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1. Pendahuluan 

Penggunaan teknologi saat ini semakin meningkat dari hari ke hari. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna teknologi dan internet pada 

tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang 
mencapai sekitar 63 juta pengguna [1]. Melihat hasil survey tersebut tidaklah 
heran bila teknologi bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat.  

Saat ini perusahaan yang bergerak dibidang asuransi banyak ditemui dimana 
saja sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan 

asuransi contohnya asuransi kesehatan dalam hal iniBPJS Kesehatan yang 
dulunya lebih dikenal sebagai ASKES, dengan memiliki jutaan peserta bukan hal 
yang mudah bagi perusahaan manapun jika tidak dibantu dengan menggunakan 

teknologi yang canggih dalam membantu perusahaan untuk menyimpan data 
peserta, administrasi, dan lain- lain. Hal ini juga disadari oleh BPJS Kesehatan 

Surakartayang mana perusahaan akan sangat kesulitan dalam melakukan proses 
bisnis mereka tanpa ditunjang oleh teknologi.Oleh karena itu BPJS Kesehatan 
sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi(TI) guna membantu para 

pegawainya dalam melakukan tugas amanah yang diberikan oleh Pemerintah, 
dengan adanya teknologi informasi ini, proses bisnis di BPJS Kesehatan jauh 

lebih maksimal pelaksanaannya ketimbang sebelum menggunakan teknologi. 
Penggunaan teknologi yang membantu kinerja dari proses bisnis BPJS 

Kesehatan bukan berarti tidak lepas dari hambatan dan masalah.Penerapan 

teknologi didalam perusahaan terkadang masih mengalami kendala seperti 
perkembangan TI yang tidak diimbangi oleh infrastruktur, sumber daya, maupun 

manajemen TI. Sumber daya maupun IT Governance yang kurang baik akan 
menimbulkan kecurangan yang pastinya berpengaruh pada kemajuan perusahaan 
dan merugikan pihak perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan kurang efisiennya proses 
internal dan eksternal yang akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian awal terhadap BPJS Kesehatan, teknologi 
informasi pada BPJS Kesehatan Surakarta sudah digunakan sejak awal BPJS 
Kesehatan sendiri berdiri yaitu 1 Januari 2014 dan implementasinya pun telah 

diuji oleh pihak BPJS Kesehatan Pusat. Namun penggunaan teknologi informasi 
pada BPJS Kesehatan Surakarta sendiri ternyata masih sering mengalami 

masalah-masalah seperti sering terjadinya human error yang menyebabkan 
kesalahan dalam merekam data, kurangnya pemahaman pegawai mengenai sistem 
informasi yang mereka gunakan karena pelatihan hanya ditujukan bagi pegawai 

TI dan untuk pegawai lain pelatihan hanya dilakukan secara personal antara staf 
TI dengan pegawai yang bersangkutan, lemahnya keamanan sistem karena user 
account yang digunakan pegawai dapat diakses melalui dua komputer sekaligus 

secara bersamaan, tidak adanya maintenance sistem yang dilakukan oleh staf TI 
karena perusahaan hanya mengandalkan maintenance sistem dari pihak Kantor 

Pusat selaku pemberi sistem informasi dan staf TI hanya melakukan pengontrolan 
bila ada keluhan dari pegawai lainnya dengan kata lain pengontrolan dilakukan 
hanya bila terjadi masalah saja. Melihat masalah-masalah yang ditemui saat 

penelitian awal tersebut maka dibutuhkan suatu evaluasi kinerja agar penggunaan 
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TI didalam BPJS Kesehatan dapat bekerja dan berkontribusi lebih maksimal dari 

sebelumnya. 
COBIT adalah framework yang dapat digunakan sebagai alat yang 

komprehensif untuk menciptakan dan mengefektifkan implementasi IT 

Governance pada suatu perusahaan.Audit sistem informasi dapat dilakukan 
perusahaan untuk mengevaluasi sistem yang telah ada jika terdapat kekurangan 

terhadap sistem tersebut.COBIT framework digunakan untuk menyusun dan 
menerapkan model audit sistem informasi dengan tujuan memberikan masukan 
dan rekomendasi bagi perusahaan untuk perbaikan pengelolaan sistem informasi 

dimasa mendatang [2]. 
Evaluasi menggunakan framework sebagai acuan standar pengelolaan 

TI.Beberapa diantaranya yang sudah umum digunakan adalah COBIT, COSO, 
ITIL, ISO, dan lain- lain.Penelitian ini menggunakan framework COBIT 4.1. 
COBIT dipilih karena COBIT merupakan sebuah model framework tata kelola 

yang representatif dan menyeluruh yang mencakup masalah perencanaan, 
implementasi, operasional, dan pengawasan terhadap seluruh proses TI [3]. Pada 

penelitian ini, evaluasi dilakukan berdasarkan pada domain dalam COBIT 4.1 
mengingatBPJS Kesehatan Surakarta lebih sering mengalami masalah-masalah 
teknis terkait penggunaan layanan TI sehingga evaluasi ini berfokus pada 

beberapa domain saja karena domain-domain tersebutlebih berkonsentrasi pada 
teknis-teknis yang mendukung proses pelayanan TI.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini lebih kepada 
bagaimana mengukur kinerja TI pada BPJS Kesehatan Surakarta dengan 
judul“Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Menggunakan Framework 

COBIT 4.1 di BPJS Kesehatan Surakarta”. 
 

2. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang 
pertama berjudul “Penilaian Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan 

Menggunakan Kerangka Kerja COBIT Pada PT Super Wahana 
Tehno”.Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan 
kuesioner. Menurut Management Guidelines berdasarkan Maturity Model yang 

ada pada framework COBIT 4.1 hasil evaluasi PT Wahana Tehno Jakarta rata-rata 
berada pada level Defined dengan score Maturity Level tiga koma tujuh puluh 

lima yang berarti keberadaan manajemen proyek TI Perusahaan pada level ini 
telah memiliki prosedur yang baku dan didokumentasikan dengan baik [4].  

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul “Evaluasi 

IT Governance Berdasarkan COBIT 4.1 (Studi Kasus di PT Timah (Persero) 
Tbk)”.Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara 
dan observasi. Hasil evaluasi di PT Timah (Persero) Tbk berada di level Defined 

untuk domain Plan and Organise dan domain Acquire and Implement dimana 
proses-proses tersebut secara keseluruhan telah didokumentasikan, 

dikomunikasikan dengan para staf dan dilaksanakan sesuai ketentuan, namun 
proses evaluasi terhadap proses ini belum dijalankan secara keseluruhan. 
Sedangkan domain Deliver and Support dan domain Monitor and Evaluate berada 

pada level Managed and Measurable dimana proses-proses yang ada telah 
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dijalankan dengan lebih terorganisir, serta melalui tahap pengawasan dan evaluasi 

terhadap proses yang belum berjalan dengan efektif[5]. 
Ketiga, penelitian lainyang berkaitan dengan penelitian ini berjudul 

“Perbandingan Sistem Informasi AkademikUniversitas Satya Wacana 

Menggunakan Cobit Framework”. Parameter methodology kerangka TI yang 
digunakan adalah domain delivery and support (DS) dimana domain tersebut 

menitikberatkan pada proses pelayanan yang diberikan pada oleh sistem teknologi 
informasi (TI) yang diterapkan. Perbandingan SI Akademik pada penelitian ini 
dilakukan dengan cara melakukan analisis internalcontrol SIASAT dilakukan 

pada domain DS di setiap level control process TI COBIT, dari hasil 
perbandingan ditemukan bahwa UKSW sudah memiliki internal control di setiap 

level controlprocess IT COBIT domain DS, dimana internalcontrol tersebut 
memberikan jaminan bahwa layanan akademik seperti admisi, registrasi 
mahasiswa, registrasi matakuliah, nilai dan wisuda dilakukan berdasarkan standar 

operasi prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan [6]. 
Keempat, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini juga berjudul 

“Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Pengelolaan Service Desk dan 
Insiden Menggunakan COBIT 4.1 dan ITIL v3 (Studi Kasus Pada Departemen 
Sumber Daya Manusia Perusahaan Retail Elektronik)”.Penelitian ini berfokus 

untuk mengukur tingkat kematangan penyelarasan strategi teknologi informasi 
dengan strategi bisnis pada Perusahaan Retail Elektronik menggunakan COBIT 

4.1 Domain Deliver and Support 8(Pengelolaan Service Desk dan 
Insiden).Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan penyebaran 
kuesioner pada karyawan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata 

kelola teknologi informasi pengelolaan service desk dan insiden berada pada 
tingkat 2 (repeatable but intuitive) untuk kondisi saat ini (as is) dan tingkat 4 

(managed and measurable) untuk harapan (to be).[7]. 
 Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, 

makapenelitian ini dilakukan guna mengevaluasi kinerja TI yang ada di BPJS 

Kesehatan Surakarta dengan menggunakan COBIT 4.1 domainuntuk membantu 

pihak BPJS Kesehatan Surakarta mengukur kinerja TI di BPJS Kesehatan sudah 

berjalan baik atau tidak serta memberikan saran dan rekomendasi jika ditemukan 

kesenjangan/gap.  

 Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 1 Tentang 

BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau lebih singkat dikenal 

sebagai BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan[9]. BPJS Kesehatan dulunya 

dikenal sebagai PT. Askes (Persero) yang kemudian bertransformasi menjadi 

BPJS Kesehatan pertanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 60 Ayat Undang-

Undang BPJS. 

