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1. Pendahuluan  

Seiring dengan perkembangan persaingan perusahaan yang semakin ketat, 

suatu perusahaan maupun institusi dituntut untuk terus memperbaiki atau 

mengevaluasi strategi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Melakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia dalam suatu perusahaan 

merupakan salah strategi untuk mengetahui efektif atau tidaknya manajemen 

sumber daya manusia. Penilaian atau pengukuran kinerja juga merupakan salah 

satu faktor penting dalam perusahaan, karena selain berfungsi menilai 

keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengevaluasi manajemen dalam periode waktu tertentu [1].  

Penilaian atau pengukuran suatu perusahaan yang sering terjadi adalah 

hanya melihat dari aspek keuangan sehingga penilaian kinerja perusahaan hanya 

dilihat dari seberapa besar pendapatan perusahaan atau keuntungan perusahaaan 

tanpa melihat segi lainnya. Padahal sudah seharusnya penilaian kinerja dilakukan 

dalam segi finansial dan nonfinansial seperti tata kelola TI yang merupakan 

bagian dari perusahaan atau instansi.   

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan 

PM) Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Salatiga. BPPT & PM Kota Salatiga sebagai tempat Penyelenggara 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 

perizinan yang proses pengelolaannnya mulai dari tahap permohonan sampai 

tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat sedangkan 

kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang 

pengelolaannya terintegrasi dengan BKPM dan PDPPM menggunakan SPIPISE.  

SPIPISE adalah singkatan dari Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik merupakan sistem elektronik pelayanan perizinan dan 

non-perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementrian/lembaga 

pemerintah. Secara umum SPIPISE terdiri dari 3 user yaitu Investor, Departemen 

Teknis dan Dinas terkait dengan batasan akses tertentu. Sebagai portal perizinan 

modal, sangat penting untuk mengetahui kinerja layanan dari setiap bagian 

SPIPISE.   

Guna menjalankan berbagai fungsi TI yang berada di dinas BPPT & PM 

kota salatiga diperlukan manajemen sumber daya manusia yang mumpuni guna 

menunjang tercapainya tujuan dan fungsi instansi. Sebagai bagian dari 

pemerintahan, dinas BPPT & PM bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Kota 

Salatiga dalam menentukan personel atau staff yang bekerja di dinas BPPT & PM. 

Hal tersebut tentunya memerlukan berbagai proses analisa kebutuhan sumber daya 

manusia dan analisa kemampuan sumber daya manusia yang sesuai.  

COBIT 5 merupakan suatu metode terapan yang menyediakan seperangkat 

praktek yang dapat diterima pada umumnya dan dapat membantu para eksekutif 

meningkatkan nilai dan mengurangi resiko. Sub domain APO07 pada COBIT 5 



 

didasari oleh analisis dan harmonisasi dari standar teknologi informasi dan 

praktek terbaik (best practices) yang ada dalam melakukan tata kelola sumber 

daya manusia. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dinas BPPT & 

PM dalam mengoptimalkan sumber daya manusia maka pada penelitian akan 

dilakukan pengukuran tingka kemampuan kelola sumber daya manusia pada dinas 

BPPT & PM dengan menggunakan framework COBIT 5 sub domain APO07.  

.  

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitin ini adalah penelitian 

dengan judul “Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan 

Kerangka Keja COBIT 5 (Studi Kasus PT. PDA Net Kota Cirebon)”, dimana 

penelitian tersebut melakukan pengukuran tingkat kemampuan tata kelola di 

PT.PDA Net menggunakan COBIT 5 [2]. Penelitian terdahulu lainnya adalah 

penelitian dengan judul “Evaluias Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sistem 

Pendidikan Jarak jauh Menggunakan Framwork COBIT 5 (Studi Kasus: Sekolah 

Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)” [3]. Pada penelitian 

tersebut dilakukan pengkajian capabilty level pada BAI07 COBIT 5 pada Sistem 

Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisa COBIT 5 Sebagai Alat Pengukur Kinerja pada BPPT & PM Kota 

