Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

PENGGUNAAN DOMAIN PO (Plan and Organise) DAN AI (Acquire and
Implement) DALAM PENILAIAN TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI
Anton
Program Studi Manajemen Informatika, AMIK BSI Tangerang,
Komplek BSD Sektor XIV-C1/1, Tangerang
anton@bsi.ac.id

Abstrak - Pada saat ini Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan
keunggulan dalam persaingan diantara organisasi. Peningkatan kinerja sebuah institusi pendidikan seperti Bina
Sarana Informatika (BSI) yang telah didukung oleh TI melalui suatu unit yang ada yaitu Biro Teknologi
Informasi Bina Sarana Informatika (BTI BSI). Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi
di dalam BSI dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Namun disisi lain, disamping harus sejalan dengan
tujuan bisnis, penerapan TI memerlukan biaya investasi tinggi dengan resiko kegagalan yang cukup besar. Oleh
karena itu diperlukan suatu mekanisme Tata Kelola TI (IT Governance) yang menyeluruh dan terstruktur dari
mulai perencanaan hingga pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian suatu tata
kelola TI yang telah ada dan memberikan suatu usulan model Tata Kelola TI untuk Bina Sarana Informatika
dengan mengacu kepada standar COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) Versi 4.1
menggunakan DOMAIN PO (Plan And Organise) DAN AI (Acquire And Implement). COBIT adalah salah satu
metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai
dengan kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh.
Kata kunci : Tata kelola, COBIT, Maturity level