Tata Kelola TI atau Information Technology Governance (ITG) adalah 
kesatuan dari konsep dasar Corporate Governance melalui tingkatan efektifitas 

dan efisiensi dalam proses perusahaan yang berhubungan dengan teknologi 
informasi. ITG menyediakan struktur yang menghubungkan dengan proses TI, 
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sumber daya TI dan informasi bagi strategi maupun tujuan perusahaan, dengan 

adanya kontrol ini organisasi akan semakin sadar dan percaya diri karena telah 
menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik dan benar, transaparan serta 
sesuai dengan tuntutan publik dan standar global [8]. Alat bantu berstandar 

internasional yang digunakan untuk melakukan perumusan ITG yang tepat salah 
satunya adalah COBIT 4.1 yang merupakan sekumpulan praktek terbaik yang 

telah dilakukan ITG yang mampu membantu auditor manajemen dan pengguna 
dalam rangka menjembatani kesenjangan antara resiko bisnis, kebutuhan 
pengendalian dan permasalahan teknis[3]. 

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance 
yang dapat membantu auditor, pengguna (user) dan manajemen untuk 

menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah 
teknis TI. COBIT dapat dipakai sebagai alat yag komprehensif untuk menciptakan 
ITGovernance pada suatu perusahaan. COBIT mempertemukan dan 

menjembatani kebutuhan manajemen dari celah atau gap antara risiko bisnis, 
kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI, serta menyediakan referensi 

best business practices yang  mencakup keseluruhan TI dan kaitannya dengan 
proses bisnis perusahaan dan memaparkannya dalam struktur aktivitas-aktivitas 
logis yang dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif [2]. 

 
Kerangka Kerja COBIT terdiri dari 4 domain : 

1. Planning and Organize. Pada domain ini yang menjadi pokok pembahasan 
ada pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi 
instansi. 

2. Acquisition and Implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses 
pemilihan, pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan.  

3. Delivery and Support. Pada domain ini yang menjadi pokok pembahasan 
adalah proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya.  

4. Monitoring and Evaluating. Domain ini membahas tentang proses 

pengawasan pengelolaan TI pada organisasi atau instansi. 
 

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, 
ConsulteddanInformed.Secara sederhana RACI menerangkan siapa saja yang 
terlibat dalam suatu tindakan dalam sebuah organisasi baik perusahaan maupun 

pemerintahan.RACI biasa digunakan dalam manajemen resiko suatu organisasi 
untuk lebih meningkatkan kinerja organisai tersebut. RACI memiliki definisi yang 

lebih spesifik yaitu[8] 
- Responsible : orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan 

pekerjaan.  

- Accountable : orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki 
otoritas untuk  memutuskan suatu perkara.   

- Consulted  : orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan 
berkontribusi akan kegiatan tersebut.  

- Informed  : orang yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan atau 

tindakan. 
 



6 
 

Maturity Level dimodelkan untuk pihak manajemen dan digunakan untuk 

mengontrol proses TI berdasarkan metode evaluasi dari perusahaan sehingga 
dapat digunakan untuk menilai dirinya dimulai dari level non exixtent (0) ke level 
optimized (5). Pendekatan ini berasal dari Maturity Model yang dibuat oleh 

Software Engineering Institute (SEI).Maturity Level dirancang sebagai profil dari 
proses TI yang akan diakui oleh pihak perusahaan sebagai penjelasan yang 

memungkinkan dari kondisi sekarang dan kondisi dimasa yang akan datang [2]. 
Penilaian Maturity Level ditunjukan pada Gambar 1 dibawah ini. 
 

 
Gambar 1Maturity Level [10] 

 

 Maturity level yang tertera pada Gambar 2 dijelaskan lebih lanjut pada 

Tabel 1 dibawah ini 
Tabel 1 Level Maturity Model 

Level Kategori Kriteria Kedewasaan 

0 Non-Existent Menunjukkan bahwa suatu organisasi tidak mempunyai 
kesadaran akan perkembangan TI yang dapat membantu 
perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya.  

1 Initial / Ad Hoc Menunjukkan bahwa telah ada solusi teknologi dalam suatu 
organisasi tetapi belum ada standarisasi atau struktur yang 
jelas. 

2 Repeatable but 
Intuitive 

Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah 
mengembangkan proses–proses yang ada. Tetapi tidak ada 
pelatihan formal, atau komunikasi dari prosedur standar dan 
kemampuan pelaksanaannya tergantung pada individu yang 
paham akan IT. 

3 Defined Menunjukkan bahwa organisasi sudah mempunyai prosedur 
yang sesuai standar dan terstruktur. Proses ini sudah di- 
maintenance meskipun organisasi belum mengikuti prosedur 
yang ditetapkan. 

