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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penggunaan teknologi informasi dalam proses tata kelola 

dipercaya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan 

tinggi. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003, ditegaskan agar mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan dengan menggunakan elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan 

efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem 

manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 

mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. IAIN Salatiga sebagai 

salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai 

instansi pemerintahan bidang pendidikan tak terlepas dari inpres 

tersebut. 

PTKIN dituntut untuk menerapkan Good University Governance 

(GUG). Peran dan fungsi TI dalam aktivitas perguruan tinggi baik dalam 

menerapkan tri dharma perguruan tinggi maka tata kelola Teknologi 

Informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan 

perguruan tinggi. 

Kominfo mengeluarkan Permen No.41/PER/MEN.KOMINFO 

/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Nasional, dan Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan 

Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk memperoleh best 

practices pada tata kelola teknologi informasi di IAIN Salatiga diperlukan 

pedoman pemeriksaan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan 

karakteristik lembaga.  

B. Dasar Hukum 

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 

41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola 

Informasi dan Komunikasi Nasional. 

C. Tujuan 

Pedoman Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan batasan 

dan panduan kepada Satuan pemeriksaan intern (SPI) dalam memeriksa 

tata kelola teknologi informasi pada PTKIN, untuk memberi keyakinan 

bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki hubungan yang sangat 

erat bagi pencapaian tujuan organisasi. 

D. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 

1.  Perencanaan Strategis TI 

2.  Manajemen Resiko TI 

3.  Manajemen Aset 

4.  Keamanan TI  

5.  Perubahan 
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BAB II. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN TI 

A. Obyek Pemeriksaan TI 

Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 

Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola 

Informasi dan Komunikasi Nasional, maka yang menjadi entitas tata 

kelola teknologi informasi meliputi: 

1. Unit pelayanan yang menggunakan Teknologi Informasi, yaitu 

pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama 

melaksanakan berbagai kegiatan layanan. 

2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) yaitu unit 

kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

memelihara, melayani, mengawasi dan mengamankan penggunaan 

teknologi informasi. 

B. Metode Penilaian Hasil Pemeriksaan TI 

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk penilaian. Setiap 

point pertanyaan yang disebutkan dalam daftar checklist pemeriksaan 

diberi skor 0 sampai dengan 5. Terhadap skoring ini dilakukan laporan 

hasil pemeriksaan sebagai berikut: 

1. Temuan 

Temuan hasil pemeriksaan disampaikan atas item-item pertanyaan 

dalam daftar checklist yang nilainya di bawah lima dan diberikan 

rekomendasi untuk mencapai nilai diatasnya atau nilai tertinggi (5) 

Contoh: 

No Pemeriksaan Temuan Saran Tindak Lanjut 

1 
Perencanaan 
Strategis 

Perencanaan strategis 
masih dalam tahap 
perencanaan 

Segera diterapkan 
penggunaan 

  

Perencanaan strategis 
tidak menggunakan 
alat bantu analisa yang 
memadai 

Perbaiki dan kaji ulang 
renstra dengan menggunakan 
alat bantu yang memadai 
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2. Penilaian Pemeriksaan 

Penilaian pemeriksaan (NP) adalah penghitungan jumlah skor hasil 

pemeriksaan (SP) di bagi skor maksimal (SM) yang harus dicapai 

dikalikan 100%. 

Dengan rumus penilaian: 

NP= SP/SM x 100% 

Contoh: Nilai Perencanaan 

Strategis: Skor Pemeriksaan = 30 

Skor Maksimal = 65 

Nilai Pemeriksaan (NP) = (30/65) x 100% 

Nilai Pemeriksaan Perencanaan Strategis = 46% 

 

Dari hasil nilai yang diperoleh kemudian diberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

 

No Nilai Pemeriksaan Rekomendasi 

1 0–50% 

Perbaikan/Revisi total Tata Kelola TI yang 
dinilai (dalam contoh di atas adalah revisi 
Perencanaan strategis) 

   

2 51–99% 
Perbaikan/Revisi sesuai dengan hasil 
temuan 

   
3 100% Pertahankan 

    
 

3. Evaluasi dan Penarikan kesimpulan Umum Tata Kelola TI Evaluasi   

Umum adalah penilaian yang diberikan atas pelaksanaan tata kelola 

teknologi informasi. Penilaian ini diperoleh dengan menjumlahkan 

nilai pemeriksaan (∑NP) di bagi total nilai yang harus diperoleh (∑TN) 

dikali 100%. 

Rumus evaluasi umum adalah 

 

  ∑NP 

Evaluasi Umum =   X 100% 
 ∑TN 
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Dari hasil evaluasi umum, selanjutnya diberikan rekomendasi sesuai 

dengan tingkat capaian penilaian, sebagai berikut: 

No 
Penialain Umum Tata 

Kelola Kesimpulan 
Saran 

Rekomendasi 
    

1 0–50% 

Tata Kelola belum 
dilaksanakan 
dengan baik 

Segera menerapkan tata 
kelola teknologi 
informasi sesuai dengan 
peraturan perundangan 
yang berlaku 

    

 51 – 79% 

Tata Kelola telah 
dilaksanakan 
namun belum 
maksimal 

Segera dilaksanakakan 
perbaikan pada bidang 
tata kelola sesuai hasil 
temuan pemeriksaan 

    

 80 – 100% 

Tata Kelola 
teknologi 
Informasi telah 
baik 

Sempurnakan 
pelaksanaan tata kelola 
TI sebagaimana hasil 
temuan dan 
pertahankan. 
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BAB III. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

A. Pemeriksaan Perencanaan Strategis TI 

Pemeriksaan terhadap perencanaan strategis TI adalah proses 

yang dilakukan terhadap arah pengembangan dan penerapan TI. 

Adappun prosedur pemeriksaan perencanaan strategis adalah sebagai 

berikut. 