1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan TI telah memberikan solusi dan
keuntungan melalui bermacam peluang sebagai bentuk
dari peran strategis TI didalam pencapaian visi dan
misi sebuah perusahaan. Peluang-peluang diciptakan
dari optimalisasi sumber daya TI pada area sumber
daya perusahaan meliputi data, sistem aplikasi.
infrastuktur dan sumber daya manusia. Di sisi lain,
penerapan TI memerlukan biaya investasi yang relarif
mahal, dimana munculnya resiko terjadinya kegagalan
juga cukup besar.
Pengembangan implementasi teknologi informasi dan
komunikasi di perguruan tinggi merupakan upaya
yang sudah seharusnya dilakukan. Aktivitas utama
dalam perguruan tinggi sesuai dengan fungsi
utamanya yaitu sebagai penyelenggara pendidikan
adalah layanan akademik. Dalam pelaksanaan layanan
akademik ini perlu adanya penggunaan TI yang dapat
mendukung tercapainya sasaran dari layanan
akademik tersebut. Salah satu standar untuk
mendukung tata kelola TI adalah Control Objective
for Information and Related Technology (COBIT).
COBIT memberikan pedoman secara meluas untuk
tujuan mendapatkan manajemen yang baik dan kontrol
dari TI pada suatu enterprise, sehingga dapat
menggambarkan sejauh mana suatu pelaksanaan TI
dapat mengimbangi tujuan bisnis. COBIT 4.1
mengakomodasi penggambaran tersebut dengan
menyediakan process model dalam 4 domain yaitu
Plan and Organize (PO), Acquire and Implement (AI),
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Deliver and Support (DS) dan Monitor and Evaluate
(ME). Keempat domain tersebut memiliki prosesproses yang kesemuanya berjumlah 34, yang berfungsi
untuk melakukan monitoring setiap segmen elemenelemen TI. Setiap proses TI (IT process) mempunyai
sebuah high level control objective dan sejumlah
detailed control objective. Pada setiap proses IT,
disertakan model maturity-nya, sehingga manajemen
dapat mengetahui kondisi performa organisasi
sekarang dan menentukan target peningkatan.
Agar implementasi tata kelola TI berlangsung efektif,
organisasi perlu menilai sejauh mana tata kelola TI
yang sekarang berlangsung dan mengidentifikasi
peningkatan yang dapat dilakukan. Hal tersebut
berlaku pada semua proses yang perlu dikelola yang
terkandung dalam TI dan proses tata kelola TI itu
sendiri. Penggunaan model maturity (kematangan)
akan memudahkan penilaian dengan cara pendekatan
yang pragmatis terstruktur terhadap skala yang mudah
dimengerti dan konsisten. Hal lainnya yang
merupakan dasar dari pemakaian COBIT adalah
kebutuhan alat bantu yang mengontrol informasi dan
resiko-resiko TI dalam bentuk pengelolaan terstruktur
pada domain-domain yang relevan dengan lingkungan
Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta.
Secara garis besar permasalahan yang harus dihadapi
adalah sebagai berikut :
1) Perlunya dilakukan Pengawasan maupun penilaian
terhadap kinerja TI khususnya pelayanan pada
Sistem Informasi Akademik yang digunakan Bina
Sarana Informatika (BSI), sampai sejauh mana
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sistem yang telah terintegrasi dapat memenuhi
kebutuhan informasi yang diinginkan.
2) Pembahasan menggunakan kerangka kerja
COBIT 4.1 dan dibatasi hanya pada domain PO
(Plan and Organise) dengan 10 proses IT dan AI
(Acquire and Implement) dengan 7 proses IT.
Bina Sarana Informatika (BSI) memiliki Sistem
Informasi Akademik Dosen berbasis web yang dapat
diakses secara online oleh seluruh dosen maupun
karyawan dari manapun mereka berada melalui alamat
http://www.bsi.ac.id. Sistem Informasi Akademik
Dosen ini dibuat dengan menggunakan metode
rancangan system terbuka (open system). Dukungan
Sistem Informasi Akademik Dosen ini disediakan oleh
Biro Teknologi Informasi Bina Sarana Informatika
(BTI BSI) yang ada pada kampus Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta.
Konsep pemrosesan dibuat dengan metode
client/server, dengan tujuan penggunaan secara
bersama-sama (multi user) dapat dilakukan secara
terintegrasi. Namun demikian Sistem Informasi
Akademik Dosen ini dibangun dengan berbasis web
dengan platform Bahasa Pemrograman PHP, Java
Script dan dengan dukungan database MySQL dab
Web server Apache (Open Source).
Salah satu layanan yang disediakan oleh BTI BSI
adalah Sistem Informasi Akademik Dosen dan Sistem
Informasi Akademik Mahasiswa yang terintegrasi ke
seluruh kampus Bina Sarana Informatika (BSI).
Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu :
1. Sistem Informasi Akademik Dosen adalah system
informasi yang digunakan khusus untuk karyawan
dan dosen yang mengajar di Bina Sarana
Informatika (BSI).
2. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa adalah
system informasi yang digunakan khusus untuk
mahasiswa. Dokumen yang terdapat pada Sistem
Informasi Akademik Mahasiswa yaitu informasi
data mahasiswa, data nilai, formulir rencana studi
(KRS), kartu hasil studi, dll.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian IT Governance
IT Governance Institute mendefinisikan Tata kelola TI
sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direktur,
dan terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi
serta proses-proses yang memastikan TI perusahaan
mendukung dan memperluas obyektif dan strategi
organisasi [ITGI 2007].
Tata Kelola TI adalah suatu tingkat dimana kekuasaan
untuk membuat keputusan TI didefinisikan dan dibagi
ke seluruh manajemen, dan pada prosesnya manajer
baik TI maupun organisasi bisnis melakukannya
dengan prioritas TI dan alokasi sumber daya TI
(Luftman, 1996).
Tujuan tata kelola TI adalah agar dapat mengarahkan
upaya TI, sehingga memastikan performa TI sesuai
dengan pemenuhan obyektif berikut:

1. TI selaras dengan perusahaan dan realisasi
keuntungan yang dijanjikan.
2. Penggunaan TI memungkinkan perusahaan
mengeksploitasi peluang dan memaksimalkan
manfaat.
3. Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung
jawab.
4. Manajemen yang tepat akan resiko yang terkait TI.
Ada beberapa permasalahan pokok yang menentukan
arah tata kelola TI, yaitu :
a. Strategic Allignment, penerapan TI harus
mendukung pencapaian misi perusahaan. Strategi
TI harus benar-benar mendukung strategi bisnis
perusahaan.
b. Value Delivery, penerapan TI harus memberikan
nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan.
c. Risk Management, penerapan TI harus disertai
dengan identifikasi terhadap resiko-resiko TI,
sehingga dapat mengatasi dampak yang
ditimbulkan olehnya. Resiko penerapan TI dapat
berupa virus, penyalahgunaan hak akses,
kesalahan/kerusakan sistem, kerusakan sistem
pendukung dan lain-lain.
d. Resource Management, penerapan TI harus
didukung sumber daya yang memadai dan
penggunaan sumber daya yang optimal.
e. Performance Measurement, penerapan TI harus
diukur dan dievaluasi secara berkala, untuk
memastikan bahwa investasi dan kinerja TI sesuai
dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
IT Governance merupakan bagian dari pengelolaan
perusahan secara keseluruhan yang memiliki tugas
yang menjadi tanggung jawab utama dalam
pengelolaannya, yaitu :
1. Memastikan bahwa kepentingan stakeholder telah
diikutsertakan
dalam
penyusunan
strategi
perusahaan.
2. Memberikan arahan kepada proses-proses yang
menerapkan strategi perusahaan.
3. Memastikan proses-proses tersebut menghasilkan
keluaran yang terukur.
4. Memastikan adanya informasi mengenai hasil
yang diperoleh dan cara pengukurannya.
5. Memastikan bahwa hasil dari pelaksanaan strategi
perusahaan telah sesuai dengan harapan
perusahaan.
Untuk menentukan proses-proses tata kelola TI dan
memastikan hasilnya tercapai dengan optimal maka
pihak
manajemen
memerlukan
tahap-tahap
perancangan dan penerapan tata kelola TI sebagai
berikut :
1. Mengidentifikasi kebutuhan (identify needs)
Perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang
inisiatif pengembangan tata kelola TI, memahami
tujuan bisnis yang dipetakan terhadap tata kelola
TI,memahami potensi resiko yang akan
mempengaruhi tujuan organisasi dan berikutnya
adalah menentukan domain atau lingkup proses
yang akan dikelola.
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2. Meramalkan solusi (envision solution)
Menggambarkan kematangan proses TI yang ada
pada saat ini, target yang ingin dicapai serta
menganalisa gap antar keduanya.
3. Merencanakan solusi (plan solution)
Mengidentifikasi kemungkinan inisiatif proses
yang akan dikelola dan membuat usulan solusi
yang diintegrasikan dengan tujuan bisnis.
4. Mengimplementasikan solusi (implementation
solution)
Implementasi, monitoring, evaluasi sebagai
feedback dan pembelajaran untuk
perbaikan
secara berkelanjutan
2.2 COBIT (Control Objectives For Information And
Related Technology)
COBIT di rancang terdiri dari 34 high level control
objectives yang menggambarkan proses TI yang
terdiri dari 4 domain yaitu: Plan and Organise,
Acquire and Implement, Deliver and Support dan
Monitor and Evaluate. Kerangka kerja COBIT yang
terdiri dari 34 proses TI yang terbagi ke dalam 4
domain pengelolaan, yaitu :
1. Plan and Organise (PO)
Mencakup masalah mengidentifikasikan cara
terbaik TI untuk memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis
organisasi. Domain ini menitikberatkan pada
proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI
dengan strategi organisasi.
2. Acquire and Implement (AI)
Domain ini menitik beratkan pada proses
pemilihan, pengadaaan dan penerapan TI yang
digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang
sesuai dan solusi TI tersebut diadakan,
diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam
proses bisnis organisasi.
3. Deliver and Support (DS)
Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan
TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal
keamanan sistem, kesinambungan layanan,
pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan
pengelolaan data yang sedang berjalan.
4. Monitor and Evaluate (ME)
Domain ini menitikberatkan pada proses
pengawasan pengelolaan TI pada organisasi
seluruh kendali-kendali yang diterapkan setiap
proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya
secara berkala. Domain ini fokus pada masalah
kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi,
pemeriksaan internal dan eksternal.
Organisasi perlu mengetahui suatu sistem TI-nya, agar
dapat memutuskan tingkat manajemen dan kontrol
yang harus diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut
COBIT memberikan:
a. Maturity
model,
yang
memungkinkan
benchmarking dan identifikasi peningkatan
kapabilitas yang perlu.
b. Performance goals and metrics untuk proses IT,
menunjukan bagaimana proses memenuhi sasaran
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bisnis dan sasaran TI dan dipakai untuk
pengukuran performa proses internal didasarkan
pada prinsip balanced scorecard.
c. Activity goals untuk memungkinkan performa
proses yang efektif.
2.3 Maturity Models
Model kematangan (maturity model) untuk
pengelolaan dan kontrol pada proses TI didasarkan
pada metoda evaluasi organisasi, sehingga dapat
mengevaluasi sendiri dari level non-existent (0)
hingga optimised (5). Pendekatan ini diperoleh dari
model maturity software engineering institute yang
mendefinisikannya untuk kapabilitas pengembangan
software.
Maturity model dimaksudkan untuk mengetahui
keberadaan persoalan yang ada dan bagaimana
menentukan prioritas peningkatan. maturity level
dirancang sebagai profil proses TI. Sehingga
organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi
kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang.

