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1. Pendahuluan 

 

Dalam pelaksanaan organisasi, pemerintah maupun swasta membutuhkan 

fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen sangat berperan dalam 

melaksanakan fungsi pemerintah yang baik. Salah satunya adalah fungsi 

pengawasan yaitu memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas 

organisasi sudah terlaksana  sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya sudah sesuai atau belum. 

Ada 2 tipe pengawasan yaitu bersifat internal dan external. Pengawasan internal 

dilakukan oleh internal organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengawasan 

external dilakukan oleh pihak luar baik baik itu lembaga resmi seperti BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan), Inspektorat kota, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

maupun oleh masyarakat. 

Inspektorat Kota Salatiga merupakan lembaga pemerintahan ditingkat 

daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 

Salatiga. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat melaksanakan 

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada suatu OPD (Organisasi 

Perangka Daerah) di Kota Salatiga. Dalam melakukan tugasnya Inspektorat dibagi 

menjadi 2 Subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang 

mempunyai tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta administrasi keuangan 

Inspektorat. Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas 

melaksanakan administrasi kesekertariatan dan kepegawaian Inspektorat.[1] 

Dalam mendukung fungsinya. Inspektorat Kota Salatiga menerapkan IT 

untuk melancarkan proses bisnisnya agar efektif dan efisien dalam mengolah 

informasi yang ada. Penerapan teknologi informasi harus diiringi dengan 

pengolahan IT yang baik seperti adanya penanggulangan resiko dan control secara 

berkala. Jika penerapan IT tidak diiringi dengan pengawasan yang baik maka IT 

akan membahayakan orgaanisasi itu sendiri seperti bocornya informasi penting 

perusahaan dan hilangnya informasi.[2] 

Inspektorat memiliki beberapa sistem informasi yang di pakai contohnya 

SIPKD, SIMONEV, SIMPOK, SIMPEG, SKD dan SIMBADA sistem-sistem 

tersebut berisi tentang arsip daerah, kepegawaian dan barang daerah. Maka dari itu 

diperlukan tatakelola IT untuk melakukan pengolahan dan pengawasan IT secara 

berkelanjutan. Evaluasi tatakelola IT salah satunya bisa dilakukan dengan 

menggunakan framework COBIT yang merupakan kerangka kerja yang 

menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan  

proses IT yang merepresentasikan aktivis yang dapat dikendalikan dan terstuktur. 

COBIT dikeluarkan oleh organisasi bernama ISACA di tahun 1992 dan merupakan 

standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran bisnis dan merupakan 

alat manajerial dan teknikal untuk unit IT. Saatini COBIT sudah mencapai pada 

versi ke 5, COBIT 5 berfokus pada tata kelola dan manajemen IT. 



 

 

Digunakannya COBIT 5 untuk evaluasi kinerja tata kelola di Inspektorat 

Salatiga karena framework COBIT 5 terutama pada domain MEA adalah 

frameworknya yang tersruktur dan cocok digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja tatakelolanya. 

 

2. TinjauanPustaka 

 

Penelitian terkait tata kelola IT dalam lembaga pemerintahan sudah pernah 

dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dewi Ciptaningrum, Eko 

Nugroho dan Dani Adhipta dengan judul “Audit Keamanan Sistem Informasi Pada 

Kantor Pemerintahan Kota Yogyakarta menggunakan Cobit 5” dalam penelitian ini 

mereka menggunakan domain berbagai macam yaitu EDM03 memastikan optimasi 

resiko, APO12 Manajemen Resiko, BA106 Manajemen Perubahan dan DSS05 

Manajemen Layanan Keamanan. Dalam penelitian ini berfokus pada keamanan 

sistem informasi perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas 

keaman Sistem Informasi (SI) pada Pemerintahan Kota Yogyakarta, semua proses 

berada pada tingkat kapabilitas 1 Perfomed Process.[3] 

Penelitian terkait tatakelola TI pada lembaga pemerintah juga pernah 

dilakukan oleh Axelon Samuel Renyaandan Johan Tambotoh, SE., MTI, yaitu 

“Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka COBIT 4.1. 