Salatiga”. Ada kesamaan antara penelitian terdahulu dan  penelitian sekarang 

yaitu dengan menggunakan COBIT 5. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

sekarang untuk menganalisa apakah SI/TI yang digunakan pada BPPT & PM 

Kota Salatiga sudah dapat mencapai visi dan misi dari instansi pemerintah 

tersebut. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap 

usaha, sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya 

[4]. Definisi sumber daya manusia diartikan sebagai faktor yang penting bagi 

setiap usaha, sumber daya manusia berkualitas menentukan kejayaan atau 

kegagalan dalam persaingan [5]. Pengukuran kinerja merupakan instrumen di 

dalam manajemen pencapaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia secara 

berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara 

terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Manajemen 

sumber daya manusia merupakan bagian dari perusahaan ataupun instansi yang 

memiliki fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial meliputi 

perencencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Sementara 

fungsi operasional meliputi pengadaan, pegembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja [6]. 

SPIPISE berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non-

perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementrian/lembaga pemerintah non 



 

departemen yang memiliki kewenangan perizinan ana non-perizinan, PDPPM, 

dan PDKPM yang merupakan piranti lunak berbasis situs (website) yang 

merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan dan non-perizinan 

penanaman modal di Indonesia. 

 

 
Gambar 1 Mekanisme SPIPISE 

Gambar 1 merupakan skema kerja SPIPISe yang terdiri dari beberapa 

komponen yaitu Departemen Teknis, Dinas, dan Investor serta Portal SPIPISE 

berserta mekanisme kerja masing-masing komponen didalamnya. 

Control Objectives For Information and Related Technologi (COBIT) 

merupakan suatu metode dalam penerapan IT Governance menggunakan beberapa 

kontrol objective dalam pelaksanaan audit. Secara lebih spesifik COBIT 

diperuntukkan bagi audit Sistem Informasi yang diterapkan pada sebuah 

organisasi. COBIT juga berupa dokumentasi serta panduan yang dalam IT 

governance untuk membantu auditor, manajemen, dan user dalam menjembatani 

gap atau pemisah antara resiko bisnis, kontrol, dan teknis. Hal-hal yang berkaitan 

dengan COBIT dapat diakses melalui http://www.isaca.org.  Versi COBIT sendiri 

diawali pada tahun 1996 dan terus mengalami perkembangan mengikuti 

kebutuhan stakeholder dan jangkauan atau scope audit terhadap sistem informasi 

secara lebih luas. COBIT versi terbaru adalah COBIT 5.0 yang dirilis pada tahun 

2012. 

 

 

Secara umum terdapat 5 prinsip COBIT yaitu : 

1) Meeting stakeholder needs. 

2) Covering the enterprise end-to-end. 

3) Applying a single integrated framework. 

4) Enabling a holistic approach. 

5) Separating governance from management 

 



 

 
 

Gambar 2 Prnsip Dasar COBIT 5 [7] 

 

COBIT 5 dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencakup 

penjelasan rinci dan termasuk panduan secara luas dna bertujuan sebagai tata 

kelolah dan manajemen perusahaan atau instansi, yang termasuk dalam lima 

domain pada COBIT 5 adalah : 

1) Evaluate, direct, and monitoring (EDM). 

2) Align, Plan, and Organise (APO). 

3) Build, Acquire, and Implement (BAI). 

4) Deliver, Service, and Support (DSS). 

5) Monitor, Evaluate, and Assess (MEA). 



 

 
Gambar 3 Domain Tata Kelola dan Manajemen COBIT 5 [7] 

Domain APO (Align, Plan, and Organise) merupakan domain yang mengkaji 

tentang strategi, taktik, dan mengidentifikasi kekhawataran IT agar dapat berkontribusi 

pada pencapaian tujuan bisnis. Secara keseluruhan APO teridiri dari 13 subdomain (APO 

01 – APO 13).  Proses APO07 terdiri dari 6 key management practice yaitu APO07.01 

(Maintain Adequete and Appropriate Staffing), APO07.02 (Identify Key IT Personel), 

APO07.03 (Maintain the Skills and Competencies of Personnel), APO07.04 (Evaluate 

Employee Job Performance), APO07.05 (Plan and Track the Usage of IT and Business 

Human Recources), APO07.06 (Manage Contract Staff) [9]. 

