
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menurut undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 pasal 1

ayat 2 tentang pendidikan tinggi yang berbunyi: “Pendidikan Tinggi adalah

jenjang pendidikan setelahpendidikan menengah yang mencakup

programdiploma, program sarjana, program magister,program doktor, dan

program profesi, serta programspesialis, yang diselenggarakan oleh

perguruantinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”

Adapun fungsi dan tujuan dari perguruan tinggi juga telah diatur

pada pasal 4 dan 5 UU No. 12 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pendidikan Tinggi berfungsi:

a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif,

terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.

c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dengan memperhatikan

dan menerapkan nilai Humaniora.

Sedangkan Tujuan dari Pendidikan Tinggi ialah:

a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk

kepentingan bangsa.

b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau

Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya

saing bangsa.

c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat

manusia. dan
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Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya pe-

nelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencer-

daskan kehidupan bangsa.

2.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Kelola Teknologi

Informasi

Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam meningkatkan

keunggulan dalam persaingan. TI terbukti telah menciptakan value bagi

kepentingan organisasi. Organisasi semakin tergantung terhadap TI agar tetap

dapat bersaing. Dengan semakin meningkatnya TI dalam bisnis, Tata Kelola TI

menjadi konsep yang penting dibicarakan. Tata Kelola TI merupakan suatu

struktur dan proses yang saling berhubungan serta mengarahkan dan

mengendalikan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi melalui nilai tambah

dan menyeimbangkan antara resiko dan manfaat dari TI serta prosesnya.

Tata Kelola TI memastikan adanya pengukuran yang efisien dan efektif

terhadap peningkatan proses bisnis organisasi tersebut melalui struktur yang

mentautkan proses-proses TI juga dapat dikatakan bahwa Tata Kelola TI

memadukan dan melambangkan best practice dari proses perencanaan,

pengelolaan, pemilikan, penerapan, pelaksanaan dan pendukung, serta

pengawasan kinerja TI untuk memastikan informasi organisasi dan teknologi

terkait lainnya dapat dengan benar menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran

organisasi tersebut.

2.2.1 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi

Menurut Information Technology Governance Institute (ITGI,2007) terdapat

5 area yang perlu diperhatikan dalam Tata Kelola TI yaitu keselarasan strategi

bisnis dan strategi TI, I.T value deliver, manajemen resiko, pengukuran kinerja

dan manajemen sumber daya T.I. 5 area ini mempunyai aturan-aturan yang

diuraikan pada framework COBIT (Control Objective For Onformation and

related Technology). 5 area itu adalah :

1. Strategic Alignment, berfokus pada bagaimana mencapai visi dan misi dari

suatu organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi tersebut.

2. Value Delivery, berfokus pada bagaimana mengoptimalkan nilai tambah

dari teknologi informasi dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi.
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3. Resources Management, berfokus pada bagaimana sumber daya dan

infrastruktur dapat mencukupi dalam penggunaannya yang optimal,

berkaitan pada investasi yang optimal dari penggunaan TI yang ada.

Melakukan manajemen yang sesuai, adapun sumber daya teknologi

informasi yang kritis, meliputi : aplikasi, informasi, infrastruktur dan

sumber daya manusia. Dan hal-hal yang penting berkaitan dengan

optimalisasi pengetahuan dan infrastruktur yang ada.

4. Risk Management, berfokus pada bagaimana melakukan identifikasi

kemungkinan resiko-resiko yang ada, serta bagaimana mengatasi dampak

dari resiko-resiko tersebut.

5. Performance Measurement, berfokus pada bagaimana mengukur serta

mengawasi kinerja dari teknologi informasi dan menyesuaikan

penggunaan dari TI sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi.

Oleh karena itu Tata Kelola TI harus dipastikan bahwa performa TI yang

diatur harus sesuai dengan tujuan sebagai berikut:

1. Keselarasan TI dengan organisasi dan realisasi keuntungan-keuntungan

yang dijanjikan dari penerapan TI.

2. Penggunanaan TI agar memungkinkan organisasi mengeksploitasi

kesempatan yang ada dan memaksimalkan keuntungan.

3. Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab.

4. Penanganan manajemen resiko berkaitan dengan TI secara tepat.

Dari keterpaduan tersebut diharapkan organisasi dapat memastikan kalau

informasi organisasi dan teknologi yang terkait lainnya benar-benar menjadi

pendukung bagi pencapaian sasaran organisasi memalui perencanaan dan

pengorganisasian TI, pembangunan dan pengimplementasian, deliver dan support,

serta memonitor dan evaluasi kinerja TI yang ada. Dengan adanya Tata Kelola TI

proses bisnis di organisasi akan jauh lebih transparan, dimana tanggung jawab

serta akuntabilitas setiap fungsi dan individu juga semakin jelas.
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Gambar 2.1 Fokus Area Tata Kelola TI (ITGI,2007)

2.2.2 Tujuan dan langkah-langkah Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata Kelola TI merupakan bagian dari pengelolaan perusahaan secara

keseluruhan, yang memiliki tugas yang menjadi tanggung jawab utama dalam

pengelolaannya, sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam

penyusunan strategi organisasi.

2. Memberikan arahan kepada proses-proses yang mengimplementasikan

startegi organisasi.

3. Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan keluaran yang dapat

diukur.

4. Memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan

mengukurnya.

5. Memastikan keluaran yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang

diharapkan.

Sedangkan tujuan diterapkannya Tata Kelola TI dalam suatu organisasi,

sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek, dimana Tata Kelola TI digunakan dengan tujuan

untuk menekan biaya operasional TI dengan cara mengoptimalkan

operasi-operasi dari TI tersebut, hal ini dapat dicapai melalui pengendalian

yang diterapkan dalam setiap prosespenggunaan sumber daya TI dan

penanganan resiko yangberhubungan dengan TI
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2. Tujuan jangka panjang, dimana Tata Kelola TI membantu organisasi agar

tetap focus terhadap nilai strategis TI dan memastikan penerapan TI dapat

mendukung tercapainya tujuan dalam organisasi tersebut.

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang harus

diperhatikan;

1. Pihak manajemen organisasi harus menyelaraskan strategi bisnis dengan

strategi TI, melakukan peningkatan strategi dan tujuan didalam organisai

dan menterjemahkannya dalam bentuk tindakan untuk seluruh karyawan di

tiap tingkatan manajemen.

