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KATA PENGANTAR

D
engan meningkatnya persaingan yang ketat di dunia bisnis, 
tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Sistem Informasi memiliki 
peranan besar di dalam organisasi. Boleh dikatakan pada 

saat ini hampir semua organisasi sudah atau akan mengimplementasi 
Sistem Informasi. Di sisi lain, pengawasan terhadap bisnis yang me-
manfaatkan Sistem Informasi tidak boleh diabaikan sehingga secara 
berkala evaluasi pengontrolan terhadap Sistem Informasi patut untuk 
dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari dan agar tetap dapat berpikir 
secara positif, kita dianjurkan agar tidak selalu melihat ke belakang 
dengan apa yang telah terjadi. Namun, di dalam dunia ICT terutama 
yang menyangkut sistem sekuriti, kita diharuskan untuk melihat ke 
belakang, merenungkan rekomendasi, hasil pengamatan pihak ketiga 
(audit baik dari internal maupun dari eksternal) dan kejadian-kejadian 
yang telah terjadi sehingga keputusan yang salah tidak terulang. Begitu 
pula dengan penulisan buku ini yang berdasarkan pengalaman yang 
pernah dilihat, didengar, dibaca, dan dialami.

Prosedur, peraturan, dan kebijakan yang telah dibuat patut un-
tuk dievaluasi dan berdasarkan pengalaman yang telah dialami dan 
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teknologi yang baru, panduan-panduan tersebut dapat diperbaiki. Bi-
asanya buku panduan dan prosedur dibuat pada saat Sistem Informasi 
akan dimulai, sebagai persiapan untuk implementasi sistem. 

Pengauditan yang telah dilakukan sebelumnya merupakan ma-
sukan dan pengalaman yang baik. Sudah tidak asing lagi untuk dike-
tahui bahwa pergerakan di bidang teknologi berjalan sangat pesat se-
hingga sistem sekuriti yang pada awalnya telah dirancang dengan baik, 
mungkin saat ini sudah tidak seaman seperti beberapa tahun yang lalu.

Sistem Informasi beserta Informasi di dalamnya adalah aset pa-
ling besar dan penting yang patut dilindungi, diawasi, dan dikontrol.

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sa-
ngatlah berguna apabila keamanan sistem beserta sistem pengontrol-
annya setiap berapa tahun (lebih sering lebih baik) dievaluasi dan 
diperbaiki atau ditingkatkan di mana perlu. Sudah banyak terbukti 
bahwa prosedur dan sistem pengontrolan sangat jarang dievaluasi.

Pokok pembahasan di sini rata-rata mengenai Sistem Informasi 
perusahaan yang besar, namun hal ini tidak berarti tidak berguna un-
tuk perusahaan yang kelasnya di bawah perusahaan besar, dan intinya 
merupakan topik untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan. 

Jangan meremehkan akan makna Sistem Sekuriti untuk Sistem 
Informasi. Lebih baik mempersiapkan diri sebelum kejadian yang ti-
dak diinginkan terjadi.

Buku ini bukan merupakan “text book” dan diharapkan pem-
baca telah memiliki sedikit pengetahuan mengenai Sistem Informasi. 
Namun, beberapa topik akan secara umum dibahas atau diterangkan 
di sini. Banyak buku-buku ditulis mengenai ancaman yang canggih 
terhadap komputerisasi, namun merupakan ancaman yang sederhana 
dan mendasar. Buku ini lebih mefokuskan ke contoh yang kemung-
kinan dapat terjadi atau telah terjadi. Dengan contoh dan pertanyaan 
yang kerap kali diajukan oleh para Auditor beserta risikonya, pembaca 
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dapat menilai sendiri komputerisasi yang telah diterapkan di Perusa-
haan.

Di sini acapkali disinggung mengenai prosedur dengan alasan 
prosedur biasanya ditulis hanya satu kali, namun tidak pernah di-
evaluasi kembali setelah beberapa saat dan jarang di-update. Padahal, 
prosedur dan Peraturan merupakan pegangan dan panutan (operasio-
nal) Perusahaan.

Dengan sengaja istilah dalam bahasa asing/Inggris tetap diper-
tahankan di naskah ini, agar pembaca terbiasa dan memahami istilah 
komputer yang merupakan bahasa sehari-hari. Suka atau tidak suka, 
harus diakui bahwa istilah asing tetap dipergunakan pada saat rapat, 
diskusi, pendidikan, dan juga di dalam laporan atau materi pendidi-
kan.
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