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penilitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi berdasarkan standar 

COBIT. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari hasil kuesioner dan observasi mengenai tingkat kemampuan tata 

kelola dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian kuantitatif ini digunakan 

sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai kinerja teknologi informasi 

yang sedang berjalan, yang kemudian dihubungan dengan teori yang ada dalam 

framework COBIT 5. Tahap dalam penelitian ini dapat dilihat melalui flowchart 

berikut : 



 

  

Gambar 2. Flowchart Tahap Penelitian [2] 

Pada tahap persiapan ini terdiri dari proses identifikasi masalah, perumusan 

masalah dan tujuan penelitian, serta studi literatur. Identifikasi masalah sendiri 

merupakan proses awal dalam memulai penelitian, yang merupakan proses untuk 

mengetahui, mendeteksi, dan menjelaskan aspek-aspek permasalahan yang 

muncul dan berkaitan dengan judul penelitian, identifikasi masalah merupakan 

aktifitas observasi yang dilakukan peneliti tentang proses pelaksanaan TI di BPPT 

& PM Kota Salatiga. Proses yang kedua adalah perumusan masalah dan tujuan 

penelitian, proses ini bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian agar 

maksud penelitian lebih terfokus dan memberikan arahan maksud atau tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian, hasil dari perumusan masalah merupakan input 

untuk proses selanjutnya yaitu studi literatur. Selanjutnya proses studi literatur 

merupakan proses mereview bahan-bahan untuk dijadikan acuan atau dasar dalam 

melakukan penelitian, aktifitas yang termasuk dalam proses studi literatur adalah 

studi kepustakaan terkait penelitian baik, tentang COBIT, hasil penelitian yang 

relevan serta persiapan dokumen pendukung lainnya sebelum masuk ke tahapan 

selanjutnya. 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan, tahap ini terdiri dari proses pengumpulan 

data, mapping IT goals, dan pengolahan data. Proses pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi dan 

wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan mengacu pada dokumen 



 

pendukung APO07.  Mapping IT goals merupakan proses pemetaan tujuan IT 

apakah sudah selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. proses terakhir dari tahap 

pelaksanaan adalah proses pengolahan data dimana pada proses ini 

menggabungkan hasil pengumpulan data dengan pemetaan terhadap tujuan bisnis 

untuk kemudian dianalisis tingkat kinerja tata kelola TI di BPPT & PM Kota 

Salatiga dan proses analisis ini merupakan bagian dari tahap yang terakhir 

sebelum melakukan rekomendasi terhadap hasil temuan yaitu tingkat kemampuan 

tata kelola TI. Rekomendasi diberikan agar dapat membantu meningkatkan 

kinerja TI di BPPT & PM Kota Salatiga kedepannya. Proses terakhir yaitu 

membuat kesimpulan atas apa yang telah diteliti yaitu mengenai Pengukuran 

kinerja tata kelola TI BPPT & PM Kota Salatiga menggunakan kerangka kerja 

COBIT 5 [2]. 
 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pengukuran tata kelola TI domain APO07 dimulai dengan melakukan 

identifikasi diagram RACI untuk mengidentifikasi peran-peran terkait yang 

terdapat dalam struktur organisasi pada dinas BPPT & PM kota Salatiga sehingga 

sesuai.  

 
Gambar 4 Diagram RACI APO07 [10] 

Gambar 4 merupakan diagram RACI pada domain APO07 tentang manajemen 

sumber daya manusia. Berdasarkan diagram RACI di atas dan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan dinas BPPT & PM terkait fungsi dan tanggung jawab jabatan setiap 

personel maka yang ada dalam proses ini adalah Kepala Badan, Kasubag Perencanaan, 

Kabid Pelayanan, dan Kabid Komunikasi dan Informatika. 