2. Pihak manajemen organisasi harus dapat menyelaraskan TI dengan

organisasi bisnis, menekan tanggung jawab bersama untuk keberhasilan

proyek TI yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai bisnis yang lebih

baik.

3. Pihak manajemen harus memastikan bahwa analisis resiko merupakan

bagian integral dari proses perencanaan secara keseluruhan, dan berfokus

pada infrastruktur TI dan penghitungan nilai aset yang tidak terlihat

(intangible aset)terhadap keamanan dan resiko operasional, serta resiko

dari kegagalan proyek TI.

4. Pihak manajemen harus menerpkan pengukuran kinerja berdasarkan

strategi dan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Pihak manajemen harus dapat berperan secara maksimal agar seluruh

tahapan ini dapat dilaksanakan.

2.3 COBIT(Control Objective For Information and Related

Technology)

Alat yang komprehensif untuk menciptakan adanya Tata Kelola TI di

organisasi adalah penggunaan COBIT ( Control Objective For Information and

related Technology ) yang mempertemukan kebutuhan beragam manajemen

dengan menjembatani celah antara resiko bisnis, kebutuhan control, dan masalah-

masalah teknis TI. COBIT menyediakan referensi Best Bussines Practice yang

mencakup keseluruhan proses bisnis organisasi dan memaparkan dalam struktur

aktivitas-aktivitas yang logis yang dapat dikelola dan dikendalikan secara

efektif(ITGI,2007).
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Tujuan utama COBIT adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan

latihan yang bagus bagi Tata Kelola TI organisasi di seluruh dunia untuk

membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur resiko-resiko yang

berhubungan dengan TI. COBIT melakukannya dengan menyediakan kerangka

kerja Tata Kelola TI dan petunjuk kontrol objektif yang terperinci bagi

manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai dan auditor.

2.3.1Kerangka Kerja COBIT

COBIT (Control Objectives For Information And Related Technology)

adalah kerangka kerja Tata Kelola TI yang ditujukan kepada manajemen, staf

pelayanan T.I, control department, fungsi audit dan lebih penting lagi bagi

pemilik proses bisnis (Business Process Owner’s), untuk memastikan

confidenciality, integrity, dan availability dataserta informasi sensitif dan kritikal.

Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah bahwa penentuan kendali

dalam TI berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis

dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis dan informasi

yang dihasilkan dari gabungan penerapan proses TI dan sumber daya terkait.

Dalam penerapan pengelolaan TI terdapat dua jenis model kendali, yaitu model

kendali bisnis (business control model) dan model kendali TI (IT Focused Control

Model), COBIT mencoba menghubungkan dua kendali tersebut.

Pada dasarnya kerangka kerja COBIT terdiri dari 3 tingkat control

objective, yaitu activities dan task, process, domains. Activities dan task

merupakan kegiatan rutin yang memiliki konsep daur hidup, sedangkan task

merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpisah. Selanjutnya kumpulan

activity dan task ini dikelompokan kedalam proses TI yang memiliki

permasalahan pengelolaan TI yang sama  dikelompokan kedalam domains.

Kerangka kerja COBIT terdiri dari beberapa guidelines (arahan), yakni :

a. Control Objectives

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi (high level control

objectives) yang tercermin dalam 4 domain, yaitu : planning &

organization, acquisition &implementation, delivery & support, dan

monitoring.

b. Audit Guidelines
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Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendali rinci (detailed control

objectives) untuk membantu para auditor dalam memberikan management

assurance atausaran perbaikan.

c. Management Guidelines

Berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang

mesti dilakukan, seperti : apa saja indikator untuk suatu kinerja yang

bagus, apa saja resiko yang timbul, dan lain-lain.

d. Maturity Models

Untuk memetakan status maturitas proses-proses T.I (dalam skala 0 – 5).

COBIT didasari oleh analisis dan harmonisasi dari standar teknologi

informasi dan best practices yang ada, serta sesuai dengan prinsip governance

yang diterima secara umum. COBIT berada pada level atas yang dikendalikan

oleh kebutuhan bisnis yang mencakupi seluruh aktifitas teknologi informasi,

manajemen dan kontrol yang efektif. COBIT bergerak sebagai integrator dari

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 dibentuk agar dapat berjalan berdampingan dengan

standar dan Best Practices yang lainnya.

Gambar 2.2 COBIT cube(ITGI,2007)
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Menurut ITGI, COBIT memiliki 4 karakter utama yaitu Berfokus pada

bisnis, berorientasi pada proses, berdasar kontrol dan dikendalikan pengukuran.

a. Berfokus pada bisnis

Orientasi bisnis merupakan tema utama pada COBIT, COBIT didesain

tidak hanya digunakan oleh layanan provider TI, pengguna dan auditor, tetapi

yang lebih penting untuk memberikan panduan komprehensi untuk manajemen

dan pemilik bisnis proses. COBIT didasarkan pada prinsip dapat dilihat pada

gambar 2.5.

Gambar 2.3Basic Cobit Principle(ITGI,2007)

Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan demi pencapaian

tujuannya, perusahaan perlu melakukan investasi pada bidang TI, mengelola dan

mengendalikan sumber daya TI menggunakan 1 setproses terstruktur untuk

menyediakan layanan yang memberikan informasi yang diperlukan

perusahaan.Untuk memenuhi tujuan bisnis, dibutuhkaninformasi untuk memenuhi

kriteria kontrol tertentu pada COBIT yang disebut sebagai kebutuhan bisnis untuk

informasi. Karakteristik informasi yang berkualitas menurut COBIT adalah

sebagai berikut :

a. Effectiveness, dimana informasi yang dihasilkan harus relevan dan dapat

memenuhi kebutuhan dari setiap proses bisnis terkait dan tersedia secara

tepat waktu, akurat, konsisten dan dapat dengan mudah diakses.

b. Efficiency, dimana informasi dapat diperoleh dan disediakan melalui cara

yang ekonomis, terutama terkait dengan konsumsi sumber daya yang

dialokasikan.
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c. Confidentialty, dimana informasi rahasia dan bersifat sensitif harus dapat

dilindungi atau dijamin keamanannya, terutama dari pihak-pihak yang

tidak berhak mengetahuinya.

d. Avaibility, dimana informasi harus tersedia jika dibutuhkan dengan kinerja

waktu dan kapabilitas yang diharapkan.

e. Complience, dimana informasi yang dimiliki harus dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mengacu pada hukum maupun

regulasi yang berlaku, termasuk di dalamnya mengikuti standar nasional

atau internasional yang ada.

f. Reliability, dimana informasi yang dihasilkan harus berasal dari sumber

yang dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan para pengambil

keputusanyang menggunakan informasi tersebut.

