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Tujuan

• Information Security Awareness bertujuan untuk agar
semua pegawai memahami pentingnya keamanan
informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan
informasi.

• Information Security Awareness bukan hanya tanggung
jawab Top Management, TIM TIK, maupun Tim keamanan
informasi saja, namun merupakan tanggung jawab
semua pegawai di lingkungan Dinas.



Prinsip Keamanan
Informasi

Prinsip-prinsip Keamanan Informasi terdiri dari:
• Confidentiality (Kerahasian): Melindungi data dan

informasi organisasi dari penyingkapan orang-orag yang
tidak berhak.

• Integrity (Integritas): Melindungi keutuhan data-data dan
informasi organisasi dari modifikasi yang tidak sah.

• Availability (Ketersediaan): Melindungi ketersedian data
dan informasi organisasi, sehingga data tersedia pada
saat dibutuhkan.



Kenapa Harus
Aware?

1. Meningkatnya tren ancaman keamanan informasi di
dunia, misalnya serangan siber semakin canggih dan
masif, ransomware menyerang setiap 14 detik pada
tahun 2019.

2. Tingginya nilai transaksi keuangan, sehingga
menjadikan beberapa bank target seranga siber.

3. Perkembagan teknologi semakin pesat, menyebabkan
peningkatan cyber crime. Misalnya Mobile Banking



Kenapa Harus
Aware?

4. Tingginya tingkat ketergantungan proses bisnis terhadap
TIK. Digitalisasi proses bisnis di Dinas.

5. IT literacy dan information security awareness pegawai
masih rendah, misalnya banyak pegawai yang masih
meggunakan email non kedinasan, tidak mengganti
password sejak pertama kali mendapatkan, atau pegawai
menggunakan PC yang belum terinstall antivirus.

6. Masih terdapat system informasi yang belum sesuai
standar keamanan, misalnya suatu aplikasi belum lulus uji
keamanan tapi sudah digunakan.



Dampak gangguan
keamanan informasi

1. Terganggunya kegiatan
operasional

• Misalnya aplikasi x terkena
serangan Hacking sehingga
down, maka proses bisnis yang
tergantung pada aplikasi x akan
terhenti.

• Perangkat pengguna pada suatu
kantor terkena ransomware dan
dapat menyebabkan kegiatan
operasional pada kantor tersebut
terganggu.

2. Rusaknya Reputasi
(Reputation Loss)

• Misalnya aplikasi y yang
digunakan untuk ekspor impor
terganggu sehingga mengganggu
proses ekspor dan impor maka
akan menyebabkan rusaknya
reputasi penyeleggara aplikasi y.

• Serangan hacking pada suatu
website milik Dinas diketahui
oleh masyarakat luas, sehingga
merusak reputasi Dinas.



Dampak gangguan
keamanan informasi

3. Kerugian Finansial

• Misalnya terjadi
pencurian sebesar x
rupiah untuk setiap
transaksi penerimaan
negara, maka akan
menyebabkan kehilangan
financial negara.

4. Kehilangan Kekayaan
Intelektual

• Misalnya pencurian hasil
penelitian-penelitian.

• Misalnya design system
informasi dan source
code aplikasi tersebar
kepada pihak lain.



Penerapan Keamanan Informasi



Penerapan Keamanan
Informasi

Klasifikasi Aset Informasi dan Kerahasian Informasi

Keamanan Fisik

Keamanan Komputer

Pengelolaan Kata Sandi (Password)

Penggunaan Intranet dan Internet, Surat Elektronik, Wifi, dan Etika Bersosial Media

Perangkat Lunak Berlisensi

Kewaspadaan Terhadap Malware dan Phising



Klasifikasi Data dan 
Informasi

Mengamankan data dan
informasi sesuai dengan
tingkat klasifikasinya.

SANGAT 
RAHASIA

RAHASIA

TERBATAS

PUBLIK

KLASIFIKASI



Tabel Pengamanan
Dokumen

Konvensional
No Klasifikasi Pelabelan Pengguna Sarana & Prasarana

1 Biasa/Terbuka Tidak ada persyaratan dan prosedur
khusus

Pengguna dari eksternal dan 
internal yang mempunyai hak
akses.

Tidak memerlukan sarana dan 
prasarana khusus.

2 Terbatas Ada persyaratan dan prosedur dengan
memberikan cap “TERBATAS” pada fisik
document

Dibatasi hanya untuk penentu
kebijakan, pengawas internal dan 
eksternal serta penegak hukum

Diperlukan tempat
penyimpanan yang aman.

