oleh organisasi? 

   

e-2 
Apakah perusahaan telah melakukan penilaian secara teratur terkait kinerja 
dari framework’s enablers dan kecenderungan dalam kinerja untuk 
mengambil tindakan yang tepat? 

   

e-3 
Apakah perusahaan telah melakukan analisis terkait ketidakpatuhan terhadap 
kebijakan keamanan dan prosedur operasional pengelolaan firewall dan 
mengambil tindakan yang tepat?  
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

e-4 
Apakah perusahaan telah mengintegrasikan tujuan kinerja pengelolaan 
firewall dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan prosedur 
operasional kepada anggot/ staf? 

   

e-5 
Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas 
layanan IT dengan cara mengelola permintaan dan memberikan akses ke 
fasilitas layanan IT?  

   

e-6 
Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas 
layanan IT dengan cara memantau semua titik masuk ke lokasi jaringan 
firewall? 

   

e-7 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas 
layanan IT dengan cara menginstruksikan semua personil untuk 
menampilkan identifikasi yang dapat dilihat saat memasuki lokasi jaringan 
firewall? 

   

e-8 Apakah perusahaan telah melakukan verifikasi terhadap identitas yang 
ditampilkan oleh personil saat memasuki lokasi jaringan firewall?    

e-9 
Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas 
layanan IT dengan cara mendampingi pengunjung yang memasuki lokasi 
jaringan firewall? 

   

e-10 

Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan akses terhadap fasilitas 
layanan IT dengan cara membatasi akses ke lokasi jaringan firewall yang 
sifatnya sensitif dengan mendirikan pembatasan perimeter, seperti pagar, 
dinding, perangkat keamanan di pintu interior dan eksterior serta alarm? 

   

e-11 
Apakah rencana proses terkait environmental policies telah mencakup 
rincian mengenai infrastruktur proses dan lingkungan kerja untuk setiap 
tahapan proses? 

   

e-12 
Apakah rencana proses terkait tindakan perbaikan ketidakpatuhan telah 
mencakup rincian mengenai infrastruktur proses dan lingkungan kerja untuk 
setiap tahapan proses? 
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 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

f-1 
Apakah perusahaan telah menganalisis dan mereview catatan rekaman 
terkait risiko ancaman dan kerentanan sistem informasi yang terjadi secara 
rutin? 

   

f-2 Apakah perusahaan telah mencatat, menganalisis dan mengevaluasi 
penyebab dan dampak risiko kerentanan sistem informasi secara berkala?    

f-3 Apakah perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap penerimaan akhir 
(final acceptance) dibandingkan dengan kriteria keberhasilan?    

f-4 Apakah perusahaan telah menginterpretasikan hasil pengujian penerimaan 
akhir final acceptance) dibandingkan dengan kriteria keberhasilan?    

f-5 Apakah perusahaan telah mempertimbangkan pengaruh dari insiden 
keamanan mulai dari pembuatan rencana pengujian?    

f-6 Apakah pengujian terhadap sistem dan kinerja aplikasi telah sesuai dengan 
rencana pengujian?    

f-7 
Apakah dalam pengujian koneksi jaringan, konfigurasi firewall dan router 
telah mempertimbangkan berbagai metrik kinerja (seperti waktu respon end-
user dan kinerja update sistem manajemen database). 

   

f-8 
Apakah telah terdapat proses untuk mengidentifikasi, mencatat dan 
mengklasifikasikan error (seperti minor, significant, mission-critical) 
selama proses pengujian?  

   

f-9 Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur untuk melakukan 
pemantauan terhadap infrastruktur firewall?    

f-10 Apakah perusahaan telah melakukan pemantauan infrastruktur firewall 
secara rutin?    

f-11 

Apakah perusahaan telah mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan sifat 
dan karakteristik insiden terkait keamanan potensial sehingga sifat dan 
karakteristik insiden dapat dengan mudah dikenali serta dampaknya dapat 
dipahami untuk memungkinkan respon yang tepat?   

   



45 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

Level Penilaian Kriteria 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

L
ev

el
 3

 
Es

ta
bl

ish
ed

 P
ro

ce
ss

 PA 3.2 Process 
Deployment. Mengukur 
sejauh mana standar Build 
and Maintain a Secure 
Network process secara 
efektif telah dijalankan 
seperti proses yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 

f-12 Apakah perusahaan telah mengelola prosedur terkait pengumpulan bukti 
insiden dan ketidakpatuhan?    

f-13 Pastikan bahwa prosedur terkait insiden keamanan potensial dibuat tepat 
pada waktu proses mengidentifikasi insiden keamanan.    

f-14 Pastikan bahwa semua staf mengerti dan sadar akan kebutuhan pengendalian 
insiden.    

f-15 
Apakah catatan kualitas terkait asset monitoring rules and event conditions 
telah memberikan bukti tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan 
proses? 

   

f-16 Apakah catatan kualitas terkait evaluasi potensi kerentanan (ancaman) telah 
memberikan bukti tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses?    

f-17 Apakah catatan kualitas terkait hasil acceptance test telah memberikan bukti 
tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses?    

f-18 Apakah catatan kualitas terkait hasil analisis risiko telah memberikan bukti 
tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses?    

f-19 Apakah catatan kualitas terkait hasil evaluasi telah memberikan bukti 
tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses?    

f-20 Apakah catatan kualitas terkait keamanan karakteristik insiden telah 
memberikan bukti tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses?    
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Abstrak — Sistem keamanan informasi harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha 
penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam 
meningkatkan keamanan informasi adalah dengan menggunakan firewall. Firewall merupakan sebuah 
mekanisme pengamanan yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyaringan paket data yang masuk 
dan keluar jaringan. Sehingga untuk dapat mengelola keamanan informasi dengan baik, dibutuhkan suatu tata 
kelola TI. Salah satu tata kelola TI yang dimaksud adalah berupa penyusunan panduan pengelolaan keamanan 
informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah refrensi keamanan informasi berupa panduan 
pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration yang mengacu pada standar PCI DSS v.3.1 dan 
COBIT 5 dengan mengambil studi kasus di DSIK Universitas Airlangga. Penyusunan panduan pengelolaan 
keamanan informasi untuk firewall configuration dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah 
penyusunan prosedur pengelolaan keamanan informasi yang terdiri dari tahap analisis pemetaan proses, tahap 
penyusunan prosedur dan tahap penentuan peran dan deskripsi kerja. Pada tahap pertama ini juga dilakukan 
penyelarasan kebijakan firewall. Penyelarasan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kebijakan umum dalam 
penerapan firewall telah tercakup dalam proses PCI DSS v.3.1. Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan 
memetakan kebijakan firewall yang terdapat pada SOP Firewall DEPKOMINFO dengan proses PCI DSS v.3.1. 
Tahap kedua adalah penyusunan panduan assessment yang meliputi tahap analisis atribut capability level 
COBIT 5 dan tahap penyusunan checklist. Pada tahap ketiga dilakukan verifikasi panduan pengelolaan 
keamanan informasi melalui pemberian kuesioner. Verifikasi dilakukan dengan mengambil studi kasus di DSIK 
Universitas Airlangga dan dilakukan tanpa adanya penyesuaian atau spesifikasi terhadap DSIK Universitas 
Airlangga. Tahap keempat adalah tahap perbaikan panduan pengelolaan keamanan informasi. Tahap perbaikan 
ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang dihasilkan saat verifikasi. Hasil penelitian ini berupa 
panduan dan assessment pengelolaan keamanan informasi untuk firewall configuration. Hasil verifikasi 
menunjukkan bahwa sebanyak 42,86% responden menyatakan panduan pengelolaan yang dibuat, secara 
operasional sangat mudah untuk dilaksanakan dan sebanyak 100% responden menyatakan bahwa checklist 
assessment yang dibuat cukup mudah untuk digunakan, dan petunjuk pengisian, perhitungan hasil serta bahasa 
yang digunakan pada checklist assessment jelas dan mudah untuk dipahami. 
Kata Kunci — Assessment, COBIT 5, Keamanan Sistem Informasi, PCI DSS v.3.1, Panduan Pengelolaan. 
 
