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LAMPIRAN A 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN  

  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Teknik Informatika 

Institut Teknologi Sumatera yang bernama Gisella Al Khumaira dengan judul 

“Penggunaan Process Assessment Model Untuk IT Security Assessment (Studi 

Kasus Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Institut 

Teknologi Sumatera)”.   

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan 

akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.   

  

  

 Lampung Selatan,     2020  

Tertanda  

  

  

(…………………….)  
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN  

  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Teknik Informatika 

Institut Teknologi Sumatera yang bernama Gisella Al Khumaira dengan judul 

“Penggunaan Process Assessment Model Untuk IT Security Assessment (Studi  

Kasus Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Institut 

Teknologi Sumatera)”.   

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan 

akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.   

  

  

 Lampung Selatan,     2020  

Tertanda  

  

  

(…………………….)  
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LAMPIRAN B 

WAWANCARA APO13 

 

Jabatan : programmer web 3 

 

 

1. Apakah UPT TIK ITERA telah menentukan ruang lingkup dan batas batas sistem 

manajemen keamanan informasi (SMKI) sesuai dengan kebijakan kampus? dan 

sudahkah mempersiapkan pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang 

lingkup SMKI? 

Jawab : sudah ada, misalnya pembatasan database dan hak akses. untuk penerapan 

sesuai dengan arahan dari rektor. 

 

2. Sudahkah UPT TIK ITERA menetapkan dan mengkomunikasikan peran dan 

tanggung jawab SMKI?  

Jawab : untuk peran dan tanggung jawab dibagi menjadi perorangan (per-

programmer), dan hak aksesnya masing masing. pengkomunikasiannya dengan 

cara rapat atau melalui group chat online. 

 

3. Apakah UPT TIK ITERA sudah memiliki dokumen pernyataan penerapan sistem 

manajemen keamanan informasi? 

Jawab : untuk dokumennya belum ada 

 

4. Sudahkah UPT TIK ITERA merumuskan rencana penanganan resiko keamanan 

informasi? 

Jawab : sesuai arahan ketua atau dibahas di rapat mingguan 

 

5. Bagaimana cara UPT TIK ITERA mempertahankan bagian dari arsitektur 

organisasi inventaris komponen solusi yang tersedia untuk mengelola resiko terkait 

keamanan? 
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Jawab : dengan cara backup di tempat yang berbeda 

6. Sudahkah UPT TIK ITERA mengembangkan proposal untuk 

mengimplementasikan rencana perawatan risiko keamanan informasi, didukung 

oleh kasus-kasus bisnis yang sesuai, yang mencakup pertimbangan pendanaan dan 

alokasi peran dan tanggung jawab? 

Jawab : sudah ada di dalam RAB 

 

7. Bagaimana cara yang digunakan untuk memberikan masukan pada pengembangan 

praktik manajemen dan solusi yang dipilih dari rencana perawatan risiko keamanan 

informasi? 

Jawab : dengan cara rapat, meminta masukan dari dosen yang lebih paham, dan 

diskusi. 

 

8. Apakah sudah mengintegrasikan perencanaan, desain, implementasi dan 

pemantauan prosedur informasi dan kontrol lain yang mampu memungkinkan 

pencegahan cepat, mendeteksi peristiwa keamanan dan respons terhadap insiden 

keamanan? 

Jawab : sudah, melalui firewall 

 

9. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen business cases (yang berisikan 

analisis dari nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan risiko dari rencana 

proyek)? 

Jawab : belum ada dokumennya 

 

10. Apakah UPT TIK ITERA sudah melakukan audit SMKI internal pada interval yang 

direncanakan? dan melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas SMKI ? 

Jawab : belum dilakukan audit berkala 

 

11. Apakah sudah melakukan tinjauan manajemen terhadap SMKI secara teratur untuk 

memastikan bahwa ruang lingkupnya tetap memadai dan perbaikan dalam proses 

SMKI diidentifikasi? 

