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Dari mana kita mulai?



Tujuan Pengamanan Informasi

• Accessibility = Availability

• Integrity 

• Confidentiality

• Authenticity

• Non-repudiation



Pondasi Keamanan Informasi



Fungsi Keamanan Informasi



Mengelola Keamanan Informasi



Mengamankan suatu jaringan ibarat 
mengamankan sebuah rumah dengan 1000 

pintu dan 1000 jendela

• Kita harus cukup pintar mengenali pintu dan jendela,

• Kita harus tahu di mana semua pintu dan jendela 

• Kita harus tahu, setiap saat, apakah pintu dan jendela 
sedang terbuka atau tertutup.

• Kami memiliki seribuan anak (pengguna) berjalan 
masuk dan keluar.



Kebijakan (Policies)



Tujuan

Provide a framework for the 

management of security

across the enterprise

Menyediakan kerangka kerja 

Bagi manajemen keamanan 

di seluruh perusahaan



Definisi

• Policies (kebijakan)

– Pernyataan tingkat tinggi yang memberikan bimbingan 
(pedoman)  bagi para pekerja yang harus membuat 
keputusan sekarang dan masa depan

• Standards (patokan baku)

– Pernyataan kebutuhan yang memberikan spesifikasi teknis 
tertentu

• Guidelines (petunjuk)

– Opsional tetap spesifikasi yang disarankan



Kebijakan Keamanann Informasi

• Pernyataan dan sarana umum yang 
disediakan suatu organisasi untuk mencapai 

tujuannya yang terkait dengan 
perlindungan terhadap aset organisasi.

• Ringkas, tingkat tinggi, dan tidak pernah 

menyatakan “bagaimana” mengerjakan 
tujuan tersebut.



Standard Keamanan Informasi

• Kegiatan, tindakan, aturan yang dirancang 
untuk menghadirkan kebijakan dengan 
struktur dukungan dan arahan spesifik yang 
diperlukan agar bermakna dan efektif

• Bersifat wajib, harus dilaksanakan



Pedoman Keamanan Informasi

• Pernyataan lebih umum yang dirancang untuk 
mencapai tujuan kebijakan dengan 
menyediakan suatu framework untuk 
diimplementasikan dalam prosedur. 

• Bersifat rekomendasi



Prosedur Keamaman Informasi

• Menguraikan secara spesifik bagaimana 
kebijakan, standar dan pedoman yang 
mendukung secara aktual akan 

diimplementasikan dalam lingkungan 
operasional.

• Lebih baik dibuat dalam bentuk SOP (Standard 
Operation Procedure)



Kebijakan, Stadar, Pedoman & 
Prosedur



Kebijakan, Stadar, Pedoman & Prosedur

Akses ke sumber 
daya jaringan akan 
diberikan melalui 

user ID dan 
password yang unik

Password 
harus 

mengandung 
satu non-
alpha dan 

tidak 
ditemukan 

dalam kamus

Password 
panjangnya 8 

karakter (minimal)
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Kebijakan, Stadar, Pedoman & Prosedur

• Policy: semua informasi bisnis 
harus dilindungi saat ditransfer

• Standard: semua informasi 
sensitif harus dienkripsi dengan 
metode tertentu dan harus 
transfer dicatat

• Guideline: menjelaskan cara 
terbaik merekam transfer data 
sensitif & menyediakan template 
untuk mencatat transfer tersebut

• Procedure: Instruksi langkah 
demi langkah melakukan transfer 
data terenkripsi dan memastikan 
kepatuhan dengan kebijakan, 
standar & pedoman terkait.



Elemen dari Kebijakan

• Mengatur “nada” Manajemen
• Menetapkan peran dan tanggung jawab
• Menentukan klasifikasi aset
• Memberikan arahan untuk keputusan
• Menetapkan ruang lingkup kewenangan
• Memberikan dasar untuk pedoman (guidelines) dan 

prosedur
• Menetapkan akuntabilitas
• Menjelaskan penggunaan aset secara tepat 
• Membangun hubungan dengan persyaratan hukum



Kebijakan sebaiknya……

Clearly identify and define

the information

security goals and the goals

of the university.

