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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang kondisi tata kelola teknologi informasi di 

PT.Prudential Indonesia khususnya pada kantor keagenan Prufutureteam yang 

memiliki total 21 kantor cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan 

Kalimantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kantor 

keagenan Prufuturetam telah menerapkan tata kelola TI yang baik.  Fokus 

Penelitian ini hanya pada 2 dominan COBIT 4.1  yaitu PO dan ME  terdiri dari 80 

detailed control objective sementara domain AI dan DS telah dinilai memenuhi 

standar pengelolaan teknologi informasi yang baik yaitu pada level 3 (defined).  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner, 

wawancara dan obervasi secara langsung. Ketiga metode tersebut berpatokan pada 

model COBIT 4.1. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk mencari 

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap domain. Temuan kelemahan atau 

masalah akan di bandingkan dengan kondisi ideal yang telah di tetapkan COBIT 

4.1 pada setiap levelnya, sehingga dapat diketahui rekomendasi yang cocok untuk 

diterapkan. Masalah utama yang ditemui adalah manajemen belum memahami arti 

pentingnya investasi pada bidang teknologi informasi, manajemen risiko yang 

belum dikelola dengan baik, dan kemampuan SDM yang masih kurang. Sehingga 

mengakibatkan kontrol teknologi menjadi lemah, biaya teknologi informasi yang 

tinggi tidak disertai dengan nilai balik dalam menigkatkan efektifitas, efisiensi 

dan keuntungan.  

 

Kata-kata kunci: COBIT 4.1, tata kelola teknologi informasi, Prufutureteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to discuss about condition of information technology 

governance at the office PT.Prudential Indonesia especially Prufutureteam agency 

which has 21 branches in Java, Sumatra, and Borneo. This research aims to 

determine the extent to which agency offices Prufuturetam have implemented 

good IT governance. This research focused only on the two dominant COBIT 4.1 

PO and ME consists of 80 detailed control objectives while the AI and DS domain 

has been judged to meet the standards of good management of information 

technology is at level 3 (defined). 

Whilst the instrument rated by supervisors themselves, interviews and 

direct observation to collect the data. The third method is based on the Model 

COBIT 4.1. The data processing will be used to look for the weaknesses found in 

each domain. The finding weaknesses or problems will be compared with the 

ideal conditions that have been set COBIT 4.1 at each level, so that it can be seen 

that suitable recommendations to be implemented. The main problem encountered 

is the management do not understand the importance of investing in information 

technology, risk management has not been well managed, and ability SDM are 

still lacking. Control technology resulting in a weak, high cost of information 

technology is not accompanied by a return value in improving the effectiveness, 

efficiency and profits. 

 

Keywords: COBIT 4.1, information technology governance, Prufutureteam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi dan mengubah 

cara bisnis yang sedang dikelola dan dipantau saat ini  (Hunton & Bagranoff, 

2004). Cara baru dalam menggunakan teknologi informasi telah digunakan oleh 

banyak Perusahaan sebagai satu solusi dalam menghadapi dan memenangkan 

persaingan (Tugas, 2010). Hal ini mengakibatkan pentingnya kerangka kerja 

untuk memastikan bahwa teknologi informasi memungkinkan bisnis, 

memaksimalkan keuntungan, resiko teknologi informasi dikelola secara tepat, dan 

sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab  

(Tanuwijaya & Sarno, 2010) Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

perencanan, implementasi, dukungan, pengawasan dan evaluasi yang matang dan 

optimal. Sehingga kerugian-kerugian yang mungin bisa terjadi dapat dihindari. 

Kerugian yang dimaksud dapat terjadi dari kehilangan data, penyalahgunaan data, 

penyalahguaan komputer, informasi yang tidak akurat karena kesalahan dalam 

pemerosan data sehingga integritas data diragukan, pengadaan investasi perangkat 

keras dan perangkat lunak yang tinggi tapi tidak diikuti nilai balik, pengelolaan 

staf  teknologi informasi yang tidak terarah. Semua masalah-masalah diatas bisa 

saja terjadi pada semua perusahaan maka dibutuhkan satu evaluasi teknologi 

informasi untuk menelusuri bagian mana saja yang harus diperbaiki sehingga 
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tujuan bisnis menjadi tercapai  (Lawton, 2007),  (Gomes & Ribeiro, 2009),  

(Steenkamp, 2009),  (Flores et el, 2011) 

Prudential Indonesia adalah perusahan asuransi jiwa terbesar dan terbaik 

di Indonesia  (Investor Majalah Online, 2012), (SWA, 2010), (Bloomberg, 2011) 

dan merupakan top brand dibidang asuransi jiwa (marketing, 2012) Penghargaan 

lain sebanyak 21 penghargaan di tahun 2012 yang menunjukkan bahwa prudential 

Indonesia adalah pemimpin pasar asuransi jiwa di Indonesia  (prudential.co.id, 

2013) 

Dari data terakhir per tanggal 30 September 2012, Prudential Indonesia 

memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran berada di Medan, 

Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang dan 280 kantor keagenan 

(termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali). 

Prudential Indonesia memiliki lebih dari 140.000 jaringan tenaga pemasaran 

berlisensi yang melayani lebih dari 1,6 juta nasabah  (prudential.co.id, About, 

2013) Dengan alasan tersebut maka penulis memilih PT.Prudential sebagai objek 

penelitan dalam evaluasi tata kelola teknologi informasi khususnya pada kantor 

keagenan Prufutureteam. Kantor agenan Prufutureteam mengelola 21 kantor 

agency (prudential.co.id, 2013). Penggunaan teknologi pada kantor keagenan 

Prufutureteam merupakan pendukung strategi bisnis dalam mencapai keuntungan, 

namun hal tersebut belum menjamin bahwa perusahaan sudah betul-betul 

menerapkan tata kelola teknologi informasi-nya dengan baik dan seberapa besar 

keberhasilan itu didukung oleh teknologi informasi masih sulit diidentifikasi, 

diketahui dan diukur. 
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Setelah dilakukan pra penelitian melalui penyebaran kuisioner dan 

wawancara kepada dua orang manajer teknologi informasi, General Operation, 

Executive Director, Head Cenas. Pertanyan seputar perencanaan dan 

pengorganisasian (PO1–PO10) membahas 58-subdomian utama didapati nilai 

akhir sebesar 2.6 dimana nilai ini masih tergolong pada level defined process 

masih terendah pada levelnya. Pengadaan dan implementasi (AI1-AI7) membahas 

57-subdomain didapati nilai akhir sebesar 2.99 sudah dapat digolongkan menjadi 

defined process. Penyampaian layanan dan dukunga (DS1-DS13) membahas 84-

subdomain didapati nilai akhir sebesar 2.98 sudah dapat digolongkan menjadi 

defined process. Monitor dan evaluasi (ME1-ME2) membahas 22-subdomain 

didapati nilai akhir sebesar 2.5 sudah dapat digolongkan menjadi defined process 

masih pada level terendah pada levelnya. Dari hasil penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa AI dan DS sudah masuk dalam defined process seutuhnya 

karena selisih nilai hanya sebesar 0.01. Domain PO dan ME masih tergolong 

lemah karena terdapat selisih 0.4 dan ini terlalu besar rentang diantaranya untuk 

dapat digolongkan menjadi Defined secara keseluruhan. Dari hasil pra penelitian 

diatas maka diperlukan evaluasi terhadap domain yang masih lemah yaitu domain 

PO dan ME saja karena belum ada mencai level 3 sehingga diperlukan penelitian 

menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang pasti. Salah satu acuan yang dapat 

digunakan untuk mengukur penerapan teknologi adalah Control Objectives for 

Information and Related Technology (COBIT). Alasan penggunaan COBIT 

sebagai metode penelitian karena model-model lain tidak mempunyai cakupan 

seluas ke empat domain COBIT (Mapping COBIT, 2011).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang 

masalah dan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul penulisan tesis, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai 

berikut:  

1. Sejauh mana kantor keagenan Prufutureteam telah menerapkan tata kelola 

teknologi informasi dengan menggunakan COBIT framework 4.1? 

2. Rekomendasi yang cocok untuk meningkatkan tata kelola teknologi 

informasi di Kantor keagenan Prufutureteam.  

C. Batasan Masalah 

1. Lingkup dari penelitian ini dibatasi pada menilai penerapan tata kelola 

teknologi informasi pada PT.Prudential Indonesia khususnya pada kantor 

keagenan prufutureteam saja.  

2. Penelitian ini hanya menilai 2 domain COBIT 4.1 PO (Perencanaan dan 

Pengorganisasian), ME (Monitor dan Evaluasi). 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan 

COBIT 4.1 sudah banyak dilakukan oleh peneliti dari Indonesia atau negara 

lain. Penelitian tata kelola teknologi informasi telah dilakukan diberbagai 

bidang seperti  bidang Pendidikan meliputi kampus, sekolah. Bidang 

kesehatan seperti penelitian pada rumah sakit, Bidang keuangan seperti bank 
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dan asuransi, Bidang industri seperti perusahan manufaktur. Penelitian bidang 

asuransi jiwa pernah dilakukan oleh (Mataracioglu & Ozkan, 2005) dan 

(Deighton et al. 2009) membahas tentang evaluasi sistem keamanan pada data 

nasabah asuransi menggabungkan COBIT dan ITIL. Dari sekian banyak 

penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa penelitian 

evaluasi tata kelola teknologi informasi belum pernah dilakukan pada 

PT.Prudential Indoesia khususnya pada kantor keagenan Prufuturetam. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kondisi penerapan tata kelola teknologi informasi yang berjalan 

pada kantor keagenan Prufutureteam. 

2. Menghasilkan rekomendasi perbaikan dan peningkatan tata kelola teknologi 

informasi di kantor keagenan Prufutureteam. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritik 

1. Menambah informasi dalam upaya mengimplementasikan tata kelola 

teknologi informasi. 

2. Menjadi bahan acuan bagian peneliti selanjutnya berkaitan dengan 

evaluasi implementasi penerapan teknologi informasi.  

b. Manfaat praktis 

Bagi kantor keagenan Prufutureteam 
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1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

manajemen dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan 

bisnis. 

2. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

kantor keagenan Prufutureteam untuk meningkatkan pengawasan 

dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap tata kelola teknologi 

informasinya. 

Bagi pihak peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang 

terjadi dalam perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola 

teknologi informasi.  

Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya, terutama bagi mahasiswa Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

sistem tata kelola teknologi informasi. 

G. Sistematika Penulisan  

Laporan ini disusun secara sistematis berdasarkan tata tulis laporan yang 

telah ditetapkan oleh Jurusan Teknik Informatika Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta dengan urutan penyajian sebagai berikut : 

1. Judul  

Bagian ini berisi judul tesis yang ditulis. 
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2. Halaman Pengesahan 

Bagian ini berisi persetujuan dari pembimbing tesis maupun penguji tesis 

3. Surat Peryataan 

Bagian ini berisi pernyaatan penelitian adalah benar-benar asli dan bukan 

hasil karya orang lain atau hasil bajakan. 

4. Intisari 

Bagian ini berisi uraian singkat  yang menggambarkan tentang tesis. 

5. Motto 

Bagian ini berisi motto hidup dari penulis 

6. Halaman Persembahan 

Bagian ini berisi ucapan persembahan. 

7. Kata Pengantar 

Bagian ini diuraikan secara singkat alasan dan tujuan penyusunan 

laporan, dan ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang 

telah membantu pelaksanaan tesis 
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8. Daftar Isi 

Bagian ini  dicantumkan dengan jelas urutan bab dan sub-bab, serta 

seluruh lampiran yang ada, yang disertai dengan nomor halaman masing-

masing. 

9. Daftar Gambar dan Tabel  

Bagian ini berisi daftar gambar dan tabel yang digunakan untuk 

menunjang isi laporan. Dicantumkan dengan urutan nomor dan 

halamannya secara jelas. 

10. Isi Laporan 

BAB I  PENDAHULUAN   

Bagian ini berisi latar belakang, rumusan  masalah, keaslian penelitian,  

tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang akan dipergunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi mengenai  beberapa  teori  dan tinjauan  pustaka  yang 

relevan dengan permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bagian ini berisi tentang uraian terinci mengenai bahan atau materi 

penelitian, alat dan langkah–langkah penelitian.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bagian ini membahas hasil  penelitian  memuat  uraian  secara jelas  dan 

tepat mengenai penelitian ini. Pembahasan berisi tentang analisis yang 
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dilakukan  terhadap  hasil yang diperoleh, dan analisis hasil dan 

kesulitan-kesulitan  serta cara pemecahannya  ditinjau secara utuh baik 

secara  kualitatif,  kuantitatif maupun normative. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian  ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil  dari 

penelitian ini, serta  saran-saran, penelitian yang diharapkan  dapat 

bermanfaat  bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

11. Daftar Pustaka dan Lampiran 

Bagian paling akhir dari laporan tesis ini berisi seluruh daftar referensi 

yang digunakan selama penelitian dan lampiran-lampiran yang 

mendukung laporan tesis. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka  

Evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 

framework telah banyak diteliti dan hasil rekomendasinya sudah banyak 

membantu perusahaan memperbaiki tata kelola teknologi informasi menjadi lebih 

baik. Seperti penelitian dalam bidang perbankan oleh  (Etzler, 2007). Dalam 

tesisnya membahas tentang bagaimana seharusnya teknologi informasi dikelola 

dan bagaimana COBIT dapat digunakan sebagai pedoman meningkatkan 

efektivitas dan efesiensi organisasi teknologi informasi untuk mendukung bisnis. 

Penelitian oleh  (Marrone et al. 2010) tentang menyelaraskan teknologi informasi 

dengan bisnis, oleh  (Simonsson M., 2008) bagaimana teknologi informasi dapat 

membantu mengambil keputusan, oleh  (Weill & Ross, 2004),  (Benaroch & 

Chernobai, 2012),  (Tai, 2010),  (Goldschmidt et al. 2007) bependapat bahwa 

teknologi informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan keselarasan 

antara bisnis dan teknologi informasi. 

Penelitian dalam bidang yang sama juga telah dilakukan oleh  (Sasongko, 

2009). Pada penelitiannya mengemukakan bahwa kinerja pelayanan satu bank 

dapat dilihat dari kepuasan pelanggan, salah satu didukung dengan kecepatan 

transfer data dan layanan ATM yang selalu online. Kedua topik di atas dievaluasi 

dengan menggunakan COBIT 4.1 dan mendapati bahwa bank X. telah mencapai 

level 3,7 artinya teknologi informasi telah dikelola dengan baik, keamanan sistem 
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jaringan, telah dilakukan dengan baik. Penelitian oleh  (Heidari et al. 2012) pada 

bank Refah Iran mendapati bahwa tata kelola teknologi informasi yang baik 

mampu memberikan pelayan yang baik pula sehingga meningkatkan profit 

perusahan. 

Evaluasi menggunakan COBIT juga dilakukan di Perusahaan Milik Negara 

(BUMN) contohnya pada PT.PLN oleh (Rhamadhanty, 2010) Membahas 

bagaimana COBIT dapat mengetahui kelemahan dari satu perusahan. 

Penelitiannya mendapati PLN masih pada level Defined process karena 

kurangnya Monitoring, Evaluasi dan Help Desk System. Penelitian di PT.KAI 

dilakukan oleh (Marina & Krisdanto, 2012) membahas bagaimana COBIT dapat 

digunakan sebagai model untuk dapat menilai penerapan teknologi informasi 

lebih tepat dan akurat dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat sesuai 

dengan 4 domain utama COBIT, dan ditemui bahwa PT.KAI telah mencapai level 

4 pada tata kelola teknologi informasi (level kematangan dimulai dari level 0 tidak 

menggunakan teknologi informasi, sampai level 5 optimal). Penelitian yang 

hampir sama juga dilakukan oleh (Kesumawardhani, 2012) pada PT.Timah 

Persero.tbk. Mendapati hasil tata kelola pada level 3,4. Penelitian lain oleh  

(Purnomo & Tjahyanto, 2007) pada BPK RI juga membahas 4-domain COBIT 

didapati bahwa pengelolan teknologi informasi masih lemah karena tidak ada 

proses transfer pengetahuan dari ahli kepada staf  teknologi informasi. 

Dalam publikasi internasional oleh  (Maria & Haryani, 2011) 

menggunakan COBIT Framework 4.1. penelitian ini menilai sejauh mana tingkat 

kematangan UKSW sudah menerapkan teknologi informasi untuk mendukung 
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proses bisnis. hasil penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi bagaimana tata 

kelola teknologi informasi harus ditingkatkan berdasarkan pada kerangka COBIT, 

dan menyimpulkan bahwa teknologi informasi di UKSW telah dikelola dengan 

baik, di mana proses teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis telah 

distandarkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Maria 

merekomendasikan untuk meningkatkan kinerja UKSW di masa depan maka 

evaluasi teknologi informasi harus terus dilakukan dan kualitas layanan teknologi 

informasi lebih ditingkatkan hari demi hari. Penelitian dalam bidang yang hampir 

sama juga dilakukan oleh  (Fernández & Liorens, 2009) pada Universtias di 

Spanyol, penelitian oleh  (Purwanto & Shaufiah, 2010) di Perguruan tinggi swasta 

membahas hal yang mirip dengan penelitian Maria.  

Jurnal Internasional De La Salle University volume 13 oleh  (Flores et al. 

2011) membahas mengenai kekuatan, kelemahan perusahaan dan bagaimana 

teknologi informasi dapat mendukung proses bisnis. Serta bagaimana perusahaan 

dapat melacak posisi teknologi informasi-nya dan meningkat ke level berikutnya. 

Model untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola adalah COBIT 4.1. 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh  (Pederiva , 2003),  (Lin et al. 2010),  

(Lapão, 2011),  (Marrone  et al. 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Musa, 2009) membahas tentang siapa yang 

melakukan proses COBIT di organisasi Saudi, siapa yang bertanggung jawab, 

apakah proses COBIT diformalkan dan apakah ada perbedaan antara organisasi 

yang menggunakan evaluasi COBIT dan yang tidak. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa mayoritas responden melaporkan bahwa departemen teknologi 
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informasi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses COBIT dan 

domain dalam organisasi Saudi. Namun, sebagian besar responden melaporkan 

bahwa Proses Domain COBIT tidak  secara resmi dilakukan dalam organisasi di 

Saudi. Penelitian ini telah memberikan hasil empiris yang berharga mengenai 

pemanfaatan framework COBIT untuk ITG di organisasi Saudi. Hasil penelitian 

memungkinkan para manajer dan praktisi di lingkungan Saudi untuk lebih 

memahami, mengevaluasi, melaksanakan dan mengelola ITG untuk kesuksesan 

bisnis. 

Masih banyak penelitian lain menerapkan COBIT sebagai Model untuk 

mengevaluasi tata kelola teknologi informasi dalam satu organisasi atau 

perusahaan seperti penelitian pada perpustakan RI oleh  (Kania, 2011). Penelitian 

mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi pada 50 Perguruan tinggi di 

Yogyakarta oleh  (Setiawan, 2008, 2010) Penelitian ini membahas sejauh mana 

tingkat pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan tata kelola 

yang matang pada perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Setiawan 

menyimpulkan bahwa kematangan teknologi informasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap variable perkembangan teknologi informasi. Secara umum 

evaluasi tingkat kematangan implementasi teknologi informasi perguruan tinggi 

swasta di Yogyakarta dipengaruhi oleh dimensi kualitas pelayanan dengan 

distribusi nilai kriteria secara proprosional.  

Penelitian pada rumah sakit dilakukan oleh  (Sultani, 2012) membahas 

teknologi e-hospital yang terkelola dengan baik dan menghasilkan kinerja 

optimal. Penelitian oleh  (Lapão, 2011) dalam penelitian ini Lapão 
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menggabungkan COBIT dan ITIL sebagai model untuk mengevaluasi 

pengimplementasian teknologi informasi pada rumah sakit Sao Sebastiao. 

Menurut Lapao kombinasi COBIT dan ITIL tidak memberikan hasil yang berbeda 

dengan penggunaan COBIT secara keseluruhan. Evaluasi terhadap web 2.0 juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan COBIT seperti pada penelitian (Rudman, 

2011). Penggabungan metode seperti dilakukan Rudman juga pernah dilakukan  

(Betz, 2011) menggunakan ITIL dan COBIT dalam menilai kematangan teknologi 

informasi tetapi hasilnya sama dengan hanya menggunakan COBIT secara Utuh. 

Penelitian oleh  (Ahuja, 2009) menggabung COBIT, Balance Scorecard dan SSE-

SMM untuk menilai strategi manajemen informasi.  Penelitian oleh  (Best & 

Buckby, 2005),  (Bowen et al. 2007) membahas bagaimana perusahaan besar 

mengelola teknologi informasi-nya untuk tujuan menyelaraskan bisnis dan 

teknologi informasi. Penelitian oleh  (Grembergen & Haes, 2003, 2004, 2005) 

menggunakan COBIT meneliti pentingnya teknologi informasi dalam mendukung 

bisnis. Penelitian oleh  (Ridley et al. 2006) menggunakan COBIT sebagai modul 

menilai tata kelola teknologi informasi yang diterbikan dalam Journal Elsevier. 

Penelitian oleh  (Al Omari et al. 2012), (Lawton, 2007),  (Alhan, 2011),  (Hojaji 

& Shirazi, 2008),  (Steenkamp, 2009), (Simonsson et al. 2006),  (Nastase et al. 

2009),  (Haes & Grembergen, 2004),  (Haes et al. 2009) menyimpulkan bahwa 

teknologi informasi dapat memberikan keuntungan kepada perusahan jika dikelola 

dengan baik. (Nastase et el. 2009) meneliti pentingnya implementasi teknologi 

informasi best practice dalam perusahaan dan untuk mengidentifikasi tantangan 

utama yang dihadapi manajer saat membuat standar kontrol kerja teknologi 
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informasi untuk mencapai keselarasan best practice pada kebutuhan bisnis. 

Nastase manggabungkan COBIT 4.1, ITIL V3 dan ISO/IEC 27002. Alasan 

penggabungan framework ini adalah cocok untuk perusahaan yang marger dimana  

awalnya perusahan memiliki metode yang berbeda.  

Penelitian pentingnya menglola manajemen risko dilakukan oleh  (Parent & 

Reich, 2009), (Enslin, 2012) membahas risiko-risiko yang akan ditimbulkan oleh 

teknologi informasi jika tidak dapat dikelola dengan benar. Salah satu masalah 

yang akan ditimbulkan adalah penggunaan data atau penyalahgunaan data bisa 

mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan.  

Evaluasi pada bidang keamanan teknologi informasi pada perusahan asuransi 

menggunakan COBIT dan ISO 27001 oleh (Mataracioglu & Ozkan, 2005). 

Membahas tentang pentingnya evaluasi keamanan data pada perusahan asuransi 

karena data paranasabah adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan penting. 

Penelitian lain mengenai perusahaan asuransi oleh (Deighton et al. 2009) 

membahas tentang tata kelola manajemen risiko dan menggunakan COBIT 

sebagai model evaluasi. Karena sistem lainnya sudah berjalan dengan baik 

Penelitian ini menitik beratkan kepada kelola risiko kemanan.  

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

COBIT Framework merupakan model yang paling tepat dan telah banyak 

digunakan untuk melakuan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi pada 

berbagai bidang organisasi yang mengimplementasikan teknologi informasi dalam 

proses bisnisnya. Penulis belum menemui adanya penelitian yang membahas 

tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi pada perusahaan PT.Prudential.
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Subjek Penelitian Domain yang 

digunakan 

Kendala atau 

kelemahan penelitian. 

Cara Menyusun 

Rekomendasi 

Hasil Penelitian  

1 Dwi 

Rizki 

Kesumaw

ardhani 

(2012) 

Evaluasi It 

Governance 

Berdasarkan 

Cobit 4.1 

(Studi Kasus 

Di Pt Timah 

(Persero) 

Tbk) 

 

Divisi Sistem 

Informasi 

Manajemen 

(Kepala SIM, 

Bidang 

Pengembangan 

SIM, Bidang 

Operasi, Staf TI 

bidang jaringan 

dan Keamanan, 

Kepala 

Akuntansi, 

Bidang SDM 

COBIT 4.1 

Penelitian 

dilakukan 

terhadap 137 

Detial kontrol 

objek meliputi 

PO (1-10), AI 

(1-7), DS (1-

8,10-13), dan 

ME (1 dan 4). 

Subjek penelitian hanya 

dilakukan pada divisi 

menengah dimana pusat 

keputusan tidak hanya 

dilakukan oleh kepala 

SIM saja tetapi oleh 

kepala divisi dan 

pengembangan 

teknologi. Kendala 

pada penelitian ini 

adalah sulitnya 

mengatur janji dengan 

kepala divisi atau 

melakukan wawancara 

pada level Top 

manajemen 

Rekomendasi 

diturnkan dari 

objektif dari 

setiap domain, 

setiap objektif 

pada setiap 

domain yang 

lemah dijadikan 

patokan 

perbaikan dan 

rekomendasi.  

Pada penilitian 

ini didapati 

bahwa sebagian 

besar penerapan 

proses dari 

COBIT 

framework 4.1 

di PT. Timah 

(Persero) Tbk 

berada pada 

level rata-rata 

3.7.  

