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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 

Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) atau yang disebut juga 

Information Management Security System (ISMS) merupakan suatu proses yang 

disusun berdasarkan pendekatan risiko bisnis untuk merencanakan (Plan), 

mengimplementasikan (Do), memonitor adan meninjau ulang (Check), dan 

memelihara (Act) terhadap keamanan informasi perusahaan [ISO/IEC 

27001:2005]. Keamanan informasi ditujukan untuk menjaga aspek kerahasiaan 

(Confidentially), Keutuhan (Integrity), dan Ketersediaan (Avaibillity) dari 

informasi. (Sarno, 2009) 

SMKI berdasarkan ISO/IEC 27001:2005 menjelaskan syarat-syarat untuk 

membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa, dan memelihara 

serta mendokumentasikan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). 

ISO/IEC 27001 mendefinisikan keperluan-keperluan untuk sistem manajemen 

keamanan informasi yang baik akan membantu memberikan perlindungan 

terhadap gangguan pada aktivitas-aktivitas bisnis dan melindungi proses bisnis 

yang terpenting agar terhindar dari resiko kerugian/bencana dan kegagalan pada 

pengamanan informasi.  ISO 27001 digunakan sebagai ikon sertifikasi ISO 27000. 

ISO 27000 merupakan dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi 

yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus 

dilakukan oleh sebuah organisasi dalam usaha untuk mengimplementasikan 
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konsep-konsep keamanan informasi dalam organisasi. (Sarno, 2009) (Nasional, 

2009) 

2.2 Standard ISO:IEC 27001:2005 Information Security Management System  

Dalam standar keamanan informasi ISO/IEC 27000 memiliki beberapa 

series yang telah dikembangkan untuk manajemen keamanan informasi atau 

ISMS. Series dari ISO/IEC 27000 terdiri dari :    

a. ISO/IEC 27000- Information security management systems — Overview and 

vocabulary 

b. ISO/IEC 27001- Information security management systems — Requirements 

c. ISO/IEC 27002 - Code of practice for information security management 

d. ISO/IEC 27003 - Information security management system implementation 

guidance 

e. ISO/IEC 27004 - Information security management — Measurement 

f. ISO/IEC 27005- Information security risk management. 

 

Gambar 2.1. Struktur Series Standar ISO 27000 

Gambar 2.1 diatas adalah struktur series hubungan dari standar ISO/IEC 27000. 

ISO/IEC 27001 merupakan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan 
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Informasi (SMKI) atau Information Security Management Systems (ISMS) yang 

memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang seharusnya 

dilakukan dalam  usaha pengimplementasian konsep-konsep keamanan informasi 

di perusahaan. 

Standar internaisonal ini telah dipersiapkan untuk menyediakan sebuah 

model pembangunan, penerapan, pengerjaan, pengawasan, peninjauan, 

pemeiliharaan, peningkatan sebuah SMKI. Standar ini mengadopsi model Plan-

Do-Check-Act (PDCA) yang diterapkan untuk menyusun sebuah proses SMKI. 

(HUMPHREYS, 2007) 

2.2.1 Model Proses 

ISO/IEC 27001:2005 menetapkan model tahapan yang dibutuhkan dalam 

mengimplementasikan pemenuhan manajemen keamaman informasi dengan 

tujuan orgnisasi dan kebutuhan bisnis. (ISO/IEC, ISO/IEC 27001 Information 

security management system - Requirements, 2005) 

 

Gambar 2.2.  Model PDCA 

Gambar 2.2 diatas adalah gambar dari model PDCA yang terdapat pada ISO 

27001 yang akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut. 
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1. Plan (penetapan SMKI). 

Menetapkan kebijakan, sasaran, dan prosedur SMKI yang sesuai untuk 

pengolahan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil 

yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. 