Secara jelas mengidentifikasi dan menentukan 
tujuan keamanan informasi dan tujuan 

universitas (enterprise)



Actions

Cabinet 

Goals

Policy

Standards Procedures Guidelines

Awareness

IS Goals

Info Security

Siklus Hidup Kebijakan



Pendekatan 10 Langkah



Langkah 1 
Kumpulkan Information Mendasar

• Apa visi dan misi Organisasi?

• Kumpulkan kebijakan yang ada (jika ada)

– Dari organisasi sendiri

– Dari pihak lain

• Identifikasi tingkat kontrol apa yang dibutuhkan

• Identifikasi siapa yang harus menulis kebijakan



Langkah 2 
Lakukan Penilaian Risiko

• Tentukan alasan untuk menguatkan kebijakan dengan 
penilaian resiko (Risk Assessment)

– Identifikasi fungsi kritis

– Mengidentifikasi proses kritis

– Identifikasi data penting

– Menilai kerentanan (vulnerabilities)



Langkah 3 
Buat suatu Policy Review Board

• Proses Pengembangan Kebijakan

– Tulis “Draft” awal

– Kirimkan kepada Review Board untuk dinilai dan 
dikomentari

– Akomodasi komentar-komentar tersebut

– Selesaikan masalah secara Face-to-Face

– Kirimkan "Draft" Kebijakan terbaru kepada Pimpinan untuk 
mendapatkan Persetujuan



Langkah 4 
Kembangkan Rencana Keamanan Informasi

• Tetapkan tujuan

• Definisikan peran (roles)

• Tentukan tanggung jawab

• Sampaikan kepada komunitas Pengguna untuk 
digunakan sebagai “arah”

• Tetapkan dasar untuk kepatuhan, penilaian risiko, 
dan audit keamanan informasi



Langkah 5 
Kembangkan Kebijakan Keamanan Informasi, Standar, & 

Pedomannya

• Policies (kebijakan)

– Pernyataan tingkat tinggi yang memberikan bimbingan 
(pedoman)  bagi para pekerja yang harus membuat 
keputusan sekarang dan masa depan

• Standards (patokan baku)

– Pernyataan kebutuhan yang memberikan spesifikasi teknis 
tertentu

• Guidelines (petunjuk)

– Opsional tetap spesifikasi yang disarankan



Langkah 6 
Terapkan Kebijakan dan Standar

• Distribusikan kebijakan.

• Dapatkan persetujuaan dengan kebijakan 
sebelum pengguna mengakses sistem 
jaringan.

• Terapkan kendali dan pengawasan untuk 
memenuhi atau menegakkan kebijakan.



Langkah 7 
Kesadaran dan Pelatihan

• Menyadarkan pengguna, perilaku seperti apa yang 
diharapkan

• Mengajar pengguna Bagaimana & Kapan informasi 
perlu/harus diamankan

• Mengurangi kerugian & tindakan pencurian

• Mengurangi kebutuhan untuk penegakan 
(enforcement) kebijakan 



Langkah 8 
Pantau Kepatuhan

• Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan 
kendali

• Manajemen secara TERATUR harus meninjau status 
kendali

• Menegakkan "Kontrak Pengguna" (Kode Etik, code of 
conduct)

• Menetapkan wewenang persetujuan secara efektif

• Membentuk proses review internal

• Mengulas audit internal



Langkah 9 
Evaluasi Efektifitas Kebijakan

• Evaluasi

• Dokumentasikan

• Laporkan



Langkah 10 
Ubah Kebijakan

Kebijakan harus dimodifikasi karena:

– Teknologi baru

– Ancaman baru

– Tujuan baru atau berubah

– Berubahnya struktur organisasi

– Perubahan di sisi hukum

– Tidak efektifnya kebijakan yang berjalan



Pedoman Keamanan HIPAA

• Administrasi Keamanan

• Perlindungan Secara Fisik

• Layanan dan Mekanisme Keamanan Secara 
Teknis



Contoh Kebijakan di Universitas

• Access Control Policy
• Contingency Planning Policy
• Data Classification Policy
• Change Control Policy
• Wireless Policy
• Incident Response Policy
• Termination of Access Policy
• Backup Policy