Keseluruhan informasi tersebut dihasilkan oleh sebuah TI yang dimiliki

organisasi untuk memberikan kejelasan pengaturan proses yang menggunakan

keterampilan orang dan infrastruktur teknologi untuk menjalankan aplikasi bisnis

dengan memanfaatkan informasi, dimana didalamnya terdapat sejumlah

komponen sumber daya penting, yaitu:

a. Aplikasi, yang merupakan sekumpulan program untuk mengolah dan

menampilkan data maupun informasi yang dimiliki oleh organisasi.

b. Informasi, yang merupakan hasil pengolahan dari data yang merupakan

bahan mentah dari setiap informasi yang dihasilkan, dimana di dalamnya

terkandung fakta dari aktifitas transaksi dan interaksi sehari-hari masing-

masing proses bisnis yang ada di organisasi.

c. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas (hardware, sistem operasi,

sistem manajemen database, jaringan, multimedia dan lingkungan seperti

rumah dan pendukungnya) yang memungkinkan pengolahan aplikasi.

d. Manusia, personal yang diperlukan untuk merencanakan, mengatur,

memperoleh, mendukung, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan dan

sistem informasi.
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Gambar 2.4 Sumber daya COBIT (ITGI,2007)

b. Berorientasi pada Proses

COBIT mendefinisikan aktivitas TI kedalam sebuah model proses dengan

empat domain yaitu Plan and Organise (perencanaan dan organisasi) , Acquire

and Implement (akuisisi dan implementasi) , Deliver and Support (pengiriman dan

dukungan) dan Monitor and Evaluate (pemantauan dan evaluasi). Kerangka

COBIT menyediakan model proses referensi dan bahasa umumuntuk semua orang

dalam suatu perusahaan untuk melihat dan mengelola kegiatan TI. Penggabungan

model operasional dan bahasa umum untuk semua bagian dari bisnis yang terlibat

dalam TI adalah salah satu langkah awal dan yang paling pentingmenuju tata

kelola TI yang baik.

Untuk mengatur TI secara efektif diperlukan pengaturan tentang aktifitas-

aktiftas dan resiko-resiko TI yang diatur kedalam 4 domain COBIT yang dapat

dilihat pada gambar 2.5 berikut :
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Gambar 2.5The Four Interrelated Domains Of COBIT(ITGI,2007)

c. Berdasar Kontrol

COBIT terdiri dari 34 High Level Control Objectiveyang menggambarkan

proses T.I pada setiap Domain.

COBITmendefinisikantujuan pengendalianuntuk ke34proses tersebut,

sertaprosesmenyeluruh danpengendalian aplikasi. Kontroldidefinisikan

sebagaikebijakan, prosedur, praktekdan strukturorganisasi yang dirancanguntuk

memberikan jaminanbahwatujuan bisnisakan tercapaidan peristiwayang tidak

diinginkanakandicegah ataudideteksi dan dikoreksi. Tujuan pengendalian

TImenyediakan satu set persyaratanuntukdipertimbangkanoleh manajemenuntuk

kontrolyang efektifpada setiapprosesTI.

Kerangka kerja pengendalian COBIT, memberikan kaitan yang jelas antara

kebutuhan tata kelola teknologi informasi, proses TI dan pengendalian TI, karena

tujuan TI diorganisasikan menurut proses TI. Setiap proses TI yang terdapat pada

COBIT mempunyai tujuan kendali tingkat tinggi dan sejumlah tujuan kendali

detail secara keseluruhan pengendalian tersebut merupakan karakteristik proses

yang dikelola secara baik.Kontrol TI secara umum adalah kontrol yang tertanam

dalam proses dan layanan TI contohnya pengembangan sistem, perubahan

manajemen dan operasi komputer, sedangkan kontrol aplikasi adalah kontrol yang

terdapat dalam aplikasi proses bisnis seperti kelengkapan, akurasi, validitas,

otorisasi dan pembagian tugas. COBITmenganggapdesain danimplementasi
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pengendalianaplikasi otomatismenjaditanggung jawabTI, yang tercakupdalam

domain Acquire and Implement,berdasarkan kebutuhan bisnis yangdidefinisikan

dengan menggunakankriteriainformasiCOBIT.

d. Dikendalikan Oleh Pengukuran

Pedoman manajemen untuk COBIT, yang terdiri dari model maturity, Key

Goal Indicator (KGI), dan Key Performance Indicator (KPI), yang kemudian

menyediakan manajemen dengan alat untuk menilai dan mengukur lingkungan TI

organisasi. Terhadap 34 proses TI yang diidentifikasikan COBIT. Saat ini

manajemen TI terkait risiko tersebut dipahami sebagai bagian inti dari pengaturan

organisasi. Pengaturan TI yang merupakan bagian dari pengaturan organisasi,

menjadi lebih dirasakan peranannya dalam mencapai tujuan organisasi dengan

menambah nilai melalui penyeimbangan risiko terhadap nilai kembali atas TI dan

prosesnya. Pengaturan TI merupakan pelengkap suksesnya pengaturan organisasi

melalui peningkatan yang efisien dan efektif sehubungan dengan proses

organisasi. Pengaturan TI menyediakan struktur yang berhubungan dengan proses

TI, sumber daya TI, dan informasi untuk strategi dan tujuan organisasi. Lebih

lanjut, pengaturan TI mengintegrasikan dan melambangkan praktek yang

berhubungan.

a. Model Maturity

COBIT melihat bahwa menerapkan mekanisme governance secara efektif

tidaklah mudah, namun harus melalui berbagai tahap maturity (kematangan)

tertentu. Model maturity untuk mengontrol proses TI, sehingga manajemen dapat

mengetahui dimana posisi organisasi sekarang, dan diposisi dimana organisasi

ingin berada. Secara umum posisi maturity sebuah organisasi terkait dengan

keberadaan dan kinerja proses IT Governance dapat dikategorikan menjadi enam

tingkatan, yaitu;

1. 0 Non existent (tidak ada), merupakan posisi kematangan terendah, yang

merupakan suatu kondisi dimana organisasi merasa tidak membutuhkan

adanya mekanisme proses IT Governance yang baku, sehingga tidak ada

sama sekali pengawasan terhadap IT Governance yang dilakukan oleh

organisasi.
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2. 1 Initial (inisialisasi), sudah ada beberapa inisiatif mekanisme

perencanaan, tata kelola, dan pengawasan sejumlah IT Governance yang

dilakukan, namun sifatnya masih ad hoc, sporadis, tidak kosisten, belum

formal, dan reaktif.