 

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan tingkat kapabilitas pada setiap 

subdomain APO07 dengan menggunakan perhitungan Gutman berdsarkan kuesioner 

yang diberikan kepada setiap responden. Hasil perhitungan Capaility Level adalah 

sebagai berikut.  
 

Tabel 1 Capability Level APO07.01 

DOMAIN RESPONDEN 
LEVEL  

Capability 
0 1 2 3 4 5 

APO07.01 

R1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

R2 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 

R3 0.00 0.60 0.80 0.00 0.00 0.00 1.40 

R4 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

  

Rata-Rata Capability Level 1.00 
 

Tabel 1 merupakan hasil perhitungan capability level domain APO07.01. Nilai 

capabilty level R1 adalah 1.00, R2 adalah 0.60, R3 adalah 1.40, dan R4 adalah 1.00. 

Secara keseluruhan, nilai rata-rata capability level pada domain APO07.01 adalah 1.00. 

 
Tabel 2 Capability Level APO07.02 

DOMAIN RESPONDEN 
LEVEL  

Capability 
0 1 2 3 4 5 

APO07.02 

R1 0.00 0.33 0.66 0.00 0.00 0.00 0.99 

R2 0.00 0.33 0.66 0.00 0.00 0.00 0.99 

R3 0.00 0.33 0.66 0.00 0.00 0.00 0.99 

R4 0.00 0.33 0.66 0.00 0.00 0.00 0.99 

  

Rata-Rata Capability Level 0.99 
Tabel 2 merupakan hasil perhitungan capability level domain APO07.02. Nilai 

capabilty level R1 adalah 0.99, R2 adalah 0.99, R3 adalah 0.99, dan R4 adalah 0.99. 

Secara keseluruhan, nilai rata-rata capability level pada domain APO07.02 adalah 0.99. 

 
Tabel 3 Capability Level APO07.03 

DOMAIN RESPONDEN 
LEVEL  

Capability 
0 1 2 3 4 5 

APO07.03 

R1 0.00 0.84 0.28 0.00 0.00 0.00 1.12 

R2 0.00 0.84 0.56 0.00 0.00 0.00 1.40 

R3 0.00 0.84 0.28 0.00 0.00 0.00 1.12 

R4 0.00 0.84 0.56 0.00 0.00 0.00 1.40 

  

Rata-Rata Capability Level 1.26 
 

Tabel 3 merupakan hasil perhitungan capability level domain APO07.03. Nilai 

capabilty level R1 adalah 1.12, R2 adalah 1.40, R3 adalah 1.12, dan R4 adalah 1.40. 

Secara keseluruhan, nilai rata-rata capability level pada domain APO07.03 adalah 1.26. 

 



 

Tabel 4 Capability Level APO07.04 

DOMAIN RESPONDEN 
LEVEL  

Capability 
0 1 2 3 4 5 

APO07.04 

R1 0.00 0.56 1.40 0.00 0.00 0.00 1.96 

R2 0.00 0.56 1.40 0.00 0.00 0.00 1.96 

R3 0.00 0.56 1.40 0.00 0.00 0.00 1.96 

R4 0.00 0.56 1.40 0.00 0.00 0.00 1.96 

  

Rata-Rata Capability Level 1.96 
 

Tabel 4 merupakan hasil perhitungan capability level domain APO07.04. Nilai 

capabilty level R1 adalah 1.96, R2 adalah 1.96, R3 adalah 1.99, dan R4 adalah 1.96. 

Secara keseluruhan, nilai rata-rata capability level pada domain APO07.04 adalah 1.96. 

 
Tabel 5 Capability Level APO07.05 

DOMAIN RESPONDEN 
LEVEL  

Capability 
0 1 2 3 4 5 

APO07.05 

R1 0.00 0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 1.75 

R2 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

R3 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

R4 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

  

Rata-Rata Capability Level 1.94 
 

Tabel 5 merupakan hasil perhitungan capability level domain APO07.05. Nilai 

capabilty level R1 adalah 1.75, R2 adalah 2.00, R3 adalah 2.00, dan R4 adalah 2.00. 