Abstract — Information security systems must be protected from all attacks and interuptions by an unauthorized 
user. Firewall is a mechanism that can be applied to improve the security information which done by filtering 
data packets that enter and exit the network. To manage good information security,  needs an IT governance. IT 
governance that can use to make the arrangement of guidelines for the management of information security. 
This research aims to create a reference guide to information security such as an information security 
management guide for firewall configuration that refers to the framework of PCI DSS v.3.1 and COBIT 5 by 
taking a case study at the DSIK Universitas Airlangga. Arrangement of guidelines for information security 
management for firewall configuration will be done in four stages. The first stage was the  arrangement of an 
information security management procedures for firewall configuration which consists of mapping analysis 
stage process, arrangement procedure‟s stage and determining roles and job description‟s stage. In this first 
stage also conducted firewall policy alignment. This alignment aims to know that public policy in the 
implementation of the firewall has been covered in the PCI DSS v.3.1. The policy alignment conducted by 
mapping the firewall policy contained in SOP Firewall DEPKOMINFO with PCI DSS v.3.1 processes. The 
second stage was arrangement of guidelines for assessment which includes the step of analysis attribute of 
capability level COBIT 5 and arrangement checklist‟s stage. In the third stage was the verification of the 
information security management guidance using a questionnaire. Verification was done in DSIK Universitas 
Airlangga and conducted without adjustments or specifications to DSIK Universitas Airlangga. The fourth stage 
was improvement of the information security management guidance. These improvements was done to correct 
deficiencies that were produced when verification. The results of this research are guidelines and assessment of 
information security management for firewall configuration. The verification results show that 42.86% of 
respondents said that management guidelines are operationally very easy to be implemented and 100% of 
respondents said that assessment checklist is fairly easy to use, and instructions for filling, calculation results 
and the language used in the assessment checklist are clear and easy to be understood. 
Keywords — Assessment, COBIT 5, Information security, PCI DSS v.3.1, Management Guide. 
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I. PENDAHULUAN 
Keamanan informasi merupakan bagian dari 

sebuah sistem yang sangat penting untuk dijaga 
validitas dan integritas data serta menjamin 
ketersediaan layanan bagi penggunaannya. Sistem 
keamanan informasi harus dilindungi dari segala 
macam serangan dan usaha - usaha penyusupan atau 
pemindaian oleh pihak yang tidak berhak.  Salah satu 
mekanisme yang dapat diterapkan dalam 
meningkatkan keamanan informasi adalah dengan 
menggunakan firewall. Firewall merupakan sebuah 
mekanisme pengamanan yang dilakukan dengan cara 
melakukan kegiatan penyaringan paket data yang 
masuk dan keluar jaringan. Sehingga untuk dapat 
mengelola keamanan informasi dengan baik, maka 
dibutuhkan suatu tata kelola TI. Salah satu tata kelola 
TI yang dimaksud adalah berupa penyusunan panduan 
pengelolaan keamanan informasi. 

Tata Kelola TI adalah sebuah konsep yang 
dikembangkan oleh IT Governance Institute (ITGI) 
sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan, 
yang terdiri dari struktur organisasi dan 
kepemimpinan, serta proses yang memastikan bahwa 
organisasi TI tersebut mendukung strategi dan tujuan 
organisasi (IT Governance., 2003). Refrensi standar 
keamanan informasi yang dapat digunakan dalam 
mengelola keamanan informasi antara lain adalah 
standar Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS) dan Control Objective for 
Information and Related Technology (COBIT). PCI 
DSS adalah sebuah standar keamanan yang 
dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan 
keamanan data pemegang kartu (seperti kartu kredit, 
kertu debit, ATM), dan memberikan fasilitas 
pengadopsian pengamanan data secara konsisten serta 
global. PCI DSS menyediakan dasar persyaratan 
teknis dan operasional yang dirancang untuk 
melindungi data pemegang kartu (Cian & Mark, 
2009). Sedangkan COBIT merupakan suatu panduan 
best practice untuk Tata kelola TI yang dapat 
membantu auditor, pengguna, dan manajemen, untuk 
menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan 
kontrol dan masalah-masalah teknis TI. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Lovrić (2012) yang menggunakan 
penggabungan 2 kerangka kerja yaitu PCI DSS dan 
ISO 27001, menyebutkan bahwa penggabungan 
standar PCI DSS dan ISO 27001 dapat menghasilkan 
best practices keamanan informasi. Penggabungan 
dua atau lebih kerangka kerja dapat digunakan untuk 
saling melengkapi standar keamanan informasi 
lainnya. Menurut Beissel (2014) pelaksanaan proses 
keamanan informasi pada PCI DSS memungkinkan 
penggunaan dari COBIT 5 untuk mendukung 
pemenuhan standar keamanan PCI DSS v.3.1. COBIT 
5 membantu perusahaan dalam tata kelola dan 
manajemen perusahaan IT secara umum dan pada saat 
yang sama mendukung kebutuhan untuk memenuhi 
persyaratan keamanan dengan memungkinkan proses 
operasional dan kegiatan manajemen. Pemetaan 

