
 
 

Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka 

COBIT 4.1 Pada Lembaga Pemerintah (Studi Kasus : Pemerintah 

Kota Salatiga) 

 

 

Artikel Ilmiah 

 

DiaKomputer 

 

Halaman Ju 

 

 

DOleh: 

Axelon Samuel Renyaan (682007077) 

Johan Tambotoh, SE., MTI. 

 

 

Program Studi Sistem Informatika 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga 

Mei 2013     





i 
 



ii 
 

 



iii 
 

 





iii 





1 
 

Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka 

COBIT 4.1 Pada Lembaga Pemerintah (Studi Kasus : Pemerintah 

Kota Salatiga) 

 
1)Axelon Samuel Renyaan, 2)Johan J.C. Tambotoh 

 
Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 
Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia 

Email: 1)axelrenyaan@yahoo.co.id, 2)johan.tambotoh@staff.uksw.edu 
 

Abstract 
Implementation of Information Technology Governance in Salatiga Government 
discrepancies may occur between execution and planning. The gap was a bottleneck in the 
realization of the perfection of Information Technology Governance. It is therefore necessary 
governance structured from planning to implementation. This study presents an analysis on 
government IT Governance in Salatiga using Control Objective for Information and related 
Technology (COBIT) Maturity Model to examine the level of maturity or readiness of the 
government in the management of information technology in terms of perencanaanya, and 
produces an output in the form of the recommendation of the analysis of gaps that can be 
implemented by IT Governance planning mature. 
Key words : IT Governance, Control Objective for Information and related Technology 
 

Abstrak 
Implementasi tata kelola TI di Pemerintah Kota Salatiga memungkinkan terjadi 
ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perencanaannya. Kesenjangan itu menjadi hambatan 
dalam mewujudkan kesempurnaan tata kelola TI. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola yang 
terstruktur dengan baik mulai dari perencanaan sampai penerapannya. Penelitian ini 
menyajikan analisis Tata Kelola TI di Pemerintah Kota Salatiga menggunakan Model 
Kematangan Control Objective for Information and related Technology (COBIT) untuk 
memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan pemerintah dalam pengelolaan teknologi 
informasi yang ditinjau dari perencanaanya, dan menghasilkan output berupa hasil 
rekomendasi dari analisa kesenjangan yang terjadi sehingga Tata Kelola TI dapat 
diimplementasikan berdasarkan perencanaan yang matang. 
Kata kunci : Tata Kelola TI, Control Objective for Information and related Technology 
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1. Pendahuluan 

 
Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka pelayanan publik 

memerlukan Good Governance atau tata kelola yang baik, terutama terkait dengan 
jaminan pelayanan yang transparan, efisien serta efektif. Dewasa ini, pemanfaatan 
Teknologi Informasi (TI) oleh institusi pemerintahan, khususnya di tingkat 
Kabupaten/Kota semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan TI. Kondisi yang 
demikian dapat membuka peluang bagi terlaksananya tata kelola yang baik. 
Penerapan TI sebagai instrumen pendukung dalam proses administrasi serta 
penyediaan informasi yang berguna bagi seluruh kalangan dapat meningkatkan 
kinerja pemerintahan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Hal ini untuk memastikan penggunaan TI yang benar-benar dapat 
mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi 
penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko merupakan dasar dibutuhkannya tata 
kelola TI atau IT Governance [1]. 
 Sejak tahun 2005, Pemerintah Kota Salatiga terus mengembangkan dan 
memanfaatkan TI dalam rangka integrasi berbagai sistem untuk pengelolaan data dan 
informasi serta layanan di setiap dinas ataupun badan dalam Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). Diperlukan kajian evaluatif untuk mengetahui kinerja TI yang telah 
berjalan selama ini sehingga membantu dalam pemecahan masalah melalui 
pengusulan suatu solusi atau rekomendasi yang mengarah pada pencapaian kondisi 
yang dicita-citakan. 

Salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja TI 
adalah menggunakan kerangka Control Objective for Information and related 
Technology (COBIT) 4.1 yang dikembangkan oleh IT Governance Institute (ITGI) 
[2]. Kerangka ini meliputi 4 domain utama yaitu domain Plan and Organise (PO) 
yang memberikan panduan atau arahan untuk memberikan solusi dan layanan , 
domain Acquire and Implement (AI) yang menyediakan solusi dan merubahnya 
menjadi sebuah layanan, domain Deliver and Support (DS) yang menerima solusi dan 
menjadikan solusi tersebut berguna bagi pengguna, dan domain Monitor and 
Evaluate (ME) yang memonitor seluruh proses dan memastikan arahan pimpinan 
agar diikuti. 

Melihat manfaat penerapan TI dalam terciptanya tata kelola yang baik maka 
dilakukan evaluasi tata kelola TI pada pemerintah Kota Salatiga yang menggunakan 
kerangka COBIT 4.1 pada sub-domain yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah 
Kota Salatiga. Hasil dari kajian evaluasi ini adalah gambaran kondisi tata kelola TI 
saat ini dan rekomendasi perbaikan ke depan sehingga tata kelola TI pada pemerintah 
Kota Salatiga menjadi lebih baik. 
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2. Tinjauan Pustaka 
 
 Penelitian terkait evaluasi tata kelola TI pada lembaga pemerintahan sudah 
pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan [2] 
yaitu “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Framework 
COBIT (Studi Kasus: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penelitian 
ini dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yang bertujuan untuk 
mengukur kinerja dan tata kelola TI yang saat ini penggunaannya terus meningkat di 
lingkungan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Pada penelitian ini evaluasi tata 
kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1, dimana penggunaannya dapat 
membantu manajemen mendefinisikan apa yang harus dikerjakan secara lebih detail. 
Fokus penelitian ini adalah memberikan panduan tata kelola TI bagi pemerintah 
Provinsi DI Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
tingkat kematangan tata kelola TI pada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berada di 
tingkat 3-Defined, yang berarti terdokumentasi dan dikomunikasikan. 
 Penelitian yang terkait evaluasi tata kelola TI juga dilakukan oleh Setiawan [3] 
yaitu “mengevaluasi penerapan TI di perguruan tinggi swasta Yogyakarta dengan 
menggunakan model COBIT Framework”. Pada penelitian ini juga digunakan 
kerangka COBIT 4.1 untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI pada 
perguruan tinggi tersebut. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi bagaimana tata 
kelola TI seharusnya dijalankan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat 
kematangan berada pada tingkat 3-Defined, yang berarti terdokumentasi dan 
dikomunikasikan. 
 Penelitian yang terkait tata kelola TI juga dilakukan oleh Hardika Kristia 
Williasta [4] yaitu “Analisis Tata Kelola TI di Kabupaten Semarang Menggunakan 
COBIT 4.1 Domain Plan and Organize Studi Kasus Bagian PDE Kabupaten 
Semarang” Pada penelitian ini juga digunakan kerangka COBIT 4.1 untuk memeriksa 
tingkat kematangan atau kesiapan pemerintah dalam pengelolaan teknologi informasi 
yang ditinjau dari perencanaanya, dan menghasilkan output berupa hasil rekomendasi 
dari analisa kesenjangan yang terjadi sehingga IT Governance dapat 
diimplementasikan berdasar perencanaan yang matang. 
 Hubungan tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ini 
adalah sama-sama menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 untuk mengukur tingkat 
kematangan tata kelola TI. Hal yang membedakan adalah pada penelitian pertama 
yang dilakukan Kurniawan [2], dilakukan penilaian kesadaran pada manajemen 
(management awareness) dan dihasilkan 60% yang menjadi dasar penentuan semua 
sub-domain (sebanyak 34) yang akan dinilai. Pada penelitian kedua tidak dilakukan 
penilaian kesadaran manajemen. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan penilaian 
kesadaran pada manajemen untuk menentukan sub-domain mana yang paling sesuai 
dilihat dari tingkat kebutuhan di pemerintah Kota Salatiga, bukan dari prosentase 
seperti pada penelitian pertama. Penekanan utama dalam penelitian ini adalah 
rekomendasi dan saran perbaikan setelah dilakukan analisa kesenjangan (gap 
analysis) antara kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan. 
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Tata Kelola Teknologi Informasi  
 Tata kelola TI merupakan proses pengelolaan yang dimulai dengan menentukan 
tujuan dari TI pada organisasi guna memberikan arahan awal. Selanjutnya secara 
berkelanjutan dari pengukuran kinerja dilakukan perbandingan dengan tujuan dan 
akhirnya mengarahkan kembali kepada aktifitas TI sejalan dengan yang seharusnya 
dilakukan. Tidak kalah pentingnya adalah melakukan perubahan tujuan apabila 
diperlukan. Berikut ini pada Gambar 1 merupakan kerangka kerja tata kelola TI yang 
disarikan dari kerangka ITGI [2].  