(Nasional, 2009) 

2. Do (Penerapan dan pengoperasian SMKI). 

Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, pengendalian, proses, dan 

prosedur SMKI (Nasional, 2009) 

3. Check (Pemantauan dan pengkajian SMKI). 

Mengakses dan apabila berlaku mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, 

sasaran, SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada 

manajemen untuk pengkajian. (Nasional, 2009) 

4. Act (Peningkatan dan pemeliharaan SMKI). 

Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit 

SMKI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya untuk mencapai 

perbaikan berkesinambungan dalam SMKI (Nasional, 2009) 

2.2.2 Struktur Organisasi ISO/IEC 27001 

Struktur organisasi ISO/IEC 27001 dibagi dalam dua bagian 

sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai berikut.  

a) Klausul : Mandatory Process 

Klausul (pasal) adalah persyaratan yang harus dipenuhi jika organisasi 

menerapkan SMKI dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001. 

b) Annex A : Security Control  
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Annex A adalah dokumen referensi yang disediakan dan dapat dijadikan 

rujukan untuk menentukan Kontrol Keamanan (Security Control) yang perlu 

diimplementasikan di dalam SMKI, yang terdiri dari 11 klausul kontrol 

keamanan (Security Contol Clauses), 39 Objektif Kontrol (Control  

Objectives), dan 133 Kontrol (Controls). (Sarno, 2009). Struktur organisasi 

pada ISO 27000 dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Struktur Organisasi ISO/IEC 27001 

2.2.3 Panduan Sistem Manajemen Keamanan Informasi  

Panduan penyusunan langkah-langkah sistem manajemen keamanan 

informasi (SMKI) pada tahap Plan-Do-Check-Act akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. SMKI Perencanaan (Plan) 

a) Melakukan persetujuan komitmen manajemen SMKI 

Sebelum SMKI dibangun pihak manajemen dalam organisasi harus 

memberikan dukungan kepada organisasi dalam melaksanakan SMKI berupa 

dukungan manajemen. 

b) Menentukan ruang lingkup dan kebijakan ISMS 
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Langkah kedua adalah menentukan ruang lingkup implementasi SMKI yang 

akan diterpakan dalam organisasi pada ruang lingkup mana saja, seluruh 

bagian organisasi atau hanya sebagian. Penentuan ruang lingkup SMKI ini 

dilakukan berdasarkan : 

1) Kebutuhan organisasi 

2) Aset yang dimiliki oleh organisasi 

c)   Menetapkan pendekatan asesmen risiko pada organisasi 

Penilaian resiko ini berguna untuk mengetahui bagaimana cara melakukan 

penilaian resiko sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan penilaian 

resiko tergantung dari ruang lingkup SMKI yang telah ditentukan. Penilaian 

resiko terdapat dua macam hal yang harus dipaparkan yaitu sebagai berikut. 

1) Metode Risk Assessment : Metode yang digunakan untuk melakukan 

penilaian resiko terhadap informasi dapat dilakukan dengan beberapa 

metode antara lain : metode statistic atau metode matematis. (Sarno, 2009) 

2) Kriteria penerimaan resiko : Kriteria penerimaan resiko ditujukan sebagai 

acuan tindakan yang akan dilakukan dalam menangani resiko yang ada 

dalam perusahaan. (Sarno, 2009) 

d) Mengidentifikasi resiko  

Identifikasi resiko bertujuan untuk memahami seberapa besar dan identifikasi 

resiko apa yang akan diterima oleh organisasi jika informasi organisasi 

mendapat ancaman atau gangguan keamananan yang menyebabkan gagalnya 

penjagaan aspek keamanan informasi. (ISO/IEC, ISO/IEC 27001 Information 

security management system - Requirements, 2005). Langkah-langkah untuk 

mengidentifikasi resiko yaitu : 
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1) Mengidentifikasi aset  

Mengidentifikasi aset dalam SMKI dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel aset yang telah dikategorikan menurut jenis atau 

kebutuhan organisasi. (Sarno, 2009) 