Gambar 1.Grafik Representatif Maturity Model [ITGI
2007]
Maturity Models yang ada pada COBIT dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Generic maturity model
Perusahaan sama sekali tidak
0 Existent
perduli
terhadap
pentingnya
teknologi informasi untuk dikelola
secara baik oleh manajemen
Perusahaan
secara
reaktif
1 Initial
melakukan
penerapan
dan
implementasi teknologi informasi
sesuai
dengan
kebutuhankebutuhan mendadak yang ada,
tanpa
didahului
dengan
perencanaan sebelumnya.
2 Repeatable Perusahaan telah memiliki pola
yang berulangkali dilakukan dalam
melakukan manajemen aktivitas
terkait dengan tata kelola teknologi
informasi, namun keberadaannya
belum terdefinisi secara baik dan
formal sehingga masih terjadi
ketidakkonsistenan.
Perusahaan
telah
memiliki
3 Define
prosedur baku formal dan tertulis
yang telah disosialkan ke segenap
jajaran manajemen dan karyawan
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4 Manage

5 Optimised

untuk dipatuhi dan dikerjakan
dalam aktivitas sehari-hari.
Perusahaan
telah
memiliki
sejumlah indikator atau ukuran
kuantitatif yang dijadikan sebagai
sasaran maupun obyektif kinerja
setiap penerapan aplikasi teknologi
informasi yang ada.
Perusahaan
telah
mengimplementasikan tata kelola
teknologi informasi yang mengacu
pada “best practice”

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dalam
bentuk penilaian TI pada domain PO dan AI untuk
masing-masing control objective. Untuk melihat
keselarasan IT Bisnis dengan IT Strategi bisa dilihat
berdasarkan hasil yang diperoleh dari pertanyaanpertanyaan yang dibuat dalam bentuk kuisioner
dengan menggunakan standard COBIT versi 4.1.
3.1. Populasi dan Sample Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh staf
akademik Bina Sarana Informatika (BSI) yang terdiri
dari Biro Teknologi Informasi (BTI BSI) sejumlah 33
orang,
Biro
Administrasi
Akademik
dan
Kemahasiswaan (BAAK BSI) sejumlah 40 orang dan
dari Jurusan sejumlah 27 orang. Metode penarikan
sampel dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Artinya
bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteriakriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang
sesuai dengan tujuan dari penelitian dalam hal ini
penelitian dilakukan pada Sistem Informasi Akademik
Dosen Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta. Adapun
pertimbangan-pertimbangan itu adalah :
1. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang
memahami Sistem Informasi Akademik Dosen
Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta.
2. Sampel yang dipilih merupakan pengelola,
pengembang dan pengguna dari Sistem Informasi
Akademik Dosen Bina Sarana Informatika (BSI)
Jakarta.
Dengan mengacu pada metode penarikan sampel
tersebut di atas, maka obyek yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah pengelola, pengembang
dan pengguna Sistem Informasi Akademik Dosen
Bina Sarana Informatika (BSI). Adapun jumlah
responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dan
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No
1
2
3
4
5