Gambar 1. Kerangka Kerja Tata Kelola TI [2] 

Menurut Surendro [4], tata kelola TI adalah upaya untuk menjamin 
pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi 
bisnis pada suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh dewan direksi, 
manajemen eksekutif dan juga manajemen TI. Beberapa definisi mengenai tata kelola 
TI menunjukkan perbedaan, namun pada dasarnya menyatakan kesamaan prinsip 
dalam definisinya, terutama terkait dengan perlunya keselarasan antara strategi bisnis 
dengan strategi penerapan TI. 
 

Kerangka COBIT 4.1 

Kerangka COBIT 4.1 yang disusun oleh ISACA (Information System Audit 
and Control Association) dan ITGI merupakan model tata kelola TI yang terdiri dari 
kumpulan proses-proses IT Best Practice, yang dapat diimplementasikan di semua 
level organisasi/perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen TI. 
Kerangka ini merupakan alat yang komprehensif untuk menciptakan adanya tata 
kelola TI di organisasi dengan mempertemukan kebutuhan beragam manajemen 
dengan menjembatani celah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-
masalah teknis TI. COBIT 4.1 menyediakan referensi best business practice yang 
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mencakup keseluruhan proses bisnis organisasi dan memaparkannya dalam struktur 
aktivitas-aktivitas logis yang dapat di kelola dan dikendalikan secara efektif [4]. 

Keterkaitan antara masing-masing 4 domain pada COBIT dapat digambarkan 
pada Gambar 2. Pada domain Plan and Organise (PO) memberikan panduan atau 
arahan untuk memberikan solusi (AI) dan layanan (DS), domain Acquire and 
Implement (AI) menyediakan solusi dan merubahnya menjadi sebuah layanan. 
Sedangkan domain Deliver and Support (DS) menerima solusi dan menjadikan solusi 
tersebut berguna bagi pengguna, serta domain Monitor and Evaluate (ME) 
memonitor seluruh proses dan memastikan arahan pimpinan agar diikuti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Domain COBIT dan Keterkaitannya [2] 

Model Kematangan Tata Kelola 

Model kematangan tata kelola berdasarkan COBIT 4.1 merupakan metode 
skoring yang memungkinkan organisasi untuk memberikan ranking bagi dirinya 
sendiri dengan memberikan penjelasan kepada manajer ataupun pimpinan mengenai 
proses TI dengan menunjukkan kelemahan manajemen yang ada dan menetapkan 
target yang sesuai. Alat bantu pengukuran ini menawarkan kemudahan untuk 
memahami bagaimana menentukan posisi saat ini (as-is) dan posisi masa depan (to-
be) serta memungkinkan organisasi untuk melakukan pembandingan pada dirinya 
sendiri berdasarkan praktik-praktik terbaik dan panduan standar [4]. Diskripsi dari 
masing-masing tingkat kematangan dari tingkat 0 (non-existent) sampai dengan 
tingkat 5 (optimised) dapat ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Model Kematangan COBIT [2] 

 
Model Kematangan Secara Umum 

Level 0 Tidak ada (Non-Existent), kurang lengkapnya setiap proses 
yang dikenal. Organisasi belum mengenal adanya isu atau 
masalah yang diarahkan. 