Pada Lembaga Pemerintah (Studi Kasus :Pemerintah Kota Salatiga)”. Penelitian ini 

menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1  untuk mengetahui tingkat kematangan 

tata kelola TI. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kematangan pada 18 (delapanbelas) sub-domain atau proses TI yang relevan dan 

penting maka ditemukan bahwa tatakelola TI pemerintah Kota Salatiga masih 

berada pada level 1 (Initial/Adhoc) yang berarti pengelolaan TI masih bersifat 

terpisah dan belum menyatu dengan strategi organisasi.[4] 

Penelitian terkait tata kelola TI yang pernah dilakukan oleh Hario Putro 

Prasojodan Dr. PujionoS.Si, M.Kom, yaitu “Analisis Tata Kelola Teknologi 

Inforrmasi Dengan Menggunakan Framework COBIT 5 Domain DSS01 (Manage 

Operations) Pada BPS Provinsi Jawa Tengah”. Pada penelitian ini Analisis tata 

kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 domain DSS. Penelitian ini 

berfokus pada proses monitoring operasional TI. Pada proses pengamatan yang 

dilakukan, ditemukan permasalahan mengenai proses monitoring operasional yang 

dikelola oleh bidang IPDS yang menangani kinerja Teknologi Informasi (TI).  Hasil 

penelitian berdasarkan COBIT 5 terkait proses monitoring operasional TI (DSS01) 

level kapabilitas pada BPS Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah 1 (performed) 

dengan status Largely Achieves sebesar 68,88% atau setara 1,68%.[5] 

Hubungan antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah  

sama-sama menggunakan kerang kakerja COBIT untuk mengukur tingkat 

kematangan tata kelola IT seperti yang digunakan pada penelitian Dewi 

Ciptaningrum, Eko Nugroho dan Dani Adhipta maupun Hario Putro Prasojo dan 

Dr. PujionoS.Si, M.Kom, yang menggunakan kerangka kerja COBIT 5, ada pula 

yang membedakan pada penelitian Hario Putro Prasojo dan Dr. PujionoS.Si, 

M.Kom yang menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1. sedangkan penelitian ini 

menggunakan COBIT 5 



 

 

COBIT merupakan kerangka kerja yang menyediakan standar dalam 

kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang 

merepresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan terstruktur. COBIT 

dikeluarkan oleh organisasi bernama ISACA di tahun 1992 dan merupakan standar 

yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran bisnis dan merupakan alat 

manajerial dan teknikal untuk unit TI. 

COBIT 5 adalah framework yang diterima secara internasional untuk tata 

kelola dan manajemen TI organisasi yang mendukung eksekutif organisasi dan 

manajemen dalam penentuan dan pencapaian  tujuan bisnis dan tujuan TI. COBIT 

5 memiliki 5 principles dan 7 enabler yang mendukung organisasi dalam 

pengembangan, penerapan serta perbaikan dan pengawasan berkelanjutan akan 

praktik – praktik tata kelola dan manajemen TI yang baik (ISACA, 2012).[2] 

COBIT 5 process assessment model (PAM) adalah model dua dimensi yang 

terdiri dari dimensi proses  dan dimensi kapabilitas. COBIT 5 PAM sesuai dengan 

syarat ISO/IEC 15504-2 untuk sebuah model penilaian proses dan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah penilaian kapabilitas dari tiap proses 

COBIT 5. Dimensi proses menggunakan process reference model (PRM), terdiri 

dari 37 proses yang mendisikripsikan sebuah siklus untuk tata kelola dan 

manajemen TI organisasi. Dimensi kapabilitas menyediakan sebuah pengukuran 

kapabilitas proses, terdiri dari enam tingkat kapabilitas dan sembilan atribut proses 

(ISACA, 2012).[6] 

 
Gambar 1Process Assessment Model (PAM) 

.       COBIT 5 yang mempunyai 5 domain yaitu : Align, Plan and Organise (APO), 

Build, Acquire and Implement (BAI), Deliver, Servise and Support (DSS), 

Monitoring, Evaluate and Assess (MEA) serta Evaluate, Direct and Monitor (EDM) 

a. Level 0 Incomplete Process 

Proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. 