1. Dapatkan dokumen perencanaan strategis teknologi informasi 

2. Dapatkan dokumen struktur organisasi Perguruan Tinggi (PTKIN) 

3. Dapatkan dokumen RKAKL PTKIN 

4. Dapatkan dokumen, data atau informasi tentang pengembangan 

teknologi informasi yang telah dilaksanakan, dan komparasikan 

dengan dokumen Renstra TI, buat evaluasi atas pengembangan yang 

telah dilaksanakan. 

5. Periksa ruang lingkup pengembangan TI pada dokumen 

Perencanaan Strategis TI dan komparasikan dengan Struktur 

Organisasi PTKIN, buat catatan kesesuaian/ketidaksesuaian. 

6. Periksa inisiatif (rencana) kegiatan yang terdapat pada dokumen 

RKAKL dan komparasikan dengan Dokumen Renstra TI, buat 

catatan kesesuaian/ketidaksesuaian. 

7. Tuangkan dalam hasil pemeriksaan, buat simpulan dan 

rekomendasi 

B. Pemeriksaan Manajemen Risiko TI 

Pemeriksaan terhadap manajemen resiko adalah pemeriksaan 

pengelolaan resiko yang timbul dalam operasionalisasi layanan TI. 

Sasaran pemeriksaan ini adalah pengelolaan dan resiko bawaan yang 

ditimbulkan oleh kelemahan-kelemahan perangkat keras dan perangkat 

lunak. Adapun prosedur pemeriksaan manajemen resiko TI adalah: 

1. Dapatkan   dokumen   penilaian   resiko   layanan   teknologi 

informasi 

2. Dapatkan dokumen tentang catatan resiko-resiko layanan teknologi 

informasi 
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3. Dapatkan dokumen standar operasional prosedur penanganan 

resiko 

4. Periksa metode penilaian resiko dalam dokumen penilaian resiko 

5. Periksa kelengkapan ruang lingkup manajemen resiko. 

6. Tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan buat simpulan dan 

rekomendasi. 

C. Pemeriksaan Manajemen Aset TI 

Pemeriksaan manajemen aset TI dilakukan terhadap tata kelola 

aset-aset yang berkaitan dengan pengelolaan aset Informasi, SDM, Fisik, 

Perangkat Lunak, Layanan dan Aset tak berwujud (intangible) 

menyangkut reputasi/kepercayaan terhadap layanan. Prosedur 

pemeriksaan manajemen asset TI dapat dilakukan dengan prosedur 

berikut. 

1. Dapatkan dokumen Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aset. 

2. Dapatkan dokumen catatan Aset yang meliputi: Aset Informasi, Aset 

Fisik, Aset Perangkat Lunak (software), Aset Layanan dan Aset tak 

berwujud (intangible asset). 

3. Dapatkan dokumen pemantauan aset. 

4. Dapatkan rencana perubahan/pembaharuan aset. 

5. Dapatkan catatan perkembangan pembaharuan aset. 

6. Periksa kelengkapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 

Aset, yang meliputi keenam aset di atas. 

7. Periksa kelengkapan catatan aset dalam dokumen pencatatan aset. 

8. Periksa catatan pementauan kinerja aset. 

9. Periksa perkembangan perubahan/pembaharuan aset. 

10. Tuangkan dalam hasil pemeriksaan, buat simpulan dan buat 

rekomendasi. 

D. Pemeriksaan Keamanan TI 

1. Pemeriksaan Keamanan Perangkat TI 

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan 

keamanan perangkat dari berbagai ancaman yang dapat 

mengakibatkan kerugian atau tidak optimalnya layanan TI. 
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Prosedur Pemeriksaan Perangkat 

a. Dapatkan dokumen kebijakan layanan TI. 

b. Dapatkan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) 

pengamanan perangkat. 

c. Dapatkan dokumen catatan akses ke fasilitas teknologi 

informasi. 

d. Periksa setiap langkah dalam SOP pengamanan perangkat. 

e. Periksa catatan akses ke fasilitas dan akses fisik perangkat yang 

dimiliki TI. 

f. Periksa penempatan perangkat pengelola informasi yang sangat 

penting dan sensitif. 

g. Periksa dokumen prosedur penghapusan dan penggunaan 

kembali perangkat yang sangat penting dan sensitif. 

h. Periksa dokumen prosedur penggunaan media penyimpanan 

data dan informasi yang bersifat portabel. (misal Hardisk 

eksternal, CD, Flashdisk, dll) 

i. Tuangkan hasil pemeriksaan, buat simpulan dan rekomendasi 

hasil pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan Keamanan Operasional TI 

Pemeriksaan terhadap keamanan operasional TI dilakukan 

terhadap operasionalisasi data dan informasi yang terdapat dalam 

berbagai aplikasi sistem informasi manajemen. 

Prosedur Pemeriksaan 

a. Dapatkan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) layanan 

operasional sistem informasi manajemen (aplikasi). 

b. Dapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan (Service Level 

Agreement/SLA) yang telah ditandatangani oleh setiap kepala 

satuan kerja pemilik layanan aplikasi sistem informasi 

manajemen. 

c. Dapatkan dokumen klasifikasi pengguna dan hak akses 

terhadap setiap sistem informasi manajemen yang ada. 

d. Dapatkan dokumen klasifikasi tingkat keamanan setiap 

informasi pada setiap sistem informasi manajemen. 
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e. Dapatkan dokumen manajemen resiko keamanan atas setiap 

aplikasi sistem informasi manajemen. 

f. Periksa prosedur penyelenggaraan layanan aplikasi sistem 

informasi manajamen. 

g. Periksa isi perjanjian tingkat layanan (SLA) setiap layanan 

aplikasi sistem informasi manajemen. 

h. Periksa klasifikasi tingkat keamanan setiap pengguna (misal 

Admin: Kerahasiaan=3, Integritas=3, dan Ketersediaan=3, user 

level 1: Kerahasiaan=2, integritas=3, ketersediaan=3, user biasa: 

Kerahasiaan=1, integritas=1 dan ketersediaan=3, dst) 

i. Periksa manajemen resiko atas tingkat keamanan pengguna. 

j. Periksa dokumen pemantauan penggunaan setiap aplikasi 

sistem informasi manajemen (user log). 