6 
 

Model Kematangan Secara Umum 

Level 1 Inisialisasi (Initial/Ad hoc), ada bukti bahwa organisasi telah 
mengenal isu atau masalah yang ada dan perlu diarahkan. 
Tetapi tidak ada proses standarisasi, tetapi sekurang-
kurangnya ada pendekatan khusus (adhoc) yang cenderung 
diterapkan pada individu atau dasar kasus demi kasus. 
Pendekatan terhadap keseluruhan manajemen tidak 
terorganisir. 

Level 2 Dapat diulang (Repeatable), proses telah berkembang pada 
tahap dimana prosedur yang sama diikuti oleh orang yang 
berbeda dalam menjalankan tugas yang sama, tetapi tidak 
ada pelatihan formal atau prosedur komunikasi standar. 
Tanggung jawab diserahkan kepada setiap individu. 
Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi 
sehingga seringkali terjadi kesalahan. 

Level 3 Ditetapkan (Defined), prosedur telah distandarisasi dan 
didokumentasikan serta dikomunikasikan melalui pelatihan. 
Akan tetapi implementasinya masih bergantung pada 
individu apakah mau mengikuti prosedur tersebut atau tidak. 
Prosedur dikembangkan sebagai bentuk formalisasi dari 
praktek yang ada. 

Level 4 Diatur (Managed and Measurable), sudah memungkinkan 
untuk memantau dan mengukur ketaatan pada prosedur 
sehingga dapat dengan mudah diambil tindakan apabila 
proses yang ada tidak berjalan secara efektif. Perbaikan 
proses dilakukan secara tetap dan memberikan praktek 
terbaik. Otomasi dan peralatan yang digunakan terbatas. 

Level 5 Dioptimaliasi (Optimised), proses telah disaring pada tingkat 
praktek terbaik berdasarkan pada hasil perbaikan yang terus-
menerus dan pengukuran model maturity dengan organisasi 
lain. TI digunakan dalam cara yang terintegrasi untuk 
mengotomasi arus kerja, menyediakan alat untuk 
meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat 
perusahaan/organisasi mudah beradaptasi. 

 
3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan bersifat deskriptif 
kualitatif berdasarkan tahapan-tahapan pengukuran tingkat kematangan dalam 
kerangka COBIT 4.1. Hasil temuan menggambarkan kondisi tata kelola TI yang 
terjadi pada pemerintah Kota Salatiga yang diukur menggunakan sub-domain yang 
telah ditentukan sebelumnya. Penentuan objek penelitian pada pemerintah Kota 
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Salatiga dilakukan berdasarkan Tabel RACI (Responsible, Accountable, Confirmed 
and/or Informed) yang ada pada COBIT 4.1. Penentuan Tabel RACI dilihat dari 
Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
maupun unit pendukung lainnya.  