3. 2 Repeatable (dapat diulang), kondisi dimana organisasi telah memiliki

kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan mengelola ITGovernance

dan dilakukan secara berulang-ulang secara reaktif, namun belum

melibatkan prosedur dan dokumen formal.

4. 3 Defined (ditetapkan), pada tahapan ini organisasi telah memiliki

mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT

Governance, dan telah terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik

di seluruh jajaran manajemen.

5. 4 Managed (diatur), merupakan kondisi dimana manajemen organisasi

telah menerapkan sejumlah indikator pengukuran kinerja kuantitatif untuk

memonitor efektivitas pelaksanaan manajemen IT Governance.

6. 5 Optimised (dioptimalisasi), level tertinggi ini diberikan kepada

organisasi yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip governance

secara utuh dan mengacu best practice, dimana secara utuh telah

diterapkan prinsip-prinsip governance, seperti transparency,

accountability, responsibility, dan fairness.

Gambar 2.6Model Maturity(ITGI,2007)

Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui

posisi kematangannya saat ini, dan secara terus menerus serta berkesinambungan

harus berusaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek
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governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara efektif. Untuk

pengukuran tingkat maturity level perprosesnya dapat dilihat di COBIT.

b. Key Goal Indicator (KGI)

KGI merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukan pencapaian

tujuan dari kendali yang diterapkan pada setiap proses TI. KGI dinyatakan dalam

bentuk kriteria informasi :

1. Ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung

kebutuhan bisnis (avaibility).

2. Integritas dan keamanan sistem (Integrity and confidentiality)

3. Efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan (Cost

efficiency)

4. Tingkat kehandalan, efektifitas proses dan ketaatan terhadap prosedur,

hukum dan regulasi (reliability, effectiveness and compliance).

c. Key Performance Indicator (KPI)

Indikator kunci performansi (Key Performance Indicator (KPI)), merupakan

indikator dalam mengukur sebaik apa performa proses TI untuk memungkin

dalam pencapaian tujuan. KPI merupakan ukuran yang digunakan untuk

menunjukkan kinerja setiap proses TI. KPI merupakan lead indikator, KPI diukur

pada saat proses berjalan (before the fact). KGI fokus pada hasil dan proses,

sedangkan KPI fokus pada bagaimana proses tersebut dijalankan. KPI dan KGI

merupakan ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur CSF. Berbeda dengan

KGI yang berorientasi pada kebutuhan bisnis, KPI berorientasi pada pengelolaan

dan penggunaan sumber daya TI. Sama halnya dengan KGI, KPI sering

dinyatakan dalam bentuk angka atau persen.

d. Responsible, Accountable, Consulted, InformedChart

Responsible, Accountable, Consulted and/or Informed(RACI)Chart adalah

matriks yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian suatu

pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis. Matriks ini sangat bermanfaat

dalam menjelaskan peran dan tanggung jawab antar bagian didalam suatu proyek

atau proses.Berikut ini penjelasan dari RACI Chart antara lain :

a. Responsible (Pelaksana)

Orang yang melakukan pekerjaan untuk mencapai tugas.
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b. Accountable (Penanggung jawab)

Orang yang bertanggung jawab

c. Consulted (Penasehat)

Orang yang dimintai pendapat tentang suatu pekerjaan.

d. Informed (Terinformasi)

Orang yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan pekerjaan.

1. Plan and Organise (PO), mengidentifikasikan cara terbaik TI untuk

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian bisnis organisasi.

Domain yang berfokus pada perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan

strategi organisasi. Domain PO terdari dari sepuluh control objective, yaitu :

PO1 – Define a strategic IT plan.

PO2 – Define the information architecture.

PO3 – Determine technological direction.

PO4 – Define the IT Processes, organization and relationship.

PO5 – Manage the IT investment.

PO6 – Communicate management aims and direction.

PO7 – Manage IT human resource.

PO8 – Manage quality.

PO9 – Asses and manage IT risk.

PO10 – Manage Project.

a) PO1 Define a strategic IT Plan (Mendefinisikan Rencana TI Strategis)

Rencana ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dalam

mendefinisikan rencana tersebut perlu menganalisa dengan berpedoman

pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, rencana

strategisTI harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari perusahaan

dengan adanya penggunaan TI. Rencanastrategis TI harus didukung

dengan rancangan, struktur, dan menciptakankebijakan, teknologi,

danhubungan yang dinamis.

b) PO2 Define the Information Architecture (mendefinisikan arsitektur

teknologi informasi)

Definisikan struktur jaringan dan cara pendistribusiannya. Masing-masing

sistem dan distribusi yang digunakan mempunyai keunggulan dan
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kelemahan tersendiri, baik berkenaan dengan pemeliharaan dan

pengiriman data, resiko serta biaya yang dikeluarkan.

c) PO3 Determine Technological Direction (menentukan arah teknologi)

Fungsi layanan informasi menentukan arah teknologi untuk mendukung

bisnis sehingga dibutuhkan penyusunan rencana infrastruktur teknologi

dan arsitektur yang menentukan dan mengelola ekspektasi yang jelas dan

realistis yang ditawarkan teknologi dalam hal produk, layanan dan

mekanisme pengiriman. Rencana tersebut diperbaharui secara teratur dan

mencakup aspek-aspek seperti arsitektur sistem, arah teknologi, rencana

akuisisi, standar, strategi migrasi dan kontingensi. Hal ini memungkinkan

respon yang tepat waktu terhadap perubahan dalam lingkungan yang

kompetitif, skala ekonomi untuk sistem informasi kepegawaian dan

investasi, serta sebagai peningkatan interoperabilitas platform dan

aplikasi.

d) PO4 Define the IT Procceses, Organisation and Relationships

(mendefinisikan organisasi TI dan hubungannya)