3. Pemeriksaan keamanan server dan jaringan 

Pemeriksaan terhadap keamanan server dan jaringan 

merupakan kegiatan untuk memeriksa keamanan akses fisik dan 

non fisik ke server dan perangkat jaringan. 

Prosedur pemeriksaan 

a. Dapatkan dokumen kebijakan pengaman atau prosedur 

standar (SOP) pengamanan ruang server dan jaringan. 

b. Dapatkan dokumen catatan sirkulasi orang yang 

memasuki ruang server 

c. Dapatkan dokumen tentang perangkat lunak yang 

melindungi akses ke server dan jaringan. 

d. Dapatkan dokumen catatan tentang aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen yang dilayani. 

e. Dapatkan dokumen akses ke server dari unit kerja pemilik 

aplikasi dan layanan internet. 

f. Dapatkan prosedur backup data, informasi dan aplikasi 

sistem informasi manajemen. 

g. Dapatkan dokumen pencatatan media backup dan 

sistematika backup. 
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h. Periksa prosedur pengamanan ruang server, pastikan 

bahwa prosedur tersebut memuat langkah-langkah 

pencatatan terhadap setiap personil yang memasuki ruang 

server. 

i. Periksa catatan tentang akses masuk dan keluar ruang 

server, pastikan bahwa setiap personil yang memasuki 

ruang server telah dicatat, nama, asal, tanggal masuk, jam 

masuk hari masuk, tujuan (kepentingan), jam keluar dan 

perangkat yang di bawa saat masuk dan keluar. 

j. Periksa sistem keamanan fisik server dan jaringan, 

pastikan ruang server telah dilengkapi dengan perangkat 

pengamanan yang maksimal (kunci/gembok) secara 

manual atau elektrik. Pastikan pula server dan jaringan 

telah diamankan dari bahaya bencana alam, seperti petir, 

kebakaran, banjir dan sejenisnya. 

k. Periksa sistem keamanan jaringan, pastikan terdapat 

perangkat lunak firewall berikut versinya yang telah di 

update. 

l. Periksa catatan update perangkat lunak keamanan 

jaringan (firewall, antivirus). 

m. Periksa dokumen catatan kendala dan permasalahan yang 

dihadapai pada jaringan lokal, pastikan bahwa setiap 

perangkat jaringan lokal (Modem, Switchub, akses point, 

kabel) selalu dipantau kinerjanya secara berkala. 

n. Periksa dokumen catatan kendala dan permasalahan 

perangkat jaringan lokal, pastikan bahwa setiap kendala 

dan permasalahan tercatat. 

o. Periksa solusi yang telah dilakukan terhadap 

permasalahan dan kendala pada jaringan lokal, pastikan 

bahwa solusi yang diberikan adalah yang terbaik, 

sementara, jangka waktu tertentu atau tidak memberi 

solusi berarti. 
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p. Periksa sistem pelaporan atas kendala dan permasalahan 

jaringan (lokal dan internet), pastikan bahwa pimpinan 

unit pelaksana teknis layanan TI selalu mengetahui dan 

memberikan rekomendasi yang tepat. 

q. Periksa dokumen pencatatan akses log ke server, pastikan 

bahwa setiap orang yang mengakses ke server baik secara 

langsung maupun secara jarak jauh (remote) tercatat 

dengan baik: Nama, Jabatan, tanggal akses, jam login 

akses, jam logout akses, tujuan (kepentingan) akses. 

r. Periksa konfigurasi sistem backup data server, pastikan 

bahwa setiap konfigurasi server dan basis data telah di 

backup. 

s. Periksa bahwa data dan aplikasi (SIM) telah dibackup 

secara realtime (sistem backup data dilakukan sebagai 

redundansi dari apilkasi yang sedang berjalan) 

t. Periksa prosedur backup data, pastikan bahwa data telah 

di backup secara periodik. 

u. Periksa sistem pengamanan backup data, pastikan bahwa 

perangkat backup data tersimpan dengan aman dan baik. 

v. Periksa dokumen pakta integritas dan perjanjian 

kerahasiaan, atas personil yang memilki hak askes 

terhadap data dan informasi sensitif serta akses server. 

w. Periksa sistem pengamanan akses aplikasi (SIM), pastikan 

setiap user menggunakan tingkat pengamanan maksimum 

(minimal 8 digit untuk password). 

x. Periksa prosedur penghentian akses, pastikan bahwa 

terdapat mekanisme penghentian akses atas pergantian 

tugas personil, personil yang telah terbukti melakukan 

kesalahan fatal dengan sengaja, dan personil yang tidak 

dapat bertugas lagi. 

y. Tuangkan dalam hasil pemeriksaan, buat simpulan hasil 

pemeriksaan dan rekomendasi 
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4. Pemeriksaan Perubahan Layanan TI 

Pemeriksaan terhadap pengelolaan perubahan adalah 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap tata kelola perubahan 

layanan TI. Perubahan-perubahan dapat berasal dari penyesuaian-

penyesuaian yang harus dilakukan berkaitan dengan kualitas 

layanan, dapat pula berasal atas permintaan pengguna layanan TI 

dari unit kerja pemilik aplikasi. Pemeriksaan ini dilaksanakan setiap 

saat diperlukan atau atas permintaan. 