Pada level ini, ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap 

pencapaian tujuan proses.  

b. Level 1 Performed Process (1 atribut) 

Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. 

c. Level 2 Managed Process (2 atribut) 

Proses yang diimplementasikan dikelola (planned, monitored, and 

adjusted) dan hasilnya ditetapkan dandikontrol 

d. Level 3 Established Process (2 atribut) 



 

 

Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan (untuk efisiensi organisasi) 

e. Level 4 Predictable Process (2 atribut) 

Proses dimonitor, diukur, dan diprediksi untuk mencapai hasil. 

f. Level 5 Optimizing Process (2 atribut) 

Proses diprediksikan kemudian ditingkatkan untukmemenuhi tujuan bisnis 

yang relevan dan tujuan yangakan datang.[6] 

RACI, adalah matriks yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis. Matriks ini 

terutama bermanfaat dalam menjelaskan peran dan tanggung jawab antarbagian 

di dalam suatu proyek atau proses. RACI merupakan akronim dari empat peran 

yang paling sering dicantumkan dalam matriks ini, 

yaitu responsible, accountable, consulted, dan informed. 

Berikut keterangan tentang tiap peran ini: 

1. Pelaksana (responsible): Orang yang melakukan pekerjaan. 

2. Penanggung jawab (accountable atau approver): Orang yang bertanggung 

jawab terhadap penyelesaian pekerjaan atau menyetujui hasil suatu pekerjaan. 

3. Penasihat atau pengarah (consulted): Orang yang dimintai pendapat tentang 

suatu pekerjaan. 

4. Terinformasi (informed): Orang yang selalu mendapatkan informasi tentang 

kemajuan pekerjaan. 

 

 

3. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap pegawai 

Inspektorat sebagai sumber informasi  dalam analisa tata kelola teknologi 

informasi di Inspektorat Kota Salatiga. Penelitian dilakukan secara langsung 

dengan cara mengumpulkan data, megolah data, menganalisa data lalu 

menyimpulkan data. Data yang diolah adalah data hasil dari wawancara, 

kuesioner maupun observasi  kepada narasumber yang berkaitan secara 

langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu rekomendasi yang disusun berdasarkan 

kondisi tata kelola Teknologi Informasi Inspektorat Kota Salatiga saat ini, yang 

diukur menggunakan COBIT 5 Process Assessment Model dan ruang lingkup 

penelitian dibatasi hanya menggunakan domain DS. Objek penelitian 

ditentukan menggunakan tabel RACI pada COBIT 5.  

Penelitian dibagi menjadi 5 tahapan seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Tahap Penelitian 

Tahap 1 bertujuan untuk memberi gambaran objek penelitian, proses yang 

dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari visi dan misi serta struktur organisasi 

Inspektorat Kota Salatiga. Visi dan misi serta struktur organisasi yang dipelajari 

adalah berdasarkan peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat. 

Pada tahap 2 bertujuan untuk menyelaraskan tujuan bisnis organisasi 

dengan tujuan TI organisasi. Proses yang dilakukan adalah wawancara terhadap 

sumber informasi mengenai tujuan organisasi dan tujuan TI Organisasi, hasil dari 

proses ini adalah IT Process pada domain MEA 

Tahap 3 bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Tata kelola TI 

pada Inspektorat Kota Salatiga pada saat ini. Proses yang dilakukan pada tahap ini 

adalah identifikasi IT Process pada domain MEA yang terpilih.  

Tahap 4 bertujuan untuk mendapatkan gambaran Tata Kelola TI di 

Inspektorat Kota Salatiga saat ini. Masukan yang diperlukan adalah hasil 

wawancara sebelumnya dan Proses Assessment  Model . Hasil dari proses ini adalah 

tingkat kapabilitas tiap IT Process. 