4 Managed 
and measurable 

Skalaini menunjukkan bahwa organisasi sudah memonitor 
dan   mempunyai kemampuan dalam pemenuhan solusi–
solusi IT sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Solusi–
solusi yang ada sudah dapat berjalan dengan baik dan dapat 
dikembangkan sehingga berorientasi pada keefektifitasan 
dan keefisiensian pekerjaan. 
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5 Optimised 
 

Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah mencapai 
level tertinggi dalam penggunaan IT. Bahkan organisasi 
mampu memanfaatkan teknologi menjadi sebuah strategi 
bisnis, sehingga organisasi mempunyai keunggulan 
kompetitif 

 

3. Metodologi Penelitian 
 Penelitian inimenggunakanmetode pendekatan kualitatif, hal itu 
menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan 
ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti. Penelitian kualitatif 

segala sesuatunya tidak dapat di ukur dengan angka dan teori yang digunakan 
dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya 
mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti [11]. 
 Pada penelitian ini adapun tahapan penelitian yang dilihat pada Gambar 2 
dibawah ini: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Gambar 2Tahapan Penelitian  

 

  Tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan penelitian awal.Pada 
penelitian awal ini dilakukan proses identifikasi masalah yang ada. Setelah itu  
melakukan pembelajaran guna memahami proses bisnis, struktur organisasi serta 

peran dan tugas serta tanggung jawab juga kebijakan dan aturan yang digunakan 
didalam BPJS Kesehatan. Kemudian dilakukan kegiatan pencarian materi dari 

penelitian-penelitian terdahulu, literatur dan standar yang mendukung topik 
penelitian, pembuatan draftwawancara, serta mempelajari Manajemen Sistem 
Informasi di BPJS Kesehatan Surakarta.  

 Pemilihan Domain COBIT, tahap ini adalah tahap lanjutan dari tahap 
sebelumnya. Setelah melakukan penelitian awal dan mengetahui permasalahan 

yang terdapat didalam BPJS Kesehatan Surakarta menyangkut sistem informasi 

Penelitian Awal  

(Studi Literatur) 

Pemilihan Domain 

COBIT 

Pengumpulan Data 

 
Observasi Wawancara

a 

Analisis Maturity Level 

 

Analisis Gap 

 

Pelaporan & Tindak Lanjut 

(Rekomendasi Perbaikan) 
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yang belum pernah dievaluasi kinerja sistemnya serta mengetahui bussines goal 

BPJS Kesehatanyang kemudian dilakukan pemetaan Tujuan Bisnis BPJS 
Kesehatan Surakarta kedalam COBIT Common Bussines Goals. Dari hasil 
pemetaan tersebut didapat beberapa domain COBIT yang kemudian digunakan 

dalam penelitian ini. 
 Pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara mengadakan wawancara, observasi pada bagian-bagian 
yang terkait dan user dari Sistem Informasi di BPJS Kesehatan Surakarta. 
Wawancara dibuat berdasarkan control objective pada tiap domain terpilih dimana 

setiap pertanyaan memiliki skala maturity level dari 0 sampai 5. Pengumpulan 
data juga dilakukan dengan cara meminjam dokumentasi yang dimiliki oleh 

bagian-bagian terkait. 
 Tahap selanjutnya, Analisis Data.Pada tahap ini, dilakukan penilaian 
berdasarkan maturity level untuk mengukur level kematangan TI pada domain 

terpilih berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 
sebelumnya kemudian melakukan analisis gap untuk mengetahui kesengjangan 

antara hasil maturity level sekarang dan target maturity level kedepannya. 
 Pelaporan dan Tindak Lanjut. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan 
laporan mengenai temuan-temuan yang didapat berdasarkan bukti-bukti audit 

yang telah dimilikiditahap sebelumnya.Sebagai tindak lanjut, diberikan 
rekomendasi sebagai saran perbaikan kepada perusahaan sesuaidengan 

gap/kesenjangan antara Maturity Level saat ini dengan Maturity Level yang 
diharapkan. 
  

4. Pembahasan 

Pemilihan Domain COBIT 

 Domain COBIT yang digunakan dalam penelitian didapat dari hasil 
penyelarasan tujuan bisnis dengan tujuan teknologi informasi. Penelitian 
difokuskan pada salah satu visi dan misi TIpada BPJS Kesehatan Surakarta yang 

berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. 
 Tujuan bisnis BPJS Kesehatan meliputi 3 hal, yaitu tercapainya 

kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional tahun 
2019, tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatanyang optimal dan 
berkesinambungan dan terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yanghandal, 

unggul, dan terpercaya[12]. Sedangkan tujuan teknologi informasi pada BPJS 
Kesehatan Surakarta adalah untuk menyediakan informasi dan laporan data 

penting seperti laporan keuangan, tagihan premi dan data peserta juga untuk 
mengoptimalkan proses bisnis yang ada di BPJS Kesehatan Surakarta. 
 