Mendapatkan hasil penelitian berupa gambaran kondisi tata kelola TI serta 
rekomendasi perbaikan atas tata kelola TI pada pemerintah Kota Salatiga, maka 
penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap seperti pada Gambar 3 dibawah. Setiap 
tahapan terdiri dari masukan, proses, luaran dan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan mengolah data. Data primer berasal dari wawancara dan diskusi 
terkait sub-domain COBIT 4.1 yang dievaluasi dan data sekunder berasal dari 
dokumen-dokumen yang terkait penelitian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Tahapan Penelitian 

Tahap I 

 
Input:  
 Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja Pemkot 
Salatiga 

 Pertanyaan management 
awareness berdasarkan 
COBIT 4.1 

 
Proses: 
 Mempelajari struktur 

organisasi pengelola TI 
pada Pemkot Salatiga 

 Mengidentifikasi 
management awareness  

 Menentukan Tabel 
RACI 

 
Luaran: 
Sub-domain hasil 
management awareness 
 
Metode: 
 Kajian pustaka 
 Wawancara  

Tahap II 

 
Input:  
 Sub-domain hasil 

management 
awareness 

 
Proses: 
 Mengukur tingkat 

kematangan 
control objective 
pada setiap sub-
domain hasil 
management 
awarenes 

 
Luaran: 
Tingkat 
kematangan tiap 
sub-domain  
 
Metode: 
 Wawancara  
 Kerangka COBIT 

4.1 

Tahap III 

 
Input:  
 Tingkat 

kematangan 
tiap sub-
domain 

 
Proses: 
 Melakukan 

analisa 
kesenjangan 
(gap-analysis) 
dari kondisi 
saat ini serta 
kondisi yang 
diharapkan 

 Menyusun 
rekomendasi 
perbaikan tata 
kelola TI 
Pemkot 
Salatiga 
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Pada Tahap I dilakukan kajian terhadap struktur organisasi pemerintah Kota 
Salatiga untuk mempelajari dan mengetahui pengelola TI pada pemerintah Kota 
Salatiga. Struktur organisasi yang dipelajari adalah berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kota Salatiga. Penentuan pengelola TI pada tahap awal sangat diperlukan mengingat 
pada tahap awal ini akan dikaji tingkat kesadaran manajemen (management 
awareness) terhadap tatakelola TI. Pada tahap ini juga ditentukan Tabel RACI untuk 
melihat siapa yang melakukan (Responsible), siapa yang bertanggungjawab 
(Accountable), siapa yang akan memberikan masukan / konsultasi (Consulted) dan 
siapa yang akan diinformasikan (Informed) ketika pekerjaan selesai. Setelah 
menentukan SKPD atau unit mana yang akan dikaji terkait tingkat kesadaran 
manajemen TI, maka selanjutnya adalah melakukan identifikasi sub-domain mana 
yang paling sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan wawancara mendalam 
dengan pengelola TI untuk menentukan sub-domain mana yang sesuai dengan kajian 
evaluasi tata kelola TI. 

Pada Tahap II dilakukan pengukuran tingkat kematangan pada sub-domain 
yang telah dipilih pada Tahap I. Pengukuran tingkat kematangan pada sub-domain 
dilakukan berdasarkan wawancara pada narasumber yang telah ditentukan dengan 
Tabel RACI. Pengukuran dilakukan pada setiap control objective yang ada pada sub-
domain. Pengukuran menggunakan model kematangan COBIT 4.1 seperti pada 
Gambar 2 diatas. Untuk memenuhi kualitas evaluasi, maka setiap temuan pada 
control objective harus diikuti dengan bukti temuan, baru kemudian dikategorikan 
dalam tiap tingkat kematangan seperti pada Gambar 2 diatas. Hasil temuan pada 
Tahap II ini adalah kondisi saat ini dan resiko yang muncul ketika kondisi ini terjadi. 
Secara umum akan terlihat gambaran tingkat kematangan pada masing-masing sub-
domain dan domain berdasarkan COBIT 4.1. 