Keterangan
Ka.Biro
Teknologi
Informasi
Technical Support BTI
Sistem Informasi BTI
Tim Riset BSI
Staf Akademik
Total Responden

Jumlah
1
1
1
1
1
5

3.2 Instrumentasi
Alat penelitian yang penulis gunakan dalam
membantu proses penelitian yang dilakukan adalah
dengan menggunakan kuesioner yang diambil
berdasarkan literature yang ada didalam COBIT versi
4.1 [ITGI, 2007], pada domain PO dan AI untuk
masing-masing control objective-nya.
Perancangan kuesioner dilakukan dengan memberikan
sejumlah pertanyaan untuk setiap level kematangan
pada domain PO dan AI COBIT versi 4.1, dan setiap
control objective pada domain PO dan AI terdiri dari 5
level dengan urutan dari level 0 sampai dengan level
5. Setiap control objective domain PO dan AI pada
masing-masing
level
mempunyai
beberapa
pertanyaan, sehingga setiap control objective pada
domain PO dan AI mempunyai banyak pertanyaan.
Pertanyaan dalam kuesioner ini menggunakan skala
Guttman yang dikembangkan oleh Louis Guttman
(1950). Skala Guttman yang disebut juga metode
scalogram atau analisa skala (scale analysis) sangat
baik untuk menyakinkan peneliti tentang kesatuan
dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering
disebut isi universal (universe of content) atau atribut
universal (universe attribute). Dalam prosedur
Guttman, suatu atribut universal mempunyai dimensi
satu (Ya) jika menghasilkan suatu skala kumulatif
yang sempurna, dan nol (Tidak) jika sebaliknya.
Jawaban dari kuisioner yang berupa Ya dan Tidak
selanjutnya akan dilakukan konversi nilai terhadap
setiap jawaban dari responden. Konversi dilakukan
dengan menggunakan nilai 0 untuk jawaban tidak (T)
dan nilai 1 untuk jawaban Ya (Y). dari hasil konversi
kemudian dilakukan normalisasi dengan membagi
total nilai konversi dengan jumlah pertanyaan yang
ada pada setiap level, kemudian setelah dilakukan
normalisasi dilakukan penghitungan rata-rata dengan
membagi total nilai jawaban dengan jumlah
responden, dari hasil tersebut penulis bisa mengetahui
berapa tingkat kematangan untuk masing-masing
control objective pada masing-masing domain PO dan
AI.

Tabel 2. Data Responden
4. ANALISIS DAN INTERPRETASI
4.1 Analisa tingkat kematangan /maturity
Analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat
kematangan tata kelola TI di Bina Sarana Informatika

(BSI) Jakarta terhadap control objective. control
objective yang akan dilakukan penilaian adalah
control objective yang berada pada domain PO
(Planning and Organization) dan AI (Acquisition and
Implementation).
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Rekapitulasi hasil kuisioner cobit maturity model
dapat dilihat pada table 3, sebagai berikut:
Untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI
saat ini digunakan kuesioner cobit maturity model.
Kuesioner dibuat berdasarkan kriteria kematangan
yang ditetapkan pada COBIT 4.1 untuk setiap proses
yang terdapat dalam domain PO dan AI. Kuesioner
menggunakan
skala
Guttman,
kunci
untuk
skalaGuttman adalah dalam analisis. Pada Penelitian

ini dibangun sebuah matriks atau tabel yang
menunjukkan tanggapan dari semua responden di
semua item dengan bobot untuk setiap pertanyaan
ditetapkan 0 dan 1. Pertanyaan dengan jawaban Ya
(Y) akan dikonversikan pada nilai 1, sebaliknya untuk
jawaban Tidak (T) akan dikonversi pada nilai 0.
Sedangkan skala pembuatan indeks bagi pemetaan
ketingkat model maturity terdapat pada tabel 4.