COBIT 5 memungkinkan proses keamanan untuk 
persyaratan PCI DSS v.3.1 yang memfasilitasi 
penerapan secara simultan dan membantu 
menciptakan sinergi dalam perusahaan. 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk 
menyusun panduan pengelolaan keamanan informasi 
dan panduan assessment untuk firewall configuration 
berdasarkan kerangka kerja PCI DSS v.3.1 dan 
COBIT 5. Uji coba dilakukan dengan mengambil 
studi kasus di Direktorat Sistem Informasi & 
Komunikasi (DSIK) Universitas Airlangga dan 
dilakukan tanpa adanya penyesuaian atau spesifikasi 
terhadap DSIK Universitas Airlangga. Luaran dari 
penelitian ini berupa dokumen panduan pengelolaan 
keamanan informasi dan panduan assessment untuk 
firewall configuration berdasarkan kerangka kerja 
PCI DSS v.3.1 dan COBIT 5. Dokumen panduan 
pengelolaan keamanan informasi dan panduan 
assessment ini bersifat umum dan dapat digunakan 
oleh berbagai perusahaan. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yang 
terdiri dari: Tahap penyusunan prosedur pengelolaan 
keamanan informasi, Tahap penyusunan panduan 
assessment, Tahap verifikasi panduan pengelolaan 
keamanan informasi dan assessment serta Tahap 
perbaikan panduan pengelolaan keamanan informasi 
dan assessment, Alur metode penelitian pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Alur Metode Penelitian 
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A. Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan 
Informasi 

Terdapat 3 tahap dalam penyusunan prosedur 
pengelolaan keamanan informasi yaitu : Tahap 
Analisis Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dengan 
KMP COBIT 5, Tahap Penyusunan Prosedur 
Pengelolaan Keamanan Informasi Untuk Firewall 
Configutarion dan Tahap Penentuan Peran dan 
Deskripsi Kerja. 
 
1. Tahap Analisis Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 

dengan KMP COBIT 5 
Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan KMP 
COBIT 5 yang berkaitan langsung dengan proses PCI 
DSS v.3.1. Namun, sebelum melakukan pemetaan 
proses, terlebih dahulu akan dilakukan penyelrasan 
kebijakan firewall. Penyelarasan ini bertujuan untuk 
mengetahui kebijakan umum dalam penerapan 
firewall telah terdapat dalam proses PCI DSS v.3.1. 
Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan memetakan 
kebijakan firewall yang terdapat pada SOP Firewall 
DEPKOMINFO dengan proses PCI DSS v.3.1. Tahap 
selanjutnya adalah analisis proses PCI DSS v.3.1 
dengan KMP COBIT 5. Analisis proses dilakukan 
dengan cara memetakan aktivitas PCI DSS v.3.1 dan 
KMP COBIT 5 yang saling bersesuaian kedalam lima 
pendekatan bertahap dalam pengelolaan firewall 
menurut SOP firewall DEPKOMINFO. 
 
2. Tahap Penyusunan Prosedur Pengelolaan 

Keamanan Informasi Untuk Firewall 
Configutarion 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan prosedur 

pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 
configuration. Hasil dari analisis pemetaan proses PCI 
DSS v.3.1 dengan KMP COBIT 5 akan digunakan 
sebagai acuan dalam pembuatan langkah kerja 
pengelolaan keamanan informasi. Prosedur 
pengelolaan keamanan informasi ini berisi tentang 
langkah kerja yang harus dilakukan dalam 
pengelolaan keamanan informasi berdasarkan 
aktivitas - aktivitas yang didapatkan dari gabungan 
aktivitas PCI DSS v.3.1 area firewall configuration 
dengan COBIT 5. 
 
3. Tahap Penentuan Peran dan Deskripsi Kerja 

Tahap ini dilakukan setelah melakukan tahap 
penyusunan prosedur pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration. Untuk setiap 
aktifitas yang terdapat pada prosedur tersebut akan 
ditentukan peran dan tanggung jawab dan kemudian 
menentukan deskripsi kerja untuk setiap peran. Peran 
tersebut kemudian disesuaikan dengan RACI chart 
COBIT 5 dan struktur organisasi pada suatu 
perusahaan. 
 
B. Penyusunan Panduan Assessment 

Penyusunan panduan assessment ini mengacu pada 
assessment COBIT 5 Self Assessment Templates yang 
berisi Process Goal dari 9 performance attribute (PA). 

Dalam penyusunan assessment ini terdiri dari 2 tahap 
yaitu : Tahap Analisis Atribut Capability Level COBIT 
5 dan Tahap Penyusunan Checklist Untuk Assessment 
Pengelolaan Keamanan Informasi Area Firewall 
Configuration. Penyusunan panduan assessment 
digunakan untuk mengukur capability level dari 
masing-masing proses hasil pemetaan PCI DSS v.3.1 
area firewall configuration dengan COBIT 5 berupa 
pengukuran kondisi saat ini (as is). 
 
1. Tahap Analisis Atribut Capability Level COBIT 

5 
Pada tahap ini akan dilakukan analisis produk kerja 

(Work Products atau WP) dalam setiap proses hasil 
pemetaan KMP COBIT 5 dengan proses PCI DSS 
v.3.1 Selain itu, juga dilakukan studi literatur dan 
analisis praktik umum (generic practices atau GP) dan 
produk kerja umum (generic work products atau 
GWP) dalam model kapabilitas proses pada kerangka 
kerja COBIT 5. Penelitian dilanjutkan dengan 
melakukan penyelarasan GP,WP dan GWP pada KMP 
COBIT 5 hasil pemetaan dengan proses PCI DSS v.3.1 
terhadap ketentuan proses PCI DSS v.3.1 area firewall 
configuration. 
 
2. Tahap Penyusunan Checklist Untuk Assessment 

Pengelolaan Keamanan Informasi Area 
Firewall Configuration. 
Hasil dari analisis atribut capability level akan 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan checklist. 
Daftar pertanyaan untuk kuesioner terdiri atas dua 
kelompok pertanyaan, yaitu kuesioner tentang praktik 
dasar dan kuesioner tentang produk kerja. Objek 
pertanyaan yang digunakan dalam penyusunan 
checklist meliputi atribut dan tujuan PCI DSS v.3.1 
area firewall configuration. Skala penilaian yang 
digunakan dalam checklist ini mengacu pada skala 
penilaian COBIT 5 yaitu Not Achieved (Tidak 
Tercapai), Partially Achieved (Tercapai Sebagian), 
Largely Achieved (Secara Garis Besar Tercapai), dan 
Fully Achieved (Tercapai Seluruhnya). 
 
C. Verifikasi Panduan Pengelolaan Keamanan 

Informasi 
Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah 

panduan pengelolaan keamanan informasi mudah 
untuk dipahami dan dapat diimplementasikan dalam 
organisasi atau institusi. Verifikasi dilakukan dengan 
mengambil studi kasus di DSIK Universitas 
Airlangga dan dilakukan tanpa adanya penyesuaian 
atau spesifikasi terhadap DSIK Universitas Airlangga. 
Item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 
berupa pertanyaan terkait penggunaan bahasa dan 
kesesuaian panduan dengan kondisi DSIK Universitas 
Airlangga. 