Pada Tahap III dilakukan analisa kesenjangan (gap analysis) berdasarkan 
temuan yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Pada penelitian ini ditetapkan 
target rekomendasi adalah pada level 4 (Managed & Measurable) seperti pada 
Gambar  yang memungkinkan untuk memantau mengukur ketaatan pada prosedur 
sehingga dapat dengan mudah diambil tindakan apabila proses yang ada tidak 
berjalan secara efektif. Perbaikan proses dilakukan secara tetap dan memberikan 
praktek terbaik. Otomasi dan peralatan yang digunakan terbatas. Untuk itu hasil dan 
luaran pada Tahap III adalah rekomendasi per control objective dari setiap sub-
domain yang telah dipilh pada saat identifikasi management awareness. 
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Tabel 2. Pemetaan 18 subdomain dalam 
COBIT 

IM
P

O
R

T
A

N
C

E
 IT Governance Focus Areas 

S
tr

at
eg

ic
 

A
li

gn
m

en
t 

V
al

u
e 

D
el

iv
er

y
 

R
es

or
ce

 
M

an
ag

em
en

t 

R
is

k
 

M
an

ag
em

en
t 

 

P
er

fo
rm

an
ce

 
M

ea
su

re
m

en
t 

Plan and Organise       
PO1Define a strategic IT plan H P S S S  
PO2 Define the information architecture L P S P S  
PO3 Determine technological direction M S  P S  
PO4 Define the IT process, organization 
and relationships 

L S  P P  

PO6 Communicate management aims and 
direction 

M P   P  

Acquire and Implement       
AI1 Identify automated solutions M P P S S  
AI2 Acquire and maintain application 
software 

M P P  S  

AI6 Manage changes H  P S   
Deliver and support       
DS1 Define and manage service levels M P P P  P 
DS2 Manage third-party services L  P S P S 
DS4 Ensure continuous services M S P S P S 
DS5Ensure systems security H    P  
DS8 Manage service desk and incidents L  P   S 
DS10 Manage problems M  P  S S 
DS11 Manage data H  P P P  
DS12 Manage the physical environment L   S P  
DS 13 Manage operations L   P   
Monotor and Evaluate       
ME4 Provide IT governance H P P P P P 
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Gambar 4. Target Tingkat Kematangan 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Identifikasi Responden 
 
Proses identifikasi responden pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari 
struktur organisasi pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan kajian terhadap Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja serta observasi di lapangan, ditemukan bahwa pengelola TI 
berada pada Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik – 
Bagian Hubungan Masyarakat – Asisten Administrasi - Sekretariat Daerah Kota 
Salatiga. Sebetulnya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan 
Pariwisata terdapat satu bidang yang terkait dengan TI yaitu Bidang Komunikasi dan 
Informatika. Hanya saja pada saat observasi awal ditemukan bahwa hingga saat ini 
fungsi pengelolaan TI pada pemerintah Kota Salatiga masih menjadi tanggungjawab 
Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik, Bagian 
Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Salatiga, maka sub bagian ini yang dipilih 
sebagai responden dalam menentukan management awareness. Hal ini dilakukan agar 
responden memahami betul terkait tingkat harapan dan kepentingan masing-masing 
proses TI yang ditujukan untuk pengelola TI. 
 
Management Awareness 
 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi terkait harapan dan kepentingan masing-masing 
proses TI yang dianggap paling penting dan sesuai berdasarkan kerangka COBIT 4.1. 
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Pembobotan dilakukan terhadap masing-masing sub-domain berdasarkan kerangka 
COBIT 4.1, yaitu 

 Untuk penilaian Sangat Tidak Penting diberikan nilai 1; 
 Untuk penilaian Tidak Penting diberikan nilai 2; 
 Untuk penilaian Sedikit Penting diberikan nilai 3; 
 Untuk penilaian Penting diberikan nilai 4; dan 
 Untuk peniliaian Sangat Penting diberikan nilai 5. 