Tabel 3. Rekapitulasi hasil kuesioner cobit maturity model
Control Objective
Index
PO1 Mendefinisikan
Perencanaan Strategi IT
PO2 Mendefinisikan Arsitektur Informasi
PO3 Menentukan Arah
Teknologi
PO4 Mendefinisikan Proses,
Organisasi &Hubungan IT
PO5 Mengelola Investasi IT
PO6 Communicate
Management Aims and
Direction
PO7 Mengelola SDM IT
PO8 Mengelola Mutu
PO9 Menilai dan Mengelola Resiko-resiko IT
PO10 Mengelola Proyekproyek
AI 1 Identifikasi Solusi yang
Otomatis
AI2 Memperoleh dan Merawat Aplikasi Software
AI3 Memperoleh dan Merawat Infrastruktur Teknologi
AI4 Memungkinkan Operasi dan Pengguna -annya
AI 5 Memperoleh Sumber Daya IT
AI6 Mengelola Perubahan-perubahan
AI7 Memasang dan Mengakui solusi-solusi dan perubahanperubahan
Total

Tabel 4. Kriteria index penilaian cobit maturity model
0
– 0.50
Non-Existent
0.51 – 1.50
Initial/Ad Hoc
1.51 – 2.50
Repeatable But Invinitive
2.51 – 3.50
Defined Process
3.51 – 4.50
Managed and Measurable
4.51 – 5.00
Optimesed

4.2 Analisis Gap Kematangan Control Objective
Saat ini proses-proses yang berjalan di Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta hampir seluruhnya
mencapai ekspektasi manajemen, ini memberikan
gambaran bahwa manajemen dari Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta telah memiliki kemampuan
dalam mengelola sumberdaya di lingkungannya.
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2.603
2.700

Matu-rity level
3
3
3

2.516
3
3.163
2.760

2.652
3.322
2.513
2.758

3
3

3
3
3
3

2.958
3
2.881
2.966
2.918
2.624
2.715
2.746

3
3
3
3
3
3

2.958

Proses-proses yang terkait umumnya memiliki tingkat
kematangan (Maturity Level) pada level 3 (defined
process) yang mana ekspektasi manajemen umumnya
pada level 4 (managed). Nilai Index maturity yang
didapatkan menunjukkan tingkat kematangan pada
setiap poses.
Selanjutnya diketahui 100% dari total 17 proses TI
COBIT domain PO dan AI berada pada tingkat
kematangan 3 (defined process) sedangkan
ekpektasinya 4 sehingga terdapat kesenjangan tingkat
kematangan 1. Adanya gap pada 17 control objective
pada Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta, yang
berupa 10 gap dalam domain PO dan 7 gap dalam
domain AI. Temuan COBIT dari 17 gap yang harus
disesuaikan tersebut adalah PO1, PO2, PO3, PO4,
PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10, AI1, AI2, AI3,
AI4, AI5, AI6, dan AI7.
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Tabel 5. Analisis gap Tingkat Kematangan control
objective

Dari hasil kuesioner tingkat kematangan (matutity
level) control objective COBIT domain PO dan AI
yang diperlihatkan dalam grafik diatas, maka dapat
dideskripsikan suatu kondisi dimana kondisi dominan
pada kedua domain tersebut berada pada maturity
level 3 (100%). Hal ini berarti bahwa sebagian umum
sebagian besar proses TI yang berjalan pada Bina
Sarana Informatika (BSI) Jakarta telah memiliki
kemampuan dalam mengelola sumberdaya di
lingkungannya yaitu suatu kondisi dimana prosedur
sudah standar dan terdokumentasi dan telah
dikomunikasikan melalui pelatihan, tetapi pelaksanaan
diserahkan kepada tim untuk mengikuti proses
tersebut, sehingga penyimpangan bisa diketahui dan
segera diatasi, walaupun prosedurnya belum sempurna
namun formalitas atas praktek sudah ada.
Kondisi ideal yang diharapkan adalah pada
tingkat kematangan 4 (managed and Measurable),
yaitu suatu kondisi dimana proses pengawasan dan
penilaian ketaatan terhadap standar baku atau prosedur
telah diterapkan dan terdapat aktifitas-aktifitas untuk
melakukan perbaikan pada saat proses berjalan tidak
efektif.
4.3. Mengatasi gap Kematangan Control Objective

Tampilan secara grafik current dan target
maturity level pengelolaan TI pada Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta, akan terlihat seperti gambar
2 dan gambar 3.