3 Rahasia 1. Ada persyaratan dan prosedur
rahasia dengan memberikan cap 
“RAHASIA” pada fisik document.

2. Tidak sembarangan meletakkan
arsip/document yang bersifat
rahasia.

Dibatasi hanya untuk menentukan
kebijakan, pengawa internal dan 
eksternal serta penegak hokum.

Lokasi aman dengan akses yang 
terbatas.

4 Sangat Rahasia Ada persyaratan dan prosedur rahasia
dengan memberikan cap “SANGAT 
RAHASIA” pada fisik dokumen

Dibatasi hanya untuk Penentu
Kebijikan, Pengawasan dan 
Penegak Hukum

1. Disimpan dalam zona yang 
sangat aman, dengan
penelusuran jejak akses.

2. Penerapan kebijakann
“Meja Harus Bersih”



Panduan Umum
Pengamanan

Dokumen

Jangan
membiarkan

dokumen sensitive 
terbuka

Jangan mencetak
dokumen sensitive 
di printer yang luar

jangkauan

Jangan berbagi
informasi yang 

sensitif

Jangan melihat
informasi sensitive 

yang bukan
kewenangannya

Jangan membuat
sharing folder
dengan akses
“everyone”

Jangan membuang
laporan/informasi
tanpa dihancurkan

terlebih dahulu



Pengamanan
Perangkat (Komputer)

Perangkat pengguna
wajib “Join Domain” 

resmi Dinas

Pengguna login pada 
perangkat dengan

Akun Domain resmi
Dinas

Pastikan Sistem
Operasi selalu Update 
dengan Patch Sistem

Operasi terbaru

Perangkat pengguna
menggunakan
antivirus dan 

signature terbaru

Aktifkan fitur Lock 
pada computer saat

ditinggalkan

Backup secara berkala
untuk data penting



Pengamanan
Perangkat (Komputer)

Matikan Komputer
ketika meninggalkan

kantor

Waspada terhadap
shoulder surfing, yaitu

metode observasi
langsung dengan cara

mengintip

Hati-hati menyimpan
data penting di 

computer

Jangan menggunakan
Removable Media 

(Misal USB) yang tidak
diketahui pemiliknya



Penggunaan Kata 
Sandi (Password)

1. Gunakan kata sandi
dengan kriteria:

Minimal 8 Karakter

Kombinasi: huruf kapital, huruf kecil dan 
angka (0-9)

Contoh: kBr7MizU

2. Ganti kata sandi secara berkala, maksimal dalam waktu 180
hari atau dalam hal kata sandi diketahui orang lain

3. Menjaga karahasiaan kata sandi

4. Ubah kata sandi yang telah diberikan oleh Unit TIK pada saat
pertama kali diberikan

LAKUKAN



Penggunaan Kata 
Sandi (Password)

1. Menggunakan kata sandi yang mengandung:

JANGAN 

DILAKUKAN

Hal-hal yang dilarang dalam penggunaan kata sandi, antara lain:

- Nama diri/kerabat

- Lokasi Kerja

- Tanggal Lahir

- Alamat Rumah

- Jabatan Kerja

- Hal pribadi lainnya

2. Menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, misalnya Jakarta, 
P@ssw0rd

3. Berbagi kata sandi

4. Menggunakan Akun dan Kata Sandi milik Pengguna Lain

5. Mengaktifkan fitur “Remember Password” pada browser



Penggunaan Email

LAKUKAN

• Menjaga kerahasiaan dan keamanan email sendiri.
• Menggunakan email Dinas hanya untuk kepentingan

kedinasan secara bijak sesuai tugas.
• Waspada attachment dan email dari orang asing.
• Waspada terhadap virus email
• Hubungi Service Desk/PIC TIK Dinas jika ada yang 

mencurigakan.



Penggunaan Email

JANGAN 

DILAKUKAN

• Mengirim email yang berisi ancaman, penghinaan dan 
pencemaran nama baik menggunakan email Dinas.

• Menyampaikan pendapat ke pihak lain dengan
mengatasnamakan Dinas.

• Mengirim informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
• Mengirim informasi kedinasan kepada pihak yang tidak

berkepentingan.
• Mengirim email hoax.



Perangkat Lunak
Berlisensi

• Gunakan software yang direkomendasikan oleh Unit TIK
• Gunakan software milik Dinas terkait
• Pastikan membaca dan memahami End User Aggreement

untuk pemasangan software
• Menghubungi PIC TIK untuk install software

• Menginstall dan menggunakan software yang tidak
direkomendasikan

• Menggunakan software Dinas untuk kepentingan pribadi



Phising

Phising adalah suatu metode yang digunakan hacker untuk
mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan
fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya.