COBIT Common Bussines Goals 
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Gambar 3Pemetaan Tujuan Bisnis BPJS Kesehatan Surakarta kedalam COBIT Common Bussines 

Goals 

 Dari hasil pemetaan tujuan bisnis BPJS Kesehatan Surakarta seperti 

gambar diatas maka terdapat 2common bussines goals yang teridentifikasi yaitu: 

1. Obtain reliable and useful information for strategic decision making. 

2. Improve and Maintain Bussines Process Functionality  

COBIT Common IT Goals 

 
Gambar 4Pemetaan Bussines Goals ke  IT Goals 
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Gambar 4 diatas menunjukan IT Goals yang teridentifikasi dari bussines 

goal BPJS Kesehatan Surakarta, dengan demikian dapat ditarik IT Goals dari 
BPJS Kesehatan Surakarta adalah sebagai berikut 

 
Tabel 2 IT Goals terindentifikasi 

Kode Keterangan 

2 Respond to governance requirements in line with board direction. 

4 Optimise the use of information. 

6 Define how bussines functional and control requirements are 
translated in effective and efficient automated solutions. 

7 Acquire and maintain integrated and standardized application systems. 

11 Ensure seamless integration of applications into business processes. 

12 Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, 
policies and service level. 

20 Ensure that automated business transactions and information 
exchanges can be trusted. 

26 Maintain the integrity of information and processing infrastructure. 

 

Dibawah ini merupakan pemetaan IT Goal dan bussines goal berdasarkan 
dari IT Goals yang teridentifikasi sebelumnya. 

 

 
Gambar 5Pemetaan IT Goal dan Bussines Goal 
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 Setelah melakukan pemetaan IT Goal dan bussines goal maka didapat IT 

Processseperti yang tertera pada Gambar 5diatas. IT process yang teridentifkasi 
lebih jelasnya terdapat pada Tabel 3 dibawah ini: 
 

Tabel 3 COBIT IT Process yang teridentifikasi 

Domain IT Process 

Plan and Organise PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO10 

Acquire and Implement AI1, AI2, AI4, AI5, AI6, AI7 

Deliver and Support DS1, DS2, DS5, DS6, DS11 

Monitoring and Evaluate ME1, ME4 

  

 Berdasarkan pemetaan Bussines Goal ke IT Goal maka didapat 20 
subdomain dari 4 domain COBITseperti pada Tabel 4 dibawah ini. 

 
Tabel 4 IT Process Tiap-Tiap Domain 

Kode IT Process 

Plan and Organise 

PO1 Define and Strategic IT Plan 
PO2 Define the Information Architecture 
PO3 Determine Technological Direction 
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships 
PO5 Manage the IT investment 
PO6 Communicate Management Aims and Direction 
PO10 Manage Projects 
Acquire and Implement 

AI1 Identify Automated Solutions 
AI2 Acquire and Maintain Application Software 
AI4 Enable Operations and Use 
AI5 Procure IT Resources 
AI6 Manage Changes 
AI7 Install and Accredit Solutions and Changes 
Deliver and Support 

DS1 Define and Manage Service Level 
DS2 Manage Third-Party Service 
DS5 Ensure System Security 
DS6 Identify and Allocate Cost 
DS11 Manage Data 
Monitor and Evaluate 

ME1 Monitor and Evaluate IT Performance 
ME4 Provide IT Governance 

 
Data Responden 

 Wawancara dilakukan pada responden penelitian sesuai dengan RACI 

Roles yang sudah disesuaikan dengan Organisation Roles pada BPJS Kesehatan 
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Surakarta.Di bawah ini merupakan Struktur Organisasi dari BPJS Kesehatan 

Surakarta. 

 
Gambar 6Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Surakarta  

  

 Berdasarkan struktur organisasi di BPJS Kesehatan Surakarta diatas maka 

didapatlah responden berdasarkan RACI Charts seperti pada Tabel 5 dibawah ini. 