Tahap 5 dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Masukan 

yang diperlukan pada proses ini adalah tingkat kapabilitas tiap IT Process. Hasil 

dari tahap ini adalah rekomendasi perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1 : 

Input : 

1. Visi Misi 

Organisasi 

2. Struktur 

Organisasi dan 

Tupoksi 

Organisasi 

Proses : 

1. Mempelajari 

Visi Misi 

Inspektorat 

Kota Salatiga 

2. Mempelajari 

struktur 

organisasi serta 

tugas pokok 

dan fungsi tiap 

divisi 

Metode : 

Kajian  pustaka  

Luaran: 

Gambaran 

Organisasi 

 

Tahap 2: 

Input : 
1. Tujuan Bisnis 

Organisasi 

2. Tujuan TI 

Proses : 

1. Identifikasi 

tujuan bisnis 

organisasi 

2. Identifikasi 

tujuan TI 

3. Pemetaan 

tujuan bisnis 

dan tujuan TI 

Metode : 

Wawancara Goals 

Cascading 

COBIT 5 

Luaran: 

IT Process pada 

domain MEA 

 

Tahap 3 : 

Input : 

1. IT process 

pada domain 

MEA 

Proses : 

1. Identifikasi 

IT proses 

pada domain 

MEA 

Metode : 

Wawancara 

Luaran: 

Hasil 

wawancara 

 

Tahap 4 : 

Input : 

1. Hasil 

wawancara 

dan process 

Assesment 

Model 

Proses : 
Menentukan 

Assesment Model 

Metode : 

Self -assesment 

guide:using 

COBIT 5 

 

Tahap 5 : 

Input : 

Tingkat 

Kapabilitas 

Proses : 

Melakukan 

analisa 

kesenjangan (Gap 

Analysis) dari 

kondisi saat ini 

dengan kondisi 

yang diharapkan 

Metode : 

Gap Analysis 

Luaran: 

Rekomendasi 

 



 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Dalam Inspektorat Kota Salatiga terdapat struktur organisasi sebagai berikut  

 

 

 

 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

INSPEKTORAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS DAN FUNGSI POKOK  

INSPEKTUR :  Dalam melaksanakan tugas nya inspektur memiliki tugas dan 

fungsi pokok untuk merumuskan bahan penetapan kebijakan daerah, merumuskan 

dan menetapkan dokumen perencanaan, melaporkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan. 

SEKERTARIAT: Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

Inspektur Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan 

dokumen perencanaan Inspektorat, mengoordinasikan penyusunan rancangan 

kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui usulan Inspektur 

Pembantu sebagai bahan penetapan, menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui 

usulan Subbagian sebagai bahan penetapan kebijakan teknis Inspektorat. 

INSPEKTUR PEMBANTU 1 2 dan 3 : Inspektur Pembantu mempunyai tugas 

membantu Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh 

Perangkat Daerah berdasarkan pendelegasian tugas dari Inspektur.[1] 

Cara mengukur tingkat kematangan pada Inspektorat Kota Salatiga 

berdasarkan hasil wawancara,observasi ke setiap bagian yang terkait menggunakan 

INSPEKTUR 

SUBBAGIAN 

UMUM DAN 

PEMBANTU 

SEKERTARIS 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

INSPEKTUR PEMBANTU II 

 

INSPEKTUR PEMBANTU III 

 

INSPEKTUR PEMBANTU I 



 

 

framework COBIT 5 domainMonitor, Evaluate, and Assess(MEA) dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahap pertama yang dilakukan adalah 

dengan menentukan tujuan bisnis Inspektorat Kota Salatiga berdasarkan visi misi 

yang dicocokan dengan tujuan bisnis yang ada di dalam tujuan enterpriseCOBIT 5. 

Selanjutnya memetakan tujuan TI dengan acuan visi misi Inspektorat Kota Salatiga 

sesuai dengan COBIT 5 menggunakan Dimensi Balanced Scorecard (BSC). 

visi pembangunan jangka mnengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022  adalah: 

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART” 

untuk mencapai visi Kota Salatiga Hati Beriman yang SMART ditetapkan 9 misi : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang 

handal dan menjungjung tinggi nilai-nilai budaya. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga 

berncana 

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah 

4. Meningkatkan kualiatas penataan ruang dan insfrastruktur perkotaan yang 

berwawasan lingkungan  

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan 

permukiman kota 

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha 

menengah kecil dan mikro 

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik invetasi dan 

memperluas akses lapangan pekerjaan 

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan 

anak 

9. Meningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola 

pemeriantahan yang baik(good govermance) 