• Virus Policy
• Retention Policy
• Physical Access Policy
• Computer Security Policy
• Security Awareness Policy
• Audit Trail Policy
• Firewall Policy
• Network Security Policy
• Encryption Policy



Komponen Perencanaan Contingency



Perencanaan Contingency



Contoh Kebijakan Keamanan 
Informasi/Jaringan di Universitas



Kebijakan Keamanan Informasi

• Tujuan

Memastikan pemanfaatan yang efektif dari 
sumber daya Teknologi Informasi (TI) 
Universitas dan meminimalkan terjadinya 
kerugian karena penyalahgunaan terhadap 
peralatan atau sistem yang tersedia baik secara 
sengaja maupun tidak disengaja.
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Kebijakan Keamanan Informasi

• Maksud
– Memastikan bahwa semua pengguna yang mempunyai 

akses ke fasilitas TI menyadari prinsip-prinsip yang sesuai 
dalam pemanfaatan fasilitas ini;

– Memastikan bahwa semua penggunaan fasilitas TI 
Universitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

– Memastikan bahwa aktifitas setiap individu dalam 
pemanfaatan fasilitas TI adalah sesuai wewenangnya 
masing-masing dan sejalan dengan kebutuhan untuk 
mewujudkan program Universitas; dan

– Menyadarkan pengguna TI Universitas bahwa akses mereka 
ke fasilitas TI tersebut dapat ditolak atau dikenakan 
tindakan lebih lanjut jika dalam pemanfaatannya tidak 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

40



Kebijakan Keamanan Informasi

• Manfaat

–Kerahasiaan (confidentiality) - Data dan informasi hanya 
dapat dilihat oleh orang-orang yang berhak untuk melihat dan 
hanya dapat diubah oleh orang-orang yang diperbolehkan untuk 
mengubahnya.

–Integritas (integrity) - Data lengkap, akurat, terkini, jelas 
sumbernya dan relevan serta sistem beroperasi sesuai dengan 
spesifikasi yang ditetapkan.

–Ketersediaan (availability) - Informasi dan layanan selalu 
tersedia bagi orang yang tepat pada saat dibutuhkan.

–Akuntabilitas (accountability) - Semua aktivitas dapat 
ditelusuri kembali sampai ke sumber informasinya.
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Kebijakan Keamanan Informasi

• Cakupan
– Pemanfaatan TI Secara Umum
– Akses Jaringan Universitas
– Akun Pengguna (User Account) dan Password
– Keamanan Fisik
– Komputer Portable (Mobile)
– Server Universitas (Data Center)
– Perlindungan Virus
– Backup dan Pemeliharaan
– E-Mail
– Akses Internet
– Akses Sistem Informasi Kampus
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Kebijakan Umum

• Tujuan 

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk 
menetapkan aturan-aturan umum terkait dengan 
perilaku yang baik dalam pemanfaatan sumber daya 
TI Universitas dan menjadikan sistem TI sebagai 
tempat yang aman dan nyaman bagi semua 
pengguna.
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Kebijakan Umum

• Diharuskan
– Memastikan bahwa Anda telah memahami dan 

mematuhi kebijakan Perlindungan Data 

Universitas, jika ragu maka pastikan Anda tidak 
menyimpan rincian identitas Anda pada 
komputer manapun di dalam Universitas.

– Menggunakan fasilitas TI sesuai dengan 
wewenang yang diberikan Universitas, baik sebagai 
Mahasiwa maupun staf. Pemanfaatannya harus 

sejalan dengan bisnis Universitas dan tidak 
melanggar Undang-undang yang berlaku.
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Kebijakan Umum

• Tidak Diperbolehkan
– Menggunakan fasilitas komputer Universitas 

untuk menghasilkan, mendapatkan, menyimpan, 
menampilkan atau mendistribusikan materi yang 

cenderung menyebabkan pelanggaran 
terhadap orang lain atau ilegal

– Dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha 

menghapus, mengirim, mengakses 
atau memodifikasi data pengguna lain
dengan cara apapun. Hormati privasi orang lain.
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Kebijakan Umum

• Tidak Diperbolehkan 

–Menyalin atau mendistribusikan
perangkat lunak atau data Universitas
dengan cara apapun. Pengguna harus tunduk 
pada Kebijakan Hak Cipta Universitas.