 

Tabel 5Responden berdasarkan RACI Charts 

RACI Roles Organisation Roles 
 

Chief Executive Officer 
Kepala BPJS Kesehatan 

Surakarta  

 

Chief Information Officer Kabag Unit UMUM dan TI  

Head IT Administration Staf TI  

Head Operations Staf Bagian Unit UMUM dan TI  

  

 Responden yang dipilih berjumlah 4 didasarkan pada tanggung jawab dari 
keempat responden yang menangani dan memahami serta beranggung jawab pada 

proses  keberlangsungan manajemen TI yang ada di BPJS Kesehatan Surakarta 
diantaranya Bapak Djonik Sukirman selaku Kepala Bagian Unit UMUM dan TI, 
saudara Aldino Guntur selaku Staf TI yang berkewenangan menangani dan 

bertanggung jawab penuh pada jalannya teknologi informasi, saudara Andrian 

Devsi Regional

Kepala Cabang

KU. Pemasaran

Staf Pemasaran 
Pekerja Penerima 

Upah

Staf Pemasaran 
Pekerja Bukan 

Penerima Upah

Staf Administrasi 
Pemasaran

KU. Kepesertaan 
dan Pelayanan 

Peserta

Staf Manajemen 
Administrasi 
Kepesertaan

Staf Pengendalian 
Mutu Pelayanan

Staf Pengawasan 
Kepatuhan 

Peserta

Staf Administrasi 
Pelayanan Peserta

KU. Manajemen 
Pelayanan 

Kesehatan Primer

Star Manajemen 
Manfaat 

Pelayanan 
Kesehatan Primer

Staf Manajemen 
Fasilitas 

Kesehatan Primer

Staf Manajemen 
Utilisasi Pelayanan 
Kesehatan Primer

Staf Administrasi 
Pelayanan Primer

KU. Manajemen 
Pelayanan 
Kesehatan 

Rujukan

Verivikator

Staf Manajemen 
Manfaat 

Pelayanan 
Kesehatan 

Rujukan

Staf Manajemen 
Utilisasi Pelayanan 

Kesehatan 
Rujukan

Staf Administrasi 
Pelayanan 

Rujukan

KU. UMUM dan 
Teknologi 
Informasi

Staf SDM

Staf Administrasi 
dan Umum

Staf Hubungan 
Eksternal

Staf Teknologi 
Informasi 

Sekretaris Cabang

KU. Keuangan dan 
Penagihan

Staf Akuntansi dan 
Keuangan

Staf Penagihan 

Kasir

Staf Administrasi 
Keuangan dan 

Penagihan

Operasional 
Kab/Kota

Staf Operasional 
Kab/Kota
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Restu Nugroho selaku salah satu Staf Bagian UMUM dan TI, juga kepada Kepala  

Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surakarta yang bertanggung jawab atas segala 
kegiatan di Kantor Cabang yaitu dr. Agus Purwono.  
 

Tabel 6RACI Charts BPJS Kesehatan Surakarta (Pada Domain PO1) 
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1 Mengaitkan tujuan bisnis dan tujuan TI C R C  

2 
Mengidentifikasi ketergantungan kritikal dan 

kinerja saat in i 
C A/R C C 

3 Membangun rencana strategis TI A R C C 

4 Membangun rencana taktis TI C A C C 

5 
Analisa portofolio program dan mengelo la 

proyek dan portofolio layanan 
C A R C 

  
Analisis Tingkat Kematangan 

 Analisis tingkat kematangan (maturity level) dari kinerja teknologi 
informasi yang ada di BPJS Kesehatan Surakarta dilakukan berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surakarta, Kepala 
Unit UMUM dan Teknologi Informasi, Staf Teknologi Informasi dan salah satu 
Staf Bagian UMUM. Analisis dilakukan sesuai dengan control objectives domain 

COBIT yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan bussiness goal dan IT 
goal sebelumnya dan kemudian dinilai sesuai dengan tingkat maturitas dari 

COBIT framework 4.1. Dibawah ini merupakan hasil analisis tingkat kematangan 
dari kinerja TI di BPJS Kesehatan yang dibahas berdasarkan IT Goals 
teridentifikasi. 

 PO1 Menetapkan Rencana StrategisTI  (Define and Strategic IT Plan), 
proses ini berada pada level Ad Hoc, karena BPJS Kesehatan Surakarta belum 

memiliki rencana strategis TI (renstra) yang meliputi rencana jangka panjang, 
BPJS Kesehatan Surakarta hanya memilikiperencanaan kebutuhan yang bersifat  
jangka pendek atau berdasarkan kebutuhan saat itu saja, rencana stratgis yang 

menyangkut rencana jangka panjang mengenai Teknologi Informasi (resntra TI) 
hanya dimiliki oleh Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. 