Prosedur Pemeriksaan 

a. Dapatkan dokumen Standard Operating Procedure (SOP) 

perubahan layanan. 

b. Dapatkan    dokumen   catatan    perubahan    yang    telah 

dilaksanakan. 

c. Dapatkan dokumen permintaan perubahan yang berasal dari 

pengguna layanan. 

d. Dapatkan dokumen catatan keluhan/laporan berupa gangguan 

dan permasalahan layanan TI. 

e. Periksa langkah-langkah dalam SOP perubahan. 

f. Periksa catatan-catatan perubahan yang telah dilaksanakan. 

g. Periksa dokumen permintaan perubahan yang berasal dan 

bandingkan dengan catatan perubahan yang telah dilaksanakan. 

h. Bandingkan catatan perubahan dan dokumen catatan keluhan 

pengguna dan permasalahan. 
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BAB IV. PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

 

Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Rektor dan tembusannya kepada 

unit kerja terkait agar ditindaklanjuti. Laporan tersebut disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

A. Pendahuluan 

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, metode 

dan alasan lain sehingga pemeriksaan tata kelola teknologi informasi 

perlu dilaksanakan. 

B. Hasil Pemeriksaan 

Bab ini memaparkan hasil-hasil pemeriksaan yang diurutkan 

berdasarkan simpulan Umum Hasil Pemeriksaan, Penilaian 

Pemeriksaan dan Temuan pemeriksaan serta rekomendasi-

rekomendasi hasil pemeriksaan. 

C. Temuan dan Kesimpulan. 

Bab ini memaparkan hasil temuan, kesimpulan dan 

rekomendasi hasil pemeriksaan TI. 
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Lampiran 1. Checklist Pemeriksaan Perencanaan 

 

 

No. 

 

Pemeriksaan 

KONDISI  

Dokumen 
Pendukung 

Tidak 

diterapkan 

Dalam 

perencanaan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  Terdapat dokumen 
perencanaan strategis 
Teknologi Informasi 
yang masih berlaku 

    Dokumen 
Renstra TI 

2.  Dalam dokumen 
renstra TI telah 
menggunakan alat 
bantu (tool) analisis, 
seperti SWOT, Value 
Chain (rantai nilai), 

Diagram Mc Farlan 
(Mc Farlan Grid), 
frame work yang 
digunakan, dan alat 
bantu lain yang 
diperlukan. 

    Idem 

3.  Di dalam Rencana 
Strategis TI telah 
memperhatikan stake 
holders PTKIN 

    Idem 

4.  Di dalam perencanaan 
strategis termuat 
capaian 
pengembangan TI 
sebelumnya (analisis 
current system/as is) 

    Idem 

5.  Terdapat arsitektur 
bisnis organisasi 
PTKIN dalam Rencana 
Strategis TI 

    Idem 

6.  Terdapat arsitektur 
informasi dalam 
perencanaan strategis 
TI 

    Idem 

7.  Terdapat arsitektur 
aplikasi dan data 
(system informasi) 

    Idem 

8.  Terdapat arsitektur 
teknologi informasi 
saat ini (current 
condition/as is) dan 
yang akan datang (to 

be) 

    Idem 

9.  Arsitektur Informasi 
yang akan 
dikembangkan sesuai 

    Idem 



 
18 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga  

 
No. 

 
Pemeriksaan 

KONDISI  
Dokumen 
Pendukung 

Tidak 

diterapkan 

Dalam 

perencanaan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

dengan (mengacu 
pada) organisasi bisnis 
(arsitektur bisnis) 
PTKIN 

10.  Rencana 
Pengembangan 
Teknologi (perangkat 
keras) berdasarkan 
pada (untuk 
memenuhi) rencana 
pengembangan system 
informasi 

    Idem 

11.  Rencana strategis 

telah mengadopsi 
trend teknologi yang 
berkembang saat ini : 

 Mengadopsi tren 
cloud computing 

 Mengadopsi trend 
media social 

 Mengadopsi trend 
teknologi web 
(html5, broadnet 
/dapat diakses 
disemua gadget, 
system basis data) 

    Idem 

12.  Terdapat tahapan-
tahapan dalam 
rencana 
pengembangan 
aplikasi (perangkat 
lunak) dan teknologi 
perangkat keras (road 
map) 

    Idem 

13.  Terdapat pemilihan 
prioritas 
pengembangan system 
informasi (aplikasi) 
dalam road map 
teknologi 
informasi 

    Idem 
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Lampiran 2. Checklist Pemeriksaan Manajemen Resiko 

 

No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI 
Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  

Ada prosedur pengelolaan 

risiko     

SOP 

Pengelolan 

Resiko 

2.  

Risiko dikelola dengan metode 

penilaian yang konsisten     

Dokumen 

Risk 

Management 

3.  

Faktor dampak dari risiko 

diperhitungkan dalam metode 

penilaian risiko     Idem 

4.  

Faktor pengancam dari risiko 

terlibat dalam metode 

penilaian risiko     Idem 

5.  

Faktor kerentanan dari asset 

terlibat dalam metode 

penilaian risiko     Idem 

6.  

Faktor pengendalian yang 

sudah diterapkan terlibat 

dalam metode penilaian risiko     Idem 

7.  

Metode penilaian risiko 

mampu menggambarkan 

tingkat risiko terkait dengan 

penyelenggaraan layanan TI     Idem 

8.  

Telah dilakukan langkah 

pengendalian terhadap risiko- 

risiko yang harus 

dikendalikan     Idem 

9.  

Telah dilakukan pemantauan 

pada implementasi 

pengendalian terhadap risiko     Idem 

10.  

 Identifikasi risiko dibuat 

berdasarkan aset yang 

terkait dengan 

penyelenggaraan layanan: 

Resiko Aset Informasi 

 Resiko Aset Fisik 

 Resiko Aset SDM 

 Resiko Aset Perangkat 

Lunak (software)     Idem 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI 
Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

 Aset Tak berwujud 

(intangibel aset) 

11.  