2 Widiyati 

Kania 

(2011) 

Pengukuran 

Tingkat 

Kemapanan 

Penerapan 

Teknologi 

Tidak disebutkan 

secara jelas dalam 

tabel RACI hanya 

disebutkan diisi 

oleh petugas 

Menggunakan 

30 subdomain 

COBIT 4.1 

meliputi PO (1-

8,10), AI (1-13), 

Dengan tidak 

mengelompokan level 

pengisian kusioner 

maka hasil kuisioner 

masih diragukan 

Cara 

menurunkan 

rekomendasi 

dilakukan 

dengan cara 

Diperoleh hasil 

bahwa 

penerapan 

teknologi RFID 

di Perpustakaan 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Subjek Penelitian Domain yang 

digunakan 

Kendala atau 

kelemahan penelitian. 

Cara Menyusun 

Rekomendasi 

Hasil Penelitian  

Rfid Di 

Perpustakaan 

Nasional Ri 

Berdasarkan 

Framework 

Cobit 4.1 

perpustakaan.  DS (1-7), ME 

(1-4) 

sehingga akan 

berdampak pada 

rekomendasi yang 

diberikan tidak menjadi 

terarah dan tepat.  

meninjau dari 

hasil wawancara 

dan mengambil 

nilai objektif 

terendah 

Nasional RI 

baru mencapai 

tingkat 

kemapanan level 

2 (Repeatable 

but Intuitive). 

 

3 Dwiani 

Ramadha

nty 

(2010) 

Penerapan 

Tata Kelola 

Teknologi 

Informasi 

Dengan 

Menggunaka

n Cobit 

Framework 

4.1 (Studi 

Kasus Pada 

Pt. Indonesia 

Power) 

Vice President 

Sistem Informasi, 

Bagian 

Infrasturktur, TI 

Manager, Staf TI 

COBIT 4.1 

Menggunakan 

182 detail 

kontrol objektif 

meliputi domain 

PO (1-10), AI 

(1-7), DS (1-13), 

ME (1 dan 4).   

Peneliti mengirim 10 

kuisioner dan hanya 

kembali 5; dari total 

yang kembali tidak 

sebutkan jabatan atau 

posisi pengisi kuisioner. 

Peneliti juga tidak 

menjelaskan bahwa 

dilakukan wawancara 

terhadap responden 

yang tidak mengisi 

kuisioner tersebut. Pada 

kuisinoer pertanyaan 

tidak dijabarkan secara  

Penyusunan 

rekomendasi 

diambil dari 

hasil kuisioner 

dimana nilai 

terendah 

objektif 

digunakan 

sebagai patokan.  

PT. Indonesia 

Power memiliki 

2 proses 

teknologi 

informasi yang 

berada pada 

level managed, 

26 proses yang 

berada pada 

level defined 

dan 2 proses 

yang berada 

pada level 

repeatable but 

intuitive. Rata-

rata keseluruhan 

maturity berada 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Subjek Penelitian Domain yang 

digunakan 

Kendala atau 

kelemahan penelitian. 

Cara Menyusun 

Rekomendasi 

Hasil Penelitian  

pada posisi 

defined. 

4 Satya 

Wisada 

Sembirin

g (2013) 

Evaluasi Tata 

kelota 

Teknologi 

Informasi 

(studi kasus 

PT.Prudential 

Indonesia) 

Chairman, IT 

Manager, Head 

Executive 

Commite, 

Director 

Operational, IT 

Asset Manager, 

Head CENAS, 

Internal Auditor, 

Head CSO 

COBIT 4.1 

Menggunakan 

80 detail control 

objektif. 

Meliputi PO (1-

10) dan ME (1-

4) 

Pada pengisian 

kuisioner terdapat bias 

yang tidak diukur. Bias 

bisa terjadi karena nilai 

kuisioner dari top 

managemen sampai 

level operasional 

diangap sama. Kendala 

adalah melakukan 

observasi disetiap 

kantor cabang artinya 

membutuhkan biaya 

yang besar. 

Rekomendasi 

disusun dengan 

mempertimbang

kan kondisi 

perusahan dari 

sisi SDM, 

kemampuan 

keuangan dan 

target perusahan 

kedepan. hasil 

wawancara dan 

tinjauan 

langsung serta 

Objektif dari 

hasil penilaian 

kusioner tetap 

digunakan untuk 

memberikan 

rekomendasi 

yang tepat 

sesuai COBIT.  

Hasil 

pengolahan 

kuisioner  

mendapati nilai 

rata-rata untuk 

domain PO dan 

ME adalah 2,5 

dari rentang 

nilai 0 sampai 5. 

Hasil penelitian 

menemukan 

kelemahan 

terdapat pada 

subdomain PO2, 

PO8, PO9, ME2 

dan ME3 
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B. Landasan Teori  

2.1 Tata kelola Teknologi Informasi 

Definisi lain mengenai IT governance yang lebih terkenal adalah: 

“IT governance is the responsibility of executives and the board of directors, and 

consists of the leadership, organisational structures and processes that ensure that 

the enterprise’s IT sustains and extends the organisation’s strategies and objectives.”  

(ITGI, 2007) 

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa tata kelola teknologi informasi 

adalah tanggung jawab dewan direksi dan manajemen eksekutif. Ini merupakan 

bagian tak terpisahkan dari tata kelola perusahaan dan terdiri dari struktur 

kepemimpinan dan organisasi dan proses yang memastikan bahwa organisasi 

teknologi informasi menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut  (Weill & Ross , 2004) IT governance adalah:  

“Specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable 

behavior in using IT.” 

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa tata kelola teknologi informasi 

merupakan framework yang spesifik dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas 

untuk mendukung kebiasaan perusahaan dalam menggunakan teknologi informasi. 

Meskipun begitu banyak pengertian mengenai IT Governances dan para ahli 

memberikan berbagai argumen mengenai IT Governances tetapi dalam setiap 

pengertian selalu menyebutkan lima hal yang berhubungan dengan: (1) Akuntabilitas 

teknologi informasi, (2) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan teknologi 
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informasi, (3) Memuaskan kebutuhan dewan dan pemangku kepentingan, (4) 

Mengelola risiko, (5) Memberikan nilai bagi bisnis dan kontrol dari kerja yang 

dilakukan. 

2.2 Pentingnya Tata Kelola Teknologi Informasi 

Ketika teknologi informasi menjadi faktor yang sangat penting bagi 

keberhasilan perusahaan, hal tersebut dapat memberikan kesempatan untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif dan menawarkan perlengkapan untuk 

meningkatkan produktifitas, dan akan memberikan lebih lagi di masa mendatang. 

 Teknologi informasi juga bisa membawa risiko. Seringkali dalam melakukan 

bisnis dalam skala global, downtime sistem dan network telah menjadi terlalu mahal 

bagi semua perusahaan untuk ditangani. Di beberapa industri, teknologi informasi 

merupakan sumber daya kompetitif untuk melakukan diferensiasi dan memberikan 

keunggulan kompetitif sedangkan diperusahaan lainnya teknologi informasi 

membantu dalam mempertahankan hidup perusahaan (Rahmadhanty, 2010).  

2.3 Focus Area Tata Kelola Teknologi Informasi 

  Focus area tata kelola teknologi informasi dibagai menjadi 5 bagian yaitu 

Strategic alignment, Value delivery, Resource management, Risk management, and 

Performance measurement. Digambarkan seperti gambar 2.1 dibawah ini: 

 

Gambar 2.1 Focus area IT Governance  (ITGI, 2007) 
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1. Strateggic Aligment: Memastikan keterkaitan antara bisnis dengan ketentuan 

rencana teknologi informasi, pemeliharaan serta validasi usulan nilai teknologi 

informasi, dan menyelaraskan tujuan bisnis dan tujuan teknologi informasi.  

2. Value delivery: Menjalankan proposisi nilai seluruh siklus delivery, 

memastikan bahwa teknologi informasi memberikan manfaat sesuai dengan 

tujuan bisnis yang dituangkan dalam strategi, berkonsentrasi pada biaya 

mengoptimalkan dan membuktikan nilai intrinsik dari teknologi informasi. 

3. Resource management: Tentang investasi yang optimal dalam pengelolaan 

sumber daya teknologi informasi: aplikasi, informasi, infrastruktur dan SDM 

dan pengoptimalisasian infrastruktur.  

4. Risk management: Tentang kesadaran mengelola risiko oleh pejabat senior 

pada perusahan, bagaimana memahami persyaratan kepatuhan, keterbukaan 

tentang risiko yang signifikan terhadap perusahaan dan menanamkan 

tanggung jawab manajemen risiko ke dalam organisasi. 

5. Performance measurement: Pengukuran kinerja dan track implementasi 

strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses dan 

pelayanan, misalnya, balanced scorecard yang menerjemahkan strategi ke 

dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang terukur. 

2.4 Tata kelola Teknologi Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi 

Salah satu kunci fokus tata kelola teknologi informasi menurut  (Grembergen 

et al. 2005) adalah untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. 

Sebagai penjelasan dapat dikatakan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah 

perpaduan antara tata kelola perusahaan dan manajemen teknologi informasi. 
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Menurut  (Peterson , 2004) Gambar 2.2 dapat digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara manajemen teknologi informasi dan tata kelola teknologi informasi. 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara tata kelola teknologi informasi dengan 

manajemen teknologi informasi (sumber: Grembergen, 2004) 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa manajemen teknologi 

informasi mempunyai fokus pada upaya pencapaian efektivitas internal atas dukungan 

produk dan jasa teknologi informasi dan juga pengelolaan dari operasional teknologi 

informasi yang ada pada saat ini. Sedangkan tata kelola teknologi informasi 

mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, dan berkonsentrasi pada kinerja dan 

transformasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan saat 

yang akan datang, baik dari sudut internal bisnis maupun eksternal 

2.5 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Tata Kelola Perusahaan 

Berdasarkan definisi tata kelola teknologi informasi dari IT Governance 

Institute (ITGI) dikemukakan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah tanggung 

jawab dari dewan direksi dan manajemen eksekutif, oleh karenanya tata kelola 

teknologi informasi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola 

perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan entitas-entitas pada suatu perusahaan. Ketergantungan bisnis akan 

suatu teknologi informasi telah membuatnya tidak dapat menyelesaikan isu tata kelola 
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perusahaan tanpa adanya pertimbangan terhadap teknologi informasi. Sebagai 

gantinya teknologi informasi dapat mempengaruhi peluang strategi dan menghasilkan 

kritik atas perencanaan strategis yang telah dibuat. Dalam hal tersebut tata kelola 

teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan 

maksimal atas informasi, dan juga merupakan penggerak tata kelola perusahaan. 

Hubungan antara tata kelola teknologi informasi dengan tata kelola perusahaan dapat 

dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini: 

 

Gambar 2.3. Tata kelola teknologi informasi dan tata kelola Perusahaan  

(ITGI, 2007) 

2.6 COBIT 

  COBIT yaitu Control Objectives for Information and Related Technology 

yang merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA), dan Information 

Technology Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992, untuk memberikan 

informasi yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka prinsip dasar 

COBIT menjelaskan (Simonsson & Johnson, 2006):  

1. Business information requirements, terdiri dari: Effectiveness, Efficiency, 

Integrity, Availability, and Reliability of information.   

2. High-Level IT Processes, terdiri dari: IT Domains (Planning and Organisation, 

Acquisition & Implementation, Delivery & Support, Monitoring and 

Evaluation); IT Process (IT strategy, Computer operations, Incident handling, 
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Acceptance testing, Change management, Contingency planning, Problem 

management); Activities (Record new problem, Analyse, Propose solution, 

Monitor solution, Record known problem.) 

3. Information Technology Resource: Expert staff, Applications, Technology, 

Facilities, Database Management System, Hardware, Software, Multimedia. 

COBIT memiliki cakupan yang sangat luas dan belum tentu semua organisasi 

memiliki atau mencakup keseluruhan proses-proses tersebut. (Kania, 2011) 

menjelaskan setiap perusahaan memiliki ragam dan jangkauan pemanfaatan terhadap 

teknologi informasi dan tidak semua langkah dalam COBIT dapat diterapkan, hanya 

pada bagian  tertentu yang dengan sesuai kebutuhan Perusahaan.  Selaras dengan apa 

yang telah dijelaskan  (ITGI, 2007) Standar ini tidak menuntut penerapan pada setiap 

komponen tapi dapat memilih pada bagian-bagian yang terkait saja.  

Perbandingan model COBIT dengan Model lain seperti ditunjukan pada tabel 

2.2 dibawah ini  (Mapping, 2011). 

Tabel 2.2 Tabel cakupan COBIT 4.1 dalam domain PO dan ME disbanding model 

lain  
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Tabel 2.3 Tabel cakupan Domain COBIT 4.1dibandingkan dengan Luftman 

Framework (sumber: Luftman, 2004 & Simonsson, 2008) 

Domain COBIT 4.1 LUFTMAN  

PO1 Define a strategic IT plan. LG1. Business strategic planning 

 

PO2 Define the information 

architecture. 

LSA1. Traditional, Enabler/Driver, 

External 

LSA2. Standards Articulation 

 LSA3. Architectural 

Integration: Functional 

  Organization, Enterprise, 

nter-enterprise 

  

PO3 Determine technological 

direction. 

LSA2. Standards Articulation 

LSA5. Agility, Flexibility 

 LC6. Liaison(s) 

  

PO4 Define the IT processes, 

organisation and relationships. 

LS2. Cultural locus of Power  

LS3. Management Style 

LS4. Change Readiness 

LP4. IT Program Management 

LG6. Steering Committee(s) 

 LC5. Knowledge Sharing 

  

PO5 Manage the IT investment. LP1. Business Perception of IT Value 

LG6. Steering Committee(s) 

 LG5. IT Investment Management 

  

PO6 Communicate management aims 

and direction. 

LC1. Understanding of Business by IT 

LC2. Understanding of IT by Business 

LC3. Inter/Intra- organizational 

  Learning/Education 

LC4. Protocol Rigidity 

 LC5. Knowledge Sharing 

  

PO7 Manage IT human resources. LS2. Cultural locus of Power 

LS4. Change Readiness 

LS6. Education, Cross-Training 

 

PO8 Manage quality. LM7. Continuous Improvement 

PO9 Assess and manage IT risks. LG5. IT Investment Management 

LP3. Shared Goals, Risk, 
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Rewards/Penalties 

LP4. IT Program Management 

PO10 Manage projects. LS7. Social, Political, Trusting 

Interpersonal Environment  

LP3. Shared Goals, Risk, 

Rewards/Penalties 

LG7. Prioritization Process 

 

ME1 Monitor and evaluate IT 

performance 

LS7. Social, Political, Trusting 

Interpersonal Environment  

LP3. Shared Goals, Risk, 

Rewards/Penalties 

LG7. Prioritization Process 

 

ME2 Monitor and evaluate internal 

control 

LM7. Continuous Improvement 

LP1. Business Perception of IT Value 

 

ME3 Ensure compliance with external 

requirements 

LM3. Service Level 

LG3. Reporting/Organization 

  Structure 

 

ME4 Provide IT governance LC1. Understanding of Business by IT 

 LC2. Understanding of IT by 

Business 

 

Tabel 2.4 Tabel cakupan Domain COBIT 4.1dibandingkan dengan pwC Framework 

(sumber: PricewaterhouseCoopers, 2003) 

Domain Descripts (Plan and Organise) pwC Focused 

 

PO1 Define a strategic IT plan. pwC1. Define stakeholder 

expectations 

 

pwC2. Articulate the Mission 

 

pwC3. Develop a Formal 

Strategic plan 

 

PO2 Define the information architecture. pwC1. Define stakeholder 

expectations 

 

PO3 Determine technological direction. pwC1. Define stakeholder 

expectations 

 

PO4 Define the IT processes, organisation 

and relationships. 

pwC1. Define stakeholder 

expectations 

 

PO5 Manage the IT investment. pwC5. Establish current and multi  
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year Budgets 

 

PO6 Communicate management aims and 

direction. 

pwC2. Articulate the Mission 

 

 

PO7 Manage IT human resources. pwC7. Assess Needed Skill Sets 

 

PO8 Manage quality. pwC8. Develop or acquire 

enabling infrastructure, 

methodology and technology 

 

PO9 Assess and manage IT risks. pwC4. Assess Risk and Develop 

the audit plan 

 

PO10 Manage projects. pwC1. Define stakeholder 

expectations 

 

Domain Descripts (Monitor and Evaluate)  

ME1 Monitor and evaluate IT performance pwC8. Develop or acquire 

enabling infrastructure, 

methodology and technology 

 

ME2 Monitor and evaluate internal control pwC8. Develop or acquire 

enabling infrastructure, 

methodology and technology 

 

ME3 Ensure compliance with external 

requirements 

pwC8. Develop or acquire 

enabling infrastructure, 

methodology and technology 

 

ME4 Provide IT governance pwC3. Develop a Formal 

Strategic plan 

 

 

Selain itu menurut  (Ridley et al. 2006) COBIT adalah kerangka kontrol yang 

paling tepat untuk membantu organisasi memastikan keselarasan antara penggunaan 

Teknologi Informasi dan tujuan bisnis.  

Dapat di simpulkan bahwa dari keseluruah teknologi informasi Framework 

yang paling sering digunakan dan mencakup keseluruhan tata kelola teknologi 

informasi adalah COBIT karena COBIT Framework bergerak sebagai integrator dari 
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praktik IT governance dan juga yang dipertimbangkan kepada petinggi manajemen 

atau manager; manajemen teknologi informasi dan bisnis; para ahli governance, 

asuransi dan keamanan; dan juga para ahli auditor teknologi informasi dan kontrol. 

COBIT Framework dibentuk agar dapat berjalan berdampingan dengan standar dan 

best practices yang lainnya  (Setiawan, 2010) 

  Fokus Proses COBIT digambarkan oleh model proses yang membagi 

teknologi informasi menjadi empat domain dan 34 proses sesuai dengan bidang yang 

bertanggung jawab terhadap perencanaan, membangun, menjalankan dan memonitor 

implementasi teknologi informasi, dan juga memberikan pandangan end-to-end 

teknologi informasi. Gambar dibawah ini menunjukan proses dari COBIT: 

 

Gambar 2.4 Kerangka kerja COBIT  (ITGI, 2007) 

2.6.1 Orientasi Pada Proses 

 Aktivitas teknologi informasi pada COBIT 4.1 didefinisikan ke dalam 4 
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(empat) domain yaitu  (ITGI, 2007): (1) Perencanaan dan Pengorganisasian/Plan and 

Organise (PO), (2) Pengadaan dan Implementasi/Acquire and Implement (AI), (3) 

Penyampaian Layanan dan Dukungan/Deliver and Support (DS), (4) Monitor dan 

Evaluasi/Monitor and Evaluate (ME), 

 Hubungan antara keempat domain tersebut bisa dilihat dalam gambar 2.5 

dibawah ini:  

 
Gambar 2.5 Hubungan antara keempat domain COBIT  (ITGI, 2007) 

Plan and Organise (PO): Domain ini mencakup taktik dan mengidentifikasi strategi 

terbaik teknologi informasi untuk dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 

bisnis. Realisasi visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan dan dikelola 

untuk perspektif yang berbeda serta infrastruktur teknologi harus diletakkan pada 

tempatnya. Domain ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut: 

1. Apakah teknologi informasi dan strategi bisnis selaras? 

2. Apakah perusahaan optimal dalam mengelola SDM nya? 

3. Apakah setiap orang dalam organisasi memahami tujuan IT? 

4. Apakah risiko teknologi informasi dipahami dan dikelola? 

5. Apakah kualitas sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis? 

Acquire and Implement (AI): Untuk mewujudkan strategi teknologi informasi, 

solusi teknologi informasi perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta 

diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan 

dan pemeliharaan sistem yang ada dilindungi oleh domain ini untuk memastikan 
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solusi terus memenuhi tujuan bisnis. Domain ini biasanya membahas pertanyaan 

manajemen berikut: 

1. Apakah proyek baru memungkinkan untuk memberikan solusi yang 

memenuhi kebutuhan bisnis? 

2. Apakah proyek baru kemungkinan akan diselesaikan dan digunakan tepat 

waktu dan sesuai anggaran? 

3. Apakah sistem baru bekerja dengan baik ketika diimplementasikan? 

4. Apakah perubahan dilakukan tanpa mengganggu operasi bisnis saat ini? 

Deliver and Support (DS): Domain ini berkaitan dengan deliver aktual dari layanan 

yang dibutuhkan meliputi pelayanan, pengelolaan keamanan dan kontinuitas, 

dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional. 

Bagian ini biasanya membahas pertanyaan manajemen sebagai berikut: 

1. Apakah layanan teknologi informasi yang disampaikan sesuai dengan prioritas 

bisnis? 

2. Apakah  biaya teknologi informasi dioptimalkan? 

3. Apakah tenaga kerja dapat menggunakan sistem teknologi informasi secara 

produktif dan aman? 

4. Apakah keamanan dan kerahasiaan data dijaga secara memadai dan memiliki 

integritas.  

Monitor and Evaluate (ME): Semua proses teknologi informasi perlu dinilai secara 

berkala dari waktu ke waktu untuk kualitas dan pemenuhan persyaratan. Domain ini 

membahas manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan 

terhadap peraturan dan tata kelola. Ini biasanya membahas pertanyaan manajemen 

berikut: 

1. Apakah kinerja teknologi informasi diukur untuk mendeteksi masalah sebelum 
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terlambat? 

2. Apakah manajemen memastikan bahwa pengendalian internal yang efektif dan 

efisien? 

3. Dapatkah kinerja teknologi informasi dihubungkan kembali ke tujuan bisnis? 

4. Apakah kerahasiaan, integritas dan ketersediaan kontrol memadai keamanan 

informasi? 

2.6.2 Fokus Pada Bisnis 

Untuk memenuhi tujuan bisnis, informasi perlu memenuhi kriteria 

pengendalian tertentu. Kriteria pengendalian untuk informasi menurut COBIT 4.1 

adalah  (ITGI, 2007) Efektifitas, Efisiensi, Kerahasiaan, Integritas, Ketersediaan, 

kepatuhan, Keandalan. 

2.6.3 Berbasis Pengendalian 

Pengendalian dalam COBIT didefinisikan sebagai kebijakan prosedur, praktik 

dan struktur organisasi sebagai kebijakan, prosedur, praktik dan struktur organisasi 

yang dirancang untuk memberikan jaminan yang dapat diterima bahwa tujuan bisnis 

akan dicapai dan kejadian yang tidak diharapkan dapat dicegah atau diketahui dan 

diperbaiki. Sedangkan tujuan pengendalian teknologi informasi merupakan 

pernyataan mengenai maksud atau hasil yang diharapkan dengan menerapkan 

prosedur pengendalian dalam aktivitas teknologi informasi tertentu. 

2.6.4 Dikendalikan Oleh Pengukuran 

Salah satu alat pengukuran dari kinerja suatu sistem teknologi informasi 

adalah model kematangan (maturity level). Model kematangan untuk pengelolaan dan 

pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi 
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organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari level 0 (tidak ada) hingga level 5 

(Optimis). Model kematangan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalan 

yang ada dan bagaimana menentukan prioritas peningkatan. Model kematangan 

dirancang sebagai profil proses teknologi informasi, sehingga organisasi akan dapat 

mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. 

Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap 34 proses teknologi 

informasi memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi  (ITGI, 2007): (1) 

Kondisi perusahaan sekarang. (2) Kondisi sekarang dari industri untuk perbandingan. 

(3) Kondisi yang diinginkan perusahaan. (4) Pertumbuhan yang diinginkan antara as-

is dan to-be. 

 Gambar 2.6 dibawah ini menggambarkan urutan tingkat kematangan tata 

kelola teknologi informasi dalam perusahaan. 

 

Gambar 2.6 Urutan Tingkat Kematangan (sumber: ITGI, 2007) 

 

Jika di kelompokan berdasarkan nilai level kematangan maka dapat dirinci seperti 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.5. Level kematangan tata kelola teknologi informasi pada perusahaan 

(Sumber: ITGI, 2007) 

Indek Kematangan Level Kematangan 

0 - 0.49 0 – Non-Existent 

0.50 – 1.49 1 – Initial/Ad Hoc 

1.50 – 2.49 2 – Repeatable But Intutitive 

2.50 – 3.49 3 – Defined Process 
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3.50 – 4.49 4 – Managed and Measureabel 

4.50 – 5.00 5 - Optimized 

 

Keterangan masing-masing level seperti penjelasan dibawah ini: 

Non-eksistent (0= Management processes are not applied at all), Kekurangan yang 

menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak 

mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. 

Adhoc (1= Processes are ad hoc and disorganized), Terdapat bukti bahwa perusahaan 

mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. Bagaimanapun juga tidak 

terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung 

diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara umum pendekatan kepada 

pengelolaan proses tidak terorganisasi. 

Repeatable (2= Processes/allow a regular pattern), Proses dikembangkan ke dalam 

tahapan dimana prosedur serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda untuk 

pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau pengkomunikasian 

prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. 

Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga 

kemungkinan terjadi error sangat besar. 

