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AKADEMI  ESENSI  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  UNTUK  PIMPINAN 
PEMERINTAHAN 
Modul 6  Keamanan Jaringan dan Keamanan Informasi dan Privasi 
 
Soal‐soal Pertanyaan: 
 
Sesi 1  Kebutuhan akan keamanan informasi 
(tidak ada soal pertanyaan) 
 
Sesi 2  Tren dan arah keamanan informasi 
(Halaman 39) 
1. Ancaman  keamanan  informasi  apa  yang mudah menyerang  organisasi  anda? 

Mengapa? 
Social  engineering dan Hacking  adalah  yang mungkin mudah untuk menyerang 
organisasi  tempat  saya  (International  Finance  Corporation)  dibanding  ancaman 
lainnya seperti DoS dan Malicious Code (virus, worm, trojan‐horse). Hal ini karena 
di organisasi saya telah menggunakan teknologi antivirus yang cukup handal dan 
dilengkapi dengan  firewall. Kemungkinan yang mudah adalah dari  sumber daya 
manusia  yang  membocorkan  informasi  keamanan  informasi  yang  dapat 
mempermudah hacker. 

2. Solusi teknologi keamanan informasi mana yang tersedia di organisasi anda? 
Teknologi pencegah (kriptografi, one‐time password, firewall) dan pendeteksi 
(antivirus, intrusion detection system, intrusion prevention system). 

3. Apakah  organisasi  anda memiliki  kebijakan,  strategi  dan  pedoman  keamanan 
informasi? 
Organisasi  tempat  saya  telah  memiliki  kebijakan,  strategi  dan  pedoman 
keamanan  informasi  misalnya  adanya  kode  etik  terhadap  penggunaan  dan 
penyebaran  informasi  yang  sampai  saat  ini  cukup  untuk menangani  keamanan 
informasi. 

 
Sesi 3  Aktivitas keamanan informasi 
(Halaman 50) 
1. Apakah persamaan atau perbedaan aktivitas keamanan informasi di negara anda 

dengan yang dijelaskan diatas? 
Aktivitas  keamanan  informasi  di  Indonesia  pada  level  nasional  secara  spesifik 
belum  ada  yang  dilakukan,  baru  pada  internal  organisasi  atau  perusahaan 
tertentul, karena kesadaran akan keamanan  informasi baru mulai  terwujud dan 
belum menyeluruh di masyarakat. Hal  ini dipengaruhi  juga dengan penggunaan 
teknologi  informasi yang masih sangat terbatas hanya pada beberapa organisasi 
tertentu.  Kesenjangan  pengetahuan  dan  kesenjangan  penggunaan  teknologi 
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informasi  di  masyarakat  juga  mempengaruhi  aktifitas  keamanan  informasi  di 
Indonesia secara nasional.  

2. Apakah ada aktivitas keamanan  informasi yang sedang dilaksanakan di negara‐
negara yang disebutkan di bagian  ini yang  tidak dapat diterapkan atau  relevan 
dengan negara anda? 
Pada dasarnya aktivitas‐aktivitas keamanan  informasi yang  sedang dilaksanakan 
tersebut dapat diterapkan di Indonesia dan saat ini organisasi pemerintah dalam 
hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang mengembangkan aktivitas‐
aktivitas kearah  tersebut didukung  juga oleh  lembaga‐lembaga  lain yang  terkait 
terutama institusi pendidikan di Indonesia. 

(Halaman 57) 
1. Dari  beberapa  kegiatan  keamanan  informasi  yang  dilakukan  pleh  organisasi 

internasional  di  bagian  ini,  manakah  yang  telah  diadopsi  di  negara  anda? 
Bagaimana mereka diimplementasikan? 
Aktivitas keamanan  informasi World Summit on The  Information Society  (WSIS) 
sebagian  telah  diadopsi  di  Indonesia,  misalnya:  peran  pemerintah  dalam 
mendukung  TIK,  infrastruktur  informasi  dan  komunikasi,  akses  informasi  dan 
pengetahuan,  aplikasi  TIK  dan  media,  diimplementasikan  dalam  kebijakan 
pemerintah dan sebagian telah direalisasikan. 