Dari point point diatas yang sesuai dengan visi misi Inspektorat Kota Salatiga 

adalah MISI 9 yaitu MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

DAN MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINAHAN YANG BAIK GOOD 

GOVERNANCE. Berdasarkan visi misi diatas kegiatan yang dilaksanakan di 

Inspektorat Kota Salatiga mengacu pada visi misi yang ada oleh karena itu secara 

otomatis visi misi sudah menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh 

Inspektorat Kota Salatiga. Proses pemetaan dilakukan dengan menggunakan tabel 

Enterprise Goals dan IT-Related  Goals.  Tujuan Bisnis Inspektorat Kota Salatiga 

(Enterprise Goals).  Perspektif yang digunakan adalah perspektif Dimensi 

Balanced Scorecard (BSD). Langkah pertama yang dilakukan melihat 

tableEnterprise Goals dengan mencocokkan tujuan bisnis  dari Inspektorat Kota 

Salatiga dengan tabel enterprise goals berdasarkan dengan visi misi yang ada di 

Inspektorat Kota Salatiga. Pemetaan bisnis Inspektorat Kota Salatiga dapat dilihat 

pada gambar berikut ini adalah rangkuman tujuan bisnis dari Inspektorat Kota 

Salatiga dengan prespektif Dimensi Balanced Scorecard (BSD). Dengan 

memetakan tujuan bisnis menggunakan visi misi dari Inspektorat Kota Salatiga, 

yang disesuaikan dengan prespektif Dimensi Balanced Scorecard (BSD). Tabel 1 

merupakan rangkuman dari pemetaan tujuan bisnis Inspektorat Kota Salatiga ke 

dalam Enterprise Goals. 



 

 

Tabel 1. Rangkuman Pemetaan Tujuan Bisnis Inspektorar ke Dalam 

Enterprise Goals 

Tujuan 

Inspektorat 

No Tujuan Enterprise BSC 

Dimension 

Relationship 

Meningkatan 

kualitas 

pelayanan publik 

dan mewujudkan 

tatakelola 

pemeriantahan 

yang baik(good 

govermance) 

 

4 Kepatuhan Terhadap 

Hukum & peraturan 

eksternal 

Financial Primary 

6 Budaya pelayanan 

yang berorientasi 

kepada pelanggan 

Customer Primary 

11 Optimalisasi fungsi 

proses bisnis 

Internal Primary 

16 Orang yang terampil 

& termotifasi 

Learning 

Growth 

Primary 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola 

pemerintahan yang baik atau disebut juga good govermance. Inspektorat 

mempunyai peraturan-peratuan hukum yang sudah dicantumkan kedalam peraturan 

walikota nomor 26 tahun 2016.Inspektur dalam menyelenggarakan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas  dengan merumuskan 

dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar 

pelayanan dan standar operasional prosedur Inspektorat melalui usulan Sekretariat 

dan Inspektur Pembantu sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dalam meningkatkan 

pelayanan publik yang baik inspektorat memiliki sistem yang memudahkaaan user 

melakukan rangkaian tugas yang sudah ditentukan sebelumnya, sistem yang 

dipakai inspektorat adalah sistem dari pemerintah pusat yang sudah siap untuk di 

pakai. Pegawai inspektorat selalu melaakukan pengawasan internal terhadap 

kinerja dan keuangan melalui audit, review dan evaluasi. Dalam menggoptimalisasi 

fungsi proses bisnis di inspektorat kota salatiga, inspektorat sering melakukan 

evaluasi kinerja pegawai secara berkala. 

Pada tahap ini dibuat tabel RACI untuk mengidentifikasi proses dan fungsi 

pekerjaan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi peran 

dan fungsi pekerjaan juga menetapkan orang yang akan melaksanakan tugas dan 

pekerjaan sebagai berikut : 

Tabel 2. Tabel RACI 

 

Keterangan 

 

R A C I 

Kepala Dinas   v  



 

 

Kepala Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

v    

Pranata Komputer  v   

User    v 

 

Selanjutnya, Enterprise Goals terpilih dipetakan ke dalam IT Related Goals. 