 
D. Perbaikan Panduan Pengelolaan Keamanan 

Informasi 
Tahap perbaikan dilakukan untuk memperbaiki 

kekurangan yang dihasilkan saat tahap verifikasi.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penyusunan Prosedur Pengelolaan Keamanan 

Informasi 
1. Tahap Analisis Pemetaan Proses PCI DSS 

v.3.1 dengan KMP COBIT 5 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur dan 

analisis proses PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 5. 
Literatur PCI DSS v.3.1 yang digunakan yaitu “PCI : 
Requirements and Security Assessment Procedures 
Version 3.1” sedangkan literatur KMP COBIT 5 yang 
digunakan adalah “COBIT 5 : Enabling Processes”. 
Terdapat dua langkah dalam tahap ini yaitu : 

 
a) Tahap Penyelarasan Kebijakan Firewall. 

Penyelarasan kebijakan firewall dilakukan dengan 
memetakan kebijakan firewall yang terdapat pada 
SOP Firewall DEPKOMINFO dengan proses PCI 
DSS v.3.1. Dari hasil penyelarasan kebijakan 
menunjukkan bahwa terdapat proses PCI DSS v.3.1 
yang bersesuaian dengan empat kebijakan dalam SOP 
Firewall DEPKOMINFO. Hasil analisis penyelarasan 
kebijakan firewall dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Hasil Penyelarasan Kebijakan Firewall 

Kebijakan Firewall DEPKOMINFO Kode Proses 

Kebijakan Berbasis Hubungan Antar 
Zone 

PCI-1.4, PCI-2.1, PCI-3.1, 
PCI-3.2, PCI-3.3, PCI-3.4 PCI-
3.5, PCI-3.6, PCI-3.7, PCI-3.8. 

Kebijakan Berbasis IP dan Protokol PCI-1.6, PCI-2.1 

Kebijakan Berbasis Pada Aplikasi PCI-3.8. 

Kebijakan Berbasis Pada Identitas 
User PCI-1.5, PCI-2.3.  

 
b) Tahap Tahap Analisis Pemetaan Proses PCI 

DSS V.3.1 Dengan KMP COBIT 5 
Analisis pemetaan proses dilakukan dengan cara 

memetakan aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT  
berdasarkan lima pendekatan bertahap dalam 
pengelolaan firewall menurut SOP Firewal 
DEPKOMINFO. Lima pendekatan tersebut adalah 
Tahap Perencanaan, Tahap Konfigurasi, Tahap 
Pengujian, Tahap Deloyment, dan Tahap Perawatan. 
Hasil Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 dan KMP 
COBIT 5 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Semua aktivitas PCI DSS v.3.1 dan KMP COBIT 
5 telah terpetakan dalam lima pendekatan bertahap 
pengelolaan firewall. Luaran dari analisis ini akan 
digunakan sebagai panduan dalam menyusun 
prosedur pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration 

 
2. Tahap Penyusunan Prosedur Pengelolaan 

Keamanan Informasi Untuk Firewall 
Configutarion 
Penyususnan prosedur pengelolaan keamanan 

informasi untuk firewal configuration dilakukan 
dengan menggunakan hasil pemetaan proses PCI DSS 
v.3.1 dan KMP COBIT 5 yang telah dipetakan dalam 
5 pendekatan bertahap dalam pengelolaan firewall 
menurut SOP DEPKOMINFO, seperti yang telah 

dilakukan dalam Tabel 2. Pedoman prosedur disusun 
berupa langkah kerja. Sehingga dalam penyusunan 
pedoman prosedur dilakukan dengan memper-
timbangkan urutan proses dari setiap aktivitas KMP 
COBIT 5 yang digunakan. Urutan proses dalam 
menyusun pedoman prosedur pengelolaan firewall 
dengan mempertimbangkan urutan proses dari setiap 
aktivitas KMP COBIT 5 yang digunakan adalah : 

1. APO12.01 Mengumpulkan Informasi dan Data 
2. BAI03.03 Mengembangkan Komponen Solusi 
3. BAI03.05 Membangun Solusi 
4. APO03.02 Mendefinisikan Referensi Arsitektur 
5. BAI10.01 Membangun dan Memelihara Model 

Konfigurasi 
6. DSS02.03 Verifikasi, Menyetujui dan Memenuhi 

Permintaan Layanan 
7. DSS05.02 Mengelola Jaringan dan Konektivitas 

Keamanan DSS06.03 Mengelola Peraturan, 
Tanggung Jawab, Hak Akses, dan Tingkat 
Otoritas. 

Sementara untuk aktivitas PCI DSS, menyesuaikan 
dengan aktivitas KMP COBIT 5. 
 
3. Tahap Penentuan Peran dan Deskripsi Kerja 

Penentuan peran dan deskripsi kerja ditentukan 
dengan menggunakan RACI chart, sesuai dengan 
aktivitas KMP COBIT 5 yang digunakan dalam 
menyusun langkah kerja pengelolaan keamanan 
informasi. Langkah kerja pada panduan pengelolaan 
keamanan informasi untuk firewall configuration 
membutuhkan peran yang bertanggung jawab pada 
kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan dan 
menciptakan hasil yang diinginkan organisasi, serta 
membutuhkan peran yang bertanggung jawab atas 
keberhasilan suatu tugas. Sehingga dipilihlah peran 
dalam RACI chart yang berkategori R atau A yang 
digunakan dalam penentuan peran dan deskripsi kerja 
pada panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration. 

Pemilihan kategori R atau A yang digunakan 
dalam penentuan peran dan deskripsi kerja didasarkan 
pada masing – masing deskripsi peran dan tanggung 
jawab RACI chart. Daftar alternatif peran diperoleh 
dari tabel RACI chart COBIT 5 sesuai dengan KMP 
yang digunakan dalam menyusun langkah kerja. 
Tabel RACI chart terdapat pada literatur “COBIT 5 : 
Enabling Processes”. Setelah melakukan penentuan 
peran dan deskripsi kerja langkah selanjutnya adalah 
membuat daftar dokumen yang dihasilkan (work 
product) dalam panduan pengelolaan keamanan 
informasi. Penentuan daftar work product disesuaikan 
dengan work product COBIT 5 yang bersesuaian 
dengan aktivitas yang digunakan dalam menyusun 
langkah kerja. 

 
B. Penyusunan Panduan Assessment 

Terdapat dua tahap dalam penyusunan panduan 
assesment yaitu : Tahap Analisis Atribut Capability 
Level COBIT 5 dan Tahap Penyusunan Checklist 
Untuk Assessment Pengelolaan Keamanan Informasi
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Area Firewall Configuration. Penyusunan panduan 
assessment digunakan untuk mengukur capability 
level pada kondisi saat ini (as is) dari panduan 
pengelolaan keamanan informasi yang telah dibuat 
sebelumnya. Penyusunan panduan assesment 
dilakukan dengan menggunakan kriteria generic work 
products (GWPs), dan kriteria generic practices 
(GPs) sebagai bahan pertanyaan. 