Organisasi TI umumnya dibagi atas input, pemrosesan, dan output

berhubungan dengan aktifitas yang ada di organisasi, baik dalam tingkat

organisasi, fungsi, kelompok, dan individu. Organisasi TI berhubungan

dengan aktifitas-aktifitas yang dilakukan di organisasi, baik data transaksi

siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya

manusia, dan siklus konversi. Data transaksi dan data non transaksi

tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan oleh pihak

internal dan eksternal.

e) PO5 Manage the IT Investment (Mengelola Investasi TI)

Tujuan pengelolaan investasi untuk keberlangsungan bisnis, memperbaiki

efisiensi dan efektifitas, keunggulan kompetitif, dan meningkatkan

infrastruktur. Dalam mengelola investasi TI diperlukan strategi yang

meliputi teori option real dan teori ketergantungan sumber daya.

f) PO6 Communicate Management Aims and direction (mengkomunikasikan

tujuan dan arah manajemen)
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Perencanaan dan organisasi informasi agar tujuan dan arah komunikasi

manajemen cepat, tepat danmemiliki komunikasibaik yang bersifat

upward, donward, horisontal maupun vertikal. Dengan adanya kecepatan

dan ketepatan arah dan tujuan informasi tersebut akan dihasilkan

keputusan yang efektif.

g) PO7 Manage the IT Human Resources (mengelola SDM)

Dalam organisasi yang paling sulit adalah mengelola SDM karena

mengelola SDM mencakup sifat, sikap, dan perilaku manusia yang ada di

organisasi. Dengan adanya penggunaan TI akan merubah sifat, sikap, dan

perilaku SDM yang ada di organisasi, selain adanya penentangan terhadap

penggunaan TI di dalam organisasi. Ini dikarenakan teknologi akan

merubah strategi yang berdampak pada struktur dan budaya organisasi

serta mengakibatkan perubahan pada sifat, sikap, dan perilaku individu

yang ada di organisasi.

h) PO8 Manage Quality (mengelola kualitas)

Kualitas yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan pihak internal dan

eksternal perusahaan. Dalam mengelola kualitas yang perlu diperhatikan

selain kevaliditasan dan keabsahan informasi juga kecepatan dan ketepatan

informasi tersebut.

i) PO9 Assess and manage IT Risk(Menilai dan Mengelola Resiko TI)

Mengkaji resiko yang berkaitan dengan TI meliputi sistem, pengembangan

sistem dan keamanan sistem juga resiko yang berkaitan dengan resiko

pengamanan tempat dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang

disengaja atau tidak disengaja maupun oleh faktor alam. Penggunaan TI

seharusnya juga memfokuskan pada faktor yang dapat mengindikasikan

perubahan pada tiga tipe resiko, yaitu resiko melekat, resiko pengendalian,

dan resiko struktur pengendalian.

j) PO10 Manage Projects (mengelola proyek)

Dalam mengelola proyek harus disesuaikan apakah perencanaan dan

organisasi yang dijadwalkan sesuai dengan pelaksanaan yang dikerjakan.

2. Acquire and Implement (AI), domain ini berfokus pada proses pemilihan,

pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah
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ditetapkan, harus disertai dengan solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi

tersebut TI tersebut kemudian diadakan, diimplemntasikan dan diintegrasikan

ke dalam proses bisnis organisasi tersebut. Domain AI terdiri dari 7 control

objective, yaitu:

AI1 – Identify automated solutions.

AI2 – Acquire and maintain application software

AI3 – Acquire and maintain technology infrastructure.

AI4 – Enable operation and use.

AI5 – Prosure IT resources.

AI6 – Manage changes.

AI7 – Install and accredit solution and change.

a. AI1Identify Automated Solutions (Identifikasi Solusi Otomatis)

Identifikasi ini akan memudahkan menemukan penyebab mengapa

penggunaan TI mengalami gangguan atau tidak berjalan dengan

semestinya. Selain itu, identifikasi ini akan mempermudah dalam

memperbaiki bagian-bagian yang mengalami gangguan dengan cepat dan

tepat.

b. AI2Acquire and Maintain Aplication Software (memperoleh dan

memelihara software aplikasi)

Dalam memperolehsoftware aplikasi dapat melalui pembuatan sendiri,

membeli di pasaran atau memesan software tersebut ke pihak di luar

perusahaan. Sedangkan dalam pemeliharaan software tersebut, selain

dengan melakukan cadangan dan penggandaan pada software tersebut

dapat juga dilakukan pembaruan, baik dengan pengembangan sendiri atau

melalui pihak pembuat software tersebut.

c. AI3 Acquire and maintain technology infratructure (memperoleh dan

memelihara infrastruktur teknologi)

Dalam mencari infrastruktur teknologi perlu diperhatikan harga,

keandalan, kesesuaian, dan keawetan serta mudah dalam memelihara

infrastruktur tersebut.

d. AI4 Enable Operation and Use (Memungkinkan operasi dan penggunaan)
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Penyediaan pengetahuantentang sistembarumemerlukan

produksidokumentasidan manualbagi penggunadanTIdan

menyediakanpelatihan untuk memastikanpenggunaan yang tepatserta

pengoperasianaplikasi daninfrastruktur.

e. AI5 Procure IT Resources (Mendapatkan sumber daya TI)

Sumber daya,termasuk orang-orang, hardware, software

danjasaTIperludibeli. Hal inimemerlukan definisidan penegakanprosedur

pengadaan, pemilihanvendor, pengaturan kontrak, danakuisisiitu sendiri

untuk memastikan bahwa organisasimemiliki semuasumber dayayang

diperlukansecara tepat waktudan hemat biaya.

f. AI6 Manage Changes (mengelola perubahan)

Akuisisi dan implementasi yang dijalankan tidak selamanya sesuai dengan

kebutuhan perusahaan yang selalu dinamis, kompleks, dan selalu

berkembang. Untuk itu perlu melakukan pengelolaan perubahan, baik pada

solusi penanganan masalah, pencarian dan pemelihara software aplikasi

dan infrastruktur prosedur serta pengakreditasian sistem.

g. AI7 Install and Accredit Sulotions and Changes (menginstal dan

mengakreditasi sistem dan perubahannya)

Dalam melakukan penginstalan terhadap sistem yang baru harus dilihat

dan dibaca petunjuk untuk melakukan hal tersebut. Kehati-hatian dan

ketelitian juga perlu diperhatikan dalam penginstalan, upayakan membaca

semua perintah yang ada jangan hanya menekan tombol ya atau lanjut

pada setiap perintah yang muncul. Sistem yang diterapkan apakah sistem

yang terintegrasi seperti Entrerprise Resource Planning(ERP) ataukah

sistem yang memerlukan pengembangan bagian perbagian sesuai dengan

kebutuhan organisasi. Untuk pengakreditasian sistem, biasanya dilakukan

oleh pihak yang mengeluarkan sistem tersebut. Untuk itu, perlu

dipertimbangkan apakah dalam pembelian dan penggunaan sistem hanya

memerlukan satu kali pengakreditasian atau dalam jangka waktu berkala.