Jawab : meninjau SMKI secara teratur merupakan tanggung jawab individu 
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12. Apakah sudah melakukan pencatatan tindakan dan peristiwa yang dapat berdampak 

pada efektivitas atau kinerja SMKI? 

Jawab : belum ada pencatatan dalam hal tersebut 

 

 Lampung Selatan,     2020  

Tertanda  

  

  

(…………………….)  
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LAMPIRAN C 

WAWANCARA DSS05 

 

Jabatan : programmer web 1 

 

1. Apakah sudah mengkomunikasikan kesadaran perangkat lunak berbahaya 

(malware) dan menegakkan prosedur pencegahan dan tanggung jawab? 

Jawab : sudah menegakkan prosedur pencegahan dan tanggung jawab masing-

masing individu 

 

2. Apakah sudah menginstal dan mengaktifkan alat perlindungan perangkat lunak 

berbahaya pada semua fasilitas pemrosesan? 

Jawab : untuk alat perlindungan malware sudah terinstal 

 

3. Apakah UPT TIK ITERA sudah mendistribusikan semua perlindungan perangkat 

lunak secara terpusat menggunakan konfigurasi terpusat dan manajemen 

perubahan? 

Jawab : sudah 

 

4. Apakah sudah meninjau dan mengevaluasi informasi tentang potensi ancaman baru 

secara berkala? 

Jawab : sudah 

 

5. Apakah dilakukan penyaringan lalu lintas masuk, seperti email dan unduhan, untuk 

melindungi terhadap informasi yang tidak diminta? 

Jawab : sudah 

 

6. Apakah sudah melakukan pelatihan berkala tentang malware dalam penggunaan 

email dan internet (melatih pengguna untuk tidak menginstal perangkat lunak yang 

dibagikan atau tidak disetujui) ? 

Jawab : untuk pelatihan tentang malware sendiri belum dilakukan 
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7. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen kebijakan pencegahan perangkat 

lunak berbahaya (malware) ? 

Jawab : untuk dokumen kebijakan pencegahan malware belum ada 

 

8. Berdasarkan penilaian risiko dan persyaratan bisnis, apakah sudah membuat dan 

mempertahankan kebijakan untuk keamanan konektivitas? 

Jawab : sudah, tetapi untuk dokumennya belum ada 

 

9. Apakah sudah dilakukan untuk hanya mengizinkan perangkat yang diizinkan 

memiliki akses ke informasi organisasi dan jaringan organisasi dan 

mengkonfigurasikan perangkat ini untuk memaksa entri kata sandi? 

Jawab : sudah dilakukan 

 

10. Apakah sudah menerapkan mekanisme penyaringan jaringan, dengan kebijakan 

yang tepat untuk mengontrol lalu lintas keluar masuk? 

Jawab : sudah, misalnya seperti firewall  

 

11. Apakah sudah melakukan enkripsi informasi dalam perjalanan sesuai dengan 

klasifikasinya? 

Jawab : untuk enkripsi informasi belum dilakukan  

 

12. Apakah sudah merapkan protokol keamanan yang disetujui untuk konektivitas 

jaringan dan mengkonfigurasikan peralatan jaringan dengan cara yang aman? 

Jawab : sudah  

 

13. Apakah sudah melakukan penetration test berkala untuk menentukan kecukupan 

perlindungan jaringan, dan sudah di dokumentasikan? 

Jawab : sudah melakukan penetration test, tapi pendokumentasiannya belum ada 
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14. Apakah sudah melakukan pengujian berkala terhadap keamanan sistem untuk 

menentukan kecukupan perlindungan system? 

Jawab : sudah dilakukan setiap individu 

 

15. Apakah sudah mengkonfigurasikan sistem operasi dengan cara yang aman? 

Jawab : sudah  

 

16. Apakah sudah menerapkan mekanisme penguncian perangkat end-point? 

Jawab : sudah, menggunakan password setiap end-point 

 

17. Apakah sudah melakukan enkripsi informasi dalam penyimpanan sesuai dengan 

klasifikasinya? 