Gambar 2.Tampilan Grafik Current dan Target
Maturity Level Domain PO

Gambar 3.Tampilan Grafik Current dan Target
Maturity Level Domain AI

Gap maturity level yang ditemukan pada control
objective pada domain PO dan AI sebanyak 17 control
objectiv, disini penulis menyertakan gap yang terlihat
paling menonjol diantara proses-proses pada PO dan
AI. Gap ini dapat diatasi dengan melakukan kegiatan
atau langkah-langkah penyesuaian sebagai berikut :
1. Rekomendasi untuk mengatasi gap maturity level
pada PO4.
a. Didefinisikan struktur, peran, dan tanggung jawab
personel unit TI yang lebih jelas dan mendetail,
relatif terhadap sistem TI yang dimiliki.
b. Disusun suatu inventasisasi skill staf untuk
memudahkan
pelaksanaan
staffing
pada
pengembangan organisasi.
2. Rekomendasi untuk mengatasi gap maturity level
pada PO7.
a. Perencanan pelatihan yang dilakukan oleh Biro
Training Center (BTC) dan Biro Teknologi
Informasi (BTI) terkait dengan TI, diarahkan pada
pelatihan-pelatihan
yang
mengarah
pada
spesialisasi ketrampilan staf bidang tertentu yang
digunakan untuk menunjang pemeliharaan TI.
b. Organisasi melakukan standarisasi pengukuran
konsistensi mengenai resiko munculnya deviasi
antara perencanaan pada pengelolaan Staf TI
dengan tekanan pengembangan personel TI.
3. Rekomendasi untuk mengatasi gap maturity level
pada PO10.
a. Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta harus
mendefinisikan standar penilaian kualitas proyek
TI yang dilaksanakan.
b. Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta harus
mengembangkan teknik-teknik pengelolaan proyek
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TI dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan,
dan men dokumentasikan nya untuk digunakan
dalam pelaksanaan proyek TI di masa mendatang.
4. Rekomendasi Untuk Mengatasi Gap Maturity
Level Pada AI2.
a. Menetapkan model data enterprise yang tergabung
dalam skeme klasifikasi data untuk menjamin
konsistensi dan kesatuan semua data.
b. Menjamin akurasi arsitektur informasi dan model
data
5. Rekomendasi Untuk Mengatasi Gap Maturity
Level Pada AI3.
a. Melakukan pendekatan terencana pada pendapatan,
pemeliharaan, dan perlindungan infrastruktur
sejalan dengan strategi teknologi dan pembekalan
pengembangan dan test lingkungan. Hal ini
memastikan ada dukungan teknologi terusmenerus bagi aplikasi bisnis.
b. Merencanakan pemeliharaan infrastruktur dan
menerapkan kontrol, keamanan, dan ukuran audit
internal
6. Rekomendasi Untuk Mengatasi Gap Maturity Level
Pada AI7.
a. Mengelola
perubahan-perubahan
mencakup
pemeliharaan yang darurat, terkait aplikasi dan
infrastruktur di dalam lingkungan produksi harus
secara formal dikelola dalam cara terkontrol.
b. Menjawab kebutuhan bisnis sejalan dengan
strategi bisnis, saat mengurangi pemecahan
masalah dan mengerjaan kembali layanan service
4.4 Implikasi Penelitian
1. Aspek Manajerial
Untuk mencapai spesifikasi kondisi yang diinginkan
tersebut maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Dikembangkan oleh personal-personal yang telah
memiliki sertifikasi CISA (Certified Information
of Systems Auditor)
b. Dibangun Konsultan sendiri atau system audit
internal.
c. Setiap dilakukan perubahan sistem kerja,
diimbangi dengan pengarahan, sosialisasi atau
pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan
internal.
d. Merancang suatu kerangka kerja dalam
menentukan
kebijakan-kebijakan
untuk
pengendalian isu atau permasalahan di perusahaan.
2. Aspek Sistem
Sedangkan Untuk mencapai spesifikasi kondisi yang
diinginkan tersebut maka harus dilakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Adanya Sistem manajemen yang terstruktur dan
terintegritas dalam mengklasifikasikan kamus data
dan peraturan sintak data (user friendly)
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b. Adanya sistem monitoring peraturan dan trend
c.