Defined (3 = Processes are documented and communicated), Prosedur distandarisasi 

dan didokumentasikan kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Kemudian 

diamanatkan bahwa proses-proses tersebut harus diikuti. Namun penyimpangan tidak 

mungkin dapat terdeteksi. Prosedur sendiri tidak lengkap namun sudah 

memformalkan praktek yang berjalan 

Managed (4 = Processes are monitored and measured), Manajemen mengawasi dan 
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mengukur kepatutan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak 

dapat dikerjakan secara efektif. Proses berada dibawah peningkatan yang konstan dan 

penyediaan praktek yang baik. Otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan 

tertentu 

Optimized (5 = Best practices are followed and automated), Proses telah dipilih ke 

dalam tingkat praktek yang baik, berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan 

permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan 

sebagi cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, penyediaan alat untuk 

peningkatan kualitas dan efektifitas serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Studi Kepustakaan 

Pada bab ini menjelaskan cara penelitian dimana terdapat  rincian tentang 

bahan atau materi, alat, urutan langkah-langkah yang dibuat secara sistematis, 

logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan mudah untuk 

menyelesaikan permasalahan, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

Urutan langkah-langkah penelitian penyelesaian masalah dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 dibawah ini: 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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Studi kepustakaan diharapkan mampu menggali seluruh informasi yang 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan obyek yang menjadi tujuan 

penelitian. Studi kepustakaan ini memberikan dasar bagi arah penelitian yang 

akan dilakukan serta menjadi awal pemikiran bagi setiap peneliti sehingga 

penelitian yang dilakukan dapat dijadikan acuan kembali dikemudian hari. 

3.1 Studi Literatur 

Proses studi literatur yang dilakukan disini adalah dengan cara melakukan 

pencarian dasar-dasar teori dan penemuan dari penelitian yang telah diakukan 

sebelumnya. Teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian COBIT 

framework 4.1 dan penelitian yang menggunakan framework COBIT versi lainnya 

atau penelitian yang menggabungkan beberapa model evaluasi berusaha digali 

oleh penulis dan dirangkumkan secara singkat sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan membaca, merangkum, kemudian 

menuliskannya kembali dengan metode yang sudah ditentukan. Teori diperoleh 

dari website resmi ISACA, Journal dan melaui publikasi-pulikasi journal nasional 

dan internasional. Penelitian ini fokus pada terori tentang tingkat kematangan 

yang terdapat dalam kerangka kerja COBIT Framework 4.1. 

3.2 Telaah Dokumen Bisnis 

Proses ini dilakukan dengan meninjau sejarah perusahan sebagai objek yang 

akan diteliti. Peninjauan dilakukan melalui penggalian dokumen-dokumen fisik, 

serta wawancara dengan direktur operasinal, sekretaris korporat, dan TI Manager 

yang sudah memiliki sejarah cukup panjang menjadi bagian dalam perusahan. 
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Dari proses ini diharapkan dapat diketahui potensi perusahaan  terutama dalam hal 

pengelolaan teknologi informasinya, sehingga dapat diketahui kesenjangan yang 

terjadi antara harapan dengan kondisi sebenarnya saat ini, untuk kemudian 

dicarikan solusinya. 

B. Pemilihan Model  

Model dalam evaluasi teknologi informasi yang paling sering digunakan 

adalah model COBIT karena COBIT memiliki cakupan yang sangat luas. COBIT 

memiliki cakupan 4 domain tetapi belum tentu semua organisasi memiliki atau 

mencakup keseluruhan proses-proses tersebut. Domain yang akan diteliti hanya 

bagian PO dan ME karena berdasarkan prapenelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa kedua domain ini masih sangat rendah. Pemilihan kedua domain ini 

dengan maksud akan mendapatkan rekomendasi yang benar benar fokus sehingga 

mampu mendukung bisnis secara seimbang antara ke empat domain tersebut.   

Dari sebelumnya pada bab 2 dapat dilihat bahwa model lain yang 

membahas bidang yang sama dengan model COBIT adalah adalah FFIEC 

(Federal Financial Institutions Examination Council). Model ini juga memiliki 

konsentrai untuk mengevaluasi PO dan ME. Alasan penulis tidak menggunakan 

model FFIEC karena pada tahap penelitian berikutnya untuk domain DS dan AI 

dapat dilakukan lebih mudah dengan menggunakan satu model saja yaitu model 

COBIT. Model COBIT dan Luftman sebenarnya memiliki kimiripan hanya saja 

satu domain pada COBIT dapat mencakup beberapa proses pada Luftman 

misalnya domain PO9 meliputi LG5, LP3, dan LP4 pada Luftman. Oleh karena 
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model COBIT lebih terfokus pada tiap proses maka penulis menetapkan memilih 

model COBIT. Sementara pada model COBIT dan pwC juga memiliki kemiripan 

hanya saja model pwC tidak mencakup seluas subdomain pada COBIT.  Dari apa 

yang penulis paparkan disini bukan berarti menilai mana model terbaik dalam 

evaluasi tata kelola sebenarnya model ini dapat digabungkan untuk mencapai 

tujuan.  

C. Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berarti hasil penelitian 

disajikan dalam bentuk deskripsi, apakah itu deskripsi kualitatif atau kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di mana lokasi penelitian salah satu 

kantor keagenan PT.Prudential Indonesia yaitu kantor keagenan Prufutureteam. 

Studi ini mengukur kematangan mengendalikan proses teknologi informasi yang 

terjadi di lembaga-lembaga dalam rangka mencapai tujuan institusional 

didasarkan pada COBIT framework versi 4.1. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

wawancara dengan tim manajemen, teknologi informasi Manajer dan sistem 

operator yang didasarkan pada instrumen penelitian dengan menggunakan 

kuisioner, survei dan observasi pada implementasikan teknologi informasi. 

Melengkapi kuisioner dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung 

kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan dan 

publikasi yang relevan dengan penelitian. 
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3.3.1 Wawancara 

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dalam suasana tidak 

formal. Penulis melakukan wawancara terhadap manajemen dan pengguna 

teknologi informasi khusus pada SDM diperusahan tersebut. Wawancara 

dilakukan dengan metode interview dimana penulis mengajukan pertanyaan dan 

responden memberikan jawaban terkadang jawban hanya membutuhkan jawaban 

ya atau tidak. Jawaban dari responden tidak dibatasi hanya pada list soal untuk 

menghindari jawaban yang kaku, pertanyan disampikan secara random tapi 

mencakup keseluruhhan data yang dibutuhkan. Wawancara tersebut dilakukan 

dengan tujuan mendapatkan informasi dan meyakinkan responden terhadap 

jawaban yang dipilihnya. Saat melakukan wawancara penulis menjelaskan control 

objekctives dan detailed control objectives dari proses yang dianalisis kepada 

responden dengan bukti yang ada sehingga diperoleh keyakinan terhadap pilihan 

jawaban tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan penulis akan digunakan 

sebagai pendukung dari hasil survei kuisinoer yang diperoleh penulis. 

3.3.2 Kuisioner 

Kuisioner dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui tingkat 

kematangan pengelolaan teknologi informasi yang telah digunakan oleh 

perusahan dengan melihat tanggapan pengguna dan pembuatan keputusan dalam 

menjalakan teknologi dalam perusahan tersebut. Penyebaran kuisioner akan 

dilakukan sesuai dengan tabel responden, dengan melibatkan angota-angota 

perusahaan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. 
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Kuisoner akan berisi pertanyaan-pertanyan sesui pada subdomain PO dan ME 

total 80-subdomain yang akan dipakai dengan menguraikan lagi masing-masing 

subdomain dengan poin pertanyaan yang mewakili subdomain tersebut. Masing–

masing penilaian memiliki  tingkat nilai yang berbobot antara 0 sampai dengan 5 

sesuai dengan dasar yang terdapat pada model COBIT. Responden yang dipilih 

oleh penulis adalah responden yang mewakili table RACI (Responsibility, 

Accountability, Consult, and Inform) pada proses pengolahan data (IT 

Governance Institute, 2007). Secara garis besar responden yang akan disertakan 

dapat dilihat pada Tabel 3.2 Perkiraan Responden Kuisioner. 

Table 3.1 Tabel RACI 

RACI respondent Actual responden 

Chief Executive Officer Chairman 

Chief Information Officer IT Manager 

Business Process  Head Executive Commite 

Head Operation Director Operational 

Chief architect IT Asset Manager 

Head IT Administration Head CENAS 

Compliance, Audit, Risk and Security Internal Auditor 

Service Desk Manager Head CSO 

 

Keseluruhan responden akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam 

pengisian data kuisioner sebelum nantinya akan diolah dalam analisis data. 

Kuisioner akan dilengkapi dengan penjelasan tertentu agar setiap responden 

memahami maksud dari kuisioner tersebut. 

D. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian melalui serangkaian tahap sebagai berikut : 
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3.4.1 Pemeriksaan Data 

Dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari 

penyebaran kuisioner. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang terkumpul sudah cukup baik. Pemeriksaan data atau editing dilakukan 

terhadap jawaban yang telah ada dalam kuisioner dengan memperhatikan hal-hal 

meliputi: kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna 

jawaban, serta kesesuaian antar jawaban. 

 

3.4.2 Pembuatan Simbol 

Pembuatan simbol dilakukan sebagai usaha menyederhanakan data yaitu 

dengan memberi simbol angka pada masing-masing kategori jawaban dari seluruh 

responden. 

3.4.3 Tabulasi 

Setelah pembuatan Simbol maka selanjutnya melakukan tabulasi data. 

 

E. Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, penulis melakukan analisis data. Analisis 

data yang dilakukan terdiri dari analisis tingkat kematangan saat ini, tingkat 

kematangan yang diharapkan dan analisis kesenjangan. Pengolahan dan analisis 

hasil penelitian dilakukan dengan sistem komputerisasi Excel 2011 for mac. 

Kesulitan dalam pengolahan data ini adalah keseluruhan data mentah akan 

dimasukkan satu presatu kedalam excel sesuai pengkodean dan berdasarkan 

subdomain masing masing Domain. Kesulitan lain adalah karena jumlah 
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pertanyan dalam satu domain banyak maka terlebih dahaulu dilakukan 

perhitungan manual untuk mendapatkan satu poin nilai pada satu subdomain. 

3.5.1 Analisis Tingkat Kematangan Saat ini 

Berdasarkan data hasil wawancara dan survei kuisioner terhadap 

manajemen dan pengguna teknologi informasi pada kantor keagenan Prufuturetam 

yang diperoleh penulis pada saat melakukan analisis tersebut. Analisis yang 

dilakukan pada tahap ini adalah analisis untuk menilai tingkat kematangan tata 

kelola teknologi informasi untuk proses PO dan ME saat ini (as-is). Pada tahap 

analisis tingkat kematangan tata kelola teknologi saat ini (as- is), penulis 

melakukan penilaian terhadap masing-masing atribut model kematangan untuk 

proses yang akan dinilai. Setelah masing-masing atribut model kematangan untuk 

proses tersebut memperoleh penilaian, maka penulis akan menggabungkan 

seluruh nilai atribut proses tersebut untuk mendapatkan tingkat kematangan tata 

kelola teknologi informasi untuk proses tersebut pada saat ini (as-is). 

3.5.2 Analisis Tingkat Kematangan yang diharapkan 

Selain melakukan analisis tingkat kematangan teknologi informasi untuk 

proses pengelolaan data saat ini penulis juga melakukan analisis tingkat 

kematangan tata kelola teknologi informasi yang diharapkan (to-be) oleh kantor 

keagenan Prufuturetam. Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan (to-be) 

bertujuan untuk memberikan acuan untuk pengembangan tata kelola teknologi 

informasi di perusahaan tersebut. Sama seperti pada tahap analisis tingkat 

kematangan saat ini (as-is), penulis melakukan analisis tingkat kematangan tata 
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kelola teknologi informasi yang diharapkan perusahaan, berdasarkan nilai masing-

masing atribut model kematangan untuk proses yang dinilai. Penilaian tingkat 

kematangan tata kelola teknologi informasi yang diharapkan (to-be) oleh 

perusahaan, diperoleh berdasarkan nilai rata-rata seluruh atribut model 

kematangan untuk proses-proses yang dinilai. 

3.5.3 Analisis Kesenjangan 

Setelah tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi untuk saat ini (as-

is) dan tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang diharapkan (to-

be) diperoleh, penulis akan melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) 

terhadap tingkat kematangan tersebut. Analisis kesenjangan tata kelola teknologi 

informasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perbaikan tata kelola 

teknologi informasi melalui informasi atribut model kematangan mengenai proses 

mana saja yang memiliki kesenjangan dan membutuhkan perbaikan tata kelola 

teknologi informasi dari manajemen perusahaan. Analisis kesenjangan akan 

memuat proses perbaikan tata kelola teknologi informasi yang lebih terarah dan 

fokus kepada atribut model kematangan yang memiliki kesenjangan. 

Pada langkah analisis kesenjangan tingkat kematangan tata kelola teknologi 

informasi ini, penulis melakukan analisis kesenjangan dengan cara 

membandingkan secara umum tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi 

yang diharakan (to-be) dengan tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi 

saat ini (as-is). Dari perbandingan tingkat kematangan tersebut akan diperoleh 

proses-proses mana yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan yang 
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diinginkan. Untuk dapat melakukan perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai 

tersebut, maka perlu dilakukan analisis kesenjangan atribut model kematangan.  

Rekomendasi perbaikan diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan terhadap 

tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan. Perolehan 

rekomendasi tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam 

pengelolaan teknologi informasi pada perusahan. Seluruh hasil rekomendasi akan 

diaplikasikan secara langsung pada perusahaan sehinga rekomendasi ini harus 

benar benar dapat dijalankan berdasarkan waktu, SDM dan peralatan serta 

keuangan yang mendukung.  Beberapa rekomendasi akan diambil dari subdomain 

COBIT framework 4.1 dimana level subdomain dapat menjadi acuan. Tetapi 

rekomendasi akan disesuaikan dengan strategi bisnis dan kamampuan perusahan 

untuk jangka masa depan. Tidak semua pertanyan dapat menjadi solusi sehingga 

dibutuhkan analisis lebih dalam dalam menyusun rekomendasi ini. Rekomendasi 

akan disusun berdasarkan kondisi perusahan sebenarnya, Rekomendasi dapat 

dijalankan secara bertahap sehingga rekomendasi ini dapat dikembangkan dan 

digunakan oleh perusahan. 

Pada tahapan akhir ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh. 

Kesimpulan yang diperoleh memuat bagaimana kondisi tata kelola teknologi 

informasi pada kantor keagenan Prufuturetam saat ini, kondisi tata kelola 

teknologi informasi yang diharapkan sebagai acuan perbaikan dan strategi 

perbaikan bagi manjemen untuk mencapai kondisi yang diharapkan. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Dalam bab ini, akan membahas tentang hasil analisis yang dilakukan 

terhadap apa yang diperoleh, ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis 

data mencakup tentang penerapan dan pengukuran kinerja tingkat kematangan 

terhadap tata kelola teknologi informasi di kantor keagenan Prufutureteam. Data 

yang didapat dari hasil kuisioner dan wawancara diolah sesuai metode COBIT 

4.1. Tahap-tahap analisis diawali dengan penyebaran kuisioner untuk mengetahui 

tingkat kematangan saat ini dan melakuan wawancara untuk mengetahui tingkat 

kematangan yang diharapkan kedepan sehingga akan diketahui gap diantara 

tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil pengurukuran tersebut akan diidentifikasi IT goals, IT Process, 

serta control objectives berdasarkan COBIT yang dapat memberikan saran dan 

rekomendasi di perusahaan. 

A. Identifikasi Proses Teknologi Informasi 

Pada tahap ini, menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan 

standar COBIT yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Adapun susunan 

menurut domainnya, maka proses teknologi informasi di kantor keagenan 

Prufutureteam adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi Proses Teknologi Informasi 

IT Domain IT Process 

Plan and Organise 
PO1, PO2, PO3, 

PO4,PO5,PO6,PO7,PO8,PO9,PO10 

Acquire and Implementation AI1,AI4, AI5, AI6, AI7 
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Deliver and Support 
DS1,DS2,DS3,DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, 

DS9, DS11, DS12,DS13 

Monitor and Evaluation ME1, ME2,ME3, ME4 

 

Analisis dilakukan dengan meninjau dari hasil pemodelan COBIT 4.1 

yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sebagai salah satu tujuan 

dalam tulisan ini adalah untuk menemukan bagian mana saja proses yang masih 

dibawah level 3 dan sudah mencapai level 3 sehingga dapat dilakukan perbaikan 

dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dengan mengacu pada hasil 

pemodelan. Bagian domain yang masih kurang dan belum matang akan diteliti 

lebih rinci. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dimana penulis telah 

berusaha untuk mencari tahu bagian-bagian yang memiliki kesenjangan tertentu 

antara keempat domain yang berlaku. Sehingga penulis menetapkan hanya 

meneliti pada pada dua domain PO dan ME. hasil prapenelitian juga menunjukan 

bahwa AI dan DS telah mencapai level 3 (Defined Process) sedangkan hasil pada 

PO dan ME masih pada level 2.56. Tujuan yang diharapkan pada tingkat 

kematangan pada kantor keagenan Prufutureteam untuk periode tahun 2013 

sampai tahun 2016 adalah pada level 3 sehingga penelitian ini akan 

mengutamakan  pemembahas pada topik “are we doing the right things?” dan 

“Are we getting the benefits?”  yang berhubungan dengan PO dan ME.  

Tabel 4.2 Evaluasi Proses Teknologi Informasi pada Kantor Keagenan 

Prufutureteam 

IT Domain IT Process 

Plan and Organise 
PO1, PO2, PO3, 

PO4,PO5,PO6,PO7,PO8,PO9,PO10 

Monitor and Evaluation ME1, ME2,ME3, ME4 
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Adapun deskripsi tiap-tiap teknologi informasi proses adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Daftar IT Process Kantor Keagenan Prufutureteam. 

 

Domain Descripts (Plan and Organise) 

PO1 Define a strategic IT plan. 

PO2 Define the information architecture. 

PO3 Determine technological direction. 

PO4 Define the IT processes, organisation and 

relationships. 

PO5 Manage the IT investment. 

PO6 Communicate management aims and direction. 

PO7 Manage IT human resources. 

PO8 Manage quality. 

PO9 Assess and manage IT risks. 

PO10 Manage projects. 

Domain Descripts (Monitor and Evaluate) 

ME1 Monitor and evaluate IT performance 

ME2 Monitor and evaluate internal control 

ME3 Ensure compliance with external requirements 

ME4 Provide IT governance 

 

B. Identifikasi Control Objectives 

 Dari setiap teknologi informasi proses terdapat Detailed Control Objectives 

yang merupakan alat kontrol dari proses teknologi informasi itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 80 Detailed Control Objectives: 

Tabel 4.4 IT Process Control Objective  

COBIT Control Objectives 

Plan and Organise 

PO1. Define a strategic IT plan 

PO1.1 IT Value Management 

PO1.2 Business-IT Alignment 

PO1.3 Assessment of Current Capability and Performance 

PO1.4 IT Strategic Plan 

PO2.Define the Information Architecture 

PO2.1 Enterprise Information Architecture Model 

PO2.2 Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules 
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PO2.3 Data Classification Scheme 

PO2.4 Integrity Management 

PO3.Determine Technological Direction 

PO3.1 Technological Direction Planning 

PO3.2 Technology Infrastructure Plan 

PO3.3 Monitor Future Trends and Regulations 

PO3.4 Technology Standards 

PO3.5 IT Architecture Board 

PO4.Define the IT Processes, Organization and Relationships 

PO4.1 IT Process Framework 

PO4.2 IT Strategy Committee 

PO4.3 IT Steering Committee 

PO4.4 Organizational Placement of the IT Function 

PO4.5 IT Organizational Structure 

PO4.6 Establishment of Roles and Responsibilities 

PO4.7 Responsibility for IT Quality Assurance 

PO4.8 Responsibility for Risk, Security and Compliance 

PO4.9 Data and System Ownership 

PO4.10 Supervision 

PO4.11 Segregation of Duties 

PO4.12 IT Staffing 

PO5.Manage the IT Investment 

PO5.1 Financial Management Framework 

PO5.2 Prioritization Within IT Budget 

PO5.3 IT Budgeting 

PO5.4 Cost Management 

PO5.5 Benefit Management 

PO6.Communicate Management Aims and Direction 

PO6.1 IT Policy and Control Environment 

PO6.2 Enterprise IT Risk and Control Framework 

PO6.3 IT Policies Management 

PO6.4 Policy, Standard and Procedures Rollout 

PO6.5 Communication of IT Objectives and Direction 

PO7.Manage IT Human Resources 

PO7.1 Personnel Recruitment and Retention 

PO7.2 Personnel Competencies 
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PO7.3 Staffing of Roles 

PO7.4 Personnel Training 

PO7.5 Dependence Upon Individuals 

PO7.6 Personnel Clearance Procedures 

PO7.7 Employee Job Performance Evaluation 

PO7.8 Job Change and Termination 

PO8.Manage Quality 

PO8.1 Quality Management System 

PO8.2 IT Standards and Quality Practices 

PO8.3 Development and Acquisition Standards 

PO8.4 Customer Focus 

PO8.5 Continuous Improvement 

PO8.6 Quality Measurement, Monitoring and Review 

PO9.Assess and Manage IT Risks 

PO9.1 IT Risk Management Framework 

PO9.2 Establishment of Risk Context 

PO9.3 Event Identification 

PO9.4 Risk Assessment 

PO9.5 Risk Response 

PO9.6 Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan 

PO10.Manage Projects 

PO10.1 Program Management Framework 

PO10.2 Project Management Framework 

PO10.3 Project Management Approach 

PO10.4 Stakeholder Commitment 

PO10.5 Project Scope Statement 

PO10.6 Project Phase Initiation 

PO10.7 Integrated Project Plan 

PO10.8 Project Resources 

ME1.Monitor and valuate IT Performance 

ME1.1 Monitoring Approach 

ME1.2 Definition and Collection of Monitoring Data 

ME1.3 Monitoring Method 

ME1.4 Performance Assessment 

ME1.5 Board and Executive Reporting 

ME1.6 Remedial Actions 
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C. Menentukan Tingkat Kematangan 

 Penentuan tingkat kematangan (maturity level) bukan hanya 

menggambarkan pengukuran sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar 

proses pengelolaan teknologi informasi yang baik. Lebih jauh lagi, tingkat 

kedewasaan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesadaran 

akan kepentingan peningkatan pengelolaan proses teknologi informasi sekaligus 

pengidentifikasikan prioritas dalam peningkatan yang dilakukan. Tingkat 

kematangan yang dimaksud merupakan representasi kematangan/kedewasaan 

proses teknologi informasi yang berlangsung di perusahaan (dalam bentuk 

nilai/angka). 

ME2.Monitor and Evaluate Internal Control 

ME2.1 Monitoring of Internal Control Framework 

ME2.2 Supervisory Review 

ME2.3 Control Exceptions 

ME2.4 Control Self-assessment 

ME3.Obtain Independent Assurance 

ME3.1 Identification of External Legal, Regulatory and 

Contractual Compliance Requirements 

ME3.2 Optimization of Response to External 

Requirements 

ME3.3 Evaluation of Compliance With External 

Requirements 

ME3.4 Positive Assurance of Compliance 

ME3.5 Integrated Reporting 

ME4. Provide IT Governance 

ME4.1 Establishment of an IT Governance Framework 

ME4.2 Strategic Alignment 

ME4.3 Value Delivery 

ME4.4 Resource Management 
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 Adapun penentuan tingkat kematangan akan dilakukan pada tiap proses 

teknologi informasi dan dilakukan terhadap semua level, mulai dari level 0 (nol) 

atau non-existence, hingga level 5 (lima) atau optimised, melalui kuisioner dan 

wawancara langsung perihal pelaksanaan proses teknologi informasi dengan divisi 

teknologi informasi di kantor keagenan Prufutureteam. Di dalam subbab ini 

penulis menjelasan setiap proses dan level menurut COBIT 4.1, dibandingkan 

dengan yang ada di perusahaan untuk kemudian diambil kesimpulannya. 

4.3.1 Kriteria Pengukuran 

Kriteria pengukuran dalam proses evaluasi yang dilakukan terhadap tata kelola 

teknologi informasi di kantor keagenan prufutureteam adalah sebagai berikut: 

4.3.1.1 PO Plan and Organise 

4.3.1.1.1 PO1 Define a Strategic IT Plan 

1. PO1.1 IT Value Management 

a. Memastikan bahwa bisnis memiliki portfolio yang jelas.  

b. Memahami bahwa harus ada investasi wajib dalam bidang teknologi 

informasi.  

c. Mendukung kebijakan-kebijakan dalam mengelola dana teknologi 

informasi dengan memperlajari portfolio.  

d. Proses teknologi informasi harus mampu secara efktif dan efisien untuk 

memberikan peringatan terhadap penyimpangan rencana dana, waktu 

dan fungsi yang mungkin berdampak terhadap yang diharapkan dari 

setiap program.  

e. Memastikan semua layanan teknologi informasi berjalan sesuai secara 
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konsisten sesuai ketetapan bersama.  

f. Memastikan penggunaan biaya harus dapat diterapkan dan dijalankan 

secara transparan dan dipantau. 