3. Deliver and support (DS), domain ini berfokus pada proses pelayanan TI dan

dukungan teknisnya yang meliputi keamanan sistem, kesinambungan
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layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pengelolaan data

yang sedang berjalan. Domain ini terdari 13 Control Objective, yaitu :

DS1 – Define and manage service levels.

DS2 – Manage third-party service.

DS3 – Manage performance and capacity.

DS4 – Ensure continuous services.

DS5 – Ensure system security.

DS6 – Identify and allocate costs.

DS7 – Educate and train users.

DS8 – Manage service desk and incident.

DS9 – Manage the configurations.

DS10 – Manage Problems.

DS11 – Manage the phsycal environtment.

DS13 – Manage operations.

a. DS1 Define and Manage Service Levels (menentukan dan mengelola

tingkat layanan)

Untuk menentukan dan mengelola layanan perlu diperhatikan siapa yang

melakukan, ditujukan kepada siapa, dan bagaimana penentuan dan

pengelolaan layanan serta berapa biaya yang dikeluarkan.

b. DS2 Manage Third-Party Services (mengelola layanan pihak ketiga)

Dalam hal ini, perlu dilihat sampai seberapa jauh dan seberapa banyak

pengelolaan layanan yang akan diberikan. Pengelolaan layanan pihak

ketiga diusahakan dapat memuaskan sesuai kebutuhannya sehingga

pengelolaan layanan pihak ketiga tersebut dapat berlanjut secara terus

menerus.

c. DS3 Manage Performance and Capacity (mengelola performa dan

kapasitas)

Performa TI dan yang berkaitan dengan TI selalu diupayakan yang terbaik

dan kapasitas yang berkenaan dengan penggunaan dan pengelolaan TI

selalu ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi maupun

pihak di luar organisasi.

d. DS4 Ensure Contuous System (menyakinkan keberlanjutan sistem)
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Sistem yang akan digunakan dalam mendukung peningkatan kinerja

organisasi diupayakan keberlanjutannya. Untuk itu, dalam memilih dan

menerapkan sistem perlu dilihat apakah sistem tersebut kompabilitas dan

dapat digunakan lebih lanjut.

e. DS5 Ensure System Security (memastikan keamanan sistem)

Keamanan sistem merupakan salah satu titik yang krusial dikarenakan

semua data dan informasi yang ada tercakup dalam sistem tersebut.

Keamanan sistem yang baik adalah keamanan sistem yang terintegrasi.

f. DS6 Identify and Allocate Costs (identifikasi dan alokasi biaya)

Dalam pengiriman dan dukungan untuk menghasilkan informasi

identifikasi TI dan yang berkaitan dengan TI harus sesuai dengan

kebutuhan organisasi. Alokasi biaya harus diperhitungkan dengan cermat

dan cerdas sehingga sesuai dengan alokasi yang timbul berkenaan dengan

penggunaan TI dan yang berkaitan dengan TI.

g. DS7 Educate and Train Users (mendidik dan melatih pengguna)

Untuk mendidik dan melatih pengguna perlu diperhatikan jenjang

pendidikan pengguna, pelibatan pengguna dalam penggunaan maupun

pengembangan sistem, kemampuan teknis pengguna, ukuran organisasi,

dukungan manajemen, formalisasi pengembangan sistem informasi,

program pendidikan dan pelatihan pengguna, serta komite pengarah.

Dengan memperhatikan hal tersebut, diharapkan akan adanya kepuasan

penguna sistem informasi dan pengguna sistem.

h. DS8 Manage Service Desk and Incidents

Service desk diperlukan untuk merespon secara tepat waktudan efektif

untuk  melayani pertanyaandan masalah pengguna T.Iyangdirancang

danpelaksanaan yang lebih baiksertaproses manajemeninsidentermasuk

menyiapkanfungsiservice desk denganpendaftaran, analisa penyebab

insidendan resolusi. Manfaatbisnismeliputi peningkatanproduktivitas

melaluiresolusi yang cepatdaripermintaan pengguna. Selain itu,bisnis

dapatmengatasipenyebab insiden melalui pelaporanyang efektif.

i. DS9 Manage The Konfiguration(mengelola konfirugasi)
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Dalam mengelola konfirugasi harus disesuaikan dengan kemampuan dan

kebutuhan pengguna internal dan kecepatan dalam menanggapi tuntutan

pihak eksternal. Untuk itu konfirugasi sistem dan jaringan perlu

diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut.

j. DS10 Manage Problems (mengelola masalah)

Setiap timbul permasalahan harus cepat ditangani dan dikelola agar tidak

menyebabkan penurunan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mengelola

masalah berkaitan dengan TI tidak begitu susah yang sulit adalah

mengelola masalah dengan pengguna TI tersebut.

k. DS11 Manage Data (mengelola data)

Langkah-langkah mengelola data adalah dengan melakukan penginputan

pada sumber data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pengendalian

data dan menghasilkan data kepada pengguna.

l. DS12 Manage the Phisycal Enviroment(mengelola lingkungan fisik)

Perlindunganuntuk peralatan komputerdan personilmembutuhkan

fasilitasfisikyang dirancang dandikelola dengan baik.

Prosespengelolaanlingkungan fisikmeliputipendefinisian

persyaratansitusfisik,memilihfasilitas yang tepat dan merancangproses

yang efektifuntuk memantaufaktor lingkungandan mengelolaakses fisik.

Manajemen yang efektif darilingkungan fisikmengurangigangguanbisnis

darikerusakanperalatan komputerdan personil.

m. DS13 Manage Operations (mengelola operasi)

Pada penggunaan TI, operasi yang berkaitan dengan sistem dan prosedur

dikelola dengan baik. Dengan adanya pengelolaan sistem dan prosedur

yang baik, informasi yang dihasilkan dari penggunaan TI akan handal dan

valid selain meminimalisir dan meniadakan resiko berkaitan dengan

pengelolaan operasi tersebut.