Daftar identifikasi risiko 

diperbaharui secara berkala 

atau ketika terjadi perubahan 

atau penambahan aset     Idem 

12.  

Hasil identifikasi risiko 

dipantau untuk melihat 

kemungkinan perubahan 

risiko     Idem 
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Lampiran 3. Checklist Pemeriksaan Manajemen Aset 

No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  

Kebijakan pengelolaan 

keamanan perangkat     

Dokumen 

kebijakan 

Layanan TI 

2.  

Terdapat prosedur 

pengelolaan keamanan 

perangkat     

SOP 

Keamanan 

Perangkat 

3.  

Kebijakan atau prosedur 

pengelolaan keamanan 

perangkat telah diketahui 

oleh semua personil dalam 

penyelenggaraan layanan     

Bukti 

sosialisasi 

4.  

Perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting atau 

sensitif ditempatkan dengan 

aman dan dilindungi dengan 

perimeter keamanan yang 

cukup baik     

Hasil 

observasi 

5.  

Perlindungan perangkat 

pengolah informasi yang 

bersifat penting atau sensitive 

sudah sesuai atau sepadan 

dengan nilai risiko yang 

melekat pada perangkat 

tersebut     Idem 

6.  

Perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting atau 

sensitif hanya boleh diakses 

oleh pegawai tertentu 

diletakkan pada tempat 

khusus atau pusat data (data 

center)     

Dok. SOP 

akses data 

center 

7.  

Tempat khusus untuk 

perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif telah 

dilindungi dari potensi 

gangguan secara fisik, 

misalnya pencurian, 

kebakaran, banjir, dll     

Hasil 

Observasi 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

8.  

Tempat khusus untuk 

perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting atau 

sensitif sudah memenuhi 

spesifikasi lingkungan yang 

dibutuhkan oleh perangkat 

untuk bekerja, misalnya suhu 

dan tingkat kelembaban     

Hasil 

observasi 

9.  

Tempat khusus untuk 

perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting sudah 

dilengkapi dengan alat 

penangkal petir     

Hasil 

observasi 

10.  

Terdapat pengaturan tempat, 

lokasi atau posisi perangkat 

yang digunakan oleh pegawai 

ketika digunakan untuk 

mengakses informasi penting 

atau sensitif, misalnya 

komputer/laptop 

administrator sistem, dll     

Hasil 

Observasi 

11.  

Terdapat pengendalian akses 

fisik pada tempat khusus 

untuk perangkat pengolah 

informasi penting atau 

sensitif, diantaranya 

pendaftaran hak akses dan 

prosedur pengaksesan     

Dokumen 

Catan akses 

data senter  

12.  

Terdapat pencatatan terhadap 

setiap akses fisik yang 

dilakukan ke tempat khusus 

untuk perangkat pengolah 

informasi penting atau 

sensitif, diantaranya nama 

yang mengakses, waktu akses 

dan tujuan akses     

Dokumen 

catatan 

akses 

ruangan 

13.  

Pihak ketiga atau pihak lain 

yang membutuhkan akses 

fisik ke tempat khusus 

perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif selalu     idem 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

didampingi oleh pegawai yang 

memiliki hak akses 

14.  

Terdapat pengaturan 

pengamanan perangkat yang 

digunakan pegawai untuk 

bekerja, misalnya dengan 

penerapan autentikasi     idem 

15.  

Terdapat pengaturan 

pengamanan perangkat yang 

digunakan pegawai untuk 

bekerja, ketika ditinggalkan 

atau sedang tidak digunakan, 

misalnya dengan mengunci 

layar komputer otomatis atau 

mematikan komputer     

Dokumen 

Peraturan 

pengamanan 

fisik 

16.  

Terdapat pencatatan terhadap 

setiap akses fisik yang 

dilakukan oleh pengguna ke 

fasilitas-fasilitas layanan yang 

disediakan, misalnya akses ke 

ruang pelatihan, 

laboratorium, dll     

Dokumen 

catatan 

akses 

ruangan 

17.  

Terdapat pencatatan akses 

fisik yang dilakukan oleh 

pengguna ke fasilitas-fasilitas 

layanan yang disediakan, 

sudah memuat nama 

pengguna, waktu akses dan 

tujuan mengakses     idem 

18.  

Perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif sudah 

disanitasi sebelum 

dihapuskan, dibuang atau 

digunakan kembali     

Dokumen 

catatan 

penghapusa

n data dan 

Informasi 

19.  

Terdapat pengaturan untuk 

membatasi penggunaan 

media penyimpanan portable 

pada perangkat pengolah 

informasi penting atau 

sensitif     

Dokumen 

Peraturan 

pengamanan 

fisik 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

20.  

Ada pengaturan untuk 

penghapusan informasi yang 

disimpan pada media 

penyimpanan portable jika 

sudah tidak digunakan      

21.  

Telah diterapkan 

pengendalian keamanan 

informasi yang sesuai untuk 

informasi penting atau 

sensitif yang disimpan pada 

media penyimpanan portable, 

misalnya informasi yang 

memiliki tingkat kerahasiaan 

tinggi harus disandikan 

(enkripsi)     

Dokumen 

Peraturan 

pengamanan 

fisik 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
25 Pedoman Pemeriksaan Tata Kelola Teknologi Informasi 

Lampiran 4. Checklist Pemeriksaan Keamanan 

 

No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  

kebijakan pengelolaan 

keamanan perangkat     

Dokumen 

kebijakan 

Layanan TI 

2.  

Terdapat prosedur 

pengelolaan keamanan 

perangkat     

SOP 

Keamanan 

Perangkat 

3.  