2. PO1.2 Business-ITAlignment 

a. Menetapkan proses pendidikan dua arah dan keterlibatan timbal balik 

antara perencanaan strategis bisnis dan teknologi informasi saling 

terintegrasi.  

b. Menengahi antara bisnis dan teknologi informasi sehingga prioritas 

dapat disepakati bersama. 

3. PO1.3 Assessment of Current Capability and Performance 

a. Menilai kemampuan kondisi teknologi informasi saat ini dan hasil dari 

solusi yang pernah disarakan.  

b. Mengumpulkan data untuk dapat dibandingkan sebagai solusi dimasa 

depan.  

c. Menetapkan kontribusi teknologi informasi untuk tujuan bisnis, fungsi, 

stabilitas, kompleksitas, biaya, kekuatan dan kelemahannya. 

4. PO1.4 IT Strategic Plan 

a. Memuat rencana strategi yang mendefinisikan, kerjasama dengan 

stakeholder terkait 

b. Menetapkan tujuan teknologi informasi dalam memberikan kontribusi 

untuk tujuan strategis perusahaan, biaya terkait dan risiko.  

c. Teknologi informasi mendukung program investasi teknologi informasi, 

layanan teknologi informasi dan aset teknologi informasi.  
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d. Teknologi informasi menentukan bagaimana tujuan akan terpenuhi, 

pengukuran yang akan digunakan dan prosedur untuk memperoleh 

hubungan resmi dari stakeholder. 

e. Rencana strategis teknologi informasi harus mencakup 

investasi/operasional anggaran, sumber dana, strategi sourcing, strategi 

akuisisi, dan persyaratan hukum dan peraturan.  

f. Rencana strategis harus cukup rinci untuk memungkinkan definisi 

rencana taktis teknologi informasi. 

4.3.1.1.2 PO2 Define the Information Architecture 

1. PO2.1 Enterprise Information Architecture Model 

a. Membangun dan mempertahankan model informasi perusahaan untuk 

memungkinkan pengembangan aplikasi dan kegiatan mendukung 

rencana teknologi informasi serta konsisten dengan rencana teknologi 

informasi seperti yang dijelaskan dalam PO1.  

b. Memfasilitasi penciptaan yang optimal, penggunaan dan berbagi 

informasi dengan bisnis dengan cara mempertahankan integritas dan 

fleksibel, fungsional, hemat biaya, tepat waktu, aman dan mempu 

menghadapi kegagalan. 

2. PO2.2 Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules 

a. Menjaga kamus data perusahaan yang menggabungkan aturan sintaks 

data organisasi.  

b. Kamus data harus memungkinkan berbagi elemen data antara aplikasi 

dan sistem, mempromosikan pemahaman umum data antara teknologi 
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informasi dan pengguna bisnis, dan  

c. Mencegah ketidak cocokan dari elemen yang diciptakan. 

3. PO2.3 Data Classification Scheme 

a. Menetapkan skema klasifikasi yang berlaku diseluruh perusahaan, 

berdasarkan kekritisan dan kepekaan misalnya rahasia data perusahaan.  

b. Skema ini harus mencakup rincian tentang kepemilikan data, definisi 

tingkat keamanan yang sesuai dan kontrol perlindungan, dan deskripsi  

singkat tentang menyimpan data dan persyaratan untuk menghapus data, 

kekritisan dan kepekaan.  

c. Skema harus digunakan sebagai dasar untuk menerapkan kontrol seperti 

kontrol akses, pengarsipan atau enkripsi. 

4. PO2.4 Integrity Management 

a. Menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memastikan integritas dan 

konsistensi dari semua data yang tersimpan dalam bentuk elektronik, 

seperti database, gudang data dan arsip data. 

4.3.1.1.3 PO3 Determine Technological Direction 

1. PO3.1 Technological Direction Planning 

a. Mengnalisa data dan teknologi, dan rencana kearah mana teknologi yang 

tepat untuk mewujudkan strategi teknologi informasi dan arsitektur 

sistem bisnis.  

b. Mengidentifikasi rencana kemana potensi teknologi dalam menciptakan 

peluang bisnis.  

c. Rencana tersebut harus membahas sistem arsitektur, arah teknologi, 
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strategi migrasi dan aspek darurat komponen infrastruktur. 

2. PO3.2 Technology Infrastructure Plan 

a. Membuat dan mempertahankan rencana infrastruktur teknologi yang 

sesuai dengan rencana strategis dan taktis teknologi informasi.  

b. Rencana teknologi informasi harus didasarkan pada arah teknologi dan 

termasuk pengaturan darurat dan arah untuk akuisisi sumber daya 

teknologi.  

c. Rencana harus mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan yang 

kompetitif, skala ekonomi untuk sistem informasi kepegawaian dan 

investasi, dan meningkatkan interoperabilitas platform dan aplikasi. 

3. PO3.3 Monitor Future Trends and Regulations 

a. Menetapkan proses untuk memantau sektor bisnis, industri, teknologi, 

infrastruktur, tren lingkungan hukum dan peraturan.  

b. Memasukkan konsekuensi dari tren dan regulasi ke dalam 

pengembangan rencana infrastruktur teknologi informasi. 

4. PO3.4 Technology Standards 

a. Memberikan solusi teknologi yang konsisten, efektif dan aman. 

b. Membentuk forum teknologi untuk memberikan pedoman teknologi. 

c. Mengukur kepatuhan terhadap standar dan pedoman.  

d. Mengarahkan standar teknologi dan praktek berdasarkan relevansinya 

bisnis, risiko dan kepatuhan dengan persyaratan eksternal. 

5. PO3.5 IT Architecture Board 

a. Membangun landasan arsitektur teknologi informasi untuk memberikan 
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pedoman arsitektur dan rekomendasi untuk aplikasi dan untuk 

memverifikasi kepatuhan.  

b. Setiap entitas harus mengarahkan desain arsitektur teknologi informasi. 

c. Memastikan strategi bisnis dan mempertimbangkan kepatuhan terhadap 

peraturan dan persyaratan secara berkala. Hal ini berhubungan dengan 

PO2 (Menentukan arsitektur informasi). 

4.3.1.1.4 PO4 Define the IT Processes, Organization and Relationships 

1. PO4.1 IT Process Framework 

a. Mendefinisikan kerangka proses teknologi informasi untuk 

melaksanakan rencana strategis teknologi informasi.  

b. Kerangka kerja harus mencakup struktur proses teknologi informasi dan 

hubungan (misalnya, untuk mengelola proses kesenjangan dan tumpang 

tindih), kepemilikan, jatuh tempo, pengukuran kinerja, perbaikan, 

kepatuhan, target kualitas dan rencana untuk mencapainya.  

c. Menyediakan integrasi antara proses yang khusus untuk teknologi 

informasi, manajemen portofolio perusahaan, proses bisnis dan proses 

perubahan bisnis.  

d. Kerangka proses teknologi informasi harus diintegrasikan ke dalam 

sistem manajemen mutu dan kerangka pengendalian internal. 

2. PO4.2 IT Strategy Committee 

a. Membentuk komite strategi teknologi informasi ditingkat dewan.  

b. Komite harus memastikan bahwa tata kelola teknologi informasi, 

sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, telah ditangani secara 
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strategis. 

3. PO4.3 IT Steering Committee 

a. Membentuk komite pengarah teknologi informasi (atau setara) yang 

terdiri dari eksekutif, bisnis dan manajemen teknologi informasi. 

b. Menentukan prioritas program investasi teknologi informasi sejalan 

dengan strategi bisnis perusahaan dan prioritas.  

c. Menyelesaikan konflik sumber daya. 

d. Memantau dan perbaikan layanan. 

4. PO4.4 Organisational Placement of the IT Function 

a. Menempatkan teknologi informasi berfungsi dalam struktur organisasi 

secara keseluruhan dengan model bisnis.  

b. Menetapkan bagian mana saja ketergantungan bisnis terhadap teknologi 

informasi. 

c. Jalur pelaporan dari teknologi informasi manajer harus sepadan dengan 

pentingnya teknologi informasi dalam perusahaan. 

5. PO4.5 IT Organisational Structure 

a. Membentuk struktur organisasi internal dan eksternal teknologi 

informasi yang mencerminkan kebutuhan bisnis.  

b. Menempatkan proses teknologi informasi di tempatnya untuk secara 

berkala meninjau struktur organisasi teknologi informasi dalam 

menyesuaikan kebutuhan staf dan sumber strategi untuk memenuhi 

tujuan bisnis yang diharapkan dan perubahan keadaan. 
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6. PO4.6 Establishment of Roles and Responsibilities 

a. Membentuk dan mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab untuk 

personil teknologi informasi. 

b. Setiap personil memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi. 

7. PO4.7 Responsibility for IT Quality Assurance 

a. Menetapkan tanggung jawab atas kinerja fungsi Quality Assurance (QA) 

b. Memastikan bahwa penempatan organisasi dan tanggung jawab dan 

ukuran kelompok QA memenuhi persyaratan organisasi. 

8. PO4.8 Responsibility for Risk, Security and Compliance 

a. Menetapkan kepemilikan dan tanggung jawab atas risiko yang 

berhubungan dengan teknologi informasi dalam bisnis pada tingkat 

senior yang sesuai.  

b. Mendefinisikan dan menetapkan peran penting untuk mengelola risiko 

teknologi informasi, termasuk tanggung jawab khusus untuk keamanan 

informasi, keamanan fisik dan kepatuhan.  

c. Menetapkan risiko dan tanggung jawab manajemen keamanan ditingkat 

perusahaan untuk menangani masalah pada perusahan besar.  

d. Tanggung jawab manajemen keamanan tambahan mungkin perlu 

diberikan pada tingkat sistem khusus untuk menangani masalah 

keamanan terkait. 

e. Mendapatkan arahan dari manajemen senior pada risiko teknologi 

informasi dan persetujuan dari setiap risiko teknologi informasi. 
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9. PO4.9 Data and System Ownership 

a. Memungkinkan untuk mengatasi tanggung jawabnya untuk kepemilikan 

data dan sistem informasi.  

b. Pemilik harus membuat keputusan tentang klasifikasi informasi dan 

sistem.  

c. Melindungi data sesuai dengan klasifikasi ini. 

10. PO4.10 Supervision 

a. Menerapkan praktek-praktek pengawasan yang memadai dalam fungsi 

teknologi informasi untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab 

itu dilakukan dengan benar 

b. Menilai apakah semua personel memiliki kewenangan yang cukup dan 

sumber daya untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-

masing.  

11. PO4.11 Segregation of Duties 

a. Menerapkan pembagian peran dan tanggung jawab yang mengurangi 

kemungkinan individu kompromi pada proses kritis.  

b. Pastikan bahwa personil yang melakukan tugas hanya berwenang yang 

relevan dengan pekerjaan masing-masing dan posisi. 

12. PO4.12 IT Staffing 

a. Mengevaluasi kebutuhan staf secara teratur atau pada perubahan besar 

pada bisnis, operasional atau lingkungan teknologi informasi untuk 

memastikan bahwa fungsi teknologi informasi memiliki sumber daya 

yang cukup untuk mendukung tujuan bisnis dan tujuan memadai dan 
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tepat. 

4.3.1.1.5 PO5 Manage the IT Investment 

1. PO5.1 Financial Management Framework 

a. Membangun dan mempertahankan kerangka keuangan untuk mengelola 

investasi dan biaya aset dan layanan teknologi informasi melalui 

portofolio investasi teknologi informasi, kasus bisnis dan anggaran 

teknologi informasi. 

2. PO5.2 Prioritisation Within IT Budget 

a. Melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan 

alokasi sumber daya teknologi informasi untuk operasi. 

b. Memelihara proyek-proyek untuk memaksimalkan kontribusi teknologi 

informasi untuk mengoptimalkan pengembalian portofolio perusahaan 

tentang program investasi teknologi informasi dan layanan teknologi 

informasi lainnya dan aset. 

3. PO5.3 IT Budgeting 

a. Membangun dan menerapkan praktek-praktek untuk mempersiapkan 

anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio 

perusahaan tentang program investasi teknologi informasi, dan termasuk 

biaya operasi berkelanjutan dan pemeliharaan infrastruktur saat ini.  

b. Praktek-praktek harus mendukung pengembangan anggaran teknologi 

informasi secara keseluruhan serta pengembangan anggaran untuk 

program individu, dengan penekanan khusus pada komponen teknologi 

informasi dari program-program tersebut.  
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c. Praktek harus memungkinkan ulasan berkelanjutan, perbaikan dan 

persetujuan anggaran keseluruhan dan anggaran untuk program individu. 

4. PO5.4 Cost Management 

a. Melaksanakan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual 

dengan anggaran.  

b. Biaya harus dipantau dan dilaporkan.  

c. Penyimpangan harus diidentifikasi secara tepat waktu dan dampak dari 

penyimpangan pada program harus dinilai.  

d. Bersama dengan sponsor bisnis program tersebut, tindakan perbaikan 

yang tepat harus diambil dan, jika perlu, kasus bisnis program harus 

diperbarui. 

5. PO5.5 Benefit Management 

a. Melaksanakan proses untuk memantau manfaat dari menyediakan dan 

memelihara kemampuan teknologi informasi yang tepat.  

b. Teknologi informasi berkontribusi terhadap bisnis, baik sebagai 

komponen program investasi teknologi informasi atau sebagai bagian 

dari dukungan operasional rutin,  

c. Teknologi informasi diidentifikasi dan didokumentasikan dalam suatu 

kasus bisnis, setuju untuk dipantau dan dilaporkan.  

d. Laporan harus ditinjau dan, dimana ada kesempatan untuk 

meningkatkan kontribusi teknologi informasi, tindakan yang tepat harus 

didefinisikan. 
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4.3.1.1.6 PO6 Communicate Management Aims and Direction  

1. PO6.1 IT Policy and Control Environment 

a. Menentukan unsur-unsur lingkungan pengendalian untuk teknologi 

informasi, sejalan dengan filosofi manajemen perusahaan dan gaya 

operasi.  

b. Setiap unsur harus mencakup harapan/persyaratan mengenai delivery 

nilai dari investasi teknologi informasi, risiko, integritas, nilai-nilai etika, 

kompetensi staf, akuntabilitas dan tanggung jawab.  

c. Lingkungan pengendalian harus didasarkan pada budaya yang 

mendukung nilai delivery dengan mengelola risiko yang signifikan,  

d. Mendorong kerja sama lintas-divisi dan kerja sama tim, mendorong 

kepatuhan dan perbaikan proses yang berkesinambungan, dan 

menangani proses penyimpangan (termasuk kegagalan) dengan baik. 

2. PO6.2 Enterprise IT Risk and Control Framework 

a. Mengembangkan dan mempertahankan kerangka kerja yang 

mendefinisikan pendekatan perusahaan secara keseluruhan dengan 

risiko dan yang sejalan dengan kebijakan lingkungan teknologi 

informasi, risiko perusahaan dan kerangka kontrol. 

3. PO6.3 IT Policies Management 

a. Mengembangkan dan memelihara seperangkat kebijakan untuk 

mendukung strategi teknologi informasi.  

b. Kebijakan ini harus mencakup peran dan tanggung jawab, proses 

pengecualian, pendekatan kepatuhan, referensi untuk prosedur, standar 
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dan pedoman.  

c. Relevansi harus dikonfirmasi dan disetujui secara berkala.  

4. PO6.4  Policy, Standard and Procedures Rollout 

a. Menggelar dan menegakkan kebijakan teknologi informasi kepada 

semua staf yang relevan, sehingga berkembang dan merupakan bagian 

integral dari operasi perusahaan untuk terus menjalankan standar 

perusahan. 

5. PO6.5 Communication of IT Objectives and Direction 

a. Kesadaran berkomunikasi dan pemahaman tentang bisnis serta tujuan 

teknologi informasi oleh para pemangku kepentingan dan pengguna di 

seluruh perusahaan. 

4.3.1.1.7 PO7 Manage IT Human Resources 

1. PO7.1 Personnel Recruitment and Retention 

a. Menjaga proses perekrutan personil sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur (misalnya, mempekerjakan, lingkungan kerja yang positif, dan 

berorientasi) organisasi personil teknologi informasi secara keseluruhan.  

b. Melaksanakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki 

penempatan tenaga kerja teknologi informasi sesuai dengan 

keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. PO7.2 Personnel Competencies 

a. Secara teratur memverifikasi bahwa personel memiliki kompetensi yang 

memenuhi peran atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang 

dimiliki staf teknologi informasi.  
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b. Menentukan persyaratan kompetensi inti teknologi informasi dan 

memverifikasi bahwa staf teknologi informasi dapat dipertahankan, 

menggunakan kualifikasi dan program sertifikasi mana yang sesuai. 

3. PO7.3 Staffing of Roles 

a. Menentukan, memantau dan mengawasi peran, tanggung jawab dan 

kerangka kerja kompensasi bagi personil, termasuk persyaratan untuk 

mematuhi kebijakan manajemen dan prosedur, kode etik, dan praktek 

profesional.  

b. Tingkat pengawasan harus sesuai dengan sensitivitas posisi dan luasnya 

tanggung jawab yang diberikan. 

4. PO7.4 Personnel Training 

a. Menyediakan Pelatihan kepada staf teknologi informasi dengan orientasi 

yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengendalian internal dan 

kesadaran keamanan pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

5. PO7.5 Dependence Upon Individuals 

a. Meminimalkan ketergantungan kritis pada satu individu kunci melalui 

transfer pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan 

suksesi dan cadangan staf. 

6. PO7.6 Personnel Clearance Procedures 

a. Melakukan pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen 

teknologi informasi.  
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b. Tingkat dan frekuensi tinjauan periodik pemeriksaan ini harus 

bergantung pada sensitivitas atau kekritisan fungsi, dan 

c. Prosedur harus diterapkan bagi seluruh staf tetap atau staf kontrak atau 

outsourcing. 

7. PO7.7 Employee Job Performance Evaluation 

a. Evaluasi tepat waktu harus dilakukan secara teratur terhadap tujuan 

individual yang berasal dari tujuan organisasi, standar yang ditetapkan 

dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.  

8. PO7.8 Job Change and Termination 

a. Mengambil tindakan mengenai perubahan pekerjaan, terutama saat staf 

diberhentikan berkerja.  

b. Transfer pengetahuan harus diatur, tanggung jawab dan hak akses yang 

selama ini dimiliki dihapus sehingga risiko diminimalkan dan 

kesinambungan fungsinya dijamin. 

4.3.1.1.8 PO8 Manage Quality 

1. PO8.1 Quality Management System 

a. Membangun dan memelihara QMS. 

b. Menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai 

manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.  

c. QMS harus mengidentifikasi persyaratan kualitas dan kriteria, kunci 

proses teknologi informasi dan urutan dan interaksinya, kebijakan, 

kriteria dan metode untuk mendefinisikan, mendeteksi, mencegah dan 

memperbaiki ketidaksesuaian.  
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d. QMS harus mendefinisikan struktur organisasi untuk manajemen mutu, 

yang meliputi peran, tugas dan tanggung jawab.  

e. Semua bidang utama harus mengembangkan rencana kualitas sesuai 

dengan kriteria dan kebijakan dan kualitas data record.  

f. Memantau dan mengukur efektivitas dan penerimaan QSM, dan 

memperbaikinya bila diperlukan. 

2. PO8.2 IT Standards and Quality Practices 

a. Mengidentifikasi dan mempertahankan standar, prosedur dan praktek 

kunci proses teknologi informasi untuk memandu organisasi dalam 

memenuhi maksud dari QSM.  

b. Menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika 

meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi. 

3. PO8.3 Development and Acquisition Standards 

a. Mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan 

dan akuisisi. 

b. Selalu mempertimbangkan standar perangkat lunak, konvensi penamaan, 

format file, skema dan data standar desain kamus, standard user 

interface, interoperabilitas, efisiensi kinerja sistem, skalabilitas, standar 

untuk pengembangan dan pengujian, validasi terhadap persyaratan, 

rencana uji, dan satuan, regresi dan pengujian integrasi. 

4. PO8.4 Customer Focus 

a. Fokus manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan 

dan menyelaraskan dengan standar dan praktik.  
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b. Menentukan peran dan tanggung jawab mengenai resolusi konflik antara 

pengguna/pelanggan dan organisasi teknologi informasi. 

5. PO8.5 Continuous Improvement 

a. Menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan 

rencana kualitas. 

6. PO8.6 Quality Measurement, Monitoring and Review 

a. Menentukan, merencanakan dan melaksanakan pengukuran untuk terus 

memantau kepatuhan terhadap QMS, serta menyediakan nilai QMS.  

b. Pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi harus digunakan 

untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat. 

4.3.1.1.9 PO9 Assess and Manage IT Risk 

1. PO9.1 IT Risk Manajement Framework 

a. Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi yang 

sejalan dengan (perusahaan) kerangka kerja manajemen risiko organisasi. 

2. PO9.2 Establishment of Risk Context 

a. Menetapkan konteks di mana kerangka penilaian risiko diterapkan untuk 

memastikan hasil yang tepat.  

b. Mencakup penentuan konteks internal dan eksternal masing-masing 

penilaian risiko, tujuan penilaian, dan kriteria terhadap risiko dievaluasi. 

3. PO9.3 Event Identification 

a. Mengidentifikasi kejadian (ancaman realistis yang mengeksploitasi 

kerentanan yang berlaku signifikan) dengan potensi dampak negatif 

pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, 
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teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional.  

b. Menentukan dampak dan menjaga informasi.  

4. PO9.4 RiskAssessment 

a. Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko 

yang teridentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.  

b. Kemungkinan dampak terkait dengan risiko yang melekat harus 

ditentukan secara individual, berdasarkan kategori dan berdasarkan 

jumlah portofolio. 

5. PO9.5 Risk Response 

a. Mengembangkan dan memelihara proses risiko response dirancang 

untuk memastikan bahwa pengendalian biaya secara efektif mengurangi 

eksposur risiko secara berkelanjutan.  

b. Proses respon risiko harus mengidentifikasi strategi risiko seperti 

pengurangan, pembagian atau penerimaan; menentukan tanggung jawab 

terkait, dan mempertimbangkan tingkat toleransi risiko. 

6. PO9.6 Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan 

a. Membuat prioritas dan merencanakan kegiatan pengawasan di semua 

tingkatan untuk melaksanakan tanggapan risiko diidentifikasi, termasuk 

identifikasi biaya, manfaat dan tanggung jawab untuk eksekusi. 

Mendapatkan persetujuan atas tindakan yang disarankan dan penerimaan 

dari setiap risiko residual, dan memastikan bahwa komitmen dimiliki 

oleh pihak yang berwewenang. Memantau pelaksanaan rencana, dan 

melaporkan setiap penyimpangan kepada manajemen senior. 
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4.3.1.1.10 PO10 Manage Projects 

1. PO10.1 Programme Management Framework 

a. Menjaga proyek, terkait dengan portofolio program investasi teknologi 

informasi, dengan mengidentifikasi, mendefinisikan, mengevaluasi, 

memprioritaskan, memilih, memulai, mengelola dan mengendalikan 

proyek.  

b. Memastikan bahwa proyek tersebut mendukung tujuan program.  

c. Mengkoordinasikan kegiatan dan saling ketergantungan dari beberapa 

proyek, mengelola kontribusi semua proyek dalam program untuk hasil 

yang diharapkan, dan menyelesaikan kebutuhan sumber daya dan 

konflik. 

2. PO10.2 Project Management Framework 

a. Membangun dan mempertahankan kerangka kerja manajemen proyek 

yang mendefinisikan ruang lingkup dan batas-batas pengelolaan proyek, 

serta metode yang akan diadopsi dan diterapkan pada setiap proyek yang 

dilakukan.  

b. Kerangka dan metode pendukung harus diintegrasikan dengan proses 

pengelolaan program. 

3. PO10.3 Project Management Approach 

a. Menetapkan pendekatan manajemen proyek sepadan dengan persyaratan, 

kompleksitas dan peraturan masing-masing proyek.  

b. Struktur tata kelola proyek dapat mencakup peran, tanggung jawab dan 

akuntabilitas dari sponsor proyek, panitia pengarah, kantor proyek dan 
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manajer proyek, dan mekanisme melalui mana dapat memenuhi 

tanggung jawab tersebut (seperti pelaporan dan tahap review).  

c. Pastikan semua proyek teknologi informasi memiliki sponsor dengan 

kewenangan yang cukup untuk memiliki pelaksanaan proyek dalam 

program strategis secara keseluruhan. 

4. PO10.4 Stakeholder Commitment 

a. Mendapatkan komitmen dan partisipasi dari para pemangku kepentingan 

yang berhubungan dengan definisi dan pelaksanaan proyek dalam 

konteks program keseluruhan investasi teknologi informasi. 

5. PO10.5 Project Scope Statement 

a. Menetapkan dan mendokumentasikan sifat dan lingkup dari proyek 

untuk mengkonfirmasi dan mengembangkan antara pemahaman umum 

stakeholder dari lingkup proyek dan bagaimana kaitannya dengan 

proyek lain dalam program keseluruhan investasi teknologi informasi.  

b. Definisi proyek harus secara resmi disetujui sponsor proyek sebelum 

inisiasi proyek. 