–Makan atau minum saat menggunakan 

perangkat TI atau berada di dalam

laboratorium atau  ruangan lain yang 

menyediakan perangkat TI.
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Kebijakan Umum

• Tidak Diperbolehkan 

– Menggunakan fasilitas TI untuk bermain game 

atau mendownload perangkat lunak game, 

material pornografi, software bajakan dan 

material ilegal lainnya.

– Dengan sengaja berusaha untuk menghindari 
sistem keamanan TI Universitas.
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Terimakasih
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Akses Jaringan Universitas

• Tujuan 

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa sumber daya jaringan digunakan dalam cara 
yang benar dan para pengguna memperoleh hak dan 
tanggungjawab dalam menggunakan jaringan. 
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Akses Jaringan Universitas

• Diharuskan
– Memastikan bahwa pemanfaatan Internet mengikuti 

kebijakan yang dibuat oleh AstiNet, Internet Service 
Provider yang digunakan oleh Universitas. Kebijakan ini 
dapat dilihat di http://astinet.telkom.net/ketentuan.html. 

– Menyadari bahwa bahwa Universitas mempunyai hak untuk 
memonitor pemanfaatan fasilitas komputer dari setiap 
pengguna, untuk memastikan penggunaan yang tepat, 
efisien dan tidak melanggar hukum. Pemantauan tersebut 
akan  dilakukan secara tiba-tiba atau berkala oleh staf TI UPT 
Pusat Komputer melalui sistem TI yang terintegrasi. 

– Melaporkan setiap kesalahan atau kegagalan dari peralatan 
TI atau perangkat lunak yang disediakan Universitas kepada 
tim Technical Support TI Universitas di UPT Pusat Komputer. 

– Berhati-hati dalam menggunakan sumber daya bersama, 
terutama file sharing. 
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Akses Jaringan Universitas

• Tidak Diperbolehkan

– Meninggalkan perangkat TI terutama netbook, Notebook atau 
workstation tanpa pengawasan dan login terkunci (locked). 

– Menginstal perangkat lunak  ilegal pada setiap komputer Universitas 
atau pribadi saat berada di lingkungan Universitas. 

– Menyebabkan kerusakan pada perangkat komputer Universitas. Istilah 
"kerusakan" mencakup modifikasi terhadap perangkat keras atau 
perangkat lunak baik bersifat sementara maupun permanen yang 
memunculkan kerugian seperti diperlukannya penambahan waktu dan 
atau biaya untuk mengembalikan sistem ke kondisi semula. 

– Memindahkan atau menghapus setiap perangkat TI baik perangkat keras 
maupun perangkat lunak tanpa terlebih dahulu  mendapatkan 
persetujuan dari Kepala UPT Pusat Komputer atau Kepala Unit, sesuai 
dengan petunjuk teknis saat ini. 
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Akses Jaringan Universitas

• Tidak Diperbolehkan
– Menyambungkan perangkat TI ke jaringan komputer 

Universitas tanpa terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan dari Kepala UPT Pusat Komputer atau 
Kepala Unit, sesuai dengan petunjuk teknis saat ini. 

– Menggunakan fasilitas komputer Universitas untuk 
penyalahgunaan atau melecehkan siapa pun (anggota 
Universitas ataupun pihak luar). 

– Menggunakan sistem TI Universitas untuk memperoleh 
keuntungan keuangan atau komersial pribadi. 

– Dengan sengaja membuang waktu atau sumber daya 
yang bertujuan merugikan pengguna lain atau 
lingkungan sistem TI Universitas.
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Akun Pengguna & Password 

• Tujuan

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa semua sistem TI Universitas  
dan data pengguna dilindungi dengan suatu kunci 
kendali akses yang kuat (password) dan bahwa 
pengguna menyadari tanggungjawab mereka untuk 
mengamankan passwordnya.
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Akun Pengguna & Password 

• Harus Dilakukan 
– Password pribadi tidak boleh diungkapkan atau 

berbagi kepada orang lain. 
– Semua akun akan terkunci setelah 3 kali berturut-

turut gagal saat mencoba login. 
– Password generik akan dibuat untuk pengguna baru. 