d.
e.
f.

g.

masa depan dan membuat papan arsitektur TI
untuk memberikan petunjuk arah teknologi
Adanya sistem steering commission yang bertugas
menentukan prioritas dari program investasi TI,
mengamati keadaan proyek dan memecahkan
konflik sumber daya, mengawasi tingkat service
dan kemajuan service
Adanya sistem proses penganggaran dana, sistem
manajemen biaya yang harus dimonitor dan
dilaporkan secara berkala
Adanya sistem evaluasi kinerja personel TI mulai
dari perekrutan, penempatan dan penghentian dan
perubahan pekerjaan
Adanya sistem pengawasan dan pemeliharaan
perencanaan tindakan resiko yang mencakup
identifikasi biaya, manfaat dan tanggung jawab
bagi pelaksanaan
Adanya sistem penaksiran dampak prioritas dan
autorisasi, mengatasi perubahan-perubahan yang
muncul serta penutupan dan dokumentasi
perubahan

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dengan memperhatikan hal-hal pokok dari
pelaksanaan penelitian ini, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada penelitian ini dapat dihasilkan penilaian
terhadap Tata Kelola TI yang telah diterapkan di
Bina Sarana Informatika (BSI) menggunakan
kerangka kerja COBIT 4.1. Penilaian tersebut
didasarkan pada 2 domain pertama COBIT, yaitu
Planning and Organisation (PO) dan Acquisition
and Implementation (AI).
2. Saat ini proses-proses yang berjalan di Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta hampir seluruhnya
mencapai ekspektasi manajemen, ini memberikan
gambaran bahwa manajemen dari Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta telah memiliki
kemampuan dalam mengelola sumberdaya di
lingkungannya. Proses-proses yang terkait
umumnya memiliki tingkat kematangan (Maturity
Level) pada level 3 (defined process) yang mana
ekspektasi manajemen umumnya pada level 4
(managed).
3. Pada penilaian tingkat kematangan tata kelola IT
ini menggunakan 5 orang responden yang
menggunakan Sistem Informasi Akademik Dosen
pada web Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta.
4. Hasil penelitian yang berupa model standar untuk
setiap proses dan terdiri dari indikator-indikator
pengukuran kinerja proses Tata Kelola TI dapat
dijadikan pertimbangan dan memberikan acuan
pengembangan dalam arah bisnis sehingga
diharapkan peningkatan performa proses-proses
tersebut pada tingkatan yang lebih baik.
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5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:
1. Dengan adanya penilaian Tata Kelola TI yang
telah dibuat pada penelitian ini, maka diharapkan
Bina Sarana Informatika (BSI) dapat merumuskan
manajemen pengelolaan TI dengan merujuk pada
Model Tata Kelola TI yang dihasilkan tersebut.
2. Unit TI pada Bina Sarana Informatika (BSI)
dalam hal ini Biro Teknologi Informasi (BTI)
dapat lebih dioptimalkan peranannya, khususnya
pada intermediasi antara kebutuhan proses bisnis
yang terkait dengan stakeholder dengan
kepentingan pada semua bagian di Bina Sarana
Informatika (BSI) Jakarta.
3. Penelitian yang lebih lanjut atas penelitian ini
diharapkan dapat mendefinisikan ukuran-ukuran
performa yang lebih mendetil dari seluruh proses
TI COBIT domain PO dan AI, sehingga
manajemen Bina Sarana Informatika (BSI) akan
dapat menilai apakah pengelolaan teknologi
informasinya sudah mencapai performa yang
diharapkan atau tidak.
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