2) Menghitung nilai aset 

Cara menghitung nilai aset berdasarkan aset keamanan informasi yaitu 

Confidentiality, Integrity, dan Availability dapat menggunakan tabel 

penilaian aset berdasarkan kriteria Confidentiality yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.1. (Sarno, 2009) 

Tabel 2.1. Kriteria Confidentiality 

Kriteria Confidentiality 
Nilai Confidentiality 

(NC) 
Public 0 

Internal use only 1 
Private 2 

Confidential 3 
Secret 4 

 (Sumber : Riyanarto Sarno: 2009) 
 

Kriteria nilai Integrity ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Kriteria Integrity 

Kriteria Integrity 
Nilai Integrity  

(NI) 

No Impact 0 

Minor incident 1 

General disturbance 2 

Mayor disturbance 3 

Uncceptable damage 4 

    (Sumber : Riyanarto Sarno: 2009) 

   Kriteria nilai  Availability ditunjukkan pada Tabel 2.3 
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Tabel 2.3. Kriteria Availability 

Kriteria Availability Nilai Availability (NA) 

No Availability 0 

Office hours Avaibility 1 

Strong Availability 2 

High Availability 3 

Very High Availability 4 

 (Sumber : Riyanarto Sarno: 2009) 

Perhitungan nilai aset dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

matematis berikut : 

                 Nilai Aset (NS) = NC + NI + NA ..................................................... (2.1) 

      dimana: 

NC = Nilai Confidentialy  

NI   = Nilai Integrity 

NA   = Nilai Availability 

3)   Mengidentifikasi ancaman dan kelemahan terhadap aset 

Mengidentifikasi ancaman dan kelemahan terhadap aset dapat 

menggunakan tabel Probability of Occurance seperti pada Tabel 2.4 

dengan menentukan rentang nilai probability dari level LOW, 

MEDIUM, dan HIGH. (Sarno, 2009) 

Tabel 2.4 Contoh Kemungkinan Gangguan Keamanan 

No Ancaman  Jenis  Probabilitas 
Rerata 

Probabilitas 
1 Gangguan Perangkat Keras Ancaman Low 0,3 

2 Gangguan sumber daya Kelemahan Low 0,2 
3 Bencana Alam Ancaman High 0,7 
4 Akses Ilegal Ancaman Medium  0,6 

 ∑ Ancaman ∑ PO 
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LOW  : Nilai Rerata Probabilitas 0,1- 0,3 

MEDIUM : Nilai Rerata Probabilitas 0,4- 0,6 

HIGH  : Nilai Rerata Probabilitas 0,7- 1,0 

Nilai ancaman dapat dihitung dengan menggunakan persamaan matematis 

berikut : 

         NT = ∑PO/∑Ancaman  ............................................................................ (2.2) 

dimana: 

NT               = Nilai Ancaman 

∑PO           = Jumlah Rerata Probabilitas 

∑Ancaman = Jumlah Ancaman 

4) Mengidentifikasi dampak hilangnya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan 

terhadap informasi dari aset. 

Mengidentifikasi dampak hilangnya kerahasiaan, integritas, dan 

ketersediaan dari masing-msing aset sesuai dengan aspek keamanan 

informasi.  

e) Menganalisis dan mengevaluasi resiko 

Tahap ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi resiko yang sudah 

diidentifikasi pada tahap sebelumnya, untuk memahami bagaimana dampak 

resiko terhadap bisnis organisasi, bagaimana level resiko yang mungkin dan 

menentukan apakah resiko yang terjadi langsung diterima atau masih perlu 

dilakukan pengolaan (treatment) agar resiko dapat diterima dengan dampak 

yang bisa ditoleransi Analisa dan evaluasi resiko terdiri dari langkah-langkah 

berikut : 
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1) Menetukan nilai analisa dampak bisnis (Business Impact Analysis) 