 PO2 Menetapkan Arsitektur Sistem Informasi (Define the Information 
Architecture), proses ini berada pada level Defined dimana arsitektur informasi 
telah dipahami oleh keseluruhan pegawai dan prosedur terkait arsitektur telah 
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terdokumentasikan. Pendistribusian data informasi juga telah terorganisir dengan 

baik. Pelatihan formal mengenai arsitektur informasi juga telah dilakukan oleh 
pegawai yang bersangkutan dalam hal ini pegawai TI dari BPJS Kesehatan 
Surakarta yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan Pusat di Jakarta yang kemudian 

diteruskan ke pegawai lain melalui pelatihan informal.  
 PO3 Menetapkan Arah Teknologi (Determine Technological Direction), 

proses ini berada pada level Managed and Measurable dimana BPJS Kesehatan 
Surakarta menjamin pengembangan dan pemeliharaan rencana infrastruktur TI 
dengan cara memperhitungkan dan menetapkan rencana pengadaan kebutuhan 

hardware sesuai kebutuhan perusahaan lengkap dengan rincian biayanya. 
Rencana pengadaan tersebut termasuk kedalam rencana strategis (renstra) BPJS 

Kesehatan Surakarta jangka pendek (satu tahun kedepan). Strategi sumber daya 
manusia juga sejalan dengan arahan teknologi dimana dapat dipastikan bahwa 
anggota staf TI dapat mengelola perubahan teknologi yang terjadi bila nantinya 

memang terjadi perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pusat BPJS Kesehatan.  
 PO4 Menetapkan Proses TI, Organisasi dan Keterhubungannya (Define 

the IT Processes, Organisation and Relationships), proses ini berada pada level 
Defined dimana peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai, juga peran 
serta pihak ketiga telah ditetapkan, BPJS Kesehatan Surakarta memiliki job 

description bagi tiap-tiap pegawainya yang telah dikomunikasikan dan 
didokumentasikan dengan baik. 

 PO5 Mengatur Investasi TI (Manage the IT investment), proses ini berada 
pada level Defineddimana BPJS Kesehatan Surakarta dalam melakukan rencana 
biaya menyangkut teknologi informasi telah sejalan dengan rencana bisnis TI dan  

dilakukan secara objektif dan direncanakan serta disusun oleh staf TI yang 
memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengembangkan anggaran TI dan 

merekomendasikan investasi TI yang tepat. Staf TI juga bertanggung jawab untuk 
merekomendasikan anggaran TI yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. 
Rencana anggaran TI dalam BPJS Kesehatan dibuat melalui persetujuan dari 

bagian yang bersangkutan dan disetujui oleh Kepala Kantor untuk mengontrol 
biaya agar sesuai dengan anggaran perusahaan serta melakukan analisis manfaat 

jangka panjang. 
 PO6 Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen (Communicate 
Management Aims and Direction), proses ini berada pada levelDefined dimana 

BPJS Kesehatan telah mengkomunikasikan dan mendokumentasikan tujuan dan 
arahan manajemen yang dilakukan oleh setiap bagian-bagian dalam rapat 

mingguan atau bulanan dimana setiap bagian membahas tentang segala kerangka 
kebijakan, rencana kerja kedepan serta prosedur – prosedur yang dibutuhkan. 
 PO10 Mengatur Proyek (Managed Projects), proses ini berada pada level 

Non – Existent karena BPJS Kesehatan Surakarta belum memiliki manajemen 
proyek dikarenakan proyek teknologi informasi yang diterapkan BPJS Kesehatan 

Surakarta secara keseluruhan ditangani oleh Kantor Pusat BPJS Kesehatan yang 
ada di Jakarta dan sebagai Kantor Cabang, BPJS Kesehatan Surakarta hanya 
mengikuti keputusan Kantor Pusat dalam penerapan teknologi informasi bersama 

prosedur – prosedur yang ada. 
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 AI1 Mengindentifikasi Solusi-Solusi Otomatis (Identified Automated 

Solutions), proses ini berada pada level Managed and Measurable karena BPJS 
Kesehatan Surakarta telah memiliki metodologi yang ditetapkan juga dokumentasi 
mengenai solusi dari setiap masalah-masalah teknis yang kerap terjadi didalam 

perusahaan, dokumentasi tersebut didapat dari setiap masalah yang ditemui 
sebelumnya yang kemudian dicatat dan didokumentasikan oleh staf yang 

menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga setiap masalah 
yang ditemui setiap harinya direkam dalam dokumentasi lengkap dengan solusi 
dan cara penanganannya. 

 AI2 Memperoleh dan Memelihara Perangkat Lunak Aplikasi (Acquire and 
Maintain Application Software), proses ini berada pada level Defined karena 

BPJS Kesehatan Surakarta telah memahami dengan jelas penggunaan dan 
carapemeliharaan perangkat lunak aplikasi, prosedur penggunaan perangkat lunak 
aplikasi telah terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sewaktu-

waktu saat dibutuhkan oleh pegawai. Untuk memelihara perangkat lunak aplikasi 
BPJS Kesehatan Surakarta juga telah menerapkan penggunaan anti virus “Panda” 

yang memang disupply langsung oleh Kantor Pusat BPJS Kesehatan demi 
keamanan sistem. 
 AI4 Memungkinkan Operasional dan Penggunaan (Enable Operations and 

Use), proses ini berada pada levelDefined karena penggunaan operasional sistem 
informasi yang ada di BPJS Kesehatan Surakarta telah ada dan jelas dan 

didokumentasikan melalui manual book atau materi pelatihan yang dipelihara 
secara elektronik maupun disimpan di dalam perpustakaan kantor yang dapat 
dengan mudah diakses oleh user yang membutuhkan. Manual book tersebut selalu 

diupdate sesuai dengan perubahan yang terjadi yang juga sesuai dengan 
kebutuhan bisnis BPJS Kesehatan. 