 
Tabel 2 Hasil Pemetaan Proses PCI DSS v.3.1 

dan KMP COBIT 5 
Tahap Kode Proses PCI DSS 

v.3.1 Kode Proses COBIT 5 

Pe
re

nc
an

aa
n 

PCI-1.1.1, PCI-1.2.1, PCI-
1.3.1, PCI-1.5.1, PCI-1.6.1, 
PCI-1.7.1, dan PCI-3.7.1. 

APO03.02-1, APO03.02-2, 
APO03.02-3, APO03.02-4, 
APO03.02-5, APO03.02-6, 
APO03.02-7, APO03.02-8, 
APO03.02-9, APO12.01-1, 
APO12.01-2, APO12.01-3, 
APO12.01-4, APO12.01-5, 
APO12.01-6, BAI03.03-1, 
BAI03.03-2, BAI03.03-3, 
BAI03.03-4, BAI03.03-5, 
BAI03.03-6, BAI03.05-1, 
BAI03.05-2, BAI03.05-3, 
BAI03.05-4, BAI03.05-5, 
BAI03.05-7, BAI03.05-8, 
BAI10.01-1, BAI10.01-2, 
DSS02.03-1, DSS02.03-2, 
DSS02.03-3, DSS05.02-5, 
DSS05.04-4, DSS05.04-5, 
DSS05.04-7, DSS06.03-1, 
DSS06.03-2, DSS06.03-3, 
DSS06.03-4, DSS06.03-5, 

dan DSS06.03-6. 

K
on

fig
ur

as
i 

PCI-1.4.1, PCI-2.1.1, PCI-
2.1.2, PCI-2.1.3, PCI-2.2.1, 
PCI-2.2.2, PCI-2.3.1, PCI-
2.3.2, PCI-3.2.1, PCI-3.3.1, 
PCI-3.4.1, PCI-3.5.1, PCI-
3.6.1, PCI-3.7.1, PCI-3.8.1, 

dan PCI-4.1.1. 

BAI10.02-1, BAI10.02-2, 
BAI10.03-1, BAI10.03-2, 
BAI10.03-3, BAI10.03-4, 
DSS05.02-3, DSS05.02-4, 

DSS05.02-6, dan DSS05.02-
7. 

Pe
ng

uj
ia

n 

PCI-1.1.1, PCI-1.1.2, PCI-
1.1.3, PCI-1.2.1, PCI-1.2.2, 
PCI-1.3.1, PCI-1.4.1, PCI-
1.4.2, PCI-1.4.3, PCI-1.5.1, 
PCI-1.5.2, PCI-1.6.1, PCI-
1.6.2, PCI-1.6.3, PCI-2.1.1, 
PCI-2.1.2, PCI-2.1.3, PCI-
2.3.1, PCI-2.3.2, PCI-3.1.1, 
PCI-3.2.1, PCI-3.3.1, PCI-
3.4.1, PCI-3.5.1, PCI-3.6.1, 
PCI-3.7.1, PCI-3.8.1, PCI-
3.8.2, PCI-4.1.1, dan PCI-

4.1.2. 

BAI03.05-6, BAI07.03-1, 
BAI07.03-2, BAI07.03-3, 
BAI07.03-4, BAI07.03-5, 
BAI07.03-6, BAI07.03-7, 
BAI07.03-8, BAI07.05-1, 
BAI07.05-2, BAI07.05-3, 
BAI07.05-4, BAI07.05-5, 
BAI07.05-6, BAI07.05-7, 
BAI07.05-8, BAI07.05-9, 

BAI07.05-10, BAI07.05-11, 
dan DSS05.02-3. 

D
ep

lo
ym

en
t 

PCI-5.1.1. 

BAI06.01-1, BAI06.01-2, 
BAI06.01-3, BAI06.01-4, 
BAI06.01-5, BAI06.01-6, 
BAI06.01-7, DSS05.02-1, 

DSS05.02-2, dan DSS05.04-
1. 

Pe
ra

w
at

an
 

PCI-1.7.1, PCI-1.7.2, dan 
PCI-5.1.1. 

APO01.08-1, APO01.08-2, 
APO01.08-3, APO01.08-4, 
APO01.08-5, BAI03.10-1, 
BAI03.10-2, BAI03.10-3, 
BAI03.10-4, BAI03.10-5, 
DSS01.03-1, DSS01.03-2, 
DSS01.03-3, DSS01.03-4, 
DSS01.03-5, DSS01.03-6, 
DSS05.02-8, DSS05.02-9, 
DSS05.04-2, DSS05.04-3, 
DSS05.04-5, DSS05.04-6, 
DSS05.04-8, DSS05.05-1, 
DSS05.05-2, DSS05.05-3, 
DSS05.05-4, DSS05.05-5, 
DSS05.05-6, DSS05.05-7, 
DSS05.07-1, DSS05.07-2, 
DSS05.07-3, DSS05.07-4,  

DSS05.07-5, dan DSS06.03-
6.  

1. Tahap Analisis Atribut Capability Level 
COBIT 5 
Literatur yang digunakan dalam analisis atribut 

capability level adalah “COBIT Process Assessment 
Model (PAM) Using COBIT 5”. Atribut capability 
level COBIT 5 terdri dari 9 performance attribute 
(PA) yang meliputi PA 1.1 Process Performance, PA 
2.1 Performance Management, PA 2.2 Work Product 
Management, PA 3.1 Process Definition, PA 3.2 
Process Deployment, PA 4.1 Process Management, 
PA 4.2 Process Control, PA 5.1 Process Inovation, 
dan PA 5.2 Process Optimisation. Masing – masing 
PA memiliki kriteria pencapaian atribut capability 
level. Kriteria pencapaian atribut capability level 
digunakan sebagai tolok ukur pencapaian capability 
level.  

Tujuan dilakukannya analisis atribut capability 
level adalah untuk memetakkan setiap langkah kerja 
panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration yang telah dibuat agar dapat 
dijadikan sebuah panduan assessment. Tahap analisis 
atribut capability level COBIT 5 dilakukan dengan 
tiga tahapan yaitu : 

 
a) Tahap Analisis Work Products (WP) Terhadap 

Kriteria Generic Work Products (GWPs). 
Analisis dilakukan dengan memetakkan WP yang 

dihasilkan dalam panduan pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration berdasarkan 
kriteria typical contents GWPs menurut COBIT 5. 
Literatur yang digunakan dalam pemetaan WP adalah 
“Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5”. 
Tahap analisis ini dilakukan untuk mengetahui 
keterkaitan WP dengan kriteria GWPs untuk 
pencapaian capability level 2 hingga pencapaian 
capability level 5. Untuk pencapaian capability level1, 
kriteria GWPs hanya terbatas pada WP secara 
keseluruhan telah dibuat dan telah menyediakan bukti 
atas hasil proses. Sehingga untuk pencapaian 
capability level 1 tidak membutuhkan analisis 
keterkaitan WP dengan kriteria typical contents 
GWPs. Sementara untuk pencapaian capability level 2 
sampai 5, setiap atribut pencapaian capability level 
memiliki kriteria GWPs masing – masing, sehingga 
dibutuhkan analisis keterkaitan WP dengan GWPs 
berdasarkan kriteria typical contents. Luaran dari 
tahap ini yaitu berupa tipical contents GWPs dan 
related GP yang telah terpetakan dengan WP 

 
b) Tahap Analisis Generic Work Products (GWPs) 