4. Monitor and evaluate (ME), domain ini berfokus pada proses pengawasan

pengelolaan TI pada organisasi. Seluruh kendali yang diterapkan pada setiap

proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkelanjutan.

Domain ini fokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam
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organisasi, pemeriksaan internal dan juga eksternal. Domain ME terdiri dari 4

control objective, yaitu :

ME1 – Monitor and evaluate IT Performance.

ME2 – Monitor and evaluate internal control.

ME3 – Ensure regulatory compliance.

ME4 – Provide IT Governance.

a. ME1 Monitor and Evaluate IT Performance (memonitor dan mengavaluasi

kinerja TI)

Pemonitoran proses dilakukan tidak hanya pada saat tahap input,

pemrosesan dan output tetapi juga dilakukan pada saat pra input dan pasca

output. Pemonitoran ini bertujuan agar teknologi yang dilakukan berjalan

dengan baik, selain itu bila ada permasalahan dapat teratasi dengan cepat

dan tepat.

b. ME2 Monitor and Evaluate Internal Control (mengawasi dan

mengavaluasi kelayakan kontrol internal)

Kelayakan kontrol internal bertujuan untuk mencapai tujuan pengendalian

internal. Adapun tujuan pengendalian internal adalah adanya keefektifan

dan keefisienan pada operasi, reliabilitas pada pelaporan, dan kepatuhan

dengan undang-undang dan regulasi yang ada. Untuk itu kelayakan

internal meliputi struktur pengendalian internal yang terdiri atas

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktifitas,

informasi dan komunikasi serta pemantauan. Kelayakan internal selalu

dilakukan evaluasi secara berkala.

c. ME3 Ensure Compliance With External Requirments( Memastikan

Kepatuhan dengan Kebutuhan External).
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Pengawasan kepatuhan yang efektifmengharuskan pembentukanproses

reviewuntuk  memastikankepatuhan terhadap hukum, peraturan

danpersyaratan kontrak. Proses ini meliputiidentifikasipersyaratan

kepatuhan, mengoptimalkan, mengevaluasirespon, memperolehjaminan

bahwapersyaratantelah

dipenuhidanmengintegrasikanpelaporankepatuhanTI.

Gambar 2.7 Kerangka Kerja COBIT (ITGI,2007)

2.3.2 Pedoman Manajemen COBIT

IT Governance Institute (ITGI) mengembangkan COBIT yang

merupakan model yang digunakan dalam membuat suatu rancangan IT

Governance yang pada dasarnya dapat diterapkan pada seluruh organisasi.

COBIT memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan
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pengelolaan TI secara efektif, dimana model pengelolaan TI tersebut harus

disesuaikan dengan proses bisnis yang ada di organisasi tersebut tanpa

mengabaikan tanggung jawab pada saat proses penggunaan TI sehubung

dengan kegiatan organisasi tersebut.

Identifikasi proses COBIT yang relevan dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu :

a. Pendekatan Top Down

Pendekatan dilakukan dari strategi bisnis (misalnya dari strategy map yang

menjadi dasar balanced scorecard organisasi, diidentifikasi sasaran-

sasaran stategis TI (COBIT business goals) atau dapat juga diidentifikasi

dari peran TI pada inisiatif-insiatif strategis bisnis organisasi. Lalu dari

COBIT business goals dipetakan ke COBIT IT goals (bidang kompetensi

pengelolaan T.I). Lalu dari COBIT IT goals dipetakan ke proses-proses

COBIT.

b. Pendekatan Bottom Up

Dari permasalahan operasional TI yang dialami organisasi dicarikan IT

Goals COBIT (bidang-bidang kompetensi TI) yang dapat mengatasi

permasalahan tersebut. Permasalahan termasuk tuntutan regulasi yang

harus segera dipenuhi oleh organisasi. Dari IT Goals diperoleh

seperangkat proses yang harus dikuasai organisasi. Proses-proses ini

umumnya saling terkait.

Berikut adalah business goals, IT goals serta proses TI yang terdapat

pada COBIT :

Tabel 2.1 Business Goals(ITGI,2007)

Segi

Finansial

1 Menciptakan pengembalian investasi

yang baik dari investasi-investasi bisnis

TI yang memungkinkan.

2 Mengelola risiko TI bisnis terkait.

3 Meningkatkan transparansi dan tata

kelola perusahaan.

Segi

Pelanggan

4 Meningkatkan pelayanan dan orientasi

pelanggan.
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5 Menawarkan pelayanan-pelayanan dan

produk yang kompetitif.

6 Membangun ketersediaan kelangsungan

pelayanan.

7 Menciptakan ketanggapan dalam

merespon perubahan kebutuhan bisnis.

8 Mencapai optimasi biaya penyediaan

layanan.

9 Memperoleh informasi yang handal dan

berguna untuk pengambilan keputusan

strategis.

Segi

Internal

10 Meningkatkan dan mempertahankan

fungsi proses bisnis.

11 Memperkecil biaya proses.

12 Memberikan kepatuhan terhadap

hukum eksternal, peraturan dan

kontrak.

13 Memberikan kepatuhan kepada

kebijakan internal.

14 Mengelola perubahan bisnis.

15 Meningkatkan dan mempertahankan

operasional dan produktifitas staf.

Segi

Pembelajaran

dan

Pertumbuhan

16 Mengelola produk dan inovasi bisnis.

17 Mendapatkan dan mempertahankan

orang-orang terampil dan termotivasi.

Tabel 2.2 IT Goals(ITGI,2007)

1 Menanggapi kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis.

2 Menanggapi kebutuhan tata kelola sejalan dengan board direction

3 Menjamin kepuasan end user dengan penawaran layanan dan tingkat

layanan.



II-27

4 Mengoptimalkan penggunaan informasi.

5 Menciptakan ketangkasan TI

6 Mendefinisikan bagaimana kebutuhan bisnis fungsional dan kontrol

dijabarkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien.

7 Mendapatkan dan memperoleh sistem aplikasi yang terstandarisasi dan

terintegrasi.

8 Mendapatkan dan memperoleh infrastruktur TI yang terstandarisasi dan

terintegrasi.

9 Mendapatkan dan mempertahankan kemampuan TI yang merespon ke

strategi TI.

10 Menjamin saling kepuasan hubungan pihak ketiga.

11 Memastikan integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis.

12 Menjamin transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, keuntungan,

strategi, kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.