Pemetaan tersebut dibuat berdasarkan keterhubungan antara tujuan strategis 

Inspektorat dan Enterprise Goals : EG04  Compliance with external laws and 

regulation ada keterhubungan dengan tujuan strategis Inspektorat, dimana untuk 

menjaga kelangsungan operasional di Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang telah ditetapkan, EG06 Customer oriented service culture dimana ada 

keterhubungannya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, EG11  Optimisation of business 

process functionality dalam hal ini ada hubungan dalam mengoptimalkan fungsi 

proses bisnis yang ada, kebijakan-kebijakan yang diatur didalamnya, EG17 Product 

and business innovation culture berhubungan dengan perencanaan dalam 

meningkatkan produk dan inovasi-inovasi yang lebih baik guna menjaga kualitas 

produk dan menjaga berlangsungnya operasional di Inspektorat.  

Dari penjelasan diatas maka Enterprise Goals terpilih dipetakan ke dalam 

IT Related Goalsdapat dilihat pada table 2: 

Tabel 2. Pemetaan Enterprise Goals – IT Related Goals 

EG Kode ITRG 

EG04 

EG06 

EG11 

EG17 

 

 

ITRG02, ITRG10 

ITRG01, ITRG07 

ITRG01, ITRG07, ITRG08,ITRG12 

ITRG09, ITRG17 

Setelah tahap pemetaan Enterprise Goals antara IT Realated Goals maka 

dapat ditentukan IT Related Goals yang terpilih yang sesuai dengan penjabaran 

diatas dalam tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3.IT Related Goals terpilih 

Kode ITRG ITRG 



 

 

ITRG01 

ITRG02 

 

ITRG07 

ITRG08 

ITRG09 

ITRG10 

ITRG12 

ITRG15 

ITRG17 

Alignment of IT and business strategy 

IT compliance and support for business compliance with 

external laws and regulations 

Delivery of IT services in line with business requirements 

Adequete use o applications,information and teconology 

solutions 

Security of information, processing infrastructure and 

applications 

Availability of reliable and useful information for decision 

making 

Enablement and support o business processes by 

integrating applications and tecology into 

Knowladge, expertise and initiatives for business 

innovation 

Selanjutnya, IT Related Goals terpilih dipetakan kedalam IT Process sesuai 

dengan Appendix C  pada A Business Freamwork for the Governance and 

Management of Enterprise IT. Pemetaan disini bertujuan untuk menetapkan antara 

Tujuan IT dengan Proses IT yang harus di jalankan. Pemetaan tersebut ditunjukkan 

pada table 4 dan IT proses di tunjukan pada tabel 5. 

 

Tabel 4. Pemetaan IT Related Goals – IT Process  

Kode ITRG IT Process 

ITRG01 

 

ITRG02 

ITRG07 

 

 

ITRG09 

ITRG12 

EDM01, EDM02, APO01, APO02, APO03, APO05, APO07, 

APO08, BAI01, BAI02 

APO01, APO12, APO13, BAI09, DSS05, MEA02, MEA03 

EDM01, EDM02, EDM05, APO02, APO08, APO09, APO10, 

APO11, BAI02, BAI03, BAI04, BAI06, DSS01, DSS02, 

DSS03, DSS04,  

DSS06, MEA01 

EDM04, APO01, APO03, APO04, APO10, BAI08 

EDM03, APO12,APO13, BAI06, DSS05 



 

 

ITRG14 

ITRG15 

ITRG17 

APO09, APO13, BAI04,BAI10, DSS03, DSS04 

EDM03, APO01, MEA01, MEA02 

EDM02, APO01, APO02, APO04, APO07, APO08, BAI05, 

BAI08 

Dalam penelitian ini berfokus pada monitoring data,  evaluasi data yang di 

berikan untuk tata kelola IT di Inspektorat kota salatiga,  sehingga domain yang di 

pakai adalah domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess). IT proses terpilih pada 

domain MEA ditunjukkan pada tabel 5 

 

Tabel 5. IT Process terpilih pada domain MEA 

Kode IT Process 

    MEA01 

MEA02 

MEA03 

 

Monitor,Evaluate and Assess Performance and 

ConformanceMonitor,Evaluate and Assess the 

System of Internal Control 

Monitor,Evaluate and Assess Compliance with 

External Requirements  

 