Kebijakan atau prosedur 

pengelolaan keamanan 

perangkat telah diketahui 

oleh semua personil dalam 

penyelenggaraan layanan     

Bukti 

sosialisasi 

4.  

Perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting atau 

sensitif ditempatkan dengan 

aman dan dilindungi dengan 

perimeter keamanan yang 

cukup baik     

Hasil 

observasi 

5.  

Perlindungan perangkat 

pengolah informasi yang 

bersifat penting atau sensitive 

sudah sesuai atau sepadan 

dengan nilai risiko yang 

melekat pada perangkat 

tersebut     idem 

6.  

Perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting atau 

sensitif hanya boleh diakses 

oleh pegawai tertentu 

diletakkan pada tempat 

khusus atau pusat data (data 

center)     

Dok. SOP 

akses data 

center 

7.  

Tempat khusus untuk 

perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif telah 

dilindungi dari potensi 

gangguan secara fisik, 

misalnya pencurian, 

kebakaran, banjir, dll     

Hasil 

Observasi 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

8.  

Tempat khusus untuk 

perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting atau 

sensitif sudah memenuhi 

spesifikasi lingkungan yang 

dibutuhkan oleh perangkat 

untuk bekerja, misalnya suhu 

dan tingkat kelembaban     

Hasil 

Observasi 

9.  

Tempat khusus untuk 

perangkat pengolah informasi 

yang bersifat penting sudah 

dilengkapi dengan alat 

penangkal petir     

Hasil 

Observasi 

10.  

Terdapat pengaturan tempat, 

lokasi atau posisi perangkat 

yang digunakan oleh pegawai 

ketika digunakan untuk 

mengakses informasi penting 

atau sensitif, misalnya 

komputer/laptop 

administrator sistem, dll     

Hasil 

Observasi 

11.  

Terdapat pengendalian akses 

fisik pada tempat khusus 

untuk perangkat pengolah 

informasi penting atau 

sensitif, diantaranya 

pendaftaran hak akses dan 

prosedur pengaksesan     

Dokumen 

catan akses 

data senter 

12.  

Terdapat pencatatan terhadap 

setiap akses fisik yang 

dilakukan ke tempat khusus 

untuk perangkat pengolah 

informasi penting atau 

sensitif, diantaranya nama 

yang mengakses, waktu akses 

dan tujuan akses     

Dokumen 

catatan 

akses 

ruangan 

13.  

Pihak ketiga atau pihak lain 

yang membutuhkan akses 

fisik ke tempat khusus 

perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif selalu     Idem  
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

didampingi oleh pegawai yang 

memiliki hak akses 

14.  

Terdapat pengaturan 

pengamanan perangkat yang 

digunakan pegawai untuk 

bekerja, misalnya dengan 

penerapan autentikasi     Idem  

15.  

Terdapat pengaturan 

pengamanan perangkat yang 

digunakan pegawai untuk 

bekerja, ketika ditinggalkan 

atau sedang tidak digunakan, 

misalnya dengan mengunci 

layar komputer otomatis atau 

mematikan komputer     

Dokumen 

Peraturan 

pengamanan 

fisik 

16.  

Terdapat pencatatan 

terhadapsetiap akses fisik 

yang dilakukan oleh 

pengguna ke fasilitas-fasilitas 

layanan yang disediakan, 

misalnya akses ke ruang 

pelatihan, laboratorium, dll     

Dokumen 

catatan 

Akses 

ruangan 

17.  

Terdapat pencatatan akses 

fisik yang dilakukan oleh 

pengguna ke fasilitas-fasilitas 

layanan yang disediakan, 

sudah memuat nama 

pengguna, waktu akses dan 

tujuan mengakses     idem 

18.  

Perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif sudah 

disanitasi sebelum 

dihapuskan, dibuang atau 

digunakan kembali     

Dokumen 

catatan 

penghapusa

n data dan 

informasi 

19.  

Terdapat pengaturan untuk 

membatasi penggunaan 

media penyimpanan portable 

pada perangkat pengolah 

informasi penting atau 

sensitif     

Dokumen 

Peraturan 

pengamanan 

fisik 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

20.  

Ada pengaturan untuk 

penghapusan informasi yang 

disimpan pada media 

penyimpanan portable jika 

sudah tidak digunakan      

21.  

Telah diterapkan 

pengendalian keamanan 

informasi yang sesuai untuk 

informasi penting atau 

sensitif yang disimpan pada 

media penyimpanan portable, 

misalnya informasi yang 

memiliki tingkat kerahasiaan 

tinggi harus disandikan 

(enkripsi)     

Dokumen 

Peraturan 

pengamanan 

fisik 
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Lampiran 5. Checklist Pemeriksaan Keamanan Operasional 

No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  

Terdapat kebijakan 

pengelolaan keamanan 

operasional layanan     

Dokumen 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Layanan 

2.  

Terdapat prosedur untuk 

setiap proses dalam 

penyelenggaraan layanan     

Dok.SOP 

Layanan 

Umum 

3.  

Terdapat prosedur-prosedur 

untuk setiap 

proses dalam 

penyelenggaraan layanan 

yang dibuat secara tertulis     

Dok SOP 

Layanan 

secara 

berbeda 

4.  

Prosedur-prosedur untuk 

setiap proses dalam 

penyelenggaraan layanan 

sudah memperhatikan aspek- 

aspek risiko dan keamanan 

informasi     

Dok. Risk 

Management 

5.  

Prosedur-prosedur untuk 

setiap proses dalam 

penyelenggaraan layanan 

ditinjau secara berkala untuk 

memastikan efektifitas dan 

efisiensinya     

Dok. 

Perubahan 

SOP 

6.  

Prosedur-prosedur untuk 

setiap proses dalam 

penyelenggaraan layanan 

diketahui dan dijalankan oleh 

semua unit yang terkait 

dalam penyelenggaraan 

layanan     

Bukti 

sosialisasi  

7.  