 
Berdasarkan hasil identifikasi management awareness maka ditemukan bahwa 
terdapat 18 sub-domain yang masuk kategori Penting hingga Sangat Penting (skor 
diatas 4) yaitu PO1, PO2, PO3, PO4, PO6, AI1, AI2, AI6, DS1, DS2, DS4, DS5, 
DS8, DS10, DS11, DS12, DS13, dan ME4. Pengukuran tingkat kematangan untuk 
setiap sub-domain ini akan dilakukan berdasarkan control objective yang paling 
sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu pada saat mendesain pertanyaan, dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas sehingga yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan tingkat 
kebutuhan pemerintah Kota Salatiga. 
 
Tabel RACI 
 
Untuk memudahkan pengukuran tingkat kematangan maka perlu menentukan 
responden yang akan memberikan informasi mengenai penerapan tata kelola TI di 
lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan RACI seperti yang dideskripsikan 
dalam kerangka COBIT 4.1. 
 

Tabel 3. Tabel RACI Pemerintah Kota Salatiga 

 
Fungsional COBIT Fungsional Pemkot Salatiga 

Chief Executive Officer (CEO) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Chief Financial Officer (CFO) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 
Chief Information Officer Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan PDE 
Business Executives Asisten Administrasi 
Business Process Owner Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Head Operation Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan 

Rakyat 
Chief Architect Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan PDE 
Head Development Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan PDE 
Head IT Administration Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan PDE 
The Project Management Officer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Compliance, Audit, Risk and IT 
Security 

Inspektorat 
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 Tabel 4. Tabel RACI Pemerintah 
Kota Salatiga Pada Domain PO1 
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1 Mengaitkan tujuan bisnis 
dan tujuan TI 

C I A/R R C       

2 Mengidentifikasi 
ketergantungan kritikal 
dan kinerja saat ini 

C C R A/R C C C C C  C 

3 Membangun rencana 
strategis TI 

A C C R I C C C C I C 

4 Membangun rencana taktis 
TI 

C I  A C C C C C R I 

5 Analisa portofolio 
programa dan mengelola 
proyek dan portofolio 
layanan 

C I I A R R C R C C I 

 
R: Orang yang bertanggung jawab (responsible) 
A: Orang yang accountable 
C: Orang yang dapat member konsultasi 
I: Orang yang harus diimformasikan 
 



13 
 

Pengukuran Tingkat Kematangan dan Rekomendasi 
 

 
 

Gambar 5. Diagram tingkat kematangan PO 
 

 Melihat dari diagram diatas dapat dilihat bahwa PO1, PO2, PO3, PO4, dan 
PO6 berada pada level 1 yang berarti Initial/Ad hoc artinya Pihak Pemerintah Kota 
Salatiga belum mempunyai rencana taktis TI, belum ada doukumentasi, perencanaan 
kebutuhan hanya berdasarkan kebutuhan pada saat itu saja belum ada perencanaan 
jangka panjang, belum memiliki kerangka TI secara formal, belum ada kebijakan 
mengenai keamanan dan operasional IT.  
 Melihat dari temuan yang ada maka rekomendasi yang saya berikan adalah 
perlu disusun IT Tactical plan, harus ada dokumentasi dari setiap kegiatan, perlu 
dibuat prosedur formal sehingga perencanaan akan lebih terarah, diperlukan kerangka 
proses TI,  Membuat dan membakukan dokumen kebijakan yang mengatur tata kelola 
TI, termasuk keamanan TI di lingkungan Pemkot Salatiga. 
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Gambar 6. Diagram tingkat kematangan AI 

 

Melihat dari diagram diatas dapat dilihat bahwa AI1, AI2, dan AI6 berada 
pada level 1 yang berarti Initial/Ad hoc artinya Pihak Pemerintah Kota Salatiga sudah 
melakukan pendefinisian dan kebutuhan akan proses perawatan (maintenance), sudah 
dimengerti oleh PDE namun belum ada dokumen yang membuktikan, kontrol 
aplikasi dan avaiability nya diatur oleh pihak PDE sesuai kebutuhan aplikasi, dan 
tidak ada spesifikasi terhadap orang yang melakukan QA. 