Secara keseluruhan, nilai rata-rata capability level pada domain APO07.05 adalah 1.94. 

 
Tabel 6 Capability Level APO07.06 

DOMAIN RESPONDEN 
LEVEL  

Capability 
0 1 2 3 4 5 

APO07.06 

R1 0.00 0.48 1.20 0.00 0.00 0.00 1.68 

R2 0.00 0.48 1.20 0.00 0.00 0.00 1.68 

R3 0.00 0.48 1.20 0.00 0.00 0.00 1.68 

R4 0.00 0.48 1.20 0.00 0.00 0.00 1.68 

  

Rata-Rata Capability Level 1.68 
 

Tabel 6 merupakan hasil perhitungan capability level domain APO07.06. Nilai 

capabilty level R1 adalah 1.68, R2 adalah 1.68, R3 adalah 1.68, dan R4 adalah 1.68. 

Secara keseluruhan, nilai rata-rata capability level pada domain APO07.06 adalah 1.68.  

Interpretasi data nilai capability level domain APO07 saat ini, nilai yang 

diharapkan dan level maksimal secara keseluruhan adalah sebagai berikut.  

 

 

 



 

Tabel 7 Capability Level APO07 

Domain 
Capability 

Level 

Target 

Capability 
Maksimum  

APO07.01 1.00 4 5 

APO07.02 0.99 4 5 

APO07.03 1.26 4 5 

APO07.04 1.96 4 5 

APO07.05 1.94 4 5 

APO07.06 1.68 4 5 

 

 
Gambar 5 Diagram APO07 

Hasil perhitungan capability level menunjukan tingkat kemampuan saat ini 

(current capability) dinas BPPT & PM dalam mengelola sumber daya TI. Hasil 

perhitungan kemampuan saat ini (as is) sangat berbeda dengan nilai yang diharapkan (to 

be) sehinga terdapat gap. Analisa gap pada pengelolan sumber daya manusia TI adalah 

sebagai berikut.   

 
Tabel 8 Analisa APO07 

Proses Temuan GAP 

APO07.01 

Kelayakan Staff 
 Belum adanya evaluasi staff TI yang dilakukan oleh dinas 

BPPT & PM. 

 Belum adanya perencanaan, monitoring terhadap persayaratan 

kepegawaian yang dilakukan oleh dinas BPPT & PM. 

 Tidak adanya pengaturan sumber daya yang fleksibel guna 

mendukung perubahan yang terjadi pada TI dinas BPPT & 

PM. 

APO07.02 

Identifikasi 

Personal Kunci 

 Belum adanya knowledge sharing yang disediakan dinas 

BPPT & PM  

 Belum adanya Staff TI cadangan pada dinas BPPT & PM. 



 

TI 

APO07.03 

Menjaga 

Keahlian dan 

Kompetensi 

Personil 

 Belum adanya identifikasi kesenjangan antara keterampilan 

yang dibutuhkan dengan keterampilan yang tersedia pada 

dinas BPPT & PM. 

 Terdapat pelatihan dan pengembangan keahlian dari setiap 

personil pada dinas BPPT & PM. 

APO07.04 

Evaluasi Kinerja 

Tenanga Kerja 

 Adanya penghargaan pegawai berprestasi yang dilakukan oleh 

badan kepegawaian kota Salatiga. 

 Tidak adanya perbandingan hasil evaluasi staff secara 

menyeluruh. 

APO07.05 

Merencanakan 

dan Menelusuri 

Pemanfaatan TI 

dan Pengelolaan 

SDM. 

 Belum adanya proses memahami kebutuhan SDM TI untuk 

masa yang akan datang pada dinas BPPT & PM. 

 

APO07.06 

Manajemen 

Konrak Pegawai 

TI 

 Sebagai bagian dari pemerintahan prosedur kontrak kerja 

kepegawaian dilakukan oleh badan kepegawaian kota 

Salatiga. 