6. PO10.6 Project Phase Initiation 

a. Menyetujui dimulainya setiap fase proyek besar dan berkomunikasi 

kepada semua pemangku kepentingan.  

b. Basis persetujuan tahap awal pada keputusan tata kelola program.  

c. Persetujuan fase berikutnya harus didasarkan pada review dan 

penerimaan dari fase sebelumnya, dan  

d. Persetujuan dari kasus bisnis diperbarui pada tinjauan utama program 
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berikutnya.  

e. Dalam hal tumpang tindih fase proyek, titik persetujuan harus ditetapkan 

oleh tim dan sponsor untuk mengotorisasi perkembangan proyek. 

7. PO10.7 Integrated Project Plan 

a. Menetapkan rencana formal, integrasi (meliputi bisnis dan sumber daya 

sistem informasi) untuk memandu pelaksanaan proyek.  

b. Kegiatan dari beberapa proyek dalam sebuah program harus dipahami 

dan didokumentasikan.  

c. Rencana proyek harus dipertahankan sepanjang hidup proyek. Rencana 

proyek, dan perubahan itu, harus disetujui sesuai dengan program dan 

kerangka tata kelola proyek. 

8. PO10.8 Project Resources 

a. Tentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang dan kriteria kinerja 

anggota tim proyek, dan menentukan dasar untuk memperoleh dan 

menugaskan anggota staf yang kompeten atau kontraktor untuk proyek.  

b. Pengadaan produk dan layanan yang dibutuhkan untuk setiap proyek 

harus direncanakan dan dikelola untuk mencapai tujuan proyek dengan 

menggunakan praktik pengadaan organisasi. 

4.3.1.2 ME Monitor and Evaluate  

4.3.1.2.1 ME1 Monitor and valuate IT Performance 

1. ME1.1 Monitoring Approach 

a. Membentuk kerangka pemantauan umum dan pendekatan untuk 

menentukan ruang lingkup, metodologi dan proses yang harus diikuti 
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untuk mengukur solusi teknologi informasi dan layanan pengiriman, dan 

memantau kontribusi teknologi informasi pada bisnis.  

b. Mengintegrasikan kerangka dengan sistem manajemen kinerja 

perusahaan. 

2. ME1.2 Definitions and Collection of Monitoring Data 

a. Bekerja dengan bisnis untuk menentukan keseimbangan target dan 

memastikan target telah disetujui oleh pemangku kepentingan.  

b. Menentukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan 

sasaran, dan mengidentifikasi data yang tersedia yang dikumpulkan 

untuk mengukur target.  

c. Menetapkan proses untuk mengumpulkan data yang tepat waktu dan 

akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap target. 

3. ME1.3 Monitoring Method 

a. Memantau kinerja (misalnya, balanced scorecard) yang mencatat target, 

memberikan ringkasan view kinerja teknologi informasi, dan 

memasukan ke dalam sistem pemantauan perusahaan. 

4. ME1.4 Performance Assessment 

a. Berkala meninjau kinerja terhadap target, menganalisis penyebab 

penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi 

penyebab penyimpangan.  

5. ME1.5 Board and Executive Reporting 

a. Mengembangkan laporan manajemen senior yang berhubungan dengan 

hasil dukungan teknologi informasi terhadap bisnis, khususnya dalam 
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hal kinerja portofolio perusahaan, program investasi IT, solusi dan 

layanan kinerja penyampaian program individu.  

b. Melaporkan sejauh mana tujuan yang direncanakan telah dicapai, 

sumber daya yang dianggarkan digunakan, kinerja yang telah 

ditargetkan terpenuhi.  

c. Memberikan laporan kepada manajemen senior, dan mengumpulkan 

umpan balik dari tinjauan manajemen. 

6. ME1.6 Remedial Actions 

Mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan 

pemantauan kinerja, penilaian dan pelaporan. Ini termasuk tindak lanjut dari 

semua pemantauan, pelaporan dan penilaian melalui: 

• Review, negosiasi dan terbentukanya tanggapan dari manajemen. 

• Penugasan tanggung jawab untuk perbaikan. 

• Melacak hasil tindakan yang dilakukan. 

4.3.1.2.2 ME2 Monitor and Evaluate Internal Control 

1. ME2.1 Monitoring of Internal Control Framework 

a. Terus memantau, meningkatkan kontrol teknologi informasi untuk 

memenuhi tujuan organisasi. 

2. ME2.2 Supervisory Review 

a. Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol teknologi 

informasi untuk manajerial internal. 

3. ME2.3 Control Exceptions 

a. Menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab yang mendasarinya 



 

 

74 

kesalahan kontrol.  

b. Melaporkan kepada orang yang bertanggung jawab secara kolektif. 

4. ME2.4 Control Self-assessment 

a. Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen 

atas proses teknologi informasi, kebijakan dan kontrak melalui program 

berkelanjutan dari self-assessment. 

4.3.1.2.3 ME3 Obtain Independent Assurance 

1. ME3.1 Identification of External Legal, Regulatory and Contractual 

Compliance Requirements 

a. Mengidentifikasi, secara terus menerus, hukum lokal dan internasional, 

peraturan, dan persyaratan eksternal lainnya yang harus dipenuhi untuk 

dimasukkan ke dalam kebijakan organisasi, standar, prosedur dan 

metodologi teknologi informasi. 

2. ME3.2 Optimisation of Response to External Requirements 

a. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan teknologi informasi, standar, 

prosedur dan metodologi untuk memastikan bahwa persyaratan hukum, 

peraturan dan kontrak yang ditangani dan dikomunikasikan. 

3. ME3.3 Evaluation of Compliance With External Requirements 

a. Konfirmasi kepatuhan kebijakan teknologi informasi, standar, prosedur 

dan metodologi dengan persyaratan hukum dan peraturan. 

4. ME3.4 Positive Assurance of Compliance 

a. Mendapatkan dan melaporkan jaminan kepatuhan dan ketaatan terhadap 

semua kebijakan internal yang berasal dari arahan internal atau 
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persyaratan hukum, peraturan atau kontrak eksternal, membenarkan 

bahwa setiap tindakan korektif untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan 

setiap telah diambil oleh pemilik proses yang bertanggung jawab pada 

waktu yang tepat. 

5. ME3.5 Integrated Reporting 

a. Melaporkan persyaratan hukum, peraturan dan kontrak dengan output 

serupa dari fungsi bisnis. 

4.3.1.2.4 ME4 Provide IT Governance 

1. ME4.1 Establishment of an IT Governance Framework 

a. Menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka tata kelola 

teknologi informasi dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.  

b. Mengkonfirmasikan bahwa kerangka tata kelola teknologi informasi 

memiliki kepatuhan terhadap hukum dan sejalan dengan peraturan, serta 

menegaskan pelaksaan, strategi dan tujuan dari perusahaan.  

2. ME4.2 Strategic Alignment 

a. Memastikan pemahaman yang sama antara bisnis dan teknologi 

informasi mengenai strategi bisnis.  

b. Memperjelas peran teknologi informasi dalam mendukung bisnis, 

menuliskannya dalam daftar aturan dan sistem kerja.  

c. Memastikan kepecayaan antara fungsi teknologi informasi dan bisnis 

dapat saling mendukung.  

d. Teknologi informasi dapat memberikan dampak perkembangan dan 

kemudahan dalam menjalankan bisnis.  
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e. Dan antara manajamen eksekutif dapat memberikan komitmen terhadap 

pengembangan teknologi informasi.  

3. ME4.3 Value Delivery 

a. Mengelola investasi teknologi informasi dan aset teknologi informasi 

lainnya dan memastikan teknologi informasi dapat  mendukung strategi 

perusahaan dan tujuan dengan sangat maksimal.  

b. Memastikan dengan layanan baru dapat meningkatkan efisiensi dan 

peningkatan responsivitas untuk permintaan pelanggan.  

c. Mengelola portfolio dengan benar dan seluruh asset teknologi informasi 

dikelola dengan benar sehingga dapat mengoptimasi biaya. 

4. ME4.4 Resource Management 

a. Mengawasi investasi, penggunaan dan alokasi sumber daya teknologi 

informasi melalui penilaian secara reguler dan memastikan sumber daya 

yang tepat dan sejalan dengan tujuan strategis saat ini dan masa depan. 

4.3.2 Perhitungan Tingkat Kematangan  

4.3.2.1 Detail Nilai Setiap Subdomain  

PO1 Define a strategic IT plan  

Hasil Perhitungan dari domain PO1 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Evaluasi PO1 

 

 

 

 

Domain Keterangan  Hasil Perhitungan 

PO1.1 IT Value Management 2.7 

PO1.2 Business-IT Alignment 2.6 

PO1.3 Assessment of Current Capability and 

Performance 2.7 

PO1.4 IT Strategic Plan 2.5 

 Rata-rata 2.6 
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PO2.Define the Information Architecture  

Hasil Perhitungan dari domain PO2 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Evaluasi PO2 

 

 

 

 

 

PO3. Determine Technological Direction 

Hasil Perhitungan dari domain PO3 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Evaluasi PO3 

 

 

 

 

 

 

PO4.Define the IT Processes, Organization and Relationships 

Hasil Perhitungan dari domain PO4 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Evaluasi PO4 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO2.1 Enterprise Information Architecture 

Model 2.7 

PO2.2 Enterprise Data Dictionary and Data 

Syntax Rules 2.4 

PO2.3 Data Classification Scheme 2.3 

PO2.4 Integrity Management 2.5 

 Rata-rata 2.4 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO3.1 Technological Direction Planning 2.7 

PO3.2 Technology Infrastructure Plan 2.6 

PO3.3 Monitor Future Trends and 

Regulations 2.6 

PO3.4 Technology Standards 2.1 

PO3.5 IT Architecture Board 2.4 

 Rata-rata 2.5 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO4.1 IT Process Framework 2.5 

PO4.2 IT Strategy Committee 2.4 

PO4.3 IT Steering Committee 2.8 

PO4.4 Organizational Placement of the IT 

Function 2.1 
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PO5.Manage the IT Investment 

Hasil Perhitungan dari domain PO5 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Evaluasi PO5 

 

 

 

 

 

PO6.Communicate Management Aims and Direction  

Hasil Perhitungan dari domain PO6 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Evaluasi PO6 

PO4.5 IT Organizational Structure 2.5 

PO4.6 Establishment of Roles and 

Responsibilities 2.5 

PO4.7 Responsibility for IT Quality Assurance 2.7 

PO4.8 Responsibility for Risk, Security and 

Compliance 2.4 

PO4.9 Data and System Ownership 2.8 

PO4.10 Supervision 2.8 

PO4.11 Segregation of Duties 2.9 

PO4.12 IT Staffing 2.8 

 Rata-rata 2.6 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO5.1 Financial Management Framework 2.4 

PO5.2 Prioritization Within IT Budget 2.7 

PO5.3 IT Budgeting 2.4 

PO5.4 Cost Management 2.6 

PO5.5 Benefit Management 2.7 

 Rata-rata 2.5 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO6.1 IT Policy and Control Environment 2.5 

PO6.2 Enterprise IT Risk and Control 

Framework 2.6 

PO6.3 IT Policies Management 2.6 

PO6.4 Policy, Standard and Procedures 

Rollout 2.6 

PO6.5 Communication of IT Objectives and 

Direction 2.8 
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PO7.Manage IT Human Resources  

Hasil Perhitungan dari domain PO7 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Evaluasi PO7 

 

 

 

 

 

 

 

PO8.Manage Quality  

Hasil Perhitungan dari domain PO8 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Evaluasi PO8 

 

 

 

 

 

 

 

PO9.Assess and Manage IT Risks  

Hasil Perhitungan dari domain PO9 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

 

 Rata-rata 2.6 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO7.1 Personnel Recruitment and Retention 2.5 

PO7.2 Personnel Competencies 2.6 

PO7.3 Staffing of Roles 2.6 

PO7.4 Personnel Training 2.7 

PO7.5 Dependence Upon Individuals 2.5 

PO7.6 Personnel Clearance Procedures 2.6 

PO7.7 Employee Job Performance Evaluation 2.5 

PO7.8 Job Change and Termination 2.7 

 Rata-rata 2.6 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO8.1 Quality Management System 2.3 

PO8.2 IT Standards and Quality Practices 2.3 

PO8.3 Development and Acquisition 

Standards 2.8 

PO8.4 Customer Focus 2.4 

PO8.5 Continuous Improvement 2.4 

PO8.6 Quality Measurement, Monitoring and 

Review 2.3 

 Rata-rata 2.4 



 

 

80 

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Evaluasi PO9 

 

 

 

 

 

 

PO10.Manage Projects  

Hasil Perhitungan dari domain P10 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Evaluasi P10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME1.Monitor and valuate IT Performance  

Hasil Perhitungan dari domain ME1 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Evaluasi ME1 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO9.1 IT Risk Management Framework 2.3 

PO9.2 Establishment of Risk Context 2.3 

PO9.3 Event Identification 2.4 

PO9.4 Risk Assessment 2.4 

PO9.5 Risk Response 2.8 

PO9.6 Maintenance and Monitoring of a Risk 

Action Plan 2.5 

 Rata-rata 2.4 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

PO10.1 Program Management Framework 2.4 

PO10.2 Project Management Framework 2.3 

PO10.3 Project Management Approach 2.5 

PO10.4 Stakeholder Commitment 2.5 

PO10.5 Project Scope Statement 2.6 

PO10.6 Project Phase Initiation 2.5 

PO10.7 Integrated Project Plan 2.4 

PO10.8 Project Resources 2.7 

 Rata-rata 2.5 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

ME1.1 Monitoring Approach 2.4 

ME1.2 Definition and Collection of 

Monitoring Data 2.4 

ME1.3 Monitoring Method 2.5 

ME1.4 Performance Assessment 2.6 

ME1.5 Board and Executive Reporting 2.9 

ME1.6 Remedial Actions 2.4 
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ME2.Monitor and Evaluate Internal Control  

Hasil Perhitungan dari domain ME2 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Evaluasi ME2 

 

 

 

 

 

ME3.Obtain Independent Assurance  

Hasil Perhitungan dari domain ME3 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Evaluasi ME3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME4. Provide IT Governance  

Hasil Perhitungan dari domain ME4 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Evaluasi ME4 

 Rata-rata 2.5 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

ME2.1 Monitoring of Internal Control 

Framework 2.3 

ME2.2 Supervisory Review 2.4 

ME2.3 Control Exceptions 2.6 

ME2.4 Control Self-assessment 2.3 

 Rata-rata 2.4 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

ME3.1 Identification of External Legal, 

Regulatory and Contractual 

Compliance Requirements 2.1 

ME3.2 Optimization of Response to External 

Requirements 2.1 

ME3.3 Evaluation of Compliance With 

External Requirements 2.4 

ME3.4 Positive Assurance of Compliance 2.3 

ME3.5 Integrated Reporting 2.6 

 Rata-rata 2.3 

Domain Keterangan Hasil Perhitungan 

ME4.1 Establishment of an IT Governance 2.6 
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4.3.2.2 Rangkuman Tingkat Kematangan 

 Rata-rata hasil perhitungan dari domain dijabarkan dalam tabel dibawah 

ini: 

 Tabel 4.19 Rata-rata Tingkat Kematangan Domain PO dan ME 

 Keterangan Domain Nilai Kondisi 

PO1 Define a strategic IT plan. 2.6 Defined Process 

PO2 Define the information architecture. 2.4 Repeatable but Intuitive 

PO3 Determine technological direction. 2.5 Defined Process 

PO4 Define the IT processes, organisation and 

relationships. 

2.6 Defined Process 

PO5 Manage the IT investment. 2.5 Defined Process 

PO6 Communicate management aims and 

direction. 

2.6 Defined Process 

PO7 Manage IT human resources. 2.6 Defined Process 

PO8 Manage quality. 2.4 Repeatable but Intuitive 

PO9 Assess and manage IT risks. 2.4 Repeatable but Intuitive 

PO10 Manage projects. 2.5 Defined Process 

ME1 Monitor and evaluate IT performance 2.5 Defined Process 

ME2 Monitor and evaluate internal control 2.4 Repeatable but Intuitive 

ME3 Ensure compliance with external 

requirements 

2.3 Repeatable but Intuitive 

ME4 Provide IT governance 2.7 Defined Process 

 Rata-rata 2.5 Defined Process 

 

 Hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain tata kelola teknologi 

informasi pada kantor keagenan Prufutureteam sebesar 2.5. Dari nilai ini dapat 

tarik kesimpulan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara 

Defined Process artinya pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu 

produk baru sebagian telah didokumentasikan, proses ini didasari pada proses 

Framework 

ME4.2 Strategic Alignment 2.6 

ME4.3 Value Delivery 2.8 

ME4.4 Resource Management 2.9 

 Rata-rata 2.7 
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pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Proses-proses ini digunakan 

untuk membantu manejer, ketua tim dan anggota tim pengembangan sehingga 

bekerja dengan lebih efektif. Aturan dan tanggung jawab yang sudah sebahagian 

didefinisikan jelas dan dimengerti. Karena proses perangkat lunak belum 

seluruhnya didefinisikan dengan jelas, maka manajemen mempunyai pengatahuan 

tidak lengkap mengenai kemajuan proyek tersebut. Biaya, jadwal dan kebutuhan 

proyek dalam pengawasan dan kualitas produk yang diawasi. Meskipun demikian 

tata kelola pada kantor keagenan masih pada level terendah pada level 

kematangan. Level ini masih pada transisi antara Repeatable but Intuitive menuju 

Defined Process. Masih dibutuhkan banyak perbaikan yang harus dilakukan pada 

domaian (PO2, PO8, PO9, ME2, ME3) karena ke lima domain ini masih pada 

level Repeatable but Intuitive artinya pada level ini, kebijakan untuk mengatur 

pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut belum ditetapkan seluruhnya. Tingkat efektif suatu proses manajemen 

dalam mengembangankan proyek adalah dilembagakan, dengan memungkinkan 

organisasi untuk mengulangi pengalaman yang berhasil dalam mengembangkan 

proyek sebelumnya, walaupun terdapat proses tertentu yang tidak sama. Tingkat 

efektif suatu proses mempunyai karakteristik seperti; practiced, dokumentasi, 

enforced, trained, measured, dan dapat ditingkatkan. Product requirement dan 

dokumentasi perancangan selalu dijaga agar dapat mencegah perubahan yang 

tidak diinginkan.  

4.3.3 Nilai Kesenjangan Kematangan Saat ini 

Setelah menilai dan mengetahui tingkat kematangan tata kelola saat ini 
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sebesar 2.5 maka dilakukan analisis kesenjangan terhadap tingkat kematangan 

yang diharapkan yaitu sebesar 3. Analisa ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagai pengelolaan teknologi informasi yang serasi diantara ke-4 

domain. Alasan nilai yang ingin dicapai sebesar 3 adalah melihat kesiapan kantor 

dalam bidang tata kelola manajemen, pengelolaan SDM dan Keuangan. Fokus 

perusahan pada tahun 2014 masih pada pambangunan fisik gedung dan membuka 

kantor-kantor baru di berbagai wilayah diluar pulau jawa sehingga dana dalam 

perbaikan dan pengembangan teknologi informasi menjadi terbatas. Dua domain 

lain yaitu AI dan DS telah mencapai level 3. Tabel dibawah ini menunjukkan gap 

antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan: 

Tabel 4.20 Perbandingan Tingkat Kematangan Saat ini dan Tingkat 

Kematangan Yang Diharapkan 

Domain Tingkat Kematangan 

 Saat Ini Diharapkan Gap (Diharapkan-Saat ini) 

PO 2.5 3 3.0 - 2.5 = 0.5 

ME 2.5 3 3.0 – 2.5 = 0.5 

 Rata-rata  (0.5+0.5)/2 = 0.5 

 

 Terdapat Jarak 0.5 pada domain PO dan ME, antara kondisi yang 

diharapkan dengan kondisi saat ini. Walaupun gap terbilang kecil tetapi 

dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain karena nilai 0.5 adalah nilai rata-

rata perdomain, maka penulis akan tetap akan memberikan rekomendasi pada 

masing masing sub domain sehingga perbaikan lebih fokus pada bagian domain 

yang lemah. Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola PO saat ini dengan tata 

kelola PO yang diharapkan dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.1 Perbandingan kesenjangan kondisi tata kelola PO saat ini dengan 

tata kelola yang diharapkan 

 

 Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola ME saat ini dengan tata kelola 

ME yang diharapkan dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.2 Perbandingan kesenjangan kondisi tata kelola ME saat ini dengan 

tata kelola yang diharapkan 

 

4.3.4 Temuan dan Rekomendasi  

4.3.4.1 Detail Temuan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada kantor keagenan 

Prufutureteam, maka nilai-nilai temuan akan dicocokan pada kondisi kematangan 
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pada masing-masing domain COBIT 4.1 dari hasil itu dianalisis temuan masalah.  

PO1. Define a strategic IT plan 

Digolongkan dalam Defined Process (2.6) Karena: 

a. Kantor keagenan Prufutureteam mengetahui kapan menetapkan 

perencanaan strategis teknologi informasi.  

b. Proses perencanaan teknologi informasi disetujui oleh semua pihak 

yang bekepentingan dan memastikan bahwa perencanaan yang tepat 

mungkin akan dilakukan.  

c. Hak diskresi diberikan kepada manajer individu sehubungan dengan 

pelaksanaan proses.  

Temuan Masalah: 

a. Pada kantor keagenan Prufutureteam belum melakukan pembahasan 

rencana teknologi informasi secara khusus pada pertemuan manajemen 

bisnis.  

b. Perencanaan strategis teknologi informasi belum mengikuti pendekatan 

terstruktur dan belum didokumentasikan sehingga sulit disosialisasikan 

kepada semua staf, dan jika ada sosialisasi membutuhkan waktu yang 

lama. 

c. Strategi teknologi informasi secara keseluruhan belum mencakup 

definisi yang konsisten terhadap risiko sehingga organisasi belum siap 

mengelola risiko.  

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 
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a. Melakukan pembahasan rencana pengembangan, pengadaan alat baru, 

atau pelatihan staf teknologi informasi secara khusus pada petemuan 

manajemen bisnis. 

b. Melakukan perencanaan strategis teknologi informasi mengikuti 

pendekatan terstruktur dan didokumentasikan kepada semua staf. 

c. Menyusun strategi teknologi informasi secara keseluruhan dan 

menganalisis kemungkinan risiko-risiko yang mungkin terjadi.  

PO2.Define the Information Architecture 

Masih tergolong dalam tata kelola Repeatable but Intuitive (2.4) karena 

a. Sebuah proses informasi arsitektur muncul dan serupa, meskipun 

informal dan intuitif. 

b. Prosedur yang diikuti oleh individu yang berbeda dalam organisasi.  

c. Staf memperoleh keterampilan dalam membangun arsitektur informasi 

melalui pengalaman dan penerapan berulang.  

d. Persyaratan taktis mendorong pengembangan komponen arsitektur 

informasi dengan anggota staf individu. 

Dapat digolongkan dalam Defined Process apabila: 

a. Informasi arsitektur dipahami dan diterima, dan tanggung jawab 

ditetapkan dan dikomunikasikan dengan jelas.  

b. Prosedur, alat dan teknik, walaupun tidak canggih, telah distandarisasi 

dan didokumentasikan dan merupakan bagian dari kegiatan pelatihan 

informal.  

c. Kebijakan informasi arsitektur dasar telah dikembangkan, termasuk 
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beberapa persyaratan strategis, tapi sesuai dengan kebijakan, standar 

dan alat-alat yang tidak konsisten.  

d. Fungsi data administrasi yang ditetapkan secara formal di tempat, 

menetapkan standar organisasi secara luas, dan mulai untuk melaporkan 

delivery dan penggunaan informasi arsitektur.  

e. Sebuah rencana pelatihan formal telah dikembangkan, tetapi pelatihan 

formal masih didasarkan pada inisiatif individu. 

Temuan Masalah: 

a. Pelatihan formal masih didasarkan atas inisiatif individu.  

b. Prosedur, alat dan teknik, walaupun tidak canggih, belum semua 

distandarisasi dan didokumentasikan.  

c. Komunikasi belum dilakukan secara konsisten terhadap semua staff.  

Rekomendasi:  

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Melakukan pelatihan secara formal, menyusun jadwal pelatihan.  

b. Menyusun satu bentuk form pelaporan sehingga komunikasi dapat 

dilakukan secara konsisten memiliki standar pelaporan. 

Jangka Menengah (2013-2015): 

c. Mendokumentasikan seluruh prosedur dan alat sehingga tidak ada 

ketergantungan hanya pada satu ahli kunci. 

PO3. Determine technological direction. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.5) apabila: 

a. Manajemen menyadari pentingnya rencana infrastruktur teknologi.  
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b. Infrastruktur teknologi proses perencanaan pembangunan cukup sehat 

dan selaras dengan rencana strategis teknologi informasi.  

c. Rencana teknologi infrastruktur, didefinisikan, didokumentasikan dan 

dikomunikasikan dengan baik tapi tidak diterapkan secara konsisten.  

d. Arah infrastruktur teknologi mencakup pemahaman tentang dimana 

organisasi ingin memimpin atau tertinggal dalam penggunaan teknologi, 

berdasarkan risiko dan selaras dengan strategi organisasi.  

e. Vendor kunci dipilih berdasarkan pemahaman teknologi jangka panjang 

dan rencana pengembangan produk, konsisten dengan arah organisasi.  

f. Pelatihan formal dan komunikasi peran dan tanggung jawab sudah ada. 