Terhadap Kriteria Pencapaian Atribut 
Capability Level 
Setelah melakukan analisis WP terhadap kriteria 

GWPs, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis 
keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability 
level. Literatur yang digunakan dalam melakukan 
analisis keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut 
capability level adalah “Process Assessment Model 
(PAM) Using COBIT 5”. Analisis keterkaitan GWPs 
dengan kriteria atribut capability level didasarkan 
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pada related GP yang dihasilkan dalam tahap analisis 
WP berdasarkan kriteria typical contents GWPs. 
Daftar keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut 
capability level didasarkan pada related GP dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3 Daftar keterkaitan GWPs dengan kriteria 
atribut capability level didasarkan pada related GP 

Kriteria Releted 
GP Kriteria GWPs Typical Contents 

PA
 2

.1
 P

er
fo

rm
an

ce
 M

an
ag

em
en

t 

GP 
2.1.1 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses Process Scope 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process Performance 
Objectives 

GP 
2.1.2 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process Performance 
Objectives 

GWP 3.0 Rencana 
Kualitas 

Statement of Quality 
Policy and 

GP 
2.1.3 – – 

GP 
2.1.4 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses 

Pocess Owner 
RACI Chart 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process 
Communication 
Process performance 
experience, skills 
requirement 

GP 
2.1.5 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process Resourcing 
Process training 
requirement 

GP 
2.1.6 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses RACI Chart 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process 
Communication 

PA
 2

.2
 W

or
k 

Pr
od

uc
t 

M
an

ag
em

en
t GP 

2.2.1 
GWP 3.0 Rencana 
Kualitas 

Work products content 
Quality criteria for the 
work products 

GP 
2.2.2 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses 

Internal Control 
Matrix 

GWP 3.0 Rencana 
Kualitas 

Work Products 
Documentation 

PA
 2

.2
 W

or
k 

Pr
od

uc
t 

M
an

ag
em

en
t 

GP 
2.2.3 

GWP 3.0 Rencana 
Kualitas 

Work products change 
control, versioning 
and configuration 
management 
requirements 

GP 
2.2.4 

GWP 4.0 Catatan 
Kualitas 

Records of reviews 
against requirements 
and action taken 
providing evidence 
during the required 
controls and quality 
checks 

PA
 3

.1
 P

ro
ce

ss
 D

ef
in

iti
on

 

GP 
3.1.1 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses Process Procedures 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

Minimum standard of 
performance 

GP 
3.1.2 

GWP 1.0 
Dokumentasi Proses Process Map 

GP 
3.1.3 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

Roles and competency 
for performing the 
process to minimum 
standards of 
performance 

GP 
3.1.4 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process Infrastructure 
and Work 
Environment 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

The minimum 
infrastructure 
(facilities, tools, 
methods, etc.) and 
work environment for 
performing the 
standard process 

GP 
3.1.5 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

Reporting and 
monitoring 
requirements, 
including audit and 
review 

Kriteria Releted 
GP Kriteria GWPs Typical Contents 

PA
 3

.2
 P

ro
ce

ss
 D

ep
lo

ym
en

t 

GP 
3.2.1 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

Standardised 
procedures 

GP 
3.2.2 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

Roles and competency 
for performing the 
process to minimum 
standards of 
performance 

GP 
3.2.3 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process 
Communication 

GWP 5.0 Kebijakan 
dan Standard 

Roles and competency 
for performing the 
process to minimum 
standards of 
performance 

GP 
3.2.4 

GWP 2.0 Rencana 
Proses Process Resourcing 

GP 
3.2.5 

GWP 2.0 Rencana 
Proses 

Process Infrastructure 
and Work 
Environment 

GP 
3.2.6 – – 

 
Daftar keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut 

capability level yang didasarkan pada related GP pada 
Tabel 3 dan menurut kriteria atribut capability level 
COBIT 5 terdri dari 9 PA menunjukkan bahwa : 
a. Terdapat dua GP yang tidak memiliki keterkaitan 

dengan GWP yaitu GP 2.1.3 dan GP 3.2.6. 
b. Tidak semua PA memiliki keterkaitan dengan 

GWPs. PA yang tidak memiliki keterkaitan dengan 
GWPs antara lain : PA 4.1 Process Measurement, 
PA 4.2 Process Control, PA 5.1 Process 
Innovation dan PA 5.2 Process Optimisation. 
Tidak terdapatnya keterkaitan GWPs ini, 
dikarenakan untuk kriteria atribut capability level 4 
dan 5 dalam panduan pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration, tidak 
terdapat aktivitas maupun produk kerja yang sesuai 
dengan kriteria atribut capability level 4 dan 5. 
 
Ketika melakukan analisis keterkaitan GWPs 

dengan kriteria atribut capability level yang 
didasarkan pada related GP, ditemukan ada dua GP 
yang tidak memiliki keterkaitan dengan typical 
contents GWPs dalam COBIT 5, yaitu GP 2.1.3 dan 
GP 3.2.6. Sehingga untuk dapat memetakan seluruh 
keterkaitan GWPs dengan kriteria atribut capability 
level, maka akan dilakukan analisis terkait GP yang 
tidak memiliki keterkaitan dengan kriteria atribut 
capability level tersebut. Analisis terkait GP yang 
tidak memiliki keterkaitan dengan kriteria atribut 
capability level dijelaskan pada Tabel 4. Sehingga 
dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa : 
a. GP 2.1.3 berpetakan dengan GWP 3.0 Rencana 

Kualitas dengan typical contens : work products 
change control, versioning and configuration 
management requirements dan berpetakan dengan 
GWP 4.0 Catatan Kualitas dengan typical contens : 
Records of reviews against requirements and action 
taken providing evidence during the required 
controls and quality checks. 

b. GP 3.1.6 berpetakan dengan GWP 4.0 Catatan 
Kualitas dengan typical contens : Records of 
reviews against requirements and action taken 
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providing evidence during the required controls 
and quality checks. 
Luaran dari tahap ini berupa GWPs yang telah 

terpetakan dengan kriteria capability level 2 dan 3. 
 
