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JENIS PANDUAN RISIKO LINGKUP KONTROL  

PANDUAN UMUM   

 Keijakan umum audit TI � Perbedaan orientasi atas pelaksanaan 

aktifitas satu audit TI dengan yang 

lainnya 

� Tidak terintegrasinya seluruh aktifitas 

audit TI dalam rangkaian manajemen 

risiko bisnis perusahaan 

� Visi dan misi 

� Proses penilaian risiko 

� Penentuan frekuensi dan jadwal audit minimal 

� Proses audit intern TI  

 Standar metodologi audit TI � Pendekatan yang berbeda-beda sesuai 

dengan selera tiap auditor ,sehingga 

memungkinkan diperolehnya profil risiko 

yang berbeda atas sebuah sistem 

� Format pelaporan yang berbeda-beda, 

sehingga mempersulit kompilasi 

� Kinerja yang tidak terstandarisasi 

� Perencanaan audit 

� Pelaksanaan audit 

� Pelaporan 

� Tindak lanjut audit 

 Audit intern yang dilaksanakan 

oleh pihak pihak lain 

� Perbedaan referensi risiko dan lingkup 

kontrol 

� Tidak didapatkannya profil risiko yang 

sebenarnya yang sesuai dengan 

karakteristik bisnis 

� Kepatuhan atas kebijakan, standar dan 

prosedur audit TI perusahaan 

PANDUAN KHUSUS   

 Audit Manajemen  � Perencanaan penggunaan TI 

� Penilaian risiko yang berkesinambungan 

�  

 Audit Pengembangan dan 

Pengadaan 

Risiko pada pengembangan dan pengadaan 

sistem: 

� Risiko operasional 

� Risiko reputasi 

� Risiko strategik 

� Kontrol pada pengembangan aplikasi 

o Tahap inisiasi dan perencanaan 

o Tahap pendefinisian kebutuhan 

pengguna 

o Tahap perancangan 
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� Risiko kepatuhan o Tahap pemrograman 

o Tahap uji coba 

o Tahap implementasi 

o Post implementation review 

o Tahap pemeliharaan 

o Tahap disposal 

� Kontrol pada pengadaan 

o Standar pengadaan 

o Pedoman proyek pengadaan 

o Escrow agreement 

o Kontrak pengembangan dan perjanjian 

lisensi dari perangkat lunak 

� Kontrol pada pemeliharaan sistem aplikasi 

o Manajemen perubahan 

o Patch management 

o Lirabry 

o Konversi 

o Pemeliharaan dokumentasi 

 Audit Aktifitas Operasional 

Teknologi Informasi 

� Risiko operasional TI 

o Kesalahan investasi teknologi 

o Kegagalan supplier 

o Pendefinisian kebutuhan yang 

tidak tepat 

o Ketidaksesuaian dengan sistem 

eksisting 

o Keusangan software 

o Permasalahan pengembangan 

sistem dan implementasi 

� Kontrol operasional Data Center 

� Kontrol Perencanaan Kapasitas 

� Kontrol Pengelolaan Konfigurasi Perangkat 

Keras dan Perangkat Lunak 

� Kontrol Pemeliharaan Perangkat Keras dan 

Perangkat Lunak 

o Perawatan perangkat keras dan fasilitas 

Data Center 

o Pengamanan Fisik dan lingkungan 

� Kontrol pengelolaan perubahan 
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o Manajemen kapasitas 

o Kegagalan sistem 

o Pelanggaran keamanan informasi 

� Kontrol penanganan kejadian/permasalahan 

� Kontrol pengelolaan datawarehouse 

� Kontrol pengelolaan database 

� Kontrol pertukaran informasi 

� Kontrol fungsi library 

� Kontrol fungsi Quality Assurance 

� Kontrol pengelolaan hubungan dengan pihak 

penyedia jasa 

� Kontrol penghapusan perangkat keras dan 

perangkat lunak (disposal) 

 Audit Jaringan Komunikasi � Risiko pada jaringan komunikasi 

o Kehilangan data/informasi 

o Kehilangan integritas 

data/informasi 

o Tidak lengkapnya data/informasi 

yang ditransmisikan 

o Hilangnya kerahasiaan informasi 

o Tidak tersedianya jaringan 

komunikasi akibat gangguan atau 

bencana 

o Kehilangan/kerusakan perangkat 

jaringan komunikasi 

� Kontrol pada desain jaringan komunikasi 

� Kontrol pada access control 

� Kontrol pada operasi dan pemeliharaan 

jaringan komunikasi 

� Kontrol pada kinerja jaringan komunikasi 

� Kontrol pada manajemen kapasitas 

 Audit Pengamanan Informasi � Risiko terkait dengan pengamanan 

informasi: 

o Gangguan pada integrity 

data/informasi 

o Gangguan pada confidentiality 

data/informasi 

o Gangguan pada availability 

� Kontrol kecukupan kebijakan dan prosedur 

pengamanan informasi 

o Pengelolaan aset 

o Pengelolaan SDM 

o Pengamanan fisik dan lingkungan 

o Pengamanan logic 
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data/informasi o Pengamanan operasional TI 