Analisa dampak bsinis adalah analisa yang menggambarkan seberapa 

tahan proses bisnis di dalam organisasi berjalan ketika informasi yang 

dimiliki terganggu dengan menentukan nilai BIA pada masing-masing aset 

(Sarno, 2009). Skala nilai BIA digunakan untuk menentukan nilai BIA 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5  Skala Nilai BIA 

Batas Toleransi 
Gangguan 

Keterangan 
Nilai 
BIA 

Nilai 
Skala 

< 1 Minggu Not Critical 0 0-20 

1 Hari s/d 2 Hari Minor Critical 1 21-40 

< 1 Hari Mayor Critical 2 41-60 

< 12 Jam High Critical 3 61-80 

< 1 Jam Very High Critical 4 81-100 
(Sumber : Riyanarto Sarno: 2009) 

2) Mengidentifikasi level resiko 

Mengidentifikasi level risiko dilakukan untuk menentukan pilihan 

penanganan risiko (Sarno, 2009). dan mendefinisikan nilai dari level risiko 

sesuai dengan pedoman pengukuran yang telah ditetapkan (Bali, 2014). 

Identifikasi level risiko dapat digambarkan dalam bentuk matriks level 

risiko yang ditunjukkan pada Tabel 2.6 

Tabel 2.6. Matriks Level Risiko 

Probabilitas 

Ancaman 

Dampak Bisnis 

Not 
 Critical  

20 

Low  
Critical  

40 

Medium 
Critical  

60 

High  
Critical  

80 

Very  
High  

Critical 100 

Low  
0,1 

Low  
2 

Low  
 4 

Low 
 6 

Low 
 8 

Low  
10 
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Probabilitas 

Ancaman 

Dampak Bisnis 

Not 
 Critical  

20 

Low  
Critical  

40 

Medium 
Critical  

60 

High  
Critical  

80 

Very  
High  

Critical 100 

Medium 
 0,5 

Low  
10 

Medium 
 20 

Medium 
 30 

Medium 
 40 

Medium  
50 

High  
1,0 

Medium  
20 

Medium  
40 

High  
60 

High  
80 

High 
 100 

(Sumber : National Institute of Standards and Technology (NIST) :800-30) 
 

3) Menentukan apakah resiko yang timbul diterima atau masih diperlukan 

pengolahan resiko dengan menggunakan kriteria penerimaan resiko Untuk 

menentukan level risiko diperlukan nilai risiko untuk menentukan letak 

level dari masing-masing-masing aset yaitu dengan menggunakan 

perhitungan persamaan matematis berikut (Sarno, 2009). 

            Risk Value = NA x BIA x NT  .............................................................. (2.3) 

dimana: 

Risk Value = Nilai Risiko  

NA   = Nilai Aset 

BIA      = Nilai BIA 

NT  = Nilai Ancaman 

f) Identifikasi dan evaluasi pilihan penanganan resiko 

Langkah ini menjelaskan bahwa organisasi harus melakukan identifikasi dan 

evaluasi pilihan penanganan resiko. Maksud dari langkah ini adalah 

melakukan kegiatan identifkasi dan menentukan pilihan penanganan resiko 

jika resiko yang timbul tidak langsung diterima tetapi perlu dikelola lebih 

lanjut dengan menggunakan kriteria penerimaan yang telah ditentukan. 
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Langkahnya adalah mengidentifikasi atau menentukan pilihan pengolahan 

resikonya. Pilihan pengolahan resikonya dapat ditentukan sebagai berikut : 

1) Menerima resiko dengan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai 

2) Menerima resiko dengan menggunakan kriteria resiko yang telah 

ditetapkan 

3) Menerima resiko dengan mentransfer resiko kepada pihak ketiga 

(Asuransi, vendor, supplier, atau pihak tertentu). 

g) Memilih konrol objektif dan kontrol . 