Temuan Masalah: 

a. Kantor keagenan Prufutureteam belum menetapkan pemahaman bidang 

organisasi yang ingin diutamakan saat ini teknologi informasi masih 

dalam mendukung proses bisnis, belum menjadi kunci utama dalam 

bisnis.   

b. Belum jelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam 

pengembangan dan pemeliharaan perencanaan infrastruktur, sering 

terjadi tumpang tindih tanggung jawab.  

c. Perusahaan tidak memiliki standar Pemilihan vendor sehingga menjadi 

masalah untuk pengembangan teknologi jangka panjang. 

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Menetapkan satu strategi bisnis dan didukung oleh strategi teknologi 
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informasi dimana mampu menjadi salah satu kunci utama pendukung 

kemajuan bisnis. 

b. Pembagian tanggung jawab antara departemen harus jelas, 

mendokumentasikan setiap tugas pada masing-masing departemen dan 

masing-masing individu.   

c. Perusahan harus menetapkan standar pemilihan vendor yang berkualitas 

dan mempunyai portfolio yang bagus untuk tujuan kerja sama dalam 

jangka panjang.  

PO4. Define the IT processes, organisation and relationships. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.6) apabila: 

a. Harus ada peran dan tanggung bagi organisasi teknologi informasi dan 

pihak ketiga.  

b. Organisasi teknologi informasi dikembangkan, didokumentasikan, 

dikomunikasikan dan selaras dengan strategi teknologi informasi.  

c. Lingkungan pengendalian internal didefinisikan.  

d. Ada formalisasi hubungan dengan pihak lain, termasuk komite 

pengarah, audit internal dan manajemen vendor.  

e. Ada definisi fungsi yang harus dilakukan oleh staf teknologi informasi 

dan semua yang terlibat dalam bidang teknologi informasi.  

f. Antara kebutuhan teknologi informasi dan pekerjan dijabarkan dengan 

jelas.  

g. Ada definisi formal hubungan dengan pengguna dan pihak ketiga.  
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h. Pembagian peran dan tanggung jawab didefinisikan dan 

diimplementasikan. 

Temuan Masalah: 

a. Tidak ada formalisasi hubungan dengan pihak lain, komite pengarah, 

audit internal dan manajemen vendor belum ditetapkan.  

b. Pembagian peran dan tanggung jawab belum didefinisikan dan 

diimplementasikan karena sering kali tanggung jawab hanya pada satu 

individu. 

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab secara jelas. Membagi tugas 

sehingga tidak menumpuk pada satu individu.  

Jangka Menengah (2013-2015): 

b. Membentuk komite pengarah. 

c. Menetapkan internal audit dan manajemen vendor. Internal audit dapat 

dipilih dari orang-orang yang telah bepengalaman pada perusahan, 

dibantu oleh staf ahli sesuai bidang masing-masing. 

PO5 Manage the IT investment. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.5) apabila: 

a. Kebijakan dan proses investasi berserta penganggaran harus 

didefinisikan, didokumentasikan dan dikomunikasikan, semua bagian 

yang mencakup isu-isu teknologi bisnis utama dan anggaran teknologi 

informasi harus sejalan dengan teknologi informasi strategis dan 
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rencana bisnis.  

b. Proses seleksi investasi penganggaran dan teknologi informasi 

diformalkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.  

c. Terdapat Pelatihan formal tetapi masih didasarkan pada inisiatif 

individu.  

d. Memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk 

mengembangkan anggaran teknologi informasi dan merekomendasikan 

investasi teknologi informasi yang tepat. 

Temuan Masalah: 

a. Proses seleksi investasi penganggaran dan teknologi informasi belum 

diformalkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.  

b. Kebijakan dan proses investasi berserta penganggaran hanya 

didefinisikan, didokumentasikan dan dikomunikasikan pada proyek 

besar.  

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Setiap kebijakan dan proses investasi berserta penganggaran hendaknya 

didevinisikan, didokumentasikan dan dikomunikasikan pada setiap jenis 

proyek.   

Jangka Menengah (2013-2015): 

b. Mendukumentasikan, mengkomunikasikan, dan diformalkan setiap 

investasi penganggaran teknologi informasi.  
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PO6 Communicate management aims and direction. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.6) apabila: 

a. Pengendalian informasi lengkap dan lingkungan manajemen mutu 

dikembangkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan oleh 

manajemen dan mencakup kerangka kebijakan, rencana dan prosedur.  

b. Proses pengembangan kebijakan terstruktur, dipelihara dan dikenalkan 

untuk seluruh staf, kebijakan yang ada, rencana dan prosedur mencakup 

isu-isu kunci dijelaskan.  

c. Manajemen membahas pentingnya kesadaran keamanan teknologi 

informasi dan memulai program kesadaran.  

d. Pelatihan formal yang tersedia untuk mendukung lingkungan 

pengendalian informasi tetapi tidak ketat diterapkan.  

e. Terdapat kerangka pembangunan secara keseluruhan untuk kebijakan 

dan prosedur pengendalian, ada pemantauan yang konsisten sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur tersebut.  

f. Ada kerangka pembangunan secara keseluruhan.  

g. Teknik untuk mempromosikan kesadaran keamanan telah dibakukan 

dan formal. 

Temuan masalah: 

a. Manajemen belum memahami tentang keamanan teknologi informasi 

sehingga belum ada dukungan yang mendesak dari manajemen untuk 

menyusun satu program pentinganya keamanan teknologi informasi, 

sehingga sistem keamanan belum dibakukan secara formal.  
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Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Manajemen harus membahas pentingnya kesadaran keamanan 

teknologi informasi dan memulai program kesadaran dengan cara 

membuat prosedur penyimpanan dan menyimpan data cadangan setiap 

hari.  

Jangka Panjang (2013-2016): 

b. Selain program kesadaran cara-cara mengelola keamanan, manajemen 

harus segera menetapkan anggarannya. Proses penetapan aggaran dapat 

didiskusikan pada rapat tahuan sehingga fokus penetapan dana bisa 

menjadi lebih terarah.  

PO7 Manage IT human resources. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.6) apabila: 

a. Proses ditetapkan dan didokumentasikan untuk mengelola SDM 

teknologi informasi.  

b. Sudah ada rencana pengelolaan sumber daya manusia teknologi 

informasi.  

c. Ada pendekatan strategis untuk merekrut dan mengelola personil 

teknologi informasi.  

d. Sebuah rencana pelatihan formal dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

sumber daya teknologi informasi manusia.  

e. Sebuah program rotasi, yang dirancang untuk mengembangkan 

keterampilan teknis dan manajemen usaha, didirikan. 
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Temuan Masalah: 

a. Evaluasi tidak dilakukan secara serius terhadap staf meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, kemampuan.  

b. Ketergantungan kritis pada satu individu kunci. 

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Transfer pengetahuan harus dilakukan, berbagi pengetahuan, tanggung 

jawab ditetapkan. 

Jangka Panjang(2013-2016): 

b. Melakukan evaluasi secara terus menerus kepada staf secara berkala 

hasil evaluasi dapat dijadikan patokan untuk mengadakan pelatihan 

kepada staf untuk mengembangkan keahlian staf. 

PO8 Manage quality.  

Masih tergolong dalam Repeatable but Intuitive (2.4) 

a. Sebuah program sedang dibentuk untuk mendefinisikan dan memantau 

kegiatan sistem manajemen mutu dalam teknologi informasi.  

b. Kegiatan SMM (sistem manajemen mutu) yang terjadi difokuskan pada 

proyek teknologi informasi. 

Digolongkan dalam Defined Process Apabila: 

a. Sebuah proses SMM pasti dikomunikasikan ke seluruh perusahaan oleh 

manajemen dan melibatkan teknologi informasi dan manajemen 

pengguna akhir.  
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b. Program pendidikan dan pelatihan yang muncul untuk mengajarkan 

semua tingkat organisasi tentang kualitas.  

c. Harapan kualitas dasar didefinisikan dan dibagi di antara proyek dan 

dalam organisasi teknologi informasi.  

Temuan Masalah: 

a. Survei kepuasan mutu belum dikelola dengan serius sehingga sulit 

untuk menyelaraskan kebutuhan pelanggan dan perusahan.  

b. Program pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya kulitas 

pelayanan memalui teknologi informasi belum menjadi bagian utama. 

c. Peran dan tanggung jawab mengenai keselarasan pengguna dan 

organisasi belum ditetapkan. 

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Program pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya kulitas 

pelayanan memalui teknologi informasi harus diberikan kepada semua 

level bagi mereka yang langsung berhubungan dengan pelanggan. 

b. Menentukan peran dan tanggung jawab mengenai resulusi konflik 

antara pengguna/pelanggan dan organisasi 

Jangka Menengah (2013-2015): 

c. Melakukan survei kepuasan mutu kepada pengguna/pelanggan secara 

konsisten hasilnya dikomunikasikan kepada semua level manajemen 

untuk dirumuskan apa yang menjadi keinginan dari pelanggan, hasil 
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perolehan survei dapat digunakan untuk menyusun strategi bisnis 

berikutnya.  

PO9 Assess and manage IT risks. 

Masih tergolong dalam Repeatable but Intuitive (2.4) 

a. Pendekatan penilaian risiko sudah ada dan berkembang dan 

diimplementasikan pada kebijaksanaan manajer proyek.  

b. Manajemen risiko biasanya pada tingkat tinggi dan kadang hanya 

diterapkan pada proyek-proyek besar atau jika menghadapi masalah.  

c. Proses mitigasi risiko mulai diterapkan di mana risiko diidentifikasi. 

Digolongkan dalam Defined Process Apabila: 

a. Sebuah kebijakan manajemen risiko telah ditetapkan kapan dan 

bagaimana melakukan penilaian risiko.  

b. Manajemen risiko mengikuti proses yang didefinisikan dan 

didokumentasikan.  

c. Pelatihan manajemen risiko tersedia bagi semua anggota staf.  

d. Keputusan untuk mengikuti proses manajemen risiko dan menerima 

pelatihan diserahkan kepada kebijaksanaan individu.  

e. Metodologi untuk penilaian risiko dan suara meyakinkan dan 

memastikan bahwa risiko kunci untuk bisnis diidentifikasi.  

f. Sebuah proses untuk mengurangi risiko utama biasanya dilembagakan 

setelah risiko diidentifikasi.  

g. Deskripsi pekerjaan mempertimbangkan tanggung jawab manajemen 

risiko. 
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Temuan Masalah: 

a. Pelatihan manajemen risiko belum dipahami semua staf.  

b. Pelatihan juga masih dilakukan terbatas hanya pada orang tentu saja 

misalnya pada manajer teknologi informasi.  

c. Risiko sulit diindentifikasi oleh staf lain sehingga pengelolaan risiko 

sering terlambat.  

d. Tindakan hanya diambil saat risiko telah terjadi sehingga kerugian dan 

proses penanganan menjadi lebih lama. 

e. Manajemen risiko hanya di terapkan pada proyek besar.  

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Manajemen harus menetapkan pelatihan manajemen risiko kepada 

semua staf.  

b. Pelatihan dapat dilakukan oleh Manajer teknologi informasi yang telah 

berpengalaman kepada staf lainnya.  

c. Membuat prioritas dan merencanakan kegiatan pengawasan di semua 

tingkatan untuk melaksanakan identifikasi risiko, termasuk biaya. 

Melaporkan setiap penyimpangan kepada manajemen senior. 

d. Staf diberikan bekal untuk mengetahui ciri-ciri awal masalah sehingga 

penangan risiko dari dini dapat dilakukan. 

e. Manajemen risiko hendaknya diterapkan pada setiap jenis proyek baik 

besar dan kecil sehingga dapat menghidari kerugian. 
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PO10 Manage projects. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.5) Apabila: 

a. Proses manajemen proyek dan metodologi teknologi informasi telah 

ditetapkan dan dikomunikasikan.  

b. Proyek teknologi informasi didefinisikan dengan bisnis untuk mencapi 

tujuan yang tepat.  

c. Senior teknologi informasi dan manajemen bisnis mulai berkomitmen 

dan terlibat dalam pengelolaan proyek teknologi informasi.  

d. Sebuah kantor manajemen proyek didirikan dalam teknologi informasi, 

dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan diawal.  

e. Proyek teknologi informasi dipantau meliputi jadwal, anggaran dan 

pengukuran kinerja.  

f. Prosedur QA dan pelaksanaan kegiatan setelah pembuatan sistem 

didefinisikan, tetapi tidak luas diterapkan oleh manajer teknologi 

informasi.  

g. Proyek mulai dikelola sebagai portofolio. 

Temuan masalah: 

a. Terkadang anggota proyek bukanlah orang yang berkompeten untuk 

mengurus satu proyek sehingga sering terjadi pembengkakan dan waktu 

penyelesaian menjadi lambat. 

b. Anggaran sering kali menjadi bengkak karena senior teknologi 

informasi dan manajemen kurang memahai proyek.  
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Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Menetapkan tanggung jawab, wewenang dan kriteria yang tepat untuk 

satu orang peminpin proyek untuk mengawasi setiap anggota tim. 

Jangka Panjang (2013-2016): 

b. Proyek diserahkan kepada pengembang proyek dan dikomunikasikan 

kepada semua pemangku kepentingan, melakukan penilaian terhadap 

setiap fase.  

ME1 Monitor and evaluate IT performance. 

Digolongkan dalam Defined Process (2.5) Apabila: 

a. Manajemen mengkomunikasikan proses pemantauan standar.  

b. Program pendidikan dan pelatihan untuk pemantauan dilaksanakan.  

c. Sebuah basis pengetahuan kinerja historis informasi dikembangkan.  

d. Proses Penilaian teknologi informasi masih dilakukan pada tingkat 

individu dan tingkat proyek dan tidak terintegrasi antara semua proses.  

e. Pengukuran kontribusi dari layanan fungsi informasi terhadap kinerja 

organisasi didefinisikan, menggunakan kriteria keuangan dan 

operasional tradisional.  

f. Pengukuran kinerja IT, pengukuran non-keuangan, pengukuran 

strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan yang 

ditetapkan. Sebuah framework didefinisikan untuk mengukur kinerja. 

Temuan Masalah: 

a. Belum ada framework untuk mengukur kinerja teknologi informasi.  
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b. Laporan pencapaian kinerja teknologi informasi jarang dilakukan. 

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Menetapkan framework pengukuran kinerja teknologi informasi. 

Jangka Panjang (2013-2016): 

b. Memantau kinerja dengan mencatat target, memberikan ringkasan 

review kinerja teknologi informasi dan memasukan ke dalam sistem 

pemantau perusahan, melakukan perbaikan berdasarkan pantauan 

kinerja. 

ME2 Monitor and evaluate internal control. 

Masih tergolong dalam Repeatable but Intuitive (2.4) 

a. Organisasi menggunakan laporan pengendalian informal untuk 

memulai inisiatif tindakan korektif.  

b. Penilaian pengendalian internal tergantung pada keahlian individu 

sebagai kunci.  

c. Organisasi memiliki peningkatan kesadaran pemantauan pengendalian 

intern.  

d. Pemantauan atas efektivitas manajemen pelayanan informasi dilakukan.  

e. Metodologi dan alat untuk memantau pengendalian internal mulai 

digunakan, tapi tidak didasarkan pada rencana.  

f. Identifikasi faktor risiko masih berdasarkan keahlian individual. 

Digolongkan dalam Defined Process Apabila: 

a. Manajemen dan lembaga mendukung pemantauan pengendalian intern.  
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b. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk menilai dan melaporkan 

kegiatan pemantauan pengendalian intern.  

c. Program pendidikan dan pelatihan untuk pemantauan pengendalian 

internal didefinisikan.  

d. Sebuah proses didefinisikan untuk penilaian setiap kegiatan dan ulasan 

jaminan pengendalian internal tanggung jawab penilaian diemban oleh 

Manajer teknologi informasi.  

e. Peralatan sedang digunakan tetapi tidak selalu diintegrasikan ke dalam 

semua proses.  

f. Proses kebijakan penilaian risiko teknologi informasi digunakan dalam 

kerangka kontrol dan dikembangkan secara khusus untuk organisasi 

teknologi informasi.  

g. Risiko proses yang spesifik dan kebijakan mitigasi didefinisikan. 

Temuan Masalah: 

a. Organisasi menggunakan laporan pengendalian informal untuk 

memulai inisiatif tindakan korektif. 

b. Metodologi dan alat untuk memantau pengendalian internal mulai 

digunakan, tapi tidak didasarkan pada rencana.  

c. Penilaian pengendalian internal tergantung pada keahlian individu 

sebagai kunci.  

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 



 

 

103 

a. Menetapkan pengedalian secara formal dalam setiap kebijakan dan 

kegiatan.  

b. Metodologi dan alat untuk memantau pengendalian internal digunakan, 

dan harus direncanakan dan didokumentasikan.  

c. Tanggung jawab pengendalian internal dapat diserahkan atau 

diwakilkan kepada staf lain mendampingi ahli, sehingga secara 

berlahan pengendalian tidak fokus pada satu orang.  

ME3 Ensure compliance with external requirements. 

Masih tergolong dalam Repeatable but Intuitive (2.3) 

a. Ada pemahaman tentang kebutuhan untuk memenuhi persyaratan 

eksternal, dan kebutuhan dikomunikasikan.  

b. Dimana kepatuhan merupakan kebutuhan berulang, seperti dalam 

peraturan keuangan atau undang-undang privasi, prosedur kepatuhan 

individu telah dikembangkan dan diikuti pada basis tahun-ke-tahun.  

c. Tidak ada pendekatan standar.  

d. Ada ketergantungan tinggi pada pengetahuan dan tanggung jawab 

individu, dan kesalahan mungkin terjadi.  

e. Ada pelatihan informal mengenai persyaratan eksternal dan masalah 

kepatuhan.  

Digolongkan dalam Defined Process Apabila: 

a. Kebijakan, rencana dan prosedur dikembangkan, didokumentasikan dan 

dikomunikasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan 

kewajiban kontrak dan hukum, tetapi beberapa mungkin tidak selalu 
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diikuti, dan beberapa mungkin ketinggalan zaman atau tidak praktis 

untuk diterapkan.  

b. Ada sedikit pemantauan yang dilakukan dan ada persyaratan kepatuhan 

yang belum ditangani.  

c. Pelatihan diberikan dalam persyaratan hukum dan peraturan eksternal 

yang mempengaruhi organisasi dan proses kepatuhan didefinisikan.  

d. Terdapat standar kontrak dan proses hukum untuk meminimalkan risiko 

yang terkait dengan kontrak. 

Temuan masalah: 

a. Tidak semua standar kontrak diterapkan terhadap pihak ketiga.  

b. Tidak semua persyaratan hukum telah dipenuhi. 

c. Ada ketergantungan tinggi pada pengetahuan hukum, peraturan dan 

tanggung jawab individu, dan kesalahan mungkin terjadi.  

Rekomendasi: 

Jangka Pendek (2013-2014): 

a. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan teknologi informasi sesuai 

dengan prosedur standar kontrak dan semua memenuhi persyaratan 

hukum.  

Jangka Menengah (2013-2015): 

b. Mengidetifiksai hukum lokal dan internasional, peraturan dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi dan teknologi 

informasi. 
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Jangka Panjang (2013-2016): 

c. Menerapkan semua hukum yang berlaku atas semua penggunan 

teknologi informasi. Memberikan pengetahuan hukum dan peraturan 

dan persyaratan eksternal lainnya kepada semua staf. 

ME4 Provide IT governance 

Digolongkan dalam Defined Process (2.7) Apabila: 

a. Mengelola program investasi teknologi informasi dan aset teknologi 

informasi lainnya dan layanan untuk memastikan bahwa teknologi 

informasi memberikan nilai terbesar yang mungkin dalam mendukung 

strategi dan tujuan perusahaan.  

b. Memastikan bahwa diharapkan hasil bisnis dari investasi teknologi 

informasi dan memastikan seluruh upaya dipahami, kasus-kasus bisnis 

yang komprehensif dan konsisten dibuat dan disetujui oleh para 

pemangku kepentingan, aset dan investasi yang dikelola di seluruh 

siklus kehidupan ekonomi; dan ada manajemen aktif dari realisasi 

manfaat, seperti kontribusi terhadap layanan baru, peningkatan efisiensi 

dan peningkatan responsivitas untuk permintaan pelanggan.  

c. Menegakkan pendekatan disiplin untuk portofolio, manajemen program 

dan proyek, menetapkan bahwa bisnis mengambil kepemilikan dari 

semua investasi IT dan teknologi informasi memastikan optimasi dari 

biaya teknologi informasi memberikan kemampuan dan jasa. 
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Temuan Masalah: 

a. Evaluasi untuk memastikan seberapa besar pengaruh investasi teknologi 

informasi dalam perusahan belum pernah dijalankan.  

Rekomendasi: 

Jangka Panjang (2013-2016): 

a. Secara rutin melakukan evaluasi investasi teknologi informasi, 

mengelola portfolio menetapkan bagian mana yang harus 

dikembangkan. Menyusun optimasi biaya dengan baik misalnya 

rencana belanja teknologi informasi ditetapkan, goal bisnis ditetapkan 

dan direncanakan seberapa besar teknologi informasi dapat mendukung 

bisnis dari hasil goal akan dievaluasi lagi fungsi teknologi informasi 

dalam mendukung bisnis.  

4.3.4.2 Rangkuman Temuan dan Rekomendasi 

 Hasil evaluasi menunjukan temuan masalah pada pengelolaan teknologi 

informasi pada kantor keagenan Prufuturetaem pada PO adalah PO2 Define the 

Informatin Architecture masalah pada bagian ini adalah ketergantungan hanya 

pada satu individu ahli dimana metodologi mengenai teknik, strategi, prosedur 

dan kebijakan belum distandarkan dan belum ada transfer pengetahuan melalui 

pelatihan.  Staf mengembangkan pengetahuan melalui perulangan pengguaan 

teknik. Masalah pada PO8 Manage Quality adalah tidak ada pengukuran terhadap 

kepuasan mutu terhadap pengguna/pelanggan sehingga susah memastikan tingkat 

keberhasilan dari pelayanan atau kinerja teknologi informasi selama ini. Masalah 

Pada PO9 Assess and Manage IT Risks adalah manajemen risiko hanya pada 



 

 

107 

tingkat proyek proyek besar, risiko kecil susah diidentifikasi sehingga akhirnya 

menimbulkan masalah besar dan membutuhkan usaha dan biaya besar untuk 

memperbaikinya. Pelatihan manajemen risiko belum dilakukan kepada semua 

staf.  Sementara masalah pada ME adalah pada ME2 Monitor and evaluate 

internal control masalah pada bagian ini adalah manajemen dan lembaga belum 

memahami pembagian tanggung jawab pengendalian internal. Proses evaluasi 

internal kontrol dipegang oleh satu orang ahli kunci dan tidak melakukan 

dokumentasi risko-risko yang terjadi. Pengawasan tidak dilakukan secara terus 

menerus. Masalah pada ME3 Ensure compliance with external requirements 

adalah belum menetapkan standar pemilihan pihak ketiga baik dalam kontrak 

maupun standar prosedur, staf dan manajemen belum memahami kebijakan 

hukum dan masih tergantung pada pengetahuan individu.  

 Rekomendasi secara umum untuk meningkatkan tata kelola teknologi 

informasi di kantor keagenan Prufutureteam pada bagian PO adalah melakukan 

pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari ahli ke staff lain yang memiliki 

tanggung jawab dalam bidang yang sama. Mendokumentasikan dan menetapkan 

standar dari setiap proses kerja, strategi, dan kebijakan-kebijakan dalam 

perusahan. Melakukan evaluasi kepuasan mutu secara berkala. Risiko dikelola 

pada setiap type proyek dilaporan dan ditangani jika ditemukan masalah. 

Membuat form pelaporan yang dapat diisi oleh staf secara berkala dan 

dilaporakan kepada orang yang bertanggung jawab untuk dikelola dan ditindak 

lanjuti.  
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 Rekomendasi Pada bagian ME adalah perlunya manajemen memberikan 

tanggung jawab pada masing–masing individu secara jelas maka tiap-tiap orang 

dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya sehingga mudah melakukan 

evaluasi dari setiap bagian yang belum dikerjakan oleh masing masing pihak yang 

bertanggung jawab.  Dengan cara ini tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan 

saling berdalih jika ada ditemukan masalah. Manajemen juga harus memberikan 

pendidikan diluar bidang teknik misalnya dalam bidang hukum kepada staf untuk 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Setiap staf dievaluasi 

secara berkala untuk memastikan kinerja dapat mendukung bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai penutup bab ini akan membahas kesimpulan berdasarkan 

penelitian dan saran yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan dalam hal 

keterkaitan dengan pengelolaan tata kelola teknologi informasi di kantor keagenan 

Prufutureteam. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kantor keagenan Prufutureteam telah menerapkan tata kelola teknologi 

informasi pada level Defined Process. Hasil pengolahan kuisioner  

mendapati nilai rata-rata untuk domain PO dan ME adalah 2,5 dari rentang 

nilai 0 sampai 5. Artinya Kantor keagenan Prufutureteam telah melakukan 

tata kelola teknologi informasi dengan baik.  

2. Hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain PO2, 

PO8, PO9, ME2 dan ME3. Ke lima domain ini hanya mampu memperoleh 

nilai rata rata 2,38 artinya masih pada level Repeatable but Intuitive. 

Beberapa kelemahan yang paling fatal adalah tingginya ketergantungan 

perusahan terhadap satu ahli, risiko tidak  dikelola dengan baik, belum 

melakukan evaluasi terhadap kepuasan mutu, dokumentasi belum 

dilakukan dibeberapa bidang teknologi informasai, prosedur dan kebijakan 

belum dilakukan dengan sungguh-sungguh.  
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3. Untuk menghasilkan satu rekomendasi yang tepat maka dibutuhkan 

pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan, 

kuisioner tidak memberikan kondisi 100% mengenai tata kelola teknologi 

informasi pada perusahan karena pemahaman mengenai pernyataan pada 

kuisioner bisa ditanggapi berbeda oleh setiap orang, maka dibutuhkan 

observasi dan wawancara dengan pihak top manajemen yang terlibat 

dalam tabel RACI dan juga terhadap staf sehingga dapat menilai dan 

membandingkan hasil dari kuisoner dengan observasi dan wawancara. 

Untuk menghasilkan rekomenasi juga dibutuhkan kordinasi dengan pihak 

internal perusahan untuk benar benar memastikan target jangka pendek, 

menengah dan panjang. 

B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai saran-saran yang 

nantinya dapat digunakan oleh perusahan untuk memperbaiki tata kelola teknologi 

informasi di kantor keagenan Prufutureteam dan sebagai landasan bagi penelitian 

selanjutnya. Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kantor keagenan 

Prufutureteam dalam memperbaiki tata kelola TI-nya adalah 

meningkatkan tata kelola pada subdomain PO2, PO8, PO9, ME2, dan 

ME3 sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis.  

2. Mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan transfer pengetahuan 

dari ahli kepada staf lain melalui pelatihan atau kursus mencakup bidang-

bidang yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis, 
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memberikan pelatihan dalam pengelolaan risiko. 

3. Mendokumentasikan setiap kegiatan perencanaan, dokumentasi kegiatan 

teknologi informasi, dan dokumentasi strategi teknologi informasi yang 

berkaitan dengan bisnis.  

4. Evaluasi tata kelola teknologi informasi pada kantor keagenan 

Prufutureteam masa mendatang dapat menggunakan model COBIT 5. 
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PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth: Saudara/i 

Dengan hormat, 

Berhubung dengan penyelesaian tugas akhir (Tesis) Magister Informatika di 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan indentitas  

Nama : Satya Wisada Sembiring 

Nim : 115301628/PS/MTF 

 

Bersama ini kami memohon perkenan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini melalui pengisian kuisioner. Kuesioner ini merupakan alat untuk 

menggali informasi mengenai pendapat pegawai/karyawan yang berkaitan dan 

memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Tata kelola 

TI di Kantor keagenan Prufutureteam. Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak 

akan mempengaruhi keberadaan bapak/ibu di lingkungan kerja. Seluruh jawaban 

dan identitas bapak/ibu serta pihak ketiga lainnya, bila ada, dijamin 

kerahasiaannya. 

Untuk itu diharapkan jawaban serta informasi yang diberikan benar-benar 

obyektif. Mohon diisi secara pribadi sesuai jawaban yang paling mewakili 

pendapat Sudara. Setiap individu dapat memberikan jawaban yang berbeda satu 

dengan yang lain. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar atau baik 

karena itu merupakan keyakinan bapak/ibu, sehingga hasil olahan data ini akan 

menjadi data yang valid bagi jawaban permasalahan penelitian ini 

        Hormat Saya, 

 

      Satya Wisada Sembiring 
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Identitas Responden: 

Diharapkan mengisi Nama dan jabatan dengan benar. 

Nama : 

Jabatan : 

Divisi : 

Tanggal 

Pengisian 

: 

 

Contoh pengisian:  

Berikan tanda √  sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu atau yang menurut 

Bapak/Ibu mendekati.   

N

o 
Pertanyaan 

Jawaban 

0 1 2 3 4 5 

1 Kantor keagenan Prufutureteam telah 

menggunakan Komputer di dalam proses kerja 

sehari-hari? 

    √  

2 Kantor keagenan Prufutureteam telah 

menggunakan internet untuk mendukung 

proses kerja sehari-hari? 

    √  

3 Apakah Anda dapat dengan mudah mengetahui 

informasi seputar produk yang ditawarkan 

melalui website? 

   √   

 

Daftar Nilai Kematangan TI 

Daftar tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dibawah ini 

digunakan sebagai acuan dalam memberikan nilai pada setiap pertanyaan 

kuesioner. 

Keterangan: 

 Level  Keterangan: 

 0 Non-existent. 

Tidak ada proses TI 

 1 Initial / ad-hoc. 

Dilakukan, tetapi tidak ada prosedur. 
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 2 Repeatable but intuitive. 

Dilakukan, tetapi belum baku 

 3 Defined process. 

Dilakukan dan sudah baku 

 4 Managed and Measureable. 

Dilakukan Ada Prosedure, dan baku serta ada monitoring 

 5 Optimized. 

Sempura, IT berjalan dengan baik dan Perusahaan cepat 

beradaptasi terhadap perubahan) 

 

 

PO 1 Define Strategic IT Plan 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 IT Value Management       

 1. Sejauh mana Perusahaan memahami investasi 

wajib dalam bidang TI. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan mengelola dan 

mempelajari portfolio untuk mendukung kebijakan 

berikutnya? 

      

 3. Sejauh mana proses teknologi informasi 

mampu memberikan peringatan terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

terhadap jadwal atau dana. 

      

 4. Sejauh mana layanan teknologi berjalan sesuai 

ketetapan bersama? 

      

 5. Sejauh mana biaya ditetapkan dan diterapkan       

 Memastikan bahwa bisnis memiliki portfolio       

 1. Apakah Perusahaan memiliki portfolio       

\ 2. Apakah portfolio dikelola dengan baik       
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No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

 3. Bagian mana portfolio paling berpengaruh 
pada Perusahaan 

      

 4. Sejauh mana investasi untuk mengelola 
portfolio. 

      

 5. Dibuat untuk jangka panjang.       

 6. Terintegrasi dengan strategi Perusahaan 
secara keseluruhan  

      

 7. Sudah ada benchmarking sehubungan 
dengan IT strategic planning  

      

 8. Memberikan informasi bagi manajemen 
Perusahaan 

      

2 Busines-IT Alignment 

1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan proses 
pendidikan dua arah dan keterlibatan timbal 
balik antara perencanaan strategis bisnis dan 
teknologi informasi dan saling terintegrasi. 

2. Sejauh mana bisnis dan teknologi informasi 
memiliki prioritas yang sama  

      

3 Assessment of Current Capability and Performance       

 1. Sejauh mana Perusahaan menilai 

kemampuan kondisi teknologi informasi saat 

ini dan hasil dari solusi yang pernah 

disarakan.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan mengumpulkan 

data untuk dapat dibandingkan sebagai 

solusi dimasa depan.  

      

 3. Sejauh mana menetapkan kontribusi 

teknologi informasi untuk tujuan bisnis, 

fungsi, stabilitas, kompleksitas, biaya, 
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No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

kekuatan dan kelemahannya. 

4 IT Strategic Plan 

1. Sejauh mana rencana strategi didefinisikan 

dalam kerjasama dengan stakeholder terkait. 

2. Sejauh mana teknologi informasi dalam 

memberikan kontribusi untuk tujuan stategis 

Perusahaan terkait biaya dan risiko. 

3. Sejauh mana rencana strategis teknologi 

informasi mencakup investasi/operasional 

anggaran, sumber dana, strategi sourcing, 

strategi akuisisi, dan persyaratan hukum dan 

peraturan.  

      

 

PO2 Define the Information Architecture 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Enterprise Information Architecture Model       

 1. Sejauh mana Perusahaan membangun dan 

mempertahankan model informasi 

Perusahaan untuk memungkinkan 

pengembangan aplikasi dan kegiatan 

mendukung rencana teknologi informasi 

serta konsisten dengan rencana teknologi 

informasi. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan memfasilitasi 

penciptaan TI yang optimal. 
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 3. Sejuh mana Perusahaan mempertahankan 

integritas dan flesibel informasi. 

      

 4. Sejauh mana Perusahaan memanfatkan TI 

untuk menghemat biaya. 

      

 5. Sejauh mana Perusahaan memanfaatkan TI 

sehingga menjadi tepat waktu  
      

 6. Sejauh mana Perusahaan memanfaatkan TI 
untuk mampu menghadapi kegalan  

      

2 Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules 

1. Sejauh mana Perusahaan mengeloa data 
untuk kepentingan pengguna bisnis 

2. Sejauh mana perusahaan mengeloa data 
yang didalamnya terdapat ketidakcocokan 
dari beberapa elemen yang diciptakan. 

      

3 Data Classification Scheme 

1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

skema klasifikasi yang berlaku diseluruh 

Perusahaan, berdasarkan kekritisan dan 

kepekaan misalnya rahasia data 

Perusahaan.  

2. Sejauh mana Perusahaan memahami tentang 

kepemilikan data, dan kontrol 

perlindungan. 

      

4 Integrity Management 

1. Sejauh mana Perusahaan telah 

menerapkan dan memastikan integritas 

dan konsistensi dari semua data yang 

tersimpan. 

      

 2. Konsistensi dalam bentuk elektronik.       
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3. Kosistensi dalam database. 

4. konsistensi dalam arsip data 

 

PO3 Determine Technological direction 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Technological Direction Planning       

 1. Sejauh mana Perusahaan menganalisa 
data dan teknologi dalam menyusun 
strategi 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan memahami 
strategi TI 

      

 3. Sejauh mana Perusahaan memahami 
arsitektur sistem bisnis 

      

 4. Sejauh mana Perusahaan telah 

mengidentifikasi potensi teknologi dalam 

menciptakan peluang bisnis.  

      

 5. Sejauh mana Perusahaan membahas 

rencana tersebut harus membahas sistem 

arsitektur, arah teknologi, strategi migrasi 

dan aspek darurat komponen 

infrastruktur. 

      

 6. Sejauh mana Perusahaan membahas 
sistem arsitektur TI 

      

 7. Sejauh mana Perusahaan arah teknologi 
terhadap bisnis 

      

 8. Sejauh mana Perusahaan membahas 
aspek daruat dalam komponen 
infrastruktur. 
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2 Technology Infrastructure Plan 

1. Sejauh mana Perusahaan 

mempertahankan rencana infrastruktur 

teknologi yang sesuai dengan rencana 

strategis dan taktis teknologi informasi. 

2. Sejauh mana Perusahaan menerapakan  

pengaturan darurat dan arah untuk 

akuisisi sumber daya teknologi.  

3. Sejauh mana Perusahaan 

mempertimbangkan perubahan dalam 

lingkungan yang kompetitif, skala 

ekonomi untuk sistem informasi 

kepegawaian dan investasi, dan 

meningkatkan interoperabilitas platform 

dan aplikasi. 

      

3 Monitor Future Trends and Regulations       

 1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

proses untuk memantau sektor bisnis dan 

industri, teknologi 

      

 2. Infrastruktur       

 3. Sektor Hukum dan peraturan       

 4. Sejauh mana Perusahaan memasukkan 

konsekuensi dari tren dan regulasi ke 

dalam pengembangan rencana 

infrastruktur teknologi informasi. 

      

4 Technology Standards 

1. Sejauh mana TI memberikan solusi 

teknologi yang konsisten, efektif dan 

aman. 

2. Sejauh mana Perusahaan membentuk 

forum teknologi untuk memberikan 
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pedoman teknologi 

5 IT Architecture Board 

1. Sejauh mana Perusahaan memastikan 
strategi bisnis dan mempertimbangkan 
kepatuhan terhadap peraturan dan 
persyaratan secara berkala 

      

 

 

PO4 Define the IT process, Organisaton and Relationship 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 IT Process Framework       

 1. Sejauh mana Perusahaan Mendefinisikan 

kerangka proses teknologi informasi untuk 

melaksanakan rencana strategis teknologi 

informasi.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan mengukur 

kerangka kerja mencakup struktur proses 

teknologi informasi dan hubungannya 

(misalnya, untuk mengelola proses 

kesenjangan dan tumpang tindih) 

      

 3. Mengukur Kinerja       

 4. Mengukur Perbaikan        

 5. Mengukur kepatauhan dan target kualitas       

 6. Sejauh mana Perusahaan menyediakan 

integrasi antara proses yang khusus untuk 

teknologi informasi, manajemen portofolio 

Perusahaan, proses bisnis dan proses 

perubahan bisnis.  
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 7. Sejauh mana Perusahaan mengintegrasikan 

kerangka proses teknologi informasi ke 

dalam sistem manajemen mutu dan 

kerangka pengendalian internal. 

      

2 IT Strategy Committee 

1. Sejauh mana Perusahaan membentuk 

komite strategi teknologi informasi 

ditingkat dewan.  

2. Sejauh mana komite harus memastikan 

bahwa tata kelola teknologi informasi, 

sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan, 

telah ditangani secara strategis. 

      

3 IT Steering Committee 

1. Sejauh mana Perusahaan membentuk 

komite pengarah teknologi informasi (atau 

setara) yang terdiri dari eksekutif, bisnis 

dan manajemen teknologi informasi. 

2. Sejauh mana Perusahaan menentukan 

prioritas program investasi teknologi 

informasi sejalan dengan strategi bisnis 

Perusahaan 

3. Sejauh mana Perusahaan memantau dan 

perbaikan layanan. 

      

4 Organisational Placement of the IT Function 

1. Sejauh mana Perusahaan menempatkan 

teknologi informasi berfungsi dalam 

struktur organisasi secara keseluruhan 

dengan model bisnis.  

2. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

bagian mana saja ketergantungan bisnis 

terhadap teknologi informasi. 
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3. Sejauh mana Perusahaan menetapakan 

jalur pelaporan dari teknologi informasi 

manajer sepadan dengan pentingnya 

teknologi informasi dalam Perusahaan. 

5 IT Organisational Structure 

1. Sejauh mana Perusahaan menempatkan 

proses teknologi informasi di tempatnya 

untuk secara berkala meninjau struktur 

organisasi teknologi informasi dalam 

menyesuaikan kebutuhan staf dan sumber 

strategi untuk memenuhi tujuan bisnis 

yang diharapkan dan perubahan keadaan. 

      

6 Establishment of Roles and Responsibilities       

 1. Sejauh mana Perusahaan membentuk dan 

mengkomunikasikan peran dan tanggung 

jawab untuk personil teknologi informasi. 

      

 2. Sejauh mana setiap personil memiliki 
tanggung jawab untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi. 

      

 3. dan akuntabilitas untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi. 

      

7 Responsibility for IT Quality Assurance 

1. Sejauh mana Perusahaan memastikan 

bahwa penempatan organisasi dan 

tanggung jawab dan ukuran kelompok QA 

memenuhi persyaratan organisasi. 

      

8 Responsibility for Risk, Security and Compliance 

1. Sejauh mana Perusahaan mendefinisikan 

dan menetapkan peran penting untuk 

mengelola risiko teknologi informasi, 
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termasuk tanggung jawab khusus untuk 

keamanan informasi, keamanan fisik dan 

kepatuhan.  

2. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

kepemilikan dan tanggung jawab atas 

risiko yang berhubungan dengan teknologi 

informasi dalam bisnis 

9 Data and System Ownership 

1. Sejauh mana Perusahaan melindungi data 
sesuai dengan tanggung jawab sesuai 
kepemilikannya 

      

10 Supervision 

1. Sejauh mana Perusahaan menerapkan 

praktek-praktek pengawasan yang 

memadai dalam fungsi teknologi informasi 

untuk memastikan bahwa peran dan 

tanggung jawab itu dilakukan dengan 

benar 

      

11 Segregation of Duties 

1. Sejauh mana Perusahaan menerapkan 

pembagian peran dan tanggung jawab 

yang mengurangi kemungkinan individu 

kompromi pada proses kritis.  

      

 

12 IT Staffing 

1. Sejauh mana Perusahaan membangun dan 

mempertahankan kerangka keuangan 

untuk mengelola investasi dan biaya aset 

dan layanan teknologi informasi melalui 
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portofolio investasi teknologi informasi, 

kasus bisnis dan anggaran teknologi 

informasi. 

 

PO5 Manage the IT Investment 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Financial Management Framework       

 1. Sejauh mana Perusahaan membangun dan 

mempertahankan kerangka keuangan untuk 

mengelola investasi. dan biaya aset dan 

layanan teknologi informasi melalui 

portofolio investasi teknologi informasi, 

kasus bisnis dan anggaran teknologi 

informasi. 

      

 2. Mengelola aset       

 3. Mengelola layanan teknologi informasi       

 4. mengelola anggaran TI       

 5. dan Mengelola biaya tak terduga       

2 Prioritisation Within IT Budget       

 1. Sejauh mana Perusahaan melaksanakan 

proses pengambilan keputusan untuk 

memprioritaskan alokasi sumber daya 

teknologi informasi untuk operasi. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan memelihara 

proyek-proyek untuk memaksimalkan 

kontribusi teknologi informasi demi 
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mengoptimalkan pengembalian portofolio 

Perusahaan tentang program investasi 

teknologi informasi dan layanan teknologi 

informasi lainnya. 

 3. Kebutuhan tersebut sudah dikomunikasikan 
secara resmi 

      

 4. Kebutuhan tersebut sudah 
diimplementasikan secara resmi 

      

 5. Kebutuhan tersebut sudah 
didokumentasikan secara resmi 

      

3 IT Budgeting  

1. Sejauh mana Perusahaan membangun dan 

menerapkan praktek-praktek untuk 

mempersiapkan anggaran yang 

mencerminkan prioritas yang ditetapkan 

oleh portofolio Perusahaan tentang 

program investasi teknologi informasi, dan 

termasuk biaya operasi berkelanjutan dan 

pemeliharaan infrastruktur saat ini. 

2. Sejauh mana Perusahaan membangun 

mendukung pengembangan anggaran 

teknologi informasi secara keseluruhan 

serta pengembangan anggaran untuk 

program individu, dengan penekanan 

khusus pada komponen teknologi informasi 

      

4 Cost Management        

 1. Sejauh mana Perusahaan membandingkan 

biaya aktual dengan anggaran. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan memantau biaya 

dan melaporkannya. 
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 3. Sejauh mana Perusahaan mengidetifikasi 

penyimpangan secara tepat waktu.  

      

 4. Sejauh mana Perusahaan bersama dengan 

sponsor bisnis melakukan pemantauan 

bekala dalam biaya yang dikeluarkan. 

      

 5. Sejauh mana Perusahaan melakukan 

tindakan perbaikan secara tepat. 
      

 6. Sejauh mana Perusahaan menangani 

dampak dari penyimpangan. 

      

5 Benefit Management       

 1. Sejauh mana Perusahaan melaksanakan 

proses untuk memantau manfaat dari 

menyediakan dan memelihara kemampuan 

teknologi informasi yang tepat.  

 

      

 2. Sejauh mana teknogogi informasi 

berkontribusi terhadap bisnis, baik sebagai 

komponen program investasi teknologi 

informasi atau sebagai bagian dari 

dukungan operasional rutin.  

      

 3. Sejauh mana Perusahaan mengidetifikasi 

teknologi informasi dan didokumentasikan 

dalam suatu kasus bisnis, setuju untuk 

dipantau dan dilaporkan.  

      

 4. Sejauh mana Perusahaan meninjau laporan-

laporan bisnis untuk tujuan meningkatkan 

kontribusi teknologi informasi. 

      

 

 

 



 

 

124 

PO6 Communicate Management Aims and Directions 
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1 IT Policy and Control Environment        

 1. Sejauh mana Perusahaan menentukan 

unsur-unsur lingkungan pengendalian 

untuk teknologi informasi sehingga sejalan 

dengan filosofi manajemen Perusahaan dan 

gaya operasi.  

      

 2. Sejauh mana setiap unsur telah mencakup 

harapan/persyaratan mengenai delivery nilai 

dari investasi teknologi informasi, risiko, 

integritas, nilai-nilai etika, kompetensi staf, 

akuntabilitas dan tanggung jawab.  

      

 3. Sejauh mana Perusahaan mengelola risiko 

TI yang signifikan.  

      

 4. Sejauh mana Perusahaan mendorong kerja 

sama lintas-divisi dan kerja sama tim, 

mendorong kepatuhan dan perbaikan 

proses yang berkesinambungan, 

      

 5. Sejauh mana Perusahaan telah menangani 
proses penyimpangan (termasuk 
kegagalan) dengan baik. 

      

2 Enterprise IT Risk and Control Framework        

 1. Sejauh mana Perusahaan mengembangkan 

dan mempertahankan kerangka kerja yang 

mendefinisikan pendekatan Perusahaan 

secara keseluruhan dengan risiko dan yang 

sejalan dengan kebijakan lingkungan 

teknologi informasi, risiko Perusahaan dan 

kerangka kontrol. 

      

3 IT Policies Management       

 1. Sejauh mana Perusahaan mengembangkan 

dan memelihara seperangkat kebijakan 
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untuk mendukung strategi teknologi 

informasi.  

 2. Sejauh mana kebijakan tersebut telah 

mencakup peran dan tanggung jawab.  

      

 3. Sejauh mana relevansi dikonfirmasi dan 

disetujui secara berkala.  

      

4 Policy, Standard and Procedures Rollout       

 1. Sejauh mana Perusahaan menggelar dan 

menegakkan kebijakan teknologi informasi 

kepada semua staf yang relevan, sehingga 

berkembang dan merupakan bagian 

integral dari operasi Perusahaan untuk terus 

menjalankan standar Perusahaan. 

      

 2. Sejauh mana dilakukan peninjauan kebijakan 
secara berkala. 

      

5 Communication of IT Objectives and Direction       

 1. Sejauh mana kesadaran berkomunikasi dan 

pemahaman tentang bisnis serta tujuan 

teknologi informasi dipahami oleh para 

pemangku yang berkepentingan.  

      

 2. dan oleh pengguna di seluruh Perusahaan.       

 

PO7 Manage IT human resource 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Personnel Recruitment and Retention       

 1. Sejauh mana proses perekrutan personil 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

(misalnya, mempekerjakan, lingkungan kerja 
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yang positif, dan berorientasi) organisasi 

personil teknologi informasi secara 

keseluruhan.  

 2. Sejauh mana Perusahaan melaksanakan 

proses untuk memastikan bahwa organisasi 

memiliki penempatan tenaga kerja 

teknologi informasi sesuai dengan 

keterampilan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

      

 3. Sejauh mana dilakukan mentoring terhadap 

proses prekrutan. 

      

2 Personnel Competencies       

 1. Sejauh mana Perusahaan telah secara 

teratur memverifikasi bahwa personel 

memiliki kompetensi yang memenuhi peran 

atas dasar pendidikan, pelatihan atau 

pengalaman yang dimiliki staf teknologi 

informasi.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan menentukan 

persyaratan kompetensi inti teknologi 

informasi dan memverifikasi bahwa staf 

teknologi informasi dapat dipertahankan, 

menggunakan kualifikasi dan program 

sertifikasi mana yang sesuai. 

      

3 Staffing of Roles       

 1. Sejauh mana Perusahaan menentukan, 

memantau dan mengawasi peran, tanggung 

jawab dan kerangka kerja kompensasi bagi 

personil, termasuk persyaratan untuk 

mematuhi kebijakan manajemen dan 

prosedur, dan praktek profesional.  

      

 2. Sejauh mana tingkat pengawasan 

ditetapkan sesuai dengan sensitivitas posisi 

dan luasnya tanggung jawab yang 
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diberikan. 

 3. Sejauh mana kode etik diterapkan dan 

didokumentasikan. 

      

4 Personnel Training 

1. Sejauh mana Perusahaan telah 

menyediakan Pelatihan kepada staf 

teknologi informasi dengan orientasi yang 

tepat dan pelatihan yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, pengendalian 

internal dan kesadaran keamanan pada 

tingkat yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

      

5 Dependence Upon Individuals 

1. Sejauh mana Perusahaan meminimalkan 

ketergantungan kritis pada satu individu 

kunci melalui transfer pengetahuan 

(dokumentasi), berbagi pengetahuan, 

perencanaan suksesi dan cadangan staf. 

      

6 Personnel Clearance Procedures       

 1. Sejauh mana Perusahaan melakukan 

pemeriksaan latar belakang dalam proses 

rekrutmen teknologi informasi.  

      

 2. Sejauh mana Prosedur diterapkan bagi 

seluruh staf tetap atau staf kontrak atau 

outsourcing. 

      

7 Employee Job Performance Evaluation       

 1. Sejauh mana evaluasi tepat waktu telah 

dilakukan secara teratur pada tujuan 
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indvidu . 

 2. Pada tujuan departemen.       

 3. Pada tujuan Perusahaan secara umum.       

8 Job Change and Termination       

 1. Sejauh mana Perusahaan mengambil 

tindakan mengenai perubahan pekerjaan, 

terutama saat staf diberhentikan berkerja.  

      

 2. Sejauh mana transfer pengetahuan harus 

diatur. 

      

 3. Sejauh mana pertukaran posisi dilakukan 

untuk personil lama. 