o Penanganan insiden dalam pengamanan 

informasi 

o Prosedur pendukung lainnya 

� Kontrol kecukupan teknologi pada arsitektur 

teknologi keamanan informasi 

� Kontrol program edukasi dan awareness 

keamanan informasi 

 Audit Business Continuity Plan � Risiko terkait Business Continuity Plan 

o Risiko operasional terkait 

terganggunya/berhentinya 

operasional bisnis bank terutama 

pelayanan kepada nasabah 

o Risiko reputasi  

� Kontrol kecukupan pengawasan aktif 

manajemen 

o Kecukupan struktur organisasi 

o Peran dan tanggung jawab Tim BCP 

o Sosialisasi BCP 

o Review atas pengujian reguler 

� Kontrol kecukupan proses penyusunan BCP 

o Business Impact Analysis 

o Risk Assessment 

� Kontrol kecukupan prosedur BCP 

o Prosedur tanggap darurat 

o Prosedur pemulihan sistem 

o Prosedur pemulihan bisnis 

o Prosedur sinkronisasi data 

� Kecukupan kontrol operasional dan 

fasilitas/teknologi khususnya atas: 

o Keberadaan DRC dan karakteristik 

minimal yang harus dimiliki 

o Backup dokumentasi, sistem dan data 

o Business Recovery Center (BRR)/Crisis 
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Center/Business Resumpsion Center 

o Fasilitas komunikasi 

� Kontrol kecukupan pengujian BCP 

� Kontrol pemeliharaan keterkininan BCP 

 Audit End User Computing � Akses oleh pihak yang tidak berhak 

sehingga terjadi terjadinya kebocoran 

data/informasi atau terjadinya fraud baik 

secara finansial maupun non finansial 

� Ketergantungan pada pihak yang 

mengembangkan karena keterbatasan 

dokumentasi 

� Sistem yang dikembangkan kurang 

memadai, dilihat dari aspek risiko, 

tingkat kompetensi/pengalaman 

pengembang, penggunaan teknologi 

yang tak tepat dengan kebutuhan bisnis 

dan kebutuhan bank 

� Ketidakjelasan kepemilikan sistem dan 

penanganan permasalahan jika timbul 

� Menurunnya integritas dan akurasi 

data/informasi bank 

� Tidak tersedianya audit trail 

� Kontrol pada pengembangan, pengujian dan 

perubahan aplikasi EUC 

o Registrasi setiap aplikasi EUC ke Satuan 

Kerja TI 

o Persetujuan/sertifikasi oleh Satuan 

Kerja TI sebelum aplikasi digunakan 

o Inventarisasi seluruh aplikasi EUC 

o Manajemen perubahan 

o Pengamanan pada data, source code 

dan executable file 

� Kontrol kecukupan standar pengamanan pada 

setiap aplikasi EUC, paling tidak terkait 

dengan: 

o Validasi input data 

o Penyiapan data, pelaksanaan input, 

pemrosesan, distribusi output dan 

proses rekonsiliasi 

o Backup data dan aplikasi EUC 

 Audit Electronic Banking � Risiko umum: 

o Transaction/operation risk 

o Credit risk 

o Compliance/legal risk 

o Strategic risk 

o Reputation risk 

� Kontrol pengamanan aktifitas e-banking 

o Mekanisme authentication dan 

authorization nasabah yang melakukan 

transaksi 

o Terpenuhinya asas non-repudiation atas 

transaksi 

o Segregation of duties pada penggunaan 
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o Market risk 

o Liquidity risk 

� Risiko khusus: 

o Risiko operasional: kecurangan, 

penyadapan/skimming, kesalahan 

atau tidak berfungsinya sistem 

o Risiko yang timbul dari cross 

border e-banking 

o Risiko-risiko penyelenggaraan e-

banking: 

� Nasabah memperoleh 

infomrasi yang kurang 

akurat 

� Pencurian data finansial 

� Serangan/ancaman 

melalui internet 

� Pencurian identitas 

� Unauthorized transaction 
atau fraud 

o  

sistem, database, dan aplikasi e-

banking 

o Otorisasi dan hak akses (privilege) atas 

sistem, database, dan aplikasi e-

banking 

o Perlindungan integritas data, catatan, 

dan informasi terkait transaksi e-

banking 

o Ketersediaan audit trail atas seluruh 

transaksi e-banking 

o Perlindungan kerahasiaan informasi e-

banking 

o Ketersediaan BCP dan contingency plan 

e-banking 

o Kecukupan incident response plan 

� Kontrol pengamanan teknologi e-banking 

o ATM 

o Mobile banking 

o Phone banking 

o POS/EDC 

o Pengamanan transmisi data antara EFT 

dan host computer 

� Kontrol edukasi dan perlindungan nasabah 

� Kontrol atas cross border e-banking 

� Kontrol atas sistem dan layanan e-banking 

yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa 

 Audit Penggunaan Pihak Penyedia 

Jasa TI 

� Risiko operasional 

� Risiko hukum 

� Risiko reputasi 

� Kontrol pemilihan penyedia jasa 

� Kontrol klausul perjanjian penyediaan jasa, 

baik yang tercantum pada dokumen kontrak 
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� Risiko strategis 

� Risiko kepatuhan 

� Country risk 

maupun pemenuhan klausul-klausul khusus 

� Kontrol penyedia jasa yang berada di luar 

Indonesia 

� Kontrol kecukupan BCP 

� Kontrol atas risiko lainnya seperti kesalahan 

manusia, penerapan prosedur yang salah dan 

employee theft 

 