Jawab : belum dilakukan enkripsi informasi  

 

18. Apakah sudah mengelola akses dan kontrol jarak jauh, serta mengkonfigurasikan 

jaringan dengan cara yang aman? 

Jawab : sudah 

 

19. Apakah sudah menerapkan penyaringan lalu lintas jaringan pada perangkat end-

point? 

Jawab : sudah  

 

20. Apakah sudah menerapkan perlindungan integritas sistem, memberikan 

perlindungan fisik perangkat end-point, serta membuang perangkat end-point 

dengan aman? 

Jawab : melindungi integritas sistem sudah dilakukan, kalau untuk perlindungan 

fisik dan membuang secara aman belum dilakukan 

 

21. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen kebijakan keamanan untuk perangkat 

end-point? 

Jawab : dokumennya belum ada 
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22. Apakah sudah menjaga hak akses pengguna sesuai dengan fungsi bisnis dan 

persyaratan? 

Jawab : sudah 

 

23. Apakah sudah mengidentifikasi semua kegiatan pemrosesan informasi dengan 

fungsional, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa semua peran 

definisikan secara konsisten, termasuk peran yang ditentukan oleh bisnis di dalam 

aplikasi proses bisnis? 

Jawab : sudah 

 

24. Apakah sudah mengotentikasi semua akses ke aset informasi berdasarkan 

klasifikasi keamanannya, berkoordinasi dengan unit bisnis yang mengelola 

otentikasi dalam aplikasi yang digunakan dalam proses bisnis untuk memastikan 

bahwa kontrol otentikasi telah dikelola dengan baik? 

Jawab : sudah 

 

25. Apakah sudah mengelola semua perubahan untuk hak akses (pembuatan, 

modifikasi, dan penghapusan) agar berlaku pada waktu yang tepat hanya 

berdasarkan transaksi yang disetujui dan didokumentasikan yang disahkan oleh 

individu manajemen yang ditunjuk? 

Jawab : sudah 

 

26. Apakah sudah memisahkan dan mengelola akun pengguna istimewa? 

Jawab : sudah 

 

27. Apakah sudah melakukan tinjauan manajemen secara teratur terhadap semua akun 

dan hak istimewa terkait? 

Jawab : sudah 
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28. Apakah sudah memastikan bahwa semua pengguna (internal, eksternal dan 

sementara) dan aktivitas mereka pada sistem TI (aplikasi bisnis, infrastruktur TI, 

operasi sistem, pengembangan dan pemeliharaan) dapat diidentifikasi secara unik 

(Secara unik mengidentifikasi semua kegiatan pemrosesan informasi oleh 

pengguna)? 

Jawab : sudah 

 

29. Apakah sudah menjaga jejak audit atas akses ke informasi yang diklasifikasikan 

sangat sensitif? 

Jawab : sudah 

 

30. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen hak akses pengguna yang disetujui, 

dan hasil ulasan akun pengguna dan hak istimewa? 

Jawab : dokumennya belum ada 

 

31. Apakah sudah mengelola permintaan dan pemberian akses ke fasilitas komputasi? 

Jawab : sudah 

 

32. Apakah sudah memastikan profil akses tetap terkini, akses basis ke situs TI (ruang 

server, bangunan, area atau zona) pada fungsi dan tanggung jawab pekerjaan? 

Jawab : sudah 

 

33. Apakah sudah memantau semua titik masuk ke situs TI, serta mendaftarkan semua 

pengunjung (termasuk kontraktor dan vendor) ? 

Jawab : sudah 

 

34. Apakah sudah menginstruksikan semua personel untuk menampilkan identifikasi 

yang terlihat setiap saat, dan mencegah penerbitan kartu identitas atau lencana 

tanpa otorisasi yang tepat? 

Jawab : sudah 
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35. Apakah sudah mengharuskan pengunjung untuk dikawal setiap saat saat berada di 

lokasi (jika seorang individu yang tidak didampingi dan tidak dikenal yang tidak 

mengenakan identifikasi staff diidentifikasi, beri tahu petugas keamanan)? 

jawab : belum, tidak ada pengawalan untuk seseorang yang bukan staff 

 

36. Apakah sudah membatasi akses ke situs TI sensitif dengan menetapkan batasan 

perimeter, seperti dinding, dan perangkat keamanan pada pintu interior dan 

eksterior (pastikan bahwa perangkat merekam entri dan memicu alarm jika terjadi 

akses tidak sah)? 

