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BAB I 

PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Indonesia terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era 

masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta 

potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, 

pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat 

dan akurat. Kenyataan telah menunjukan bahwa penggunaan media elektronik 

merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, 

terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri 

dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam 

jurang digital deviden, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak 

mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita 

laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju 

masyarakat informasi. 

Pemerintah melalui instruksi presiden republik Indonesia No.3 Tahun 

2013 tanggal 9 Juni 2003, melaksanakan proses transformasi menuju e-

government melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat 

mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

mengeleminasi sekat-sekat organisasi birokrasi. Serta membentuk jaringan sistem 

manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah 

bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan 

layanan publik yang arus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian lembaga-

lembaga Negara, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara 

optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing 

institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup perencanaan 

dan akuntabilitas Lembaga Sandi Negara Negara sehingga memungkinkan 

tercapainya profesionalitas dan kualitas pelaporan dan optimalisasi kinerja, maka 

Lembaga Sandi Negara melaksanakan proyek penyempurnaan sistem terpadu 

yang dinamakan Sistem Informasi Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja atau 

SIPAK yang meliputi 3 bidang besar yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Sistem penganggaran dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Ketiga bidang sistem tersebut dilandasi oleh latar belakang histori 

dan tuntutan perubahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. 

Aset utama dari SIPAK di antaranya adalah citra dan reputasi pemerintah 

di mata publik, keyakinan publik akan akurasi transaksi, keyakinan publik akan 

ketahanan dan kehandalan transaksi terhadap kecurangan, nilai finansial dari 

transaksi, kemampuan untuk meresolusi persengketaan tanpa keraguan dan dalam 

waktu yang singkat dengan usaha minimal, kemampuan untuk melakukan enforce 

kontrak melalui proses hukum menggunakan bukti-bukti yang diterima, dan 

kemampuan untuk memenuhi persyaratan regulasi.  

Dengan adanya aset utama dalam SIPAK tersebut maka akan ada risiko 

dan ancaman yang menyertai SIPAK tersebut. Dijelaskan kembali oleh Istiyanto 

bahwa terdapat banyak risiko bisnis yang mungkin muncul dalam SIPAK yang 

merupakan bentuk dari e-government  antara lain : 

1. Kecurangan (fraud). 

2. Kesalahan (error)  

3. Kelambatan (delay) 

4. Interupsi layanan  

5. Publikasi informasi rahasia  

6. Pencurian Kekayaan Intelektual 

7. Safety-Critical Dependence 

Selain risiko bisnis tersebut juga terdapat ancaman dalam sistem e-

government yang dapat berupa serangan terhadap sistem antara lain penerobosan 

akses, pemalsuan (spoofing), dan man in middle attack (yaitu penyerangan dengan 

memasukkan diri di tengah-tengah pengiriman data), serta Denial of Service (DoS 
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attack) (Rahardjo : 2005). Maiwald dalam Kaufmann (2007) juga menyatakan 

bahwa terdapat beberapa tipe serangan dalam e-government, yaitu serangan akses 

yang menyerang kerahasiaan data sehingga pihak yang tidak berhak mengetahui 

informasi, modifikasi yang menyerang keutuhan data dan repudiasi 

(penyangkalan) yang menyerang akuntabilitas informasi sehingga informasi yang 

diberikan adalah salah atau menyangkal transaksi/kejadian yang dilakukan. Fakta 

yang terjadi pun menunjukkan banyaknya kasus yang mengancam keamanan e-

government, dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 3 juta 

kasus situs pemerintah daerah dirusak hacker selama tiga tahun belakangan ini.  

Terlihat dari risiko bisnis dan ancaman yang mungkin ada di dalam 

SIPAK, hal ini menjadi perhatian bahwa pentingnya aspek keamanan dalam 

SIPAK. Maka dapat dikatakan bahwa SIPAK tidak dapat dibangun dan 

dikembangkan begitu saja tanpa memperhatikan segi keamanan. Secara teori ada 

beberapa aspek keamanan, yaitu: confidentiality (kerahasiaan),  integrity 

(integritas), dan availability (ketersediaan). Prioritas dari aspek tersebut dapat 

berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya. Untuk sistem SIPAK, prioritasnya 

adalah integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. 

Untuk menjamin keamanan dalam SIPAK tersebut, perlu dilakukan 

metode pengamanan dalam setiap  komponen keamanan tersebut. Salah satu 

metode yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan kriptografi. 

Kriptografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari teknik-teknik 

matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti 

kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data (Menezes : 

1996). Karena itu maka perlu dilakukan penelitian ini sebagai solusi keamanan 

SIPAK dengan menggunakan kriptografi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini merupakan analisis kebutuhan dan penerapan kriptografi 

sebagai solusi keamanan dalam sistem informasi perencanaan dan akuntabilitas 

kinerja Lembaga Sandi Negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka  permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian  ini adalah :  
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a. Banyaknya ancaman terhadap aplikasi e-govenrment 

b. Belum adanya standar keamanan yang spesifik dalam e-government 

c. Banyaknya situs pemerintah yang dibobol oleh hacker 

d. Apabila sistem akuntabilitas bobol, maka akuntabilitas tidak relevan lagi 

e. Belum ada  Spesifikasi kriptografi yang cocok dengan SIPAK 

f. Kebutuhan keamanan pada SIPAK belum teridentifikasi 

g. Keamanan informasi merupakan tidakan preventif yang manfaatnya tidak 

dapat dirasakan secara langsung. 

  

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keamanan e-government 

pada SIPAK adalah keamanan yang teridentifikasi dengan menggunakan tahapan 

SDLC sampai pada fase kedua berdasarkan NIST SP 800-21 mengenai ”Guideline 

for Implementing Cryptography In the Federal Government”. NIST SP 800-21 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan NIST SP 800-21 edisi kedua 

yang merupakan pembaharuan dan penggantian dari NIST SP 800-21 edisi 

pertama tahun 1999. 

Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini berupa rekomendasi 

kriptografi ideal dan sesuai agar dapat digunakan untuk keamanan Sistem 

Informasi Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Sandi Negara. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

pada penelitian tesis ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan penelitian yaitu:  

a. Bagaimana Keamanan Informasi dapat diterapkan dalam SIPAK? 

b. Bagaimana tingkat resiko SIPAK terhadap ancaman dan kerawanan 

Keamanan Informasi? 

c. Bagaimana Aset dalam SIPAK dapat diamankan dengan kriptografi dan 

dengan cara apa mengamankannya?  

d. Bagaimana Spesifikasi komputer yang dapat mendukung penerapan 

kriptografi yang keamanannya dapat diandalkan ditahun-tahun mendatang? 
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1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

• Berdasarkan Tujuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

• Mengetahui keamanan e-government pada Sistem Informasi 

Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja 

• Mengetahui metode atau teknik kriptografi yang sesuai untuk  

keamanan e-government pada Sistem Informasi Perencanaan dan 

Akuntabilitas Kinerja. 

b.  Manfaat  penelitian ini adalah: 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat untuk dunia 

akademik dan manfaat untuk dunia praktis. 

• Manfaat untuk dunia akademik 

Dapat memberikan pemahaman menjadi referensi ilmiah dalam 

mendukung keamanan SIPAK dengan menggunakan kriptografi. 

• Manfaat untuk dunia praktis 

Dapat memberikan masukan bagi Lembaga Sandi Negara selaku 

instansi pembina, yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

Lembaga Sandi Negara dalam penyelenggaraan Sistem Informasi 

Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja yang aman dengan 

pemanfaatan kriptografi. 

 