Pemilihan kontrol keamanan mengacu kepada tabel kontrol keamanan dalam 

dokumen ISO/IEC 27001 (Annex A) yang panduan implementasinya lebih 

detail dijelaskan pada dokuemen ISO 27002. Kontrol keamanan memiliki 

Kontrol Objektif dan Kontrol. Implementasi Objektif Kontrol dan Kontrol 

dapat mereferensi ke standar ISO17799/27002:2005 yang dapat dilihat lebih 

detail pada dokumen ISO/IEC 27002 (ISO/IEC, ISO/IEC 27001 Information 

security management system - Requirements, 2005) (Sarno, 2009).  

  ISO/IEC 27002:2005 mendefinisikan 11 (sebelas) klausul, 39 

Objektif Kontrol dan 133 Kontrol yang dapat diterapkan untuk membangun 

sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) (ISO/IEC, ISO/IEC 27001 

Information security management system - Requirements, 2005). (Sarno, 

2009).  Klausul-klausul tersebut antara lain: 

1) Kebijakan Keamanan (Security Policy)- Klausul 5 

2) Organisasi Keamanan Informasi (Organization Of Information Security)- 

Klausul 6 

3) Manajemen Aset (Asset Management) – Klausul 7 
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4) Pengamanan terhadap SDM (Human Resources Security)- Klausul 8 

5) Keamanan Fisik dan Lingkungan (Physical and Environmental Security)- 

Klausul 9 

6) Komunikasi dan Manajemen Operasional (Communication & Operation 

Management) – Klausul 10 

7) Kontrol Akses (Access Control)- Klausul 11 

8) Akuisisi Sistem Informasi, Pembangunan dan Pemeliharaan (Information 

System Acquition, Development and Maintenance)- Klausul 12 

9) Manajemen Insiden Keamanan Informasi (Information Security Incident 

Management) – Klausul 13  

10) Manajemen Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Management) – 

Klausul 14 

11) Kesesuaian (Complience) – Klasul 15 

2. SMKI Implementasi (Do)  

a. Membuat rencana untuk penanganan resiko 

Dalam implementasi dan operasional SMKI penanganan resiko penting 

dilakukan karena untuk mengetahui seberapa penting keamanan informasi 

dalam sebuah perusahaan. Dalam melakukan rencana implementasi 

penanganan resiko dibutuhkan 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu : 

1) Mendefinisikan metode penilaian resiko 

2) Identifikasi aset 

3) Identifikasi resiko 

4) Menilai resiko 

5) Identifikasi kontrol  
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b. Mengimplementasikan rencana kontrol keamanan 

Implementasi kontrol keamanan merupakan hal yang vital dalam SMKI. 

kontrol tersebut merupakan implementasi dari sistem keamanan yang disusun 

dalam SMKI dengan tujuan untuk menurunkan tingkat resiko yang harus 

diterima oleh organisasi jika terjadi kegagalan keamanan informasi sampai 

pada level yang bisa ditoleransi oleh organisasi. Beberapa persyaratan yang 

harus diprerhatikan oleh organisasi antara lain : 

1) Kontrol keamanan yang dipiih harus benar-benar sesuai dan memenuhi 

kebutuhan organisasi. 

2) Kontrol keamanan yang dipilih merupakan penilaian resiko (Risk 

Asessment) yang dilakukan oleh organisasi terhadap aset yang dimiliki.  

3) Kontrol keamanan yang diterapkan harus diukur keefektifitasannya untuk 

mengetahui apakah telah sesuai dan dapat memenuhi objektif kontrol 

yang telah ditetapkan. 

c. Menentukan metode pengukuran keefektifitasan kontrol keamanan 

Langkah menentukan metode pengukuran efektifitas kontrol keamanan ini 

meliputi : 

1) Menentukan subjek yang akan diukur, mencakup : objektif kontrol dan 

kontrol keamanan 

2) Menentukan ukuran atau satuan ukuran, mencakup : satuan jumlah dan 

satuan prosentase. 