Saat pengguna baru mengakses sistem pertama kali, 
Ia diharuskan mengganti password tersebut dengan 
yang baru sebelum melakukan akses lebih lanjut. 
Mahasiswa baru akan memperoleh password generik 
yang sama dengan identitas tertentu (tidak rahasia), 
sedangkan password generik bagi staf akan diberikan 
secara personal dan tertutup. 
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Akun Pengguna & Password 

• Harus Dilakukan 
– Sistem akan melog-out secara otomatis pengguna yang 

tidak aktif selama waktu tertentu (time-out). Sistem dapat 
diakses kembali setelah memasukkan ulang username dan 
password yang berlaku (valid). 

– Password tidak boleh dimasukkan ke dalam pesan email 
atau bentuk komunikasi elektronik lainnya. 

– Dilarang keras menggunakan software 'cracking' password. 
Pengguna dapat dinyatakan melanggar Kebijakan dan 
diteruskan sebagai tindak pidana.

– Pengguna, baik mahasiswa maupun staf Universitas, harus 
menunjukkan bukti sah identitas jika meminta direset ke 
password generik (atau password tertentu).
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Akun Pengguna & Password 

• Tidak  Diperbolehkan 
– Mencoba untuk terhubung ke sistem IT Universitas 

menggunakan Identitas (user name dan password) selain 
yang telah diberikan kepada Anda.

– Meninggalkan informasi tertentu terkait dengan password 
pada tempat umum. Orang lain mungkin dapat menerka 
password Anda dari informasi tersebut.

– Menggunakan opsi ' Simpan Password' (Save Password) 
yang disediakan oleh web browser atau sistem saat akan 
login.

– Mengizinkan orang lain untuk login ke sistem dengan 
menggunakan user name dan passowrd Anda. Anda harus 
bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh 
orang lain yang menggunakan Identitas anda.
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Keamanan Fisik

• Tujuan

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa semua akses terhadap tempat, sistem dan 
data Universitas adalah aman secara fisik (wajar) dan 
agar pengguna menyadari tanggung-jawab mereka 
untuk keamanan situs.
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Keamanan Fisik

• Keamanan Tempat Umum 
– Semua pengguna

• Semua pengguna harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan 
tetap aman.

• Segera menyampaikan kepada staf Technical Support IT jika mereka 
mencurigai adanya pengguna atau pengunjung yang tidak sah pada 
situs tersebut

• Segera menyampaikan kepada staf Technical Support IT jika mereka 
berpikir adanya resiko karena rusak atau hilangnya peralatan

– Khusus Staf
• Semua staf harus memastikan bahwa:
• Semua pengunjung harus mengisi buku tamu (sign in) dan dibekali 

kartu pengunjung
• Kantor tidak ditinggalkan oleh semua staf (dibiarkan kosong) pada jam 

kerja normal.
• Semua komputer di daerah rawan (misalnya ruang di lantai dasar) 

secara fisik telah diamankan.
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Komputer Portable

• Tujuan

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk melindungi 
terjadinya kerusakan atau kehilangan peralatan 
portabel atau data di dalamnya.
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Komputer Portable

• Dianjurkan
– Simpan komputer portabel pada tempat yang aman saat tidak 

digunakan.
– Pastikan bahwa komputer portabel telah ditandai dengan tag 

keamanan dan informasi rinci mengenai perangkat tersebut telah 
didaftarkan daftar pengguna fasilitas TI Universitas.

– Pastikan bahwa perangkat lunak anti-virus telah terinstal dan up-
to-date.

– Pastikan file yang berisi data pribadi atau rahasia dilindungi secara 
memadai dan tidak dibiarkan terbuka pada komputer yang tidak 
dikunci (locked).

– Bertanggung jawab atas melakukan backup terhadap data yang 
tersimpan pada komputer portabel.