13 Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi.

14 Memperhitungkan dan melindungi semua aset IT

15 Mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI.

16 Pengurangan solusi dan dan kecacatan layanan pengiriman dan

pengulangan kerja.

17 Melindungi pencapaian tujuan TI.

18 Membangun kejelasan dampak bisnis risiko untuk tujuan dan sumber

daya TI.

19 Memastikan bahwa informasi penting dan rahasia tidak dapat dimiliki

oleh orang-orang yang tidak memiliki akses kesana.

20 Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi

dapat dipercaya

21 Memastikan layanan-layanan dan infrastruktur TI bisa resist dan

merecover dari kegagalan karena error, serangan yang disengaja atau

bencana.

22 Memastikan dampak bisnis minimum dalam hal terjadinya gangguan

atau perubahan TI.
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23 Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan.

24 Meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusinya untuk profitabilitas

bisnis..

25 Menyediakan proyek tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi

kualitas standar.

26 Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pengolahan.

27 Memastikan kepatuhan TI dengan hukum,regulasi dan kontrak.

28 Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas pelayanan yang efisien,

perbaikan terus menerus dan kesiapan untuk perubahan di masa depan.

Adapun hubungan antara business goals dan IT Goals adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Hubungan Business Goals dan IT Goals(ITGI,2007)

Segi Finansial

1 Menciptakan

pengembalian investasi

yang baik dari investasi

TI yang mungkin.

24

3 Meningkatkan

transparansi dan tata

kelola perusahaan.

2 18

Segi pelanggan

4 Meningkatkan

pelayanan dan orientasi

pelanggan.

3 23

5 Menawarkan

pelayanan-pelayanan

dan produk yang

kompetitif.

5 24

6 Membangun

ketersediaan

kelangsungan

pelayanan.

10 16 22 3

7 Menciptakan

ketanggapan dalam

merespon perubahan

kebutuhan bisnis.

1 5 25

8 Mencapai optimasi

biaya penyediaan

78 10 24
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layanan.

9 Memperoleh informasi

yang handal dan

berguna untuk

pengambilan keputusan

strategis.

2 4 12 20 26

Segi Internal

10 Meningkatkan dan

mempertahankan fungsi

proses bisnis.

6 7 11

11 Memperkecil biaya

proses.

7 8 13 15 24

12 Memberikan kepatuhan

terhadap hukum

eksternal, peraturan dan

kontrak.

2 19 20 21 22 26 27

13 Memberikan kepatuhan

kepada kebijakan

internal.

2 13

15 Meningkatkan dan

mempertahankan

operasional dan

produktifitas staf.

7 8 11 13

Segi

Pembelajaran

dan

Pertumbuhan

16 Mengelola produk dan

inovasi bisnis.

5 25 28

17 Mendapatkan dan

mempertahankan

orang-orang terampil

dan termotivasi.

9

Tabel 2.4 Proses TI berdasarkan IT Goals(ITGI,2007)

1 Menanggapi kebutuhan bisnis sejalan dengan

strategi bisnis.

PO1 PO2 PO4 PO10 AI1

2 Menanggapi kebutuhan tata kelola sejalan

dengan board direction

PO1 PO4 PO10 ME1 ME4

3 Menjamin kepuasan end user dengan

penawaran layanan dan tingkat layanan.

PO8 AI4 DS1 DS2 DS7

4 Mengoptimalkan penggunaan informasi. PO2 DS11

5 Menciptakan ketangkasan TI PO2 PO4 PO7 AI3
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6 Mendefinisikan bagaimana kebutuhan bisnis

fungsional dan kontrol dijabarkan dalam

solusi otomatis yang efektif dan efisien.

AI1 AI2 AI6

7 Mendapatkan dan memperoleh sistem aplikasi

yang terstandarisasi dan terintegrasi.

PO3 AI2 AI5

8 Mendapatkan dan memperoleh infrastruktur

TI yang terstandarisasi dan terintegrasi.

AI3 AI5

9 Mendapatkan dan mempertahankan

kemampuan TI yang merespon ke strategi TI.

PO7 AI5

10 Menjamin saling kepuasan hubungan pihak

ketiga.

DS2

11 Memastikan integrasi aplikasi ke dalam

proses bisnis.

PO2 AI4 AI7

12 Menjamin transparansi dan pemahaman

tentang biaya TI, keuntungan, strategi,

kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.

PO5 PO6 DS1 DS2 DS6

13 Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi

dan solusi teknologi.

PO6 AI4 AI7 DS7 DS8

14 Memperhitungkan dan melindungi semua aset

IT

PO9 DS5 DS9 DS12 ME2

15 Mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya,

dan kemampuan TI.

PO3 AI3 DS3 DS7 DS9

16 Pengurangan solusi dan dan kecacatan

layanan pengiriman dan pengulangan kerja.

PO8 AI4 AI6 AI7 DS10

17 Melindungi pencapaian tujuan TI. PO9 DS10 ME2

18 Membangun kejelasan dampak bisnis risiko

untuk tujuan dan sumber daya TI.

PO9

19 Memastikan bahwa informasi penting dan

rahasia tidak dapat dimiliki oleh orang-orang

yang tidak memiliki akses kesana.

PO6 DS5 DS11 DS12

20 Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis

dan pertukaran informasi dapat dipercaya

PO6 AI7 DS5

21 Memastikan layanan-layanan dan

infrastruktur TI bisa resist dan merecover dari

kegagalan karena error, serangan yang

disengaja atau bencana.

PO6 AI7 DS4 DS5 DS12

22 Memastikan dampak bisnis minimum dalam

hal terjadinya gangguan atau perubahan TI.

PO6 AI6 DS4 DS12
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23 Memastikan layanan TI tersedia sesuai

kebutuhan.

DS3 DS4 DS8 DS13

24 Meningkatkan efisiensi biaya TI dan

kontribusinya untuk profitabilitas bisnis..

PO5 DS6

25 Menyediakan proyek tepat waktu sesuai

anggaran dan memenuhi kualitas standar.

PO8 PO10

26 Menjaga integritas informasi dan infrastruktur

pengolahan.

AI6 DS5

27 Memastikan kepatuhan TI dengan

hukum,regulasi dan kontrak.

DS11 ME2 ME3 ME4

28 Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas

pelayanan yang efisien, perbaikan terus

menerus dan kesiapan untuk perubahan di

masa depan.

PO5 DS6 ME1 ME4