3) Menentukan kriteria/ kategori keefektifitasan . 

d. Mengelola operasi dan penyebaran ISMS 
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Langkah-langkah dalam tahapan mengelola dan mengeperasionalkan SMKI 

adalah melaksanakan proses Plan-Do-Check-Act (PDCA). Secara umum hal 

penting yang dilakukan dalam tahapan ini mencakup hal-hal berikut. 

1) Menjalankan penanganan resiko SMKI berdasarkan kontrol yang telah 

dipilih 

2) Selalu memelihara daftar ancaman (threat) dan kelemahan (vulnerability) 

terhadap SMKI 

3) Mengoperasional SMKI 

e. Mengimplementasikan prosedur dan intruksi kerja 

Tahap ini organisasi harus mengimplementasikan hasil dokumen operasional 

yang telah dibuat seperti prosedur keamanan informasi dan instruksi kerja. 

3.   SMKI Monitoring (Check) 

a. Monitoring dan tinjauan ISMS 

Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan SMKI dengan 

memperhatikan 10 subjek utama (Critical Success Factor) 

b. Mengukur efektifitas kontrol keamanan yang digunakan 

Tahapan ini merupakan implementasi klausul 4.2.3.c dalam ISO/IEC 27001 

yang dilakukan untuk peninjuan ulang efektifitas kontrol keamanan yang 

dioilih oleh organisasi. Pengukuran yang dilakukan mencakup langkah-

langkah berikut. 

1) Identiikasi kontrol keamanan yang akan diukur 

2) Bagaimana cara pengukurannya 

3) Berapa kali pengukuran yang akan dilakukan 

4) Ukuran efektifitas yang didefinisikan  
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5) Identifikasi data pengukuran yang akan diambil analisa dan buat prosedur 

pelaporannya 

6) Pelaksanaan pengukuran 

c. Melaksanakan pengukuran ISMS dalam operasi 

Model kedewasaan SMKI akan membantu organisasi dalam menentukan 

seberapa manfaatkah (berdayaguna) dan bagaimana kesusaian SMKI yang 

telah diterapkan terhadap apa yang telah diharapkan.  

d. Melaksanakan audit internal 

Audit merupakan proses atau aktivitas yang sistematik, independen dan 

terdokumentasi untuk menemukan suatu bukti-bukti dan dievaluasi secara 

objektif untuk menentukan apakah telah memenuhi kriteria pemeriksaan 

(Audit) yang telah ditetapkan.  

e. SMKI Pemeliharaan (Act)  

a. Menerapkan dan memasukkan ke dalam praktek perbaikan identifikasi 

b. Melaksanakan tindakan korektif dan pencegahan 

c. Berkomunikasi dengan semua  pihak yang terkait dan berkepentingan dalam 

meningkatkan efektivitas ISMS (ISO/IEC, ISO/IEC 27001 Information 

security management system - Requirements, 2005) (Sarno, 2009) 

2.3 Standard ISO:IEC 27002:2005 Code Of Practice for ISMS 

ISO/IEC 27002 berisi panduan yang menjelaskan contoh penerapan 

keamanan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk kontrol tertentu agar 

mencapai sasaran kontrol yang ditetapkan. Bentuk-bentuk kontrol yang disajikan 
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seluruhnya menyangkut 11 area pengamanan sebagaimana ditetapkan dalam 

ISO/IEC 27001. 