– Memastikan bahwa Anda memiliki otorisasi yang tepat untuk 
menggunakan komputer portabel dalam jaringan TI Universitas.
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Komputer Portable

• Tidak Diperbolehkan

– Membiarkan komputer portabel pada tempat 
yang memudahkan pencurian.

– Menginstal perangkat lunak tidak berlisensi atau 
tidak sah pada komputer portabel.
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Server Universitas

• Tujuan

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk melindungi 
integritas dari hardware dan data yang tersimpan 
pada file server Universitas.
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Server Universitas

• Dianjurkan 
– Memastikan bahwa dokumen Standar Teknis tetap up-to-date dan informasi 

di dalamnya benar-benar akurat.

– Memastikan bahwa server-server diletakkan di dalam suatu tempat yang 
aman dan membatasi kemungkinan akses tidak sah.

– Menjaga kondisi lingkungan server dengan baik agar server-server dapat 
berjalan secara efektif. Kondisi “kritis” yang harus dipenuhi adalah daya listrik 
dan penyejuk ruangan yang cukup.

– Menjalankan prosedur backup yang telah direncanakan  agar jika terjadi 
kerusakan pada suatu server maka data dapat segera dipulihkan atau 
dikembalikan sehingga sistem “kritis” (utama) dari Universitas tetap dapat 
beroperasi dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

– Simpan harddisk portabel, flashdisk atau DVD/CD backup di tempat yang 
aman (termasuk tahan api dan terkunci).
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Server Universitas

• Tidak Diperbolehkan

– Mengizinkan setiap akses tanpa hak (tanpa ijin) ke 
ruang server.

– Menginstal perangkat lunak tidak sah atau tidak 
berlisensi pada server.

– Memberikan akses tidak terbatas terhadap server 
kepada pemasok pihak ketiga (vendor) meskipun 
bertujuan memberikan dukungan dan atau 
pemeliharaan (support and maintenance).
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Perlindungan Virus

• Tujuan 

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk melindungi 
perangkat lunak dari serangan virus komputer dengan 
memastikan perangkat lunak anti-virus telah terinstal, 
digunakan dan diperbarui dengan frekuensi yang 
tepat.
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Perlindungan Virus

• Dianjurkan 

– Memastikan bahwa perangkat lunak anti-virus sedang 
digunakan.

– Memastikan bahwa perangkat lunak pengecekan virus 
diperbarui secara teratur (up-to-date).

– Memastikan bahwa flashdisk dan removable media
lainnya telah diperiksa (kemungkinan adanya virus) 
sebelum digunakan pada jaringan Universitas.

– Segera menghubungi tim Technical Support TI saat 
mengetahui perangkatnya terkena (tertular) virus.
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Perlindungan Virus

• Tidak Diperbolehkan 
– Mendownload file-file atau perangkat lunak ilegal dari 

Internet.
– Membuka pesan email yang berisi lampiran mencurigakan 

atau berasal dari
sumber tidak dikenali. Hubungi tim Technical Support TI 
untuk mendapatkan saran atau panduan jika Anda 
menerima email demikian.

– Menginstal perangkat lunak tidak berlisensi atau tidak sah 
pada peralatan komputer Universitas.

– Menggunakan screensaver tidak sah.
– Melanjutkan penggunaan komputer setelah adanya 

peringatan virus.
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Backup dan Pemeliharaan Data

• Tujuan 

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa data penting dapat dikembalikan ke salinan 
aslinya setelah terjadinya kerusakan pada sistem 
akibat kecelakaan atau suatu kesengajaan.
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Backup & Pemeliharaan Data

• Disarankan 
– Membuat salinan backup data dari setiap pekerjaan 

penting.

– Membersihkan (menghapus) file-file lama untuk 
menghemat ruang disk.

– Mengingat bahwa data Mahasiswa pada media 
penyimpanan jaringan akan dipertahankan selama 
setahun setelah Mahasiswa meninggalkan Universitas, 
selanjutnya data tersebut akan dihapus.