 
Sesi 4  Metodologi keamanan informasi 
(tidak ada soal pertanyaan) 
 
Sesi 5  Perlindungan privasi 
(Halaman 79) 
1. Kebijakan  dan  hukum  apa  yang  diterapkan  di  negara  anda  untuk melindungi 

privasi informasi? 
Kebijakan atau hukum perlindungan informasi privasi secara siknifikan belum ada, 
baru perlindungan terhadap HAM dan Pers. 

2. Apa masalah  atau  akibat  yang  timbul  dari  pengesahan  dan/atau  pelaksanaan 
kebijakan dan hukum tersebut? 
Kemungkinan  untuk  kontradiktif  dengan  kebijakan  atau  hukum  yang  terkait 
dengan  pengungkapan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  penyelidikan  dan 
sejenisnya. 

3. Prinsip  apa  (lihat  pedoman  OECD  dan  pedoman  PBB)  yang  anda  pikir  dapat 
mendukung kebijakan dan hukum perlindungan privasi di negara anda? 
Prinsip  penjagaan  keamanan  (OECD  no.5),  prinsip  kualitas  data  (OECD  no.3), 
prinsip  sah  dan  keadilan  (PBB  no.1),  prinsip  akurasi  (PBB  no.2)  dan  prinsip 
keamanan (PBB no.7)  
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Sesi 6  Pembentukan dan operasi CSIRT 
(tidak ada soal pertanyaan) 
 
Sesi 7  Daur hidup kebijakan keamanan informasi 
(tidak ada soal pertanyaan) 
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Soal‐soal Latihan dan Ujian: 
 
Sesi 1  Kebutuhan akan keamanan informasi 
(Halaman 24 Latihan) 
1. Kajilah tingkat kesadaran keamanan informasi dari anggota organisasi anda. 

Dalam  organisasi  saya,  kesadaran  keamanan  informasi  telah  menjadi  suatu 
perhatian  utama  dari  anggota  organisasi.  Departemen  IT  telah  menetapkan 
prosedur‐prosedur  standar  penyimpanan  data/  file  dan  penyajian  informasi/ 
report sehingga semuanya dapat terkendali dengan baik. Departemen terkait juga 
telah  menetapkan  semacam  kode  etik  bagi  setiap  anggota  untuk 
bertanggungjawab  terhadap  informasi  yang  dibuat  dan  disampaikan  kepada 
pihak lain, ada yang bersifat umum dan rahasia/ confidential. 

2. Apa  saja  langkah  keamanan  informasi  yang  dilaksanakan  organisasi  anda? 
Klasifikasikan langkah‐langkah dalam empat metode keamanan informasi. 
Langkah keamanan informasi yang telah dilakukan dalam organisasi saya: 
‐ Right  Information:  informasi yang dibuat  telah melalui verifikasi dan validasi/ 

approval  beberapa  pihak  terkait  sebelum  di  sampaikan  ke  pihak  lain  atau 
disebarkan. 

‐ Right  People:  informasi  diberikan  kepada  pihak  yang memerlukan  dan  tidak 
disebarluaskan  dengan  sembarangan,  terutama  informasi  yang  sifatnya 
rahasia/ confidential. 

‐ Right Time: informasi diberikan tepat pada waktu diperlukan. 
‐ Right Form: bentuk informasi dibuat sesuai yang diperlukan. 

3. Sebutkan contoh langkah keamanan informasi dalam domain administrative, fisik 
dan teknis di organisasi anda atau organisasi lain di negara atau wilayah anda. 
Secara  administratif,  semua  informasi  yang  dibuat  harus  telah  mendapatkan 
approval pihak‐pihak terkait sebelum di sebarkan atau diberikan ke pihak lain. 
Secara  fisik,  informasi  dapat  dikemas  kedalam  bentuk  digital  yaitu  file  dan 
diberikan  ke  pihak  lain  melalui  email  atau  dicetak  dan  dijilid  atau  dibundel 
dengan rapi. 
Secara  teknis,  pengelolaan  informasi  telah  menggunakan  Sistem  Informasi 
berbasis komputer. 

(Halaman 25 Ujian) 
1. Apakah perbedaan informasi dengan asset‐aset lainnya? 