Wawancara yang di lakukan pada narasumber guna mendapatkan data 

primer dengan panduan wawancara yang bersisi daftar aktifitas pada tiap 

management practice untuk semua IT proses yang terpilih.  Hasil wawancara 

berupa aktifitas ada atau tidaknya aktifitas tersebut dan sejauh mana aktifitas 

tersebut di lakukan. Selanjutnya hasil tersebut dapat di gunakan untuk menghitung 

tingkat kapabilitas pada tiap IT proses.  
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MEA01 Monitor,Evaluate and Assess Performance and Conformance 
Deskripsi dari proses MEA01 adalah mengumpulkan memvalidasi dan 

mengevaluasi bisnis, TI dan tujuan proses. Mengawasi proses yang tidak sesuai 

dengan ketentuan dan tujuan yang ditentukan dan menyediakan kegiatan pelaporan 

yang sistematik dan tepat waktu. Tujuan dari proses ini adalah menyediakan 

transparansi performa dan kesesuaian dan  pencapaian tujuan bisnis. Outcomes dari 

proses ini yaitu  (1) pemangku  kepentingan (2)  menentukan tujuan ruang  lingkup 

dan metode  untuk  mengukur solusi bisnis (3) target  kinerja.[6] 

Ibu Novi dari  inspektorat  menjelaskan 

“...pemangku kepentingan di Inspektorat  adalah Inspektur ,  beliau  terlibat  dalam  

menentukan  tujuan perusahan dan terlibat juga dalam menentukan  metode  untuk  

mengukur solusi bisnis di perusahaan, dalam menentukan  target  kinerja 

perusahaan pemangku kepentingan juga  terlibat, cara menetapkan  target  kinerja 

dengan penentuan target  di  awal tahun  dan  membandingkan antara  target dan  

realisasi  tiap bulan, dalam mengumpulkan dan memproses data kinerja 

perusahaan melakukan laporan bulanan dan melakukan batas waktu pelaporan 

maxsimal 1 minggu setelah kegiatan pengawasan berakhir..”1 

Inspektorat  Kota Salatiga sudah menggambarkan tujuan yang ingin dicapai 

oleh Inspektorat Kota Salatiga dengan membuat kegiatan berdasarkan visi misi 

yang ada.Dalam proses ini tupoksi yang ada di Inspektorat Kota Salatiga juga sudah 

berjalandengan cukup baik yang dilakukan oleh masing-masing pegawai. 

Melakukan monitoring untuk mengetahui target kinerja yang ada, dengan  membuat 

Laporan Hasil Pemeriksaan. berdasarkan temuan diatas kriteria outcome pada 

proses in tercapai pada tingkat kapabilitas 2 yaitu Managed Process.Rekomendasi 

yang diberikan adalah untuk menyusun data pemeriksaan agartersusunsecara rapi 

dan teratur. 
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MEA02 Monitor,Evaluate and Assess the System of Internal Control 
 Deskripsi dari proses MEA02 adalah melakukan  pemantauan secara terus 

menerus dan evaluasi lingkungan pengendalian untuk mengidentifikasi kekurangan 

kontrol dan efisiensi untuk memulai tindakan perbaikan.Outcomes dari proses ini 

yaitu (1) kontrol internal (2) efektifitas kontrol bisnis(3) laporan kekurangan 

kontrol.[6]  Ibu Novi dari inspektorat menjelaskan  

“... di inspektorat sendiri tidak ada monitoring kontrol internal karena inspektorat 

hanya sebagai user sistem IT yang ada ada. Sistem IT disini di berikan dari 

pemerintah pusat, jadi untuk monitoring secara internal hanya dilakukan oleh 

pegawai sendiri dengan tugasnya masing masing, dalam meninjau efektifitaas 

kontrol bisnis di inspektorat dengan cara membandingkan target dan realisasi, 

laporan kekurangan kontrol selalu di laporakan kepada pemangku kepentngan 

dengan cara melakukan pelaporan bulanan atau rapat internal...”2 

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Ibu Novi Inspektorat Kota Salatiga 

hanya melaksanakan  rapat koordinasi yang dilakukan selama sebulan sekali untuk 

mengevaluasi insiden-insiden yang terjadi di Inspektorat Kota Salatiga namun bisa 

satu  bulan tiga kali tergantung ada kegiatan yang harus diselesaikan rapat 

koordinasi bersama. Setelah kegiatan berlangsung Inspektorat Kota Salatiga juga 

melakukan rapat evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. 

