
  

Keamanan Sistem Informasi

Oleh: Puji Hartono
Versi: 2014

Modul 6
Penanganan pasca-bencana



  

Overview

1. Jenis-jenis bencana

2. Manajemen Insiden

3. BCP vs DRP

4. BCP

5. DRP



  

Jenis-jenis bencana

1. Bencana alam
● Contoh: seperti: gempa, kebakaran dll
● Efek: kerusakan pada fungsi, alat, komunikasi, perlu 

evakuasi 

2. Kesengajaan oleh manusia
● Contoh: perang, terorisme, cyber attack, kerusuhan masa



  

Manajemen Insiden

 Proses untuk mengidentifikasi gangguan (interruption) 
atau ancaman (threat) pada suatu layanan dan segera 
mengatasinya secepat mungkin. 

 Ahli teknologi informasi akan merespon suatu insiden 
(incident) dengan tujuan untuk 
– Menjaga agar service tetap dapat berjalan  BCP (Business →

Continuity Planning)

– Jika dimungkinkan dapat mengembalikan layanan dengan 
cepat  DRP (Disaster Recovery Planning)→



  

BCP vs DRP

 Business Continuity Planning vs Disaster Recovery Planning

1. Perbedaan: 
● BCP berkaitan dengan menjaga operasi bisnis sehingga tetap berjalan - 

mungkin di lokasi lain atau dengan menggunakan alat dan proses yang 
berbeda - setelah bencana telah menyerang.

● DRP fokus dengan memulihkan operasi bisnis agar normal kembali 
setelah terjadi bencana

2. Persamaan
● Identifikasi fungsi bisnis yang kritis melalui analisis dampak pada bisnis 

dan penilaian kerentanan
● Identifikasi skenario bencana
● Para ahli yang memahami proses bisnis yang kritis pada organisasi



  

BCP (1)

 Keadaan dimana kondisi bisnis harus dapat terus berjalan 
pasca terjadinya bencana. 

 BCP dikaitkan dengan bagaimana posisi suatu organisasi 
dalam merencanakan dan membuat rencana kerja untuk 
mengantisipasi kondisi organisasi tersebut saat terjadinya 
bencana dan memastikan bisnis dapat berjalan, minimal 
organisasi masih dapat memberikan layanannya setelah 
pasca bencana terjadi. 

 Pada dasarnya BCP di rancang pada posisi pencegahan 
(preventive), dimana bencana dapat timbul sewaktu-waktu 
sehingga proses bisnis akan terhambat.



  

BCP (2)

 Tahapan BCP menurut NIST (The National 
Institute of Standards and Technology)
– Kebijakan Keberlangsungan Bisnis

– Bisnis Impact Analysis (BIA)

– Identifikasi Kendali Preventif

– Pengembangan Strategi pemulihan

– Pengembangan BCP

– Test Drill

– Maintain BCP



  

BCP (3)

 BIA mengidentifikasi
 Maximum tolerable 

downtime
 Operational disruption 

and productivity
 Financial considerations
 Regulatory 

responsibilities
 Reputation



  

DRP (1)

 DRP bagian dari BCP
 Yang harus dipulihkan setelah terjadi bencana

 Business process recovery
 Facility recovery
 Supply and technology recovery
 User environment recovery
 Data recovery



  

DRP (2)

 Fasilitas penanganan pasca-bencana
● Hot site. Fasilitas cadangan yang dapat dijalankan dalam 

beberapa jam setelah insiden. Contoh: Backup server
● Warm site. Fasilitas yang dikonfigurasikan dengan 

beberapa perangkat dan dapat dijalankan hanya dalam 
beberapa jam setelah insiden. Contoh: Backup database 
dan aplikasi

● Cold site. Fasilitas tanpa perangkat komputer, hanya 
berupa ruangan dan penanganan



  

DRP (3)

 Contoh hot site berupa 
backup site
 Backup site akan ON 

ketika main site DOWN
 Backup site terdiri dari 

hardware, software dan 
perangkat jaringan



  

 DRP(3)
 Live Cycle BCP dan 

DRP
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