Semua personil atau unit 

yang terkait dalam 

penyelenggaraan layanan 

sudah bekerja sesuai 

prosedur     Log. sistem 

8.  

Terdapat pengklasifikasian 

keamanan (kerahasiaan, 

integritas dan ketersediaan)     Risk Mnjm 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

terhadap informasi yang 

terkait dengan 

penyelenggaraan layanan 

9.  

Klasifikasi keamanan 

terhadap informasi yang 

terkait dengan 

penyelenggaraan layanan 

dapat menjelaskan tingkat 

kepentingan atau sensitifitas 

dari informasi tersebut     Risk Mnjm 

10.  

Klasifikasi keamanan 

terhadap informasi yang 

terkait dengan 

penyelenggaraan layanan 

dapat menjelaskan siapa yang 

boleh ataupun tidak 

mengakses informasi 

tersebut     

Dok Hak 

Akses 

11.  

Klasifikasi keamanan 

terhadap informasi yang 

terkait dengan 

penyelenggaraan layanan 

dapat diketahui semua 

personil yang terlibat dalam 

penyelenggaraan layanan 

(dengan penggunaan label)     

Dok Hak 

Akses 

12.  

Terdapat identifikasi tugas 

atau fungsi yang memiliki 

risiko keamanan tinggi jika 

dilakukan oleh personil atau 

unit yang sama dalam 

penyelenggaraan layanan     

Dok. Hak 

Akses 

13.  

Terdapat pemisahan tugas 

atau fungsi yang memiliki 

risiko keamanan tinggi jika 

dilakukan oleh personil atau 

unit yang sama dalam 

penyelenggaraan layanan     

Dok.Hak 

Akses Risk 

Mnjm 

14.  

Terdapat aktifitas 

pengawasan terhadap tugas 

atau fungsi yang memiliki     Log Akses 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

risiko keamanan tinggi jika 

dilakukan oleh seorang 

personil atau satu unit dalam 

penyelenggaraan layanan 

15.  

Terdapat pemisahan antara 

fasilitas yang diberikan untuk 

pengguna dan fasilitas     

Hak akses 

fisik 

(ruangan) 

16.  

Terdapat pengaturan 

perijinan dan hak akses 

untuk pekerjaan jarak jauh 

(remote access) pada 

perangkat pengolah informasi 

penting atau sensitif     

Perjanjian 

Kerahasisaa

n 

17.  

Terdapat perijinan dan hak 

akses pada perangkat 

pengolah informasi penting 

atau sensitive 

mempertimbangkan risiko 

terhadap layanan     

Perjanjian 

kerahasiaan 

18.  

Terdapat pengendalian hak 

akses berupa otentikasi dan 

otorisasi terhadap perangkat 

pengolah informasi penting 

atau sensitive diterapkan     

Dokumen 

pengaturan 

password 

19.  

Ijin dan hak akses yang 

sudah diberikan, ditinjau 

secara berkala untuk melihat 

efektifitas penggunaannya     Log akses 
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Lampiran 6. Checklist Pemeriksaan Keamanan Server 

No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  

Terapat kebijakan atau 

prosedur pengelolaan 

keamanan server dan 

jaringan     

SOP 

Pengendalian 

Keamanan 

fisik dan non 

fisik 

2.  

Penerapan kebijakan atau 

prosedur pengelolaan 

keamanan server dan 

jaringan dapat memberikan 

perlindungan 

berupa akses fisik maupun 

non fisik dari pihak yang 

tidak berwenang     idem 

3.  

Akses terhadap server dan 

jaringan sudah dikendalikan 

sesuai dengan tingkat 

kepentingan akses dari pihak- 

pihak yang diijinkan     

Data Hak 

Akses server, 

jaringan dan 

SIM 

4.  

Pengendalian yang diterapkan 

untuk membatasi akses yang 

tidak diijinkan selalu 

dipantau efektifitas dan 

efisiensinya     

Catatan log 

data akses 

5.  

Sistem pengendalian telah 

menggunakan perangkat 

lunak dinding api (firewall) 

untuk membatasi akses yang 

tidak diijinkan pada server 

dan jaringan     

Data 

perangkat 

lunak 

Firewall 

6.  

Pengendalian keamanan 

server dan jaringan telah 

dilengkapi anti virus untuk 

menghindari serangan virus 

yang dapat mengganggu 

penyelenggaraan layanan     

Data 

perangkat 

lunak 

antivirus 

server dan 

jaringan 

7.  

Pengendalian keamanan 

akses yang tidak dizinkan 

dilengkapi dengan 

pendeteksi/pencegah 

gangguan (intrusion detection     

Data 

aktifitas IDS 

dan IPS 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

system/intrusion prevention 

system) untuk menghindari 

serangan yang dapat 

mengganggu penyelenggaraan 

layanan 

8.  

Perangkat pengendalian yang 

diterapkan selalu 

diperbaharui untuk 

mengikuti tren keamanan 

informasi     

Data catatan 

update 

firewall, 

antivirus dan 

IDS/IPS 

9.  

Layanan-layanan (services) 

yang diberikan oleh server 

dan jaringan namun tidak 

dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan layanan 

sudah dimatikan/non 

aktifkan. (jika ada)     

Data catatan 

penghentian 

layanan SIM 

10.  

Layanan-layanan (services) 

yang diberikan oleh server 

dan jaringan sudah 

mencukupi kebutuhan 

penyelenggaraan layanan     

Data catatan 

SIMdan 

Kebutuhan 

layanan SIM 

11.  

Terdapat kebijakan atau 

identifikasi terkait informasi- 

informasi yang harus di-

backup     

Dokumen 

Kebijakan 

keamanan 

informasi 

12.  