  ISO/IEC27002 tidak mengharuskan bentuk-bentuk kontrol yang tertentu 

tetapi menyerahkan kepada pengguna untuk memilih dan menerapkan kontrol 

yang tepat sesuai kebutuhannya, dengan mempertimbangkan hasil kajian risiko 

yang telah dilakukannya. Pengguna juga dapat memilih kontrol di luar daftar 

kontrol yang dimuat standar ini sepanjang sasaran kontrolnya dipenuhi. (ISO/IEC, 

ISO/IEC 27002 Code of practice for Information Security Management, 2007) 

  ISO 27002:2005 memiliki 133 kontrol dan 11 klausul yang terdaftar 

antara lain : 

1. Security Policy. 

2. Organizing Information Security. 

3. Asset Management. 

4. Human Resources Security. 

5. Physical and Environmental Security. 

6. Communications and Operations Management. 

7. Access Control. 

8. Information Systems Acquisition, Development and Maintenance. 

9. Information Security Incident Management. 

10. Business Continuity Management. 

11. Compliance. 

2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standart Operational Procedure (SOP) adalah dokumen yang berisi 

langkah-langkah yang memuat prosedur secara rinci, tahap demi tahap dan secara 
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sistematis  yang harus dilakukan dalam kegiatan rutin atau berulang-ulang dalam 

kegiatan sebuah organisasi. SOP juga dilengkapi dengan referensi, lampiran, 

formulir, diagram dan alur kerja (flow chart ).SOP sering juga disebut sebagai 

manual SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan 

mengevaluasi suatu pekerjaan. Implementasi SOP yang baik, akan menunjukkan 

konsistensi hasil kinerja, hasil produk dan proses pelayanan yang mengacu pada 

kemudahan pengguna (Tathagati, 2014). Di dalam sebuah prosedur, harus terdapat 

unsur-unsur sebagai berikut. 

1. Judul 

2. Fungsi/ Unit kerja prosedur yang bertanggung jawab 

3. Fungsi/ Unit kerja yang terkait dalam prosedur 

4. Tujuan prosedur 

5. Lingkup aktifitas yang dicakup dalam prosedur tersebut 

6. Rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur tersebut 

7. Indikator dan ukuran keberhasilan pelaksanaan proses dalam prosedur 

8. Definisi istilah dan akronim yang digunakan dalam pembuatan prosedur 

9. Dokumen terkait atau lampiran-lampiran 

10. Siapa yang menyiapkan prosedur 

11. Siapa yang memeriksa dan menyetujui prosedur 

12. Tanggal pengesahan 

Langkah-langkah dalam menyusun SOP dapat dilihat dalam  Gambar 2.4. 
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Wawancara dengan pekerja 
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Prosedur disahkan oleh pejabat 
yang berwenang

Apakah prosedur 
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Tidak
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Tidak

 

Gambar 2.4. Diagram Alir Penyusunan SOP 

Penyusunan prosedur biasanya diawali dengan pembuatan diagram alir 

(flowchart) . diagram alir biasanya dibuat di awal untuk kemudian direvisi dan 

dikembangkan berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan para pengguna 

dan pihak yang terlibat. (Tathagati, 2014). Diagram alir bisa dijadikan prosedur 

tersendiri atau menjadi lampiran  narasi prosedur. Simbol-simbol pada diagram 

alir dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel. 2.7. Simbol pada Diagram Alir 

No Simbol Nama Fungsi 

1  

 

Terminal  Memulai dan mengakhiri 
sebuah proses 

2  

 

Proses  Aktivitas yang dilakukan 
sebuah fungsi / unit kerja/ 
jabatan , bisa berupa 
kegiatan atau perhitungan. 
Proses ini menghasilkan 
barang, jasa, konsep, 
dokumen ,saran, dan 
sebagainya.  

3  

 

Keputusan  Menggambarkan proses 
pengambilan keputusan 
yang diambiloleh unit / 
kerja/ jabatan. Hasilnya bisa 
berupa “Ya” atau “Tidak”. 

4  

 

Dokumen  Data yang  berbentuk 
informasi, bisa bisa dalam 
bentuk dokumen tertulis 
atau file komputer. Bisa 
merupakan hasil sebuah 
proses, atau merupakan 
masukan proses. 

5  

 

Penghubung  Penghubung digunakan jika 
diagram alir tidak dapat 
ditampung dalam satu 
bagian atau satu halaman , 
menunjukkan 
penyambungan ke bagian 
lain atau halaman lain. 