 Perencanaan pengembangan TI dengan pihak ketiga dilakukan 

oleh dinas pusat sehingga secara keselurahan dinas BPPT & 

PM hanya mengikuti kebijakan yang ada. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai capability level dan analisa gap pada domain 

APO07 diatas maka terdapat beberapa rekomendasi yang disarankan untuk dinas BPPT & 

PM yaitu : 

 

1) APO07.01 (Kelayakan Staff) 

Proses APO07.01 memiliki nilai capability level 1 namun masih berada jauh dari 

nilai yang ditargetkan. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada proses 

APO07.01 adalah perlu dilakukannya evaluasi staff secara berkala oleh dinas 

BPPT & PM, diperlukan adanya perencanaan, monitoring terhadap persyaratan 

kepegawaian sehingga terciptanya pengaturan sumber daya yang fleksibel guna 

mendukung perubahan yang terjadi di dinas BPPT & PM kota Salatiga.   

2) APO07.02 (Identifikasi Personal Kunci TI) 

Proses APO07.02 memiliki nilai capability level 0.99 dan masih sangat jauh dari 

nilai yang ditergetkan. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada proses 

APO07.02 adalah diperlukan adanya dokumentasi untuk setiap proses kerja dan 

knowledge sharing antar staff sebagai bagian dari skema pelatihan pada dinas 

BPPT & PM Salatiga.  

3) APO07.03 (Menjaga Keahlian dan Kompetensi Staff) 

Proses APO07.03 memiliki nilai capability level 1.26 dan masih sangat jauh dari 

nilai yang ditargetkan. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada proses 

APO07.03 adalah diperlukan identifikasi kesenjangan antara keterampilan yang 

dibutuhkan dengan keterampilan yang tersedia pada saat ini, hasil dari 

identifikasi keterampilan dapat menjadi input pada rencana pelatihan dan 

pengembangan keterampilan staff BPPT & PM kota Salatiga. 

4) APO07.04 (Evaluasi Kinerja Tenaga Kerja) 



 

Proses APO07.04 memiliki nilai capabilityu level 1.96 yang berada dibawah dari 

nilai yang diharapkan. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada proses 

APO07.04 adalah diperlukan adanya evaluasi secara menyeluruh pada staff dan 

sebagai bagian kerjasama antara dinas BPPT & PM Salatiga dengan Badan 

Kepegawaian Kota Salatiga. 

5) APO07.05 (Merencanakan dan Menelusuri Pemanfaatan TI dan Sumber Daya) 

Proses APO07.5 memiliki nilai capability level 1.94 yang berada dibawah dari 

nilai yang diharapkan. Beberapa perbaikan yang diperlukan  pada proses 

APO07.05 adalah perlu adanya analisa kebutuhan SDM dinas BPPT & PM untuk 

masa yang akan datang guna menunjang tercapainya fungsi dan tujuan dinas 

BPPT & PM kota Salatiga.   

6) APO07.06 (Manajemen Kontrak Pegawai) 

Proses APO07.06 memiliki nilai capabiliy level 1.68 atau berada di bawa dari 

nilai yang diharapkan. Beberapa perbaikan pada level ini adalah diperlukan 

adanya sistem pelaporan mengenai kebutuhan dan kinerja staff antara dinas 

BPPT & PM kota Salatiga dengan Badan Kepegawaian Kota Salatiga sebagai 

bagian dari manajemen sumber daya manusia di dinas BPPT & PM.  

 

5. Kesimpulan 

 

Hasil pengukuran pada domain APO07 yang terdiri 6 management practice 

diperoleh hasil sebagai berikut nilai capability level pada APO07.01  adalah 1.00, nilai 

capability level pada APO07.02 adalah 0.99, nilai capability level pada APO07.03 adalah 

1.26, nilai capability level pada APO07.04 adalah 1.96, nilai capability level pada 

APO07.05 adalah 1.94 dan nilai capability level pada APO07.06 adalah 1.68. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan tata kelola 

sumber daya TI pada dinas BPPT & PM kota Salatiga perlu adanya perbaikan agar fungsi 

dan tujuan dinas BPPT & PM kota Salatiga dapat tercapai.  
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