Kebijakan atau identifikasi 

terkait informasi-informasi 

yang harus di-backup dibuat 

tertulis     idem 

13.  

Telah dilakukan identifikasi 

tingkatan kebutuhan backup 

terhadap informasi-informasi 

yang harus dibackup     

Analisis 

kebutuhan 

Backup data 

14.  

Kegiatan backup yang sudah 

dilaksanan sesuai dengan 

identifikasi kebutuhan 

backup     

Catatan 

identifikasi 

informasi 

yang perlu 

dibackup 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

15.  

Kegiatan backup telah 

dilaksanan dengan 

penggunaan metode backup 

(full backup, differential 

backup, incremental backup) 

secara konsisten     

Catatan 

realisasi 

backup data 

16.  

Rentang waktu atau frekuensi 

backup sudah disetujui oleh 

unit kerja operasional SIM     

Surat 

pernyataan 

persetujuan 

metode dan 

model 

backup data 

17.  

Pemilihan metode backup dan 

frekuensi backup dapat 

mengendalikan risiko 

integritas dan ketersediaan 

dari informasi      

Catatan 

metode dan 

kegiatan 

backup serta 

personil 

pelaksanany

a 

18.  

Setiap media backup dan 

perangkat pengolah informasi 

memiliki metode 

pengendalian kerahasiaan 

informasi yang sama     

Metode dan 

personil 

penyimpana

n media 

backup 

19.  

Lokasi penyimpanan media 

backup sudah dianggap 

cukup untuk mengantisipasi 

kejadian kerusakan fisik 

secara bersamaan antara 

perangkat pengolah informasi 

dan media backup, misalnya 

kebakaran, gempa bumi, dll     

Catatan 

lokasi 

tempat 

penyimpana

n media 

backup 

20.  

Log (catatan akses server) 

pada sistem aktif dan 

dipastikan dapat diakses 

sewaktu dibutuhkan,     

Catatan log 

data pada 

server 

21.  

Data log ditinjau secara 

berkala sesuai dengan 

ketentuan pemisahan tugas, 

misalnya data log pengguna 

sistem ditinjau oleh     idem 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

administrator sistem dan log 

administrator sistem ditinjau 

oleh pengawas administrator 

sistem 

22.  

Telah dilakukan pengendalian 

integritas data log hingga 

batas waktu retensinya, 

misalnya dengan backup      

Catatan 

penghapusa

n dan 

pembaharua

n backup 

data  
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Lampiran 7. Checklist Pemeriksaan Perubahan 

No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

1.  

Terdapat prosedur 

pengelolaan perubahan untuk 

memastikan perubahan yang 

dilakukan membawa dampak 

positif pada penyelenggaraan 

layanan     

SOP layanan 

Perubahan 

2.  

Setiap perubahan yang 

dilakukan berdasarkan 

analisa kebutuhan perubahan 

dengan memperhatikan 

sumber (permintaan 

perubahan), keluhan/laporan 

pengguna, latar belakang 

serta maksud dan tujuan 

dilakukannya perubahan     

Dokumen 

Rencana 

(TOR) 

Perubahan 

3.  

Telah dilakukan identifikasi, 

perubahan yang akan 

dilakukan dengan 

memperhatikan skala 

prioritas yang bersifat 

mendesak atau tidak.     

Dokumen 

Rencana 

perubahan 

tahunan 

4.  

Terdapat aktifitas alternative 

pada prosedur (SOP) untuk 

pelaksanaan perubahan 

mendesak (emergency change) 

saat aktifitas perubahan 

biasa tidak dapat 

dilaksanakan dengan segera     

Dokumen 

SOP 

Perubahan 

Layanan 

5.  

Aktifitas alternatif untuk 

pelaksanaan perubahan 

mendesak disertai dengan 

pengendalian tambahan 

untuk memastikan agar 

tujuan dari perubahan tetap 

tercapai     Idem 

6.  

Telah dilakukan analisa 

dampak dari perubahan 

terhadap komponen layanan     

Dok.  TOR 

rencana 

perubahan 

7.  

Analisa dampak perubahan 

sudah memperhatikan     idem 
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No. 

 

Pemeriksaan 

 

KONDISI Dokumen 

Pendukung 

 

Tidak 

ada 

Ada belum 

diterapkan 

Diterapkan 

sebagian 

Diterapkan 

menyeluruh 

(0) (1) (3) (5) 

       

keterkaitan perubahan 

dengan hasil analisa risiko 

layanan 

8.  

Terlebih dahulu dilakukan 

ujicoba terhadap perubahan 

yang dilakukan, sebelum 

perubahan tersebut dirilis ke 

pengguna     

Dokumen 

hasil uji coba 

perubahan 

9.  

Pada prosedur (SOP) 

Perubahan terdapat aktifitas 

untuk pengembalian 

(roolback) ketika ujicoba 

terhadap perubahan 

menunjukkan hasil yang 

tidak sesuai     

Dokumen 

SOP 

perubahan 

layanan 

10.  

Semua aktitifas perubahan 

telah terdokumentasi     

Dokumen 

Catatan 

Perubahan 

11.  

Di dalam dokumentasi 

perubahan memuat waktu 

perubahan dilakukan     Idem 

12.  

Di dalam dokumentasi 

perubahan memuat informasi 

kebutuhan perubahan     Idem 

13.  

Di dalam dokumentasi 

perubahan memuat hasil 

identifikasi jenis perubahan     Idem 

14.  

Di dalam dokumentasi 

perubahan memuat tindakan 

yang diambil untuk 

menerapkan perubahan, baik 

perubahan mendesak 

maupun perubahan biasa.     Idem 

15.  

Di dalam dokumentasi 

perubahan memuat hasil 

ujicoba terhadap perubahan 

beserta persetujan dari 

pengguna layanan     Idem 
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