Jawab : untuk pembatasan sudah dilakukan, misalnya dinding dinding pembatas, 

pintu untuk pembatas, namun kalau untuk alarmnya belum ada 

 

37. Apakah sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan fisik secara berkala? 

Jawab : sudah 

 

38. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen permintaan akses yang disetujui dan 

akses log ke situs TI? 

Jawab : ada surat izin peminjaman ruang e-learning 

 

39. Apakah sudah menetapkan prosedur untuk mengatur penerimaan, penggunaan, 

penghapusan, dan pembuangan formulir khusus input dan output, di dalam dan 

diluar organisasi? 

Jawab : sudah 

 

40. Apakah sudah menetapkan hak akses untuk dokumen sensitif dan perangkat 

keluaran, menyeimbangkan risiko dan persyaratan bisnis? 

Jawab : sudah 

 

41. Apakah sudah menetapkan inventaris dokumen sensitif dan perangkat output, dan 

melakukan rekonsiliasi rutin? 

Jawab : untuk inventaris dan rekonsilasi sudah dilakukan 
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42. Apakah sudah menetapkan perlindungan fisik yang sesuai atas bentuk khusus dan 

perangkat sensitif? 

Jawab : sudah 

 

43. Apakah sudah menghancurkan informasi sensitif dan melindungi perangkat 

keluaran (mis., pembongkaran media elektronik, penghancuran fisik perangkat 

memori, membuat shredder atau keranjang kertas terkunci untuk menghancurkan 

formulir khusus dan kertas rahasia lainnya)? 

Jawab : sudah 

 

44. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen inventarisasi dokumen dan perangkat 

sensitif, serta akses hak istimewa? 

Jawab : dokumennya belum ada 

 

45. Apakah sudah mencatat kejadian terkait keamanan yang dilaporkan oleh alat 

pemantauan keamanan infrastruktur, yang mengidentifikasi tingkat informasi yang 

akan direkam berdasarkan pertimbangan risiko? 

Jawab : sudah 

 

46. Apakah sudah menentukan dan mengomunikasikan sifat dan karakteristik potensi 

insiden yang terkait keamanan sehingga mereka dapat dengan mudah dikenali dan 

dampaknya dipahami untuk memungkinkan respons yang sepadan? 

Jawab : sudah ditentukan 

 

47. Apakah sudah meninjau log peristiwa secara berkala untuk kemungkinan insiden? 

Jawab : sudah, dilakukan setiap individu 

 

48. Apakah sudah memelihara prosedur pengumpulan bukti sesuai dengan aturan bukti 

forensik lokal dan pastikan bahwa semua staf mengetahui tentang persyaratan? 

Jawab : sudah 
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49. Apakah sudah memastikan bahwa tiket insiden keamanan dibuat tepat waktu ketika 

pemantauan mengidentifikasi potensi insiden keamanan? 

Jawab : sudah 

 

50. Apakah UPT TIK ITERA memiliki dokumen log peristiwa keamanan beserta 

karakteristik insiden keamanan, dan tiket insiden keamanan? 

Jawab : untuk dokumennya sendiri belum ada 

 

 

 

 

 Lampung Selatan,     2020  

Tertanda  

  

  

(…………………….)  
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LAMPIRAN D 

SURAT IZIN PEMINJAMAN RUANG E-LEARNING 
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LAMPIRAN E 

Rencana Strategis UPT TIK ITERA 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xZ92hz3U_v12r76Kc7KrSBwZvBfU8qT

W?usp=sharing 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1xZ92hz3U_v12r76Kc7KrSBwZvBfU8qTW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xZ92hz3U_v12r76Kc7KrSBwZvBfU8qTW?usp=sharing