– Membuang print-out yang sensitif dengan cara 
menghancurkan (shredding).
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Backup & Pemeliharaan Data

• Tidak Diperbolehkan 

– Menghapus, memodifikasi atau memindahkan 
file-file dari komputer jika file-file tersebut bukan 
milik atau hasil kerja Anda.

– Mengubah pengaturan sistem tanpa otorisasi 
yang tepat.

– Meninggalkan media penyimpanan removable
atau print-out pada tempat yang tak aman.
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E-Mail Universitas

• Tujuan 

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk 
memastikan penggunaan fasilitas e-mail Universitas 
secara efektif dan tepat.

• Catatan
– Kebijakan penamaan sistem email Universitas 

mengikuti kebijakan domain dan email yang 
telah ditetapkan.
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E-Mail Universitas

• Disarankan

– Menghapus email ketika telah ditangani (dibaca 
atau dijawab) untuk menghemat ruang 
penyimpanan pada server E-mail. E-mail 
Universitas tidak dimaksudkan sebagai sistem 
pengarsipan.

72



E-Mail Universitas

• Tidak Diperbolehkan
– Mengirim pesan yang bersifat ofensif, kasar, porno atau 

anonim (tak jelas).

– Mengirim pesan yang tak diharapkan atau sembarangan ke 
kelompok pengguna (mailing list).

– Menggunakan email untuk suatu bentuk pelecehan baik 
melalui isi (content), bahasa, frekuensi atau ukuran pesan.

– Membuat atau meneruskan 'surat berantai' atau apapun 
bentuk dari skema 'piramida'.

– Berlangganan news group atau mailing list di Internet yang 
memerlukan lalu-lintas Internet yang terlalu besar. 
Universitas berhak memblokir e-mail masuk dalam keadaan 
ini.
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Akses Internet

• Tujuan

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk memberikan 
individu suatu hak akses ke Internet dan layanan 
terkait, termasuk akses ke INHERENT.
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Akses Internet

• Disarankan

– Hanya menggunakan akun pribadi Anda untuk 
mengakses Internet atau INHERENT.

– Pengecekan dan pembersihan virus komputer dari 
semua file yang didownload sebelum dibuka atau 
dieksekusi.

– Me-Logoff ketika Anda telah selesai atau 
meninggalkan perangkat akses Internet anda.
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Akses Internet

• Tidak Diperbolehkan
– Mengakses Internet menggunakan akun pengguna lain.
– Mendownload perangkat lunak ilegal atau tak 

berlisensi.
– Mengakses, melihat atau mendownload informasi, 

grafik, gambar dan lain-lain yang dianggap memfitnah, 
rasis, cabul, atau yang mungkin bersifat kriminal.

– Menggunakan Internet untuk membuat atau 
menjalankan bisnis pribadi atau untuk mendapatkan 
keuntungan finansial.

– Melanggar hak cipta dengan mendownload, menyalin 
atau mendistribusikan material yang mempunyai hak 
cipta terlindungi dari Internet.
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Remote Access
(termasuk removable media)

• Tujuan

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk memberikan 
panduan mengenai bekerja dengan aman dari luar 
jaringan Universitas.
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Remote Access
(termasuk removable media)

• Catatan 

– Universitas menyediakan akses ke berbagai sistem 
dari luar jaringan Universitas dan INHERENT. Ini 
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• E-mail staf dan Mahasiswa

• Kuliah online Moodle (Intranet)

• Sistem Informasi Kampus, SIAKad misalnya (Intranet)
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Remote Access
(termasuk removable media)

• Disarankan 
– Hanya mendownload atau mengakses data / file yang 

diperlukan.

– Jika pengguna lain juga mempunyai akses ke komputer 
yang sedang anda gunakan, amankan file-file anda ke 
dalam area terproteksi dan berikan password.

– Mengamankan semua removable drive dengan 
password.

– Memastikan diri telah log off dari layanan Universitas 
saat meninggalkan komputer Anda.