Melihat dari temuan yang ada maka rekomendasi yang saya berikan adalah 
perlu melakukan pembagian tugas, dalam melakukan proses perawatan terhadap 
perangkat/sistem secara utuh, perlu dilakukan prose monitoring terhadap pengaturan / 
pengendalian aplikasi sistem yang dilakukan oleh PDE secara rutin, dan perlu 
menyiapkan tim khusus. 
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Gambar 7. Diagram tingkat kematangan DS 

 

Melihat dari diagram diatas dapat dilihat bahwa DS1, DS2, DS4, DS5, DS8, 
DS10, DS11, DS12 dan DS13 berada pada level 1 yang berarti Initial/Ad hoc artinya 
Pihak Pemerintah Kota Salatiga hanya mendefinisikan service secara tertulis, tidak 
ada orang khusus untuk mengatur dan mengkordinir rekanan yang ada pada PDE, 
proses backup dilakukan secara manual, tidak adanya proses enkripsi untuk 
melindungi data, tidak ada orang khusus untuk menangani pelayanan informasi, 
pembagian klasifikasi permasalahan yang dilakukan secara teknis, tidak ada prosedur 
dan kebijakan keamanan data, tidak ada aturan khusus untuk mengakses server, dan 
pengadan server dilakukan melalui pengadaan barang PDE.   

Melihat dari temuan yang ada maka rekomendasi yang saya berikan adalah 
mendefiniskan secara tertulis tentang layanan PDE, perlu dibentuk satu tim khusus 
yang mengatur dan mengkoordinir semua rekanan, membuat posedur backup data 
secara terstruktur dan berkala, membuat prosedur untuk melakukan enkripsi terhadap 
data – data penting dalam PDE, membentuk bagian service desk di PDE, membuat 
dan memperbaharui secara berkala pembagian atau pembedaan klasifikasi 
permasalahan yang ada, membuat dan memperbaharui secara berkala prosedur dan 
kebijakan yang mengatur masalah keamanan data, membuat log mengenai siapa saja 
yang mengakses ruang server tersebut, dan perlu membuat panduan operasional dan 
instruksi pengelolaan peralatan.    
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Gambar 8. Diagram tingkat kematangan ME 

 
Melihat dari diagram diatas dapat dilihat bahwa ME4 berada pada level 1 yang 

berarti Initial/Ad hoc artinya Pihak Pemerintah Kota Salatiga sudah melakukan 
rencana untuk perlindungan terhadap suatu aset yang ada tapi masih bersifat ad – hoc. 

Melihat dari temuan yang ada maka rekomendasi yang saya berikan adalah perlu 
adanya jaminan dari asuransi, terhadap asset IT yang ada. 

 
5. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kematangan pada 18 (delapan belas) 
sub-domain atau proses TI yang relevan dan penting maka ditemukan bahwa tata 
kelola TI pemerintah Kota Salatiga masih berada pada Level 1 (Initial/Adhoc) yang 
berarti bahwa pengelolaan TI masih bersifat terpisah dan belum menyatu dengan 
strategi organisasi, dimana hal ini terlihat dari belum dimilikinya Rencana Strategis 
TI atau Rencana Induk TI. Kondisi ini juga terjadi karena sebagian besar pengadaan 
atau investasi TI dilakukan secara parsial dan tidak didukung perencanaan yang 
matang.  

Maka pada rekomendasi diberikan target mencapai level 4 (Managed & 
Measurable) yaitu tahap di mana kegiatan dan standar  yang  ada  telah  diterapkan  
secara  formal  dan terintegrasi,  serta  terdapat  indikator  sebagai  pengukur 
kemajuan kinerja secara kuantitatif bagi pihak manajemen. Keberhasilan pemerintah 
Kota Salatiga untuk  mencapai target  tingkat  kematangan  dapat  ditentukan  dari  
hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian serta bagaimana 
melaksanakan rekomendasi yang diberikan. 
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