2. Tahap Penyusunan Checklist Untuk 

Assessment Pengelolaan Keamanan Informasi 
Area Firewall Configuration 
Penyusunan checklist untuk assessment dilakukan 

dengan menggunakan item – item pertanyaan berupa 
GPs dan GWPs yang telah dipetakan terhadap atribut 
capability level COBIT 5. Terdapat dua kelompok 
pertanyaan dalam checklist assessment yaitu 
kelompok pertanyaan terkait GPs dan pertanyaan 
terkait GWPs. Objek pertanyaan yang digunakan 
dalam Assessment dibuat berdasarkan hasil 
penyelarasan langkah kerja panduan pengelolaan 
keamanan informasi, seperti yang terdapat pada 
lampiran 9 dan penyelarasan WP, seperti yang 
terdapat pada lampiran 8 dengan kriteria atribut 
capability level COBIT 5. 

Objek pertanyaan GPs untuk capability level 1 
dalam Assessment dibuat berdasarkan pada 
pencapaian tujuan proses dan objek pertanyaan GPs 
untuk capability level 2 dan 3 dalam Assessment 
dibuat berdasarkan hasil keterkaitan langkah kerja 
panduan pengelolaan keamanan informasi untuk 
firewall configuration dengan GPs. 

Sedangkan objek pertanyaan GWPs untuk 
capability level 1 dalam Assessment dibuat 
berdasarkan pada ketersediaan semua WP yang 
dihasilkan dalam panduan pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration dan objek 
pertanyaan GWPs untuk capability level 2 dan 3 
dalam Assessment dibuat berdasarkan hasil 
keterkaitan WP dengan GPs yang diselaraskan dengan 
kriteria atribut capability level. 

Checklist assessment yang dibuat terdiri dari 4 
bagian antara lain : bagian 1 adalah checklist 
assessment untuk process capability level 1, bagian 2 
adalah checklist assessment untuk ketersediaan WP 
level 1, bagian 3 adalah checklist assessment untuk 
process capability level 2 beserta ketersediaan WP 
level 2 dan pada bagian 4 adalah checklist assessment 
untuk process capability level 3 beserta ketersediaan 
WP untuk level 3. 

Pada tahap ini juga akan dilakukan perumusan 
mekanisme perhitungan hasil. Tahap perhitungan 
hasil diterapkan untuk mengetahui pencapaian 
capability level suatu proses. Perhitungan hasil 
memiliki beberapa tahap, antara lain : 
 
a) Perhitungan Rata – Rata Atribut Capability 

Level. 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai rata – 

rata pada kriteria – kriteria dalam suatu kelompok 
atribut capability level. Perhitungan dilakukan untuk 
semua PA. Dari hasil pengisian jawaban assessment 
pada setiap PA akan dilakukan suatu rekapitulasi 
sebelum melanjutkan pada PA level berikutnya. Nilai 

rata – rata atribut capability level kemudian 
dikelompokkan sesuai dengan skala peringkat 
ISO/IEC 15504 yang digunakan dalam COBIT 5 
yaitu : skala N/P/L/F. Pengelompokan pencapaian 
dilakukan untuk semua atribut capability level. 
Mekanisme perhitungan rata – rata atribut capability 
level adalah sebagai berikut : 
i. Perhitungan rata – rata atribut capability level 

untuk pencapaian level 1 dapat dilihat pada 
persamaan (1). 

 

 ̅          ( (              )         (          ))             (1) 
 
Keterangan  ̅         : Rata – Rata Atribut Capability Level 1    : Jumlah Skor Not Achieved pada checklist 

assessment Bagian 1    : Jumlah Skor Partially Achieved pada 
checklist assessment Bagian 1    : Jumlah Skor Largely Achieved pada 
checklist assessment Bagian 1    : Jumlah Skor Fully Achieved pada 
checklist assessment Bagian 1    : Jumlah Skor Jawaban “YA” pada 
checklist assessment Bagian 2  

ii. Perhitungan rata – rata atribut capability level 
untuk pencapaian level 2 dan 3 dapat dilihat pada 
persamaan (2). 

  ̅                                   (2) 
 
Keterangan  ̅         : Rata – Rata Atribut Capability Level 

ke i 
I : 2 dan 3    : Jumlah Skor Jawaban “YA” pada 

checklist assessment Bagian 2 
Pemberian skor atribut capability level untuk setiap 
bagian adalah sebagai berikut: 
a. Bagian 1. Ketika responden menjawab “Not 

Achieved 0% – 15%“ maka skor bernilai 0, 
“Partially Achieved >15% – 50%“ skor bernilai 1, 
“Largely Achieved >50% – 85%“ skor bernilai 2 
dan ketika responden menjawab “Fully 
Achieved >85% – 100%“ maka skor bernilai 3. 

b. Bagian 2. Ketika responden menjawab “Ada” 
maka skor bernilai 1, dan ketika responden 
menjawab “Tidak Ada” maka skor bernilai 0. 
Sedangkan ketika responden menjawab “Tidak 
Tahu” maka assessor akan melakukan verifikasi 
terhadap ketersediaan WP dalam perusahaan dan 
assessor menetapkan apakah WP tersebut “Ada: 
atau “Tidak Ada” 

c. Bagian 3 dan 4. Ketika responden menjawab 
“Ya” maka skor bernilai 1, dan ketika responden 
menjawab “Tidak” maka skor bernilai 0. 
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b) Penentuan Proses Capability Level. 
Pada tahap ini dilakukan penentuan proses 

capability level berdasarkan pencapaian atribut 
capability level dengan menggunakan skala peringkat 
ISO/IEC 15504 yang digunakan dalam COBIT 5 
yaitu : skala N/P/L/F. Suatu proses dapat mencapai 
capability level ke i (i =1,2,3) jika pencapaian atribut 
proses capability level tersebut mencapai peringkat L 
atau F, dan telah mencapai peringkat F untuk atribut 
proses pada level sebelumnya. Penentuan proses 
capability level pada assessment ini ditentukan 
dengan cara : 

i. Hasil pencapaian proses capability pada level 1 
tercapai jika hasil perhitungan rata – rata atribut 
capability level memenuhi range nilai skala L 
atau F.  

ii. Hasil pencapaian proses capability pada level 2 
tercapai jika hasil perhitungan rata – rata atribut 
capability pada level 1 memenuhi range nilai 
skala F dan hasil perhitungan rata – rata atribut 
capability pada level 2 memenuhi range nilai 
skala L atau F. 

iii. Sementara untuk pencapaian proses capability 
pada level 3 tercapai jika hasil perhitungan rata – 
rata atribut capability pada level 1 dan 2 
memenuhi range nilai skala F dan hasil 
perhitungan rata – rata atribut capability pada 
level 3 memenuhi range nilai skala L atau F. 
 