– Tetap jaga keamanan password Anda.
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Remote Access
(termasuk removable media)

• Tidak Diperbolehkan 
– Mendownload atau mendistribusikan data / file dari 

layanan yang disediakan oleh Universitas.
– Meninggalkan data kuliah / file di tempat yang dapat 

diakses publik pada komputer bersama.
– Meninggalkan removable media di lokasi yang tidak 

aman.
– Meninggalkan removable media tanpa proteksi 

password.
– Meninggalkan komputer tanpa pengawasan saat log in 

ke layanan Universitas.
– Membagikan password anda kepada orang lain.
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Sistem Informasi Kampus

• Tujuan 

Kebijakan pada area ini bertujuan untuk melindungi 
data yang terdapat dalam sistem informasi kampus 
sehingga hanya pengguna yang berhak yang dapat 
masuk dan melakukan perubahan terhadap data.
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Sistem Informasi Kampus

• Disarankan 

– Hanya mengakses sistem informasi kampus 
menggunakan akun milik sendiri

– Memastikan diri telah log out sebelum 
meninggalkan komputer yang digunakan untuk 
mengakses sistem informasi Kampus.

– Tetap menjaga keamanan password, termasuk 
melakukan perubahan password secara berkala.
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Sistem Informasi Kampus

• Tidak Diperbolehkan 
– Mengakses sistem informasi kampus 

memanfaatkan akun milik pengguna lain (ilegal)

– Memberikan akun dan password  kepada orang 
lain. Kehilangan atau perubahan data karena 
tindakan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab 
pengguna.

– Menuliskan username dan password pada kertas 
atau bentuk tercetak lainnya.

– Meninggalkan komputer yang sedang mengakses 
sistem informasi kampus. 
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Tambahan

• Pelanggaran

– Pelanggaran keamanan dapat berupa:

• Setiap tindakan yang mengakibatkan atau dapat 
mengakibatkan kehilangan atau kerusakan aset 
Universitas dan data.

• Akses atau pengungkapan data dan informasi secara 
tidak sah.

• Setiap peyelewengan dalam keamanan.
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Tambahan

• Tanggung Jawab 

– Insiden keamanan akan dilaporkan kepada Kepala 
UPT Pusat Komputer atau Kepala Unit yang akan 
melakukan sebuah investigasi awal, mencatat dan 
melaporkan kejadian kepada Kepala Biro terkait. 
Pihak Universitas kemudian akan mengukur skala 
kejadian dan memutuskan tindakan lebih lanjut.
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Tambahan

• Monitor Evaluasi 

– Kebijakan akan ditinjau secara cermat setaip kali ada 
laporan insiden. Setiap tahun log insiden keamanan 
akan diselidiki untuk menentukan efektivitas Kebijakan 
Keamanan Informasi.

– Kajian ini akan berlangsung antara Kepala UPT Pusat 
Komputer, Dewan TIK, Peneliti dan Teknisi Senior di 
bidang Jaringan dan Keamaman, dan Kepala Unit yang 
terkait. Rekomendasi dari kajian ini selanjutnya akan 
dibawa ke Rektorat Universitas untuk dapat disahkan 
sebagai Kebijakan Keamanan Informasi versi terbaru.
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Tambahan

• Sanksi 
– Pelanggaran kebijakan ini oleh mahasiswa akan ditangani 

berdasarkan prosedur penegakan disilin yang sesuai. Ini 
dapat mengakibatkan hak akses dari mahasiswa tersebut  
terhadap sistem TI Universitas dihentikan atau dibatasi.

– Pelanggaran kebijakan ini oleh staf akan ditangani 
berdasarkan prosedur penegakan disiplin yang sesuai.

– Jika pelanggaran yang dilakukan terkait dengan hukum 
pidana, maka dapat segera dilaporkan kepada Polisi.

– Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh Universitas 
sebagai akibat dari pelanggaran peraturan ini oleh 
pengguna, maka pengguna harus bertanggung jawab atas 
penggantian kerugian tersebut.
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Tambahan

• Undang-Undang Terkait 

– Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik

– Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta

– Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Kebebasan Informasi Publik
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Tambahan

• Informasi Lanjut 

– Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi & 
Telekomunikasi (PTIK)

– Tim Technical Support TI (di UPT Pusat 
Komputer)

– Kepala Biro Terkait (BAAKPSI)

– Trainer saat sosialisasi kebijakan ini
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Tanya Jawab?