      

 4. Sejauh mana kesinambungan pergantian 

personil dilakukan dengan tetap menjaga 

keamanan data. 

      

 5. Sejauh mana tanggung jawab dan hak akses 

yang selama ini dimiliki dihapus sehingga 

risiko diminimalkan. 

      

 

PO8 Manage Quality 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Quality Management System 

1. Sejauh mana Perusahaan membangun dan 

memelihara QMS. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan menyediakan, 

pendekatan standar formal dan 

berkelanjutan mengenai manajemen mutu 

yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.  
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 3. Sejauh mana QMS telah mengidentifikasi 

persyaratan kualitas dan kriteria, kunci 

proses teknologi informasi dan urutan dan 

interaksinya, kebijakan, kriteria dan metode 

untuk mendefinisikan, mendeteksi, 

mencegah dan memperbaiki 

ketidaksesuaian.  

      

2 IT Standards and Quality Practices 

1. Sejauh mana Perusahaan menggunakan 

praktek-praktek industri yang baik untuk 

referensi ketika meningkatkan dan 

menyesuaikan praktek mutu organisasi. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan mengidentifikasi 

dan mempertahankan standar, prosedur 

dan praktek kunci proses teknologi 

informasi untuk memandu organisasi dalam 

memenuhi maksud dari QSM.  

      

3 Development and Acquisition Standards 

1. Sejauh mana Perusahaan mengadopsi dan 

mempertahankan standar untuk semua 

pengembangan dan akuisisi. 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan 

mempertimbangkan standar perangkat 

lunak, konvensi penamaan, format file, 

skema dan data standar desain kamus, 

standard user interface, interoperabilitas, 

efisiensi kinerja sistem, skalabilitas, standar 

untuk pengembangan dan pengujian, 

validasi terhadap persyaratan, rencana uji, 

dan satuan, regresi dan pengujian integrasi. 
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4 Customer Focus       

 1. Sejauh mana fokus manajemen mutu pada 

pelanggan dengan menentukan kebutuhan 

dan menyelaraskan dengan standar dan 

praktik.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan menentukan 

peran dan tanggung jawab mengenai 

resolusi konflik antara pengguna/pelanggan 

dan organisasi teknologi informasi. 

      

 3. Sejauh mana Perusahaan menetapkan terget 
pelayanan utama terhadap para pelanggan. 

      

5 Continuous Improvement       

 1. Sejauh mana Perusahaan menjaga dan 

secara teratur berkomunikasi mengenai 

keseluruhan rencana kualitas. 

      

6 Quality Measurement, Monitoring and Review        

 1. Sejauh mana Perusahaan menentukan, 

merencanakan dan melaksanakan 

pengukuran untuk terus memantau 

kepatuhan terhadap QMS dan  

      

 2. Menyediakan nilai-nilai QMS.       

 3. Sejauh mana pengukuran, pemantauan dan 

pencatatan informasi digunakan untuk 

mengambil tindakan perbaikan dan 

pencegahan yang tepat. 

      

 

PO9 Assess and manage IT Risk 

No Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 
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1 Risk Manajement Framework 

1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

kerangka kerja manajemen risiko 

teknologi informasi yang sejalan dengan 

(Perusahaan) kerangka kerja manajemen 

risiko organisasi. 

      

2 Establishment of Risk Context       

 1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

konteks di mana kerangka penilaian 

risiko diterapkan untuk memastikan hasil 

yang tepat.  

      

 2. Sejauh mana mencakup penentuan 

konteks internal dan eksternal masing-

masing penilaian risiko, tujuan penilaian, 

dan kriteria terhadap risiko dievaluasi. 

      

3 Event Identification 

1. Sejauh mana Perusahaan 

mengidentifikasi kejadian (ancaman 

realistis yang mengeksploitasi 

kerentanan yang berlaku signifikan) 

dengan potensi dampak negatif pada 

tujuan atau operasi Perusahaan, 

termasuk bisnis, peraturan, hukum, 

teknologi, mitra dagang, sumber daya 

manusia dan aspek operasional.  

      

4 RiskAssessment       
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 1. Sejauh mana Perusahaan menilai secara 

berulang kemungkinan dan dampak dari 

semua risiko yang teridentifikasi, 

menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif.  

      

 2. Sejauh mana kemungkinan dampak 

terkait dengan risiko yang melekat 

ditentukan secara individual, berdasarkan 

kategori dan berdasarkan jumlah 

portofolio. 

      

5 Risk Response       

 1. Sejauh mana Perusahaan 

mengembangkan dan memelihara 

proses risiko response dirancang untuk 

memastikan bahwa pengendalian biaya 

secara efektif mengurangi eksposur risiko 

secara berkelanjutan.  

      

 2. Sejauh mana proses respon risiko 

mengidentifikasi strategi risiko seperti 

pengurangan, pembagian atau 

penerimaan; menentukan tanggung 

jawab terkait, dan mempertimbangkan 

tingkat toleransi risiko. 

      

6 Maintenance and Monitoring of a Risk Action 

Plan 

      

 1. Sejauh mana Perusahaan membuat 

prioritas dan merencanakan kegiatan 

pengawasan di semua tingkatan untuk 
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melaksanakan tanggapan risiko 

diidentifikasi, termasuk identifikasi biaya, 

manfaat dan tanggung jawab untuk 

eksekusi. 

 2. Sejauh mana Perusahaan memantau 

pelaksanaan rencana, dan melaporkan 

setiap penyimpangan kepada 

manajemen senior. 

      

 

PO10 Manage Projects 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Programme Management Framework       

 1. Sejauh mana Perusahaan menjaga proyek, 
terkait dengan portofolio program 
investasi teknologi informasi, dengan 
mengidentifikasi, mendefinisikan, 
mengevaluasi, memprioritaskan, memilih, 
memulai, mengelola dan mengendalikan 
proyek. 

      

 2. Sejauh mana manajemen sudah mengatur 
manajemen proyek, menetapkan peraturan 
dan tanggung jawab, serta 
mengkomunikasikannya 

      

 3. Sejauh mana manajemen IT telah 
menerapkan struktur organisasi proyek dan 
telah mendokumentasikan segala hal yang 
berkaitan dengannya 

      

 4. IT strategy untuk sumber pengembangan 
dan operasional proyek telah ditentukan 
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dan diimplementasikan 

 5. Sejauh mana dilakukan pengukuran dan 
evaluasi terhadap seluruh manajemen 
proyek, termasuk proyek TI 

      

 6. Sejauh mana manajemen melakukan 
analisa terhadap pengaruh bisnis yang ada 
ketika terjadi kesalahan dan kegagalan 
dalam proyek 

      

 7. Sejauh mana manajemen telah menetapkan 
kriteria 

      

2 Project Management Framework       

 1. Sejauh mana Perusahaan membangun dan 

mempertahankan kerangka kerja 

manajemen proyek yang mendefinisikan 

ruang lingkup dan batas-batas pengelolaan 

proyek, serta metode yang akan diadopsi 

dan diterapkan pada setiap proyek yang 

dilakukan.  

2. Sejauh mana kerangka dan metode 

pendukung diintegrasikan dengan proses 

pengelolaan program. 

      

3 Project Management Approach       

 1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

pendekatan manajemen proyek yang 

sepadan dengan persyaratan, kompleksitas 

dan peraturan masing-masing proyek.  

      

 2. Sejauh mana struktur tata kelola proyek 

dapat mencakup peran, tanggung jawab 

dan akuntabilitas dari sponsor proyek, 

panitia pengarah, kantor proyek dan 

manajer proyek, dan mekanisme dapat 

memenuhi tanggung jawab tersebut 

(seperti pelaporan dan tahap review).  
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 3. Sejauh mana proyek teknologi informasi 

memiliki sponsor dengan kewenangan 

yang cukup untuk memiliki pelaksanaan 

proyek dalam program strategis secara 

keseluruhan. 

      

 4. Keseluruhan proyek, waktu dan milestone 
telah ditetapkan. 

      

 5. semua pengeluaran sesuaikan dengan 
budget. 

      

 6. semua proyek telah dipantau dan 
ditetapkan pemegang tanggung jawab. 

      

4 Stakeholder Commitment 

1. Sejauh mana Perusahaan mendapatkan 

komitmen dan partisipasi dari para 

pemangku kepentingan yang berhubungan 

dengan definisi dan pelaksanaan proyek 

dalam konteks program keseluruhan 

investasi teknologi informasi. 

      

5 Project Scope Statement 

1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan dan 

mendokumentasikan sifat dan lingkup dari 

proyek untuk mengkonfirmasi dan 

mengembangkan antara pemahaman 

umum stakeholder dari lingkup proyek. 

      

6 Project Phase Initiation       

 1. Sejauh mana Perusahaan menyetujui 

dimulainya setiap fase proyek besar dan 

berkomunikasi kepada semua pemangku 

kepentingan.  
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 2. Persetujuan dari kasus bisnis diperbarui 

pada tinjauan utama program berikutnya. 

      

 3. Dalam hal tumpang tindih fase proyek 

sejuah mana titik persetujuan ditetapkan 

oleh tim dan sponsor untuk mengotorisasi 

perkembangan proyek. 

      

7 Integrated Project Plan       

 1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

rencana formal, integrasi (meliputi bisnis 

dan sumber daya sistem informasi) untuk 

memandu pelaksanaan proyek.  

      

 2. Sejauh mana Rencana proyek harus 

dipertahankan sepanjang hidup proyek. 

Rencana proyek, dan perubahan itu, 

disetujui sesuai dengan program dan 

kerangka tata kelola proyek. 

      

8 Project Resources       

 1. Sejauh mana Perusahaan menetapkan 

tanggung jawab, wewenang dan kriteria 

kinerja anggota tim proyek, dan 

menentukan dasar untuk memperoleh dan 

menugaskan anggota staf yang kompeten 

atau kontraktor untuk proyek.  

      

 2. Menjamin bahwa user dan IT resources 

akan menggunakannya dengan baik 

      

 3. Sejauh mana proyek direncanakan dan 

dikelola untuk mencapai tujuan proyek 

dengan menggunakan praktik pengadaan 

organisasi. 
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 4. Peningkatan untuk manajemen proyek       

 

ME1 Monitor and Evaluate IT Performance 

No 

Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Monitoring Approach       

 1. Sejauh mana Perusahaan membentuk 

kerangka pemantauan umum dan 

pendekatan untuk menentukan ruang 

lingkup, metodologi dan proses yang harus 

diikuti untuk mengukur solusi teknologi 

informasi dan layanan pengiriman.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan 

mengintegrasikan kerangka kerja dengan 

sistem manajemen kinerja Perusahaan. 

      

 3. Sejauh mana Perusahaan memantau 

kontribusi teknologi informasi pada bisnis. 

      

2 Definitions and Collection of Monitoring Data       

 1. Sejauh mana Perusahaan bekerja dengan 

bisnis untuk menentukan keseimbangan 

target dan memastikan target telah disetujui 

oleh pemangku kepentingan.  

 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan menetapkan proses 

untuk mengumpulkan data yang tepat waktu 

dan akurat untuk melaporkan kemajuan 

terhadap target. 
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 3. Sejauh mana Perusahaan menentukan tolok 

ukur yang dapat digunakan untuk 

membandingkan sasaran, dan 

mengidentifikasi data yang tersedia yang 

dikumpulkan untuk mengukur target.  

      

3 Monitoring Method       

 1. Sejauh mana Perusahaan memantau 

kinerja (misalnya, balanced scorecard) yang 

mencatat target, memberikan ringkasan 

view kinerja teknologi informasi, dan 

memasukan ke dalam sistem pemantauan 

Perusahaan. 

      

 2. Sesuai dengan kebutuhan proyek dan 

proses- proses IT tertentu 

      

 3. Dilakukan ketika terjadi kecelakan atau 

kerugian 

      

4 Performance Assessment 

1. Sejauh mana Perusahaan secara berkala 

meninjau kinerja terhadap target, 

menganalisis penyebab penyimpangan, 

dan memulai tindakan perbaikan untuk 

mengatasi penyebab penyimpangan.  

      

5 Board and Executive Reporting 

1. Sejauh mana Perusahaan mengembangkan 

laporan manajemen senior yang 

berhubungan dengan hasil dukungan 

teknologi informasi terhadap bisnis, 

khususnya dalam hal kinerja portofolio 

Perusahaan, program investasi IT, solusi 
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dan layanan kinerja penyampaian program 

individu.  

 2. Sejauh mana Perusahaan melaporkan 

tujuan yang direncanakan telah dicapai, 

sumber daya yang dianggarkan digunakan, 

kinerja yang telah ditargetkan terpenuhi. 

      

 3. Sejauh mana Perusahaan memberikan 

laporan kepada manajemen senior, dan 

mengumpulkan umpan balik dari tinjauan 

manajemen. 

      

6 Remedial Actions       

 1. Sejauh mana Perusahaan mengidentifikasi 

dan melakukan tindakan perbaikan 

berdasarkan pemantauan kinerja, penilaian 

dan pelaporan 

      

 2. Sejauh mana Perusahaan melacak hasil 

tindakan yang dilakukan. 

      

 

ME2 Monitor and Evaluate Internal Control 

No Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Monitoring of Internal Control Framework 

1. Sejauh mana Perusahaan terus memantau, 

meningkatkan kontrol teknologi informasi 

untuk memenuhi tujuan organisasi. 
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2 Supervisory Review 

1. Sejauh mana Perusahaan memantau dan 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 

kontrol teknologi informasi untuk manajerial 

internal. 

      

3 Control Exceptions       

 1. Sejauh mana Perusahaan menganalisis dan 

mengidentifikasi akar penyebab yang 

mendasarinya kesalahan kontrol.  

      

 2. Sejauh mana temaun masalah dilaporkan 

kepada orang yang bertanggung jawab 

secara kolektif. 

      

4 Control Self-assessment  

1. Sejauh mana Perusahaan mengevaluasi 

kelengkapan dan efektivitas pengendalian 

manajemen atas proses teknologi informasi, 

kebijakan dan kontrak melalui program 

berkelanjutan dari self-assessment. 

      

 

ME3 Obtain Independent Assurance 

No Daftar Pertanyaan 

Skor Nilai 

0 1 2 3 4 5 

1 Identification of External Legal, Regulatory and 

Contractual Compliance Requirements 

1. Sejauh mana Perusahaan mengidentifikasi, 
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secara terus menerus, hukum lokal dan 

internasional, peraturan, dan persyaratan 

eksternal lainnya yang harus dipenuhi untuk 

dimasukkan ke dalam kebijakan organisasi, 

standar, prosedur dan metodologi teknologi 

informasi. 

2 Optimisation of Response to External 

Requirements 

1. Sejauh mana Perusahaan meninjau dan 

menyesuaikan kebijakan teknologi 

informasi, standar, prosedur dan metodologi 

untuk memastikan bahwa persyaratan 

hukum, peraturan dan kontrak yang 

ditangani dan dikomunikasikan. 

      

3 Ealuation of Compliance With External 

Requirements 

1. Sejauh mana konfirmasi kepatuhan 

kebijakan teknologi informasi, standar, 

prosedur dan metodologi dengan 

persyaratan hukum dan peraturan. 

      

4 Positive Assurance of Compliance 

1. Sejauh mana Perusahaan mendapatkan dan 

melaporkan jaminan kepatuhan dan 

ketaatan terhadap semua kebijakan internal 

yang berasal dari arahan internal atau 

persyaratan hukum, peraturan atau kontrak 

eksternal, membenarkan bahwa setiap 

tindakan korektif untuk mengatasi 

kesenjangan kepatuhan setiap telah diambil 
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oleh pemilik proses yang bertanggung 

jawab pada waktu yang tepat. 

5 Integrated Reporting 

1. Sejauh mana Perusahaan melaporkan 

persyaratan hukum, peraturan dan kontrak 

dengan output serupa dari fungsi bisnis. 

      

 

ME4 Provide IT Governance 

No 

Daftar Pertanyaan 
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1 Establishment of an IT Governance Framework       

 1. Sejauh mana Perusahaan menentukan, 

menetapkan dan menyelaraskan kerangka 

tata kelola teknologi informasi dengan tata 

kelola Perusahaan secara keseluruhan.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan 

mengkonfirmasikan bahwa kerangka tata 

kelola teknologi informasi memiliki 

kepatuhan terhadap hukum dan sejalan 

dengan peraturan, serta menegaskan 

pelaksaan, strategi dan tujuan dari 

Perusahaan.  

      

2 Strategic Alignment       

 1. Sejauh mana Perusahaan memastikan 

pemahaman yang sama antara bisnis dan 

teknologi informasi mengenai strategi 

bisnis.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan memperjelas 

peran teknologi informasi dalam 
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mendukung bisnis, menuliskannya dalam 

daftar aturan dan sistem kerja.  

 3. Sejauh mana Perusahaan memastikan 

kepecayaan antara fungsi teknologi 

informasi dan bisnis dapat saling 

mendukung.  

      

 4. Sejauh mana teknologi informasi dapat 

memberikan dampak perkembangan dan 

kemudahan dalam menjalankan bisnis.  

      

3 Value Delivery       

 1. Sejauh mana Perusahaan mengelola investasi 

teknologi informasi dan aset teknologi 

informasi lainnya dan memastikan teknologi 

informasi dapat  mendukung strategi 

Perusahaan dan tujuan dengan sangat 

maksimal.  

      

 2. Sejauh mana Perusahaan memastikan dengan 

layanan baru dapat meningkatkan efisiensi dan 

peningkatan responsivitas untuk permintaan 

pelanggan.  

      

 3. Sejauh mana Perusahaan mengelola portfolio 

dengan benar dan seluruh asset teknologi 

informasi dikelola dengan benar sehingga 

dapat mengoptimasi biaya. 

      

4 Resource Management       

 1. Sejauh mana Perusahaan mengawasi investasi, 

penggunaan dan alokasi sumber daya 

teknologi informasi melalui penilaian secara 

reguler dan memastikan sumber daya yang 

tepat dan sejalan dengan tujuan strategis saat 
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ini dan masa depan. 
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Pertanyaan wawancara (Pertanyan dibawah ini masih dalam pertanyan 

domain, pertanyan akan disesuaikan dengan alur sesuai dengan jawaban 

sehingga jawaban dan pertanyan menjadi sejalan) 

 

Responden TI Manager, Kepala Operasional, Kepala Cenas, Direktur 

Utama 

Jabatan  

 

Q/A Topik : 

  Strategi dan taktik   

 Merencanakan Visi 

 Organisasi and infrastruktur 

 IT solutions 

 Perubahan dan Pemeliharaan 

 

Q Apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? 

A Strategi bisnis pasti kami sudah terapkan, setiap tahun kami 

menyusun strategi bisnis dan mengevaluasi strategi bisnis kami 

terdahulu. Strategi IT dibuat untuk mendukung strategi bisnis 

namun tidak semua strategi bisnis kami dapat diterapkan melalui 

dukungan IT. misalnya tenaga marketing kami belum sepenuhnya 

menggunakan IT karena prisipnya marketing bertemu secara 

langsung dengan nasabah. Ya ada yang didukung melalui IT yaitu 

membuat ilustrasi polis. Program itu namanya SQS dapat diinstal 

pada setiap komputer atau laptop agen. atau dapat juga di akses 

secara online. ya secara umum IT memang sudah mendukung bisnis 

Q Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber 

dayanya TI dan Manusianya? 

A Ya menurut kami sumber daya IT secara SDM sudah dilakukan 
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secara maksimal, tetapi kami memiliki kendala pada tenaga yang 

terampil. terus terang kami masih membutuhkan tenaga IT yang 

handal. dalam sisi perangkat kami memiliki perangkat yang cukup 

canggih. tetapi ya itu tadi. Alat akan berfungsi baik jika penggunnya 

juga mengerti maksud dan tujuan dari sumber daya IT tersebut.  

Q Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran 

IT? 

A Tidak semua. Devisi marketing masih sebatas user, memakai dan 

sejauh tidak ada masalah bagi mereka semua baik baik saja. tetapi 

dalam setiap pertemuan tahunan atau rapat rapat tertentu kami 

juga menyampaikan bahwa dukungan IT telah banyak membatu. 

misalnya dalam hal proses dokumen, penyimpanan data, laporan 

laporan dari kantor cabang menjadi lebih cepat.  

Q Apakah resiko IT sudah dipahami & diatur? 

A Ya itu tadi karena masalah risiko ini hanya di pahami oleh beberapa 

orang saja. dan kami kekurangan tenaga ahli yang terampil tidak 

semua risiko dapat di kontrol atau dipahami.  

Q Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? 

A Ya sampai saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dasar kami. Saat 

ini kami butuh dukungan IT yang lebih, kami akan segera bekerja 

sama dengan pihak ketiga.  

Q Apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan 

bisnis? 

A Ya pasti setiap proyek pasti untuk mendukung kebutuhan baru. 

hanya saja pada saat menjalankan proyek i sering terjadi kendala. 

Masalahnya adalah dukungan pihak ketiga yang tidak terlalu 

compatible dengan kebutuhan kami. belum lagi masalah 

bengkaknya biaya proyek di tengah jalan. Analisis proyek juga tidak 

kami lakukan. kami hanya percaya pada pengembang proyek.  
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Q Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? 

A Ya kadang, untuk proyek-proyek yang sering kami lakukan. tetapi 

untuk proyek baru seperti saya jelaskan selalu ada kendala dan 

anggaran membengkak. masalahnya adalah belum ada tenaga ahli 

yang kami miliki, yang memahai manajemen proyek.  

Q Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? 

A Ya tapi butuh pelatihan untuk dapat diterapkan dengan baik. Tahap 

awal selalu ada kendala tapi itu bukan masalah, karena itu biasanya 

bisa diatasi. 

Q Apakah perubahan yg dibuat tdk merepotkan kegiatan bisnis yg 

berjalan? 

A Biasanya kita lakukan secara bertahap itu tidak menjadi masalah. 

Kadang ada kendala dalam mengubah kebisaan dari staf. tapi ya 

namanya staf pasti akan mengikuti arahan.  

Q/A Topik : 

 Layanan pengantaran& dukungan   

 Dukungan proses penyusunan 

 Pengolahan sistem aplikasi 

 Penilaian over time, jaminan pengiriman 

 Sistem pengendalian manajemen kesalahan 

 Pengukuran pekerjaan 

Q Apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? 

A Sejauh ini saya rasa ia. prioritas bisnis kami adalah menjaring 

nasabah sebanyak-banyaknya dengan konsisten membayar premi, 

dan jumlah agen yang banyak sehingga juga. Semakin banyak agen 

yang kami miliki semakin luas pasar dapat kami jaring. Kami dengan 

AAJI bekerjasama untuk menyedikan fasilitas ujian online untuk 

dapat melakukan ujian secara langsung di setiap kantor agency 

kami. Dengan cara ini tentu proses prekrutan agen menjadi lebih 

cepat. semakin cepat agen keluar lisensinya makin cepat agen 

tersebut bisa jualan. semakin banyak yang jualan semakin untung 
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perusahan. nah itu kan didukung oleh IT. selain itu juga masih ada 

dukungan IT tadi misalnya dalam hal pemerosesan dokumen. 

evaluasi agen secara berkala. 

Q Apakah biaya IT sudah dioptimalkan? 

A Kalau secara kasat mata sudah optimal tetapi ukuran optimal itu 

tentu juga ada. sejauh ini optimal adalah semua IT telah 

dimanfaatkan. tapi apakah itu semua optimal belum pernah 

dilakukan evaluasi.  

Q Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan 

aman?  

A Ya. saya rasa sangat produktif. kalo aman sampai saat ini semua 

aman. tapi ya itu tadi soal aman dan tidak namanya juga IT selalu 

ada sisi kelemahannya  dalam sisi itu kami belum mengelolanya 

dengan maksimal.  

Q Apakah keamanan, integritas dan ketersediaan sudah pada 

tempatnya? 

A Sampai saat ini semua data kami masih aman, kedepan kami ingin 

menyiapkan keamanan lebih misalnya melakukan backup semua 

data, menyiapkan server cadangan jika satu saat system mati. nah 

itu belum kami lakukan. jika saja system mati kami pasti offline. 

Internet mati saja kami pasti sudah offline. nah hal hal seperti ini lah 

nanti kami mau ubah; artinya ketergantungan terhadap layanan 

ketiga harus segera dibenarkan dalam maksud tidak tergantung 

pada satu layanan saja. 

Q Dapatkan IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya 

terlambat? 

A Ya kadang,dapat dideteksi untuk hal hal yang sering dikerjakan. tapi 

kadang bisa terjadi masalah  misalnya untuk program-program yang 

dibuat oleh IT kami. testingnya kurang..pada saat sudah dijalankan 

dan dipakai baru ketahuan masalahnya. tentu ini menjadi masalah 
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besar, pernah data premi nasabah membengkak karena programnya 

kurang pada verifikasi fild. kelihatanya sepele tapi dampaknya 

sangat besar.  

Q Bagaimana dengan pengawasan terhadap jalannya rencana-rencana 

TI tersebut? 

A Saya rasa pengawasan belum berjalan dengan baik. tanggung jawab 

belum didefinisikan dengan jelas. saya rasa untuk kedepan dengan 

meningkatkan SDM itu akan sejalan dan rencana rencana akan 

menjadi lebih maksimal. 

 

 

 

 

 