6  

 

 

Anak Panah Menunjukkan arah aliran 
dari suatu kegiatan ke 
kegiatan lain, atau 
menunjukkan arah pilihan 
yang dapat diambil. 
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No Simbol Nama Fungsi 

7  

 

Masukan / 

Keluaran 

Masukan atau keluaran 
yang bukan berbentuk 
dokumen, data, barang, atau 
jasa.  

8  

 

Prosedur / 

Instruksi 

Kerja 

Menunjukkan prosedur / 
instruksi kerja yang sudah 
baku dan harus diikuti, 
dijadikan landasan atau 
ditindaklanjuti. 

 

2.5 Instruksi Kerja 

Instruksi kerja merupakan dokumen yang mengatur secara rinci dan jelas 

urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung. 

Di dalam dokumen instruksi kerja biasanya merinci langkah demi langkah urutan 

sebuah aktivitas yang bersifat spesifik atau bersifat teknis.  

Perbedaan mendasar antara prosedur dan instruksi kerja adalah pada ruang 

lingkup aktivitas yang diatur. Prosedur dibuat untuk mengatur sebuah proses atau 

aktivitas yang melibatkan banyak pihak serta menerangkan apa, krnapa, dimana, 

kapan, siapa dan bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan. Sedangkan instruksi 

kerja berlaku pada lingkup terbatas, seperti pada fungsi atau departemen tertentu, 

individu tertentu, peralatan tertentu, atau aktivitas tertentu  (misalnya 

menerangkan tentang rincian pelaksanaan satu aktifitas tertentu dalam prosedur) 

(Tathagati, 2014) 
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2.6 Penilaian Resiko (Risk Asessment) 

Penilaian Resiko (Risk Asessment) adalah langkah atau tahap pertama dari 

proses manajemen resiko. Penilaian resio bertujuan untuk mengetahui ancaman-

ancaman (threat) dari luar yang berpotensi menggangu keamanan informasi 

organisasi dan potensial kelemahan (vulnerability) yang mungkin dimiliki oleh 

informasi di organisasi (Sarno, 2009). Metode penilaian resiko terdiri dari enam 

tahapan yaitu : 

1. Identifikasi Aset 

2. Identifikasi ancaman (threat) 

3. Identifikasi Kelemahan (vulnerability) 

4. Menentukan kemungkinan ancaman 

5. Analisa dampak 

6. Menentukan nilai resiko 

2.7 Asessment Kontrak Kinerja (ICR) 

Assessment kontrak kinerja pada ICR adalah landasan penilaian kontrak 

kinerja PT PJB untuk setiap unit yang dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi 

suatu perusahaan saat ini dengan menghasilkan nilai maturity di tiap semester. 

Asessmen ICR PT PJB di bagi menjadi dua bagian yaitu Asessment Kinerja 

Proses dan Assessment Kinerja Hasil. Assessment kinerja proses merupakan 

landasan penilaian yang berupa nilai maturity level untuk setiap semester, 

sedangkan Assessment kinerja hasil merupakan landasan penilaian yang berupa 

nilai yang berasal dari KPI (Key Performance Index) dan menghasilkan nilai 

target yang ingin dicapai oleh ICR (Putranto, 2013). 
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2.8 Information Capital Readiness (ICR) 

Menurut PT PJB (2012), ICR merupakan suatu penilaian kontrak kinerja 

kesiapan informasi yang dimiliki oleh PT PJB yang mengatur masalah teknologi 

informasi  dalam mengelola infrastructure, dan bussiness process management 

untuk keberlangsungan proses bisnisnya. Infrastructure menjelaskan tentang 

ketersediaan layanan dan kesiapan infrastruktur. Bussiness Process Management 

menjelaskan tentang peningkatan kompetensi pengguna dan konsistensi pengguna 

aplikasi TI (Putranto, 2013).  

 

 