‐ Informasi tidak memiliki bentuk fisik dan bersifat fleksibel. 
‐ Bernilai lebih tinggi ketika digabung dan diproses. 
‐ Reproduksi yang tak terbatas dna orang‐orang dapat berbagi nilainya. 
‐ Perlu disampaikan melaui medium. 
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2. Mengapa keamanan informasi berhubungan dengan kebijakan? 
Karena informasi memiliki nilai secara intrinsik yang melibatkan subyektivitas 
yang membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan. 

3. Apa cara‐cara memastikan keamanan  informasi? Sebutkan perbedaan berbagai 
metode dalam menangani keamanan informasi. 
Untuk memastikan keamanan informasi secara umum dapat berpatokan pada 4R, 
yaitu:  right  information,  right people,  right  time dan  right  form.  Secara  khusus 
dapat  berpatokan  pada  standar  internasional  yang  telah  ada  seperti:  ISO/IEC, 
CISA, CISSP, ISACA. 
Metode dalam menangani keamanan informasi:  
‐ Pengurangan  resiko,  jika  kemungkinan  ancaman  tinggi  tetapi  dampaknya 

rendah. 
‐ Penerimaan  resiko,  jika  kemungkinan  ancaman  rendah  dan  dampaknya  juga 

rendah. 
‐ Pemindahan  resiko,  jika  kemungkinan  ancaman  rendah  tetapi  dampaknya 

tinggi. 
‐ Penghindaran  resiko,  jika  kemungkinan  ancaman  tinggi dan dampaknya  juga 

tinggi. 
4. Sebutkan perbedaan ketiga keamanan domain informasi (administrative, fisik dan 

teknis) 
‐  Administratif meliputi strategi, kebijakan, pedoman dan standar keamanan 

informasi. 
‐   Fisik meliputi fisik dan lingkungan.   
‐  Teknis meliputi manajemen komunikasi dan operasi, manajemen akses, 

pengembanga Sistem Informasi. 
 
Sesi 2  Tren dan arah keamanan informasi 
(Halaman 39 Ujian) 
1. Mengapa penting melakukan analisis tren ancaman keamanan informasi? 

Untuk mencari pola ancaman dan cara‐cara   perubahan serta perkembangannya 
sehingga dapat dilakukan antisipasi kemungkinan ancaman   dan mempersiapkan 
penanganannya. 

2. Mengapa manajemen sumber daya manusia adalah faktor paling penting dalam 
operasi keamanan informasi? Apakah kegiatan utama dalam manajemen sumber 
daya manusia untuk keamanan informasi? 
Karena pelaku penyerangan terhadap informasi atau pelaku pembocoran 
informasi internal adalah manusia.  
Kegiatan utama antara lain: 
‐  Program pendidikan dan pelatihan keamanan informasi 
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‐  Penguatan promosi keamanan informasi melalui berbagai kegiatan 
‐ Penguatan dukungan dari para pimpinan puncak organisasi 

3. Jelaskan model keamanan Defence‐in‐Depth. Bagaimana model tersebut bekerja? 
Defence‐in‐Depth  mengarah  pada  penyatuan  manajemen  dari  teknologi  yang 
digunakan dengan model 3 lapisan yaitu pencegahan, deteksi dan toleransi. 
Cara kerja DiD menggunakan beberapa teknologi, yaitu: 
‐ Teknologi  pencegah  melindungi  dari  penyusup  dan  ancaman  pada  tingkat 

storage atau  sistem, menggunakan  teknologi kriptografi, one‐time password, 
firewall  atau  alat  penganalisis  kerentanan  (Insecure  Security  Tool,  FrSirt 
Vulnerability  Archive,  Secunia  Vulnerability  Archive,  SecurityFocus 
Vulnerability Archive, dll). 

‐ Teknologi  pendeteksi  untuk mendeteksi  dan melacak  kondisi  abnormal  dan 
gangguan  dalam  jaringan  dan  sistem,  menggunakan  teknologi  antivirus, 
intrusion detection system (IDS), intrusion prevention system (IPS). 

‐ Teknologi terintegrasi mengintegrasikan fungsi‐fungsi penting untuk keamanan 
informasi  aset‐aset  inti  seperti  prediksi,  deteksi  dan  pelacakan  gangguan, 
menggunakan  teknologi  Enterprise  security  management  (ESM)  atau 
Enterprise risk management (ERM). 