C. Verifikasi Panduan Pengelolaan Keamanan 
Informasi 
Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah 

panduan pengelolaan keamanan informasi yang telah 
dibuat berupa pedoman prosedur dan assessment, 
mudah untuk dipahami dan dapat diimplementasikan 
dalam organisasi atau institusi. Verifikasi dilakukan 
dengan mengambil studi kasus di DSIK Universitas 
Airlangga dan dilakukan tanpa adanya penyesuaian 
atau spesifikasi terhadap DSIK Universitas Airlangga. 
Item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 
berupa pertanyaan - pertanyaan terkait penggunaan 
bahasa dan kesesuaian panduan dengan kondisi DSIK 
Universitas Airlangga. Hasil rekapitulasi jawaban 
responden dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Rekapitulasi Jawaban Responden 

Indikator Penilaian Jawaban Presentase 
Hasil 

Bahasa yang digunakan 
jelas dan mudah dipahami. 

Cukup Jelas dan Cukup 
Mudah dipahami 42,86% 

Istilah yang digunakan 
mudah dipahami. Cukup Mudah dipahami 42,86% 

Panduan prosedur yang 
dibuat, secara operasional 
mudah untuk dilaksanakan 

Sangat Mudah 
dilaksanakan 42,86% 

Bahasa yang digunakan 
dalam assessment jelas dan 
mudah dipahami. 

Jelas dan Mudah 
dipahami. 100% 

Checklist assessment 
mudah digunakan. 

Cukup Mudah 
digunakan 100% 

Petunjuk pengisian 
checklist assessment mudah 
dipahami 

Mudah dipahami 100% 

Petunjuk perhitungan hasil 
pada checklist assessment 
mudah dipahami 

Mudah dipahami 100% 

Dari hasil pengisian kuesioner verifikasi dapat 
disimpulkan bahwa sebanyak 42,86% responden 
menyatakan bahwa panduan pengelolaan yang dibuat, 
secara operasional sangat mudah untuk dilaksanakan 
dan sebanyak 100% responden menyatakan bahwa 
checklist assessment yang dibuat cukup mudah untuk 
digunakan, dan petunjuk pengisian, perhitungan hasil 
serta bahasa yang digunakan pada checklist 
assessment jelas dan mudah untuk dipahami. 
 
D. Perbaikan Panduan Pengelolaan Keamanan 

Informasi 
Tahap perbaikan panduan pengelolaan keamanan 

informasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan 
yang ditemukan pada tahap verifikasi. Perbaikan yang 
dilakukan meliputi perbaikan panduan pengelolaan 
keamanan informasi dan panduan assessment untuk 
firewall configuration. Perbaikan dilakukan 
berdasarkan komentar yang diberikan oleh responden 
pada saat tahap verifikasi dilakukan. Komentar 
responden dapat dilihat pada lampiran 11. Berdasarkan 
komentar dari responden, dilakukan perbaikan 
panduan pengelolaan keamanan informasi dan 
panduan assessment yang meliputi : 
1. Memperbaiki Kesalahan Pembagian Peran Dan 

Tanggung Jawab 
2. Memperbaiki Tata Bahasa Yang Digunakan Dalam 

Menyusun Langkah Kerja 
 

IV. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
penyusunan panduan pengelolaan keamanan 
informasi untuk firewall configuration disusun berupa 
langkah kerja. Literatur yang digunakan dalam 
menyusun panduan pengelolaan keamanan informasi 
adalah “PCI : requiretments and security assessment 
procedures version 3.1” dan COBIT 5 : Enabling 
Processes”. Penyusunan panduan pengelolaan 
keamanan informasi untuk firewall configuration 
dilakukan dalam tiga tahap yaitu : tahap pertama 
adalah tahap analisis pemetaan proses PCI DSS v.3.1 
dengan KMP COBIT 5. Pemetaan dalam tahap ini 
bertujuan untuk menentukan KMP COBIT 5 yang 
berkaitan langsung dengan proses PCI DSS v.3.1. 
Pada tahap pertama ini juga dilakukan penyelarasan 
kebijakan firewall. Penyelarasan ini bertujuan untuk 
mengetahui bahwa kebijakan umum dalam penerapan 
firewall telah tercakup dalam proses PCI DSS v.3.1. 
Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan memetakan 
kebijakan firewall yang terdapat pada SOP Firewall 
DEPKOMINFO dengan proses PCI DSS v.3.1. 
Selanjutnya tahap kedua adalah tahap penyusunan 
prosedur pengelolaan keamanan informasi dan tahap 
ketiga adalah tahap penentuan peran dan deskripsi 
kerja. Dari hasil verifikasi panduan pengelolaan 
keamanan informasi dapat diketahui bahwa sebanyak 
42,86% responden menyatakan panduan pengelolaan 
yang dibuat, secara operasional sangat mudah untuk 
dilaksanakan dan sebanyak 100% responden 
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SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGELOLAAN … BAGUS PUJI … 
 

menyatakan bahwa panduan pengelolaan keamanan 
informasi yang dibuat mampu menjawab kebutuhan 
keamanan informasi di DSIK Universitas Airlangga. 

Penyusunan panduan assessment pengelolaan 
keamanan informasi untuk firewall configuration 
dibuat berupa checklist. Assessment yang dibuat 
hanya untuk memenuhi kondisi pengukuran saat ini 
(as is). Panduan assessment yang dihasilkan hanya 
memenuhi tingkat capability level 1 sampai dengan 
capability level 3. Hal ini dikarenakan untuk kriteria 
atribut capability level 4 dan 5 dalam panduan 
pengelolaan keamanan informasi untuk firewall 
configuration tidak terdapat aktivitas maupun produk 
kerja yang sesuai dengan kriteria atribut capability 
level 4 dan 5. Penyusunan panduan assessment untuk 
firewall configuration dilakukan dalam dua tahap 
yaitu : tahap pertama adalah tahap tahap analisis 
atribut capability level COBIT 5. Dalam tahap 
pertama terdiri dari beberapa tahapan antara lain :  
tahap analisis work products (WP) terhadap kriteria 
generic work products (GWPs), tahap analisis generic 
work products (GWPs) terhadap kriteria pencapaian 
atribut capability level dan tahap analisis generic 
practices (GPs) terhadap kriteria pencapaian atribut 
capability level. Sementara untuk tahap kedua dalam 
penyusunan panduan assessment adalah tahap 
penyusunan checklist. Pada tahap kedua ini juga 
dilakukan perhitungan rata – rata atribut capability 
level dan penentuan proses capability level. Checklist 
assessment yang dibuat terdiri dari 4 bagian antara 
lain : bagian 1 adalah checklist assessment untuk 
process capability level 1, bagian 2 adalah checklist 
assessment untuk ketersediaan WP level 1, bagian 3 
adalah checklist assessment untuk process capability 
level 2 beserta ketersediaan WP level 2 dan pada 
bagian 4 adalah checklist assessment untuk process 
capability level 3 beserta ketersediaan WP untuk level 
3. Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa 

sebanyak 100% responden menyatakan bahwa 
checklist assessment yang dibuat cukup mudah untuk 
digunakan, dan petunjuk pengisian, perhitungan hasil 
serta bahasa yang digunakan pada checklist 
assessment jelas dan mudah untuk dipahami 
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