Rutinitas yang dilakukan tiap bulanan atau tahunan misalnya pada Bagian Tata 

Usaha yaitu melakukan pelaporan kepegawaian sampai di tingkat badan 

kepegawaian diklat baik absen atau berkaitan hal-hal yang dibutuhkan, misalnya 

sarana prasarana kepegawaian yang terdapat pegawai setiap triwulan membuat tim 

dengandata kepegawaian yang dibutuhkan termasuk rutin dilakukan lalu kebutuhan 

barang juga termasuk rutin, pada bagian keuangan juga rutin melakukan pelaporan 

kepada BKD (Badan Keuangan Daerah). Rekomendasi yang di berikan adalah lebih 

terkoordinir untuk menentukan rapat agar dapat mengetahui insiden yang terjadi 

secara merinci.  

 

MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with external Requirements 
Deskripsi dari proses MEA03 adalah  menilai bahwa proses TI dan proses 

bisnis sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum dan 

persyaratan kontrak. Untuk  mengetahui bahw a persyaratan telah diidentifiasi dan 

di penuhi dalam  proses monitor, evaluasi dan penilaian kesesuaian dengan 

kebutuhan eksternal. Outcomes dari proses ini yaitu (1) kontrol external (2) 

persyaratan external (3) laporan kontrol external.[6] Ibu Novi dari Inspektorat 

menjelaskan
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"...di inspektorar kota salatiga sudah melakukan audit dari luar,  dengan melakukan 

pelaporan verivikasi indeks, tidak ada syarat untuk melakukan audit dari luar.. "3 

Inspektorat kota salatiga selalu menerima audit dari luar, dengan mengaudit pegawai dan tatanan 

kantor, dengan membuat laporan verivikasi indeks yang berisi evaluasi dan rekomendasiyang ada 

di Inspektorat Kota Salatiga. Pada proses ini berada pada level 1 yaitu perfomed prosess. 

Rekomendasi yang di berikan adalah melakukan persyarat untuk mengaudit dari luar agar tertata 

secara rinci.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dari hasil perhitungan tingkat kematangan IT prosess pada domain MEA yang terpilih 

pada goals cascading, maka di temukan bahwa tata kelola IT di inspektorat kota salatiga pada 

domain MEA01 (Monitor,Evaluate and Assess Performance and Conformance) berada padal level 

2 ,proses di implementasikan dan dilakukan dengan baik. Pada sub domain MEA02 

(Monitor,Evaluate andAssess the System of Internal Control) berada pada level 1, proses dijalan 

dan dikelola akan tetapi tidak ada prosedur yang jelas. Pada subdomain MEA03 (Monitor, 

Evaluate and Assess Compliance with external Requirements) berada pada level 1 , proses 

dijalankan tetapi tidak ada pengelolaan yang baik pada inspektorat kota salatiga. Dari temuan 

tersebut berarti bahwa tujuan proses sudah tercapai, terlihat dari adanya bukti aktifitas dalam 

Inspektorat Kota Salatiga yang mencerminkan tercapainya outcomes dari masing-masing IT 

prosess domain MEA pada Cobit 5. Akan tetapi aktifitas tersebut belum didukung dengan adanya 

pedoman atau prosedur yang baik sehingga dapat di katakan bahwa aktifitas sudah dilakukan tetapi 

tidak ada penggelolaan yang baik. Dengan penelitian ini di harapkan Inspektorat Kota Salatiga 

dapat meningkatkan performa kinerja SI khususnya kinerja operational sehingga IT/SI yang di 

bangun lebih efektif dan efisien serta selaras dengam tujuan bisnis organisasi. Hasil dari penelitian 

ini kiranya dapat digunakan dalam evaluasi kinerja SI/IT inspektorat kota salatiga guna 

memperoleh rekomendasi untuk perbaikan maupun pengembangan SI/IT yang lebih baik dimasa 

yang akan datang.  
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