 
Sesi 3  Aktivitas keamanan informasi 
(Halaman 57 Ujian) 
1. Apa  kemiripan  diantara  kegiatan  keamanan  informasi  yang  dilaksanakan  oleh 

negara‐negara yang dijelaskan dalam bagian ini? Apa perbedaannya? 
Kesamaan  dalam menghadapi  tantangan  ekonomi,  sosial,  lingkungan  dan  tata 
kelola di era globalisasi ekonomi dunia. 
Perbedaan dalam hal kebijakan yang dibuat  tergantung pada  lingkungan negara 
yang menerapkannya. 

2. Apakah  prioritas  keamanan  informasi  dari  organisasi  internasional  yang 
dijelaskan dalam bagian ini? 
Prioritas keamanan informasi adalah kebijakan TIK dalam menghadapi tantangan 
ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola di era globalisasi ekonomi dunia. 

 
Sesi 4  Metodologi keamanan informasi 
(tidak ada soal pertanyaan dan ujian) 
 
Sesi 5  Perlindungan privasi 
(Halaman 82 Ujian) 
1. Bagaimana informasi pribadi berbeda dengan jenis informasi lainnya? 

Informasi pribadi berkaitan dengan  individu yang dapat diidentifikasi atau orang 
yang  teridentifikasi,  misalnya  nama,  tanggal  lahir,  alamat,  nomor  telepon, 
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karakter  fisik  (wajah,  tinggi,  berat,  sidik  jari,  dll),  nomor  kartu  dan  hubungan 
keluarga. 

2. Mengapa informasi pribadi harus dilindungi? 
Karena menyangkut hak privasi, yaitu: 
‐ Hak untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan. 
‐ Hak untuk tidak membolehkan  informasi pribadi digunakan dengan cara yang 

tidak diinginkan. 
‐ Hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi dikumpulkan oleh pihak lain. 
‐ Hak untuk memiliki informasi pribadi yang dinyatakan secara akurat dan benar. 
‐ Hak untuk mendapatkan imbalan atas nilai informasi tersebut. 

3. Apakah siknifikansi prinsip‐prinsip OECD dan PBB pada perlindungan privasi? 
Melindungi  informasi pribadi dari penggunaan yang tidak sah, tidak akurat, atau 
tidak sesuai dengan persetujuan pemilik informasi oleh pihak lain.  

4. Mengapa penilaian dampak privasi perlu dilakukan? 
Untuk  melakukan  pencegahan  awal  terhadap  gangguan  atau  pelanggaran 
terhadap informasi privasi. 

 
Sesi 6  Pembentukan dan operasi CSIRT 
(Halaman 98 Latihan) 
1. Apakah ada CSIRT nasional di negara anda? 

Secara siknifikan belum ada, tetapi secara umum untuk menangani masalah yang 
berhubungan  dengan  insiden  keamanan  komputer  nasional  ditangani  oleh 
organisasi  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi 
sedangkan  untuk  insiden  keamanan  komputer  internal  organisai  ditangani 
dengan model tim keamanan staf IT. 
Model yang tepat untuk Indonesia adalah CSIRT terkoordinasi. 

(Halaman 98 Ujian) 
1. Apa fungsi utama CSIRT? 

Sebuah  organisasi  yang  bertanggungjawab  atas  penerimaan,  pemantauan  dan 
penanganan  laporan dan aktivitas  insiden keamanan komputer,  sehingga dapat 
memberikan  layanan  penanganan  insiden  keamanan  komputer  untuk 
meminimalisasi kerusakan dan kemungkinan pemulihan yang efisien dari  insiden 
tersebut. 

2. Apa perbedaan CSIRT internasional dengan CSIRT nasional? 
CSIRT  internasional menangani  insiden  keamanan  komputer  pada  skala  dunia, 
sedangkan CSIRT menangani pada skala nasional. 

3. Apa saja yang diperlukan untuk membentuk CSIRT? 
Lima langkah: 
‐ Mendidik  stakeholder  tentang  pengembangan  tim  nasional:  kebutuhan, 
sumberdaya dan infrastruktur, teknologi, hukum, strategi dan rencana. 
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‐ Perencanaan  CSIRT:  peninjauan  dan  pembahasan  dari  pengetahuan  dan 
identifikasi langkah‐1 serta pembuatan rincian. 

‐ Implementasi  CSIRT:  dana,  mekanisme,  implementasi  dan  pengembangan 
operasi, proses, kebijakan dan prosedur. 

‐ Pengoperasian CSIRT: pelaksanaan layanan dan pengembangan. 
‐ Kolaborasi:  berpartisipasi  dengan  CSIRT  domestik,  internasional  dan  institusi 
lain. 
 

Sesi 7  Daur hidup kebijakan keamanan informasi 
(Halaman 112 Latihan) 
1. Arah  kebijakan  keamanan  informasi  di  Indonesia  untuk  saat  ini  sebaiknya 

mengacu pada aktivitas keamanan informasi PBB yaitu: pertumbuhan masyarakat 
informasi yang efektif serta pengurangan ‘kesenjangan informasi’. 

2. Organisasi pemerintah yang sebaiknya dilibatkan dalam pengembangan kebijakan 
adalah  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi,  kementerian  HAM,  institusi‐
institusi pendidikan, perusahaan dan organisasi yang berkaitan dengan TIK. 

3. Masalah khusus yang harus diatasi adalah penyediaan infrastruktur TIK yang yang 
menjangkau  seluruh  wilayah  negara  termasuk  wilayah  terpencil  dengan 
penyelenggaraan  jasa  yang  murah  bahkan  gratis  pada  kondisi  tertentu  dan 
pendidikan TIK mulai dari tingkat pendidikan dasar. 

4. Hukum  yang  perlu  ditetapkan  terutama  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan 
penyediaan  infrastruktur  TIK  yang  murah  dan  yang  mendukung  pelaksanaan 
pendidikan disekolah. 

5. Pertimbangan  anggaran  harus  diperhatikan  pada  penyediaan  infrastruktur  TIK 
dan dukungan  fasilitas kepada  sekolah‐sekolah  serta  sumberdaya manusia yang 
memadai.  Dana  dapat  diperoleh  dari  anggaran  subsidi  pemerintah  dan 
stakeholder dalam negeri maupun luar negeri.  

(Halaman 117 Latihan) 
1. Identifikasi lembaga pemerintah dan organisasi swasta di negara anda yang perlu 

bekerjasama  dalam  implementasi  kebijakan  keamanan  informasi  nasional. 
Identifikasi juga organisasi internasional yang perlu diajak bekerjasama 
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi,  kementerian  HAM,  institusi‐institusi 
pendidikan, perusahaan dan organisasi yang berkaitan dengan TIK. 
Organisasi internasional yang perlu dilibatkan adalah yang terkait dengan TIK. 
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2. Untuk  setiap  bidang  kerjasama  dalam 
implementasi  kebijakan  informasi  seperti 
terlihat  pada  gambar  23,  tentukan  aksi  atau 
aktivitas  spesifik  yang  lembaga  atau 
organisasi ini dapat lakukan.  
‐ ICT  infrastructur  protection:  menjamin 
keamanan infrastruktur. 

‐ Incident  response:  menetapkan  standar 
prosedur  dalam  menangani  insiden 
keamanan  informasi  beserta  pihak 
pelaksana dan metodenya. 

‐ Accident  prevention:  melakukan  tindakan‐
tindakan pencegahan terhadap ancaman keamanan informasi. 

‐ Privacy protection: mengembangkan  kebijakan dan  strategi  terkait  keamanan 
privasi. 

‐ International  coordination:  memperluas  kerjasama  dan  kolaborasi  dengan 
lembaga‐lembaga internasional yang terkait dengan TIK. 

‐ Policy  development:  mengembangkan  kebijakan  dan  undang‐undang  yang 
dapat mendukung keamanan informasi. 

(Halaman 118 Ujian) 
1. Bagaimana tahapan yang berbeda dari daur hidup kebijakan keamanan informasi 

mempengaruhi satu sama lain? Dapatkah anda melewati tahapan? 
Karena  merupakan  satu  rangkaian  yang  saling  terkait  dan  mendukung  untuk 
terciptanya kebijakan yang lengkap dan menyeluruh. 

2. Mengapa  kerjasama  antar  berbagai  sektor  penting  dalam  pengembangan  dan 
implementasi kebijakan keamanan informasi? 
Agar  pengembangan  dan  implementasi  kebijakan  yang  dihasilkan  mewakili 
berbagai  sektor  yang  berkepentingan  dan  terkait  dan  pelaksanaannya  dapat 
terkontrol dengan baik.  

 
 