 AI5 Memenuhi Sumber Daya TI (Manage the IT investment), proses ini 
berada pada level Defined karena sumber daya TI seperti orang, hardware, 
software dan jasa telah tersedia dan ditetapkan dan didokumentasikan bersama 

kebijakan dan prosedur yang berdasarkan proses bisnis perusahaan secara 
keseluruhan. Pengadaan sumber daya TI di BPJS Kesehatan Surakarta telah 

ditentukan baik yang skala besar seperti server, komputer, laptop, printer, dan 
lain- lain, juga yang skala kecil seperti tinta printer, CD, kertas dan lain- lain. 
Setiap bagian yang ada didalam BPJS Kesehatan Surakarta berhak dalam 

mengajukan permintaan barang ke Bagian TI yang sesuai dengan kebutuhan 
kemudian di proses dan disetujui oleh Kepala Bagian UMUM dan TI. Bagian 

UMUM dan TI inilah yang memiliki wewenang menyangkut sumber daya TI 
yang ada di dalam BPJS Kesehatan Surakarta.  
 AI6 Mengelola Perubahan (Manage Changes), proses ini berada pada 

level Managed and Measurable dimana segala perubahan yang menyangkut 
sistem informasi, kebijakan atau peraturan dan prosedur telah diatur dengan baik 

dan jelas. Contohnya saat akan ada perubahan atau pembaharuan sistem 
informasi, BPJS Kesehatan Surakarta akan membahas masalah tersebut di dalam 
rapat dan mengadakan training mengenai prosedur, cara penggunaan, cara 

pengendalian jika terjadi masalah dan sebagainya sehingga user akan siap 
mengatasi perubahan yang akan terjadi dan tidak mengalami kesulitan. Setiap 
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perubahan yang menyangkut teknologi informasi di BPJS Kesehatan Surakarta 

dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dari 
sebelumnya.  

AI7 Instalasi dan Akreditasi Solusi Beserta Perubahannya (Install and 

Accredit Solutions and Changes), proses ini berada pada level Non – Existent 
karena pihak BPJS Kesehatan Surakarta tidak melakukan pengujian atau 

akreditasi menyangkut teknologi informasi dikarenakan segala masalah pengujian 
dan akreditasi dilakukan langsung oleh pihak Kantor Pusat BPJS Kesehatan 
Jakarta sebelum penginstalan langsung di tiap-tiap Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan. 
 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan (Define and 

Manage Service Level), proses ini berada pada level Defined BPJS Kesehatan 
Surakarta telah mendefinisikan bahwa layanan TI yang ada sesuai dengan 
kebutuhan bisnis, memiliki SOP dalam semua aktivitas yang dilakukan. SLA 

dalam BPJS Kesehatan Surakarta memiliki 2 jenis proses. Yang pertama antara 
staf TI dengan user, contohnya saat terjadi masalah pada user, staf TI harus 

menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 1 hari.Kedua, antara Bagian TI 
dengan pihak penyedia hardware.Contohnya, pihak penyedia hardware harus 
memberikan asuransi dan menangani bila sewaktu-waktu terjadi kerusakan 

hardware dalam kurun waktu 2 tahun. Tiap masalah yang terjadi selalu 
didokumentasikan oleh staf TI, di dalam dokumentasi tersebut berisi masalah apa 

saja yang dialami user dan cara pemecahan masalahnya. Dokumentasi tersebut 
disimpan untuk sewaktu-waktu gihunakan jika diperlukan. 
 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga (Manage Third-Party Service), 

proses ini berada pada level Defined, karena prosedur pengelolaan layanan dengan 
pihak ketiga di BPJS Kesehatan Surakarta(dalam hal ini penyedia hardware) 

terdokumentasi dengan baik dengan adanya kontrak kerja untuk mengatur layanan 
pihak ketiga terkait penyediaan, pengelolaan dan pembaharuan layanan TI. 
Hubungan dengan pihak ketiga adalah murni satu kontrak. Sifat dari layanan yang 

akan diberikan secara rinci tertulis dalam kontrak termasuk persyaratan-
persyaratan apa saja yang berlaku.  

 DS5 Memastikan Keamanan Sistem (Ensure System Security), proses ini 
berada pada level Defined karena tanggung jawab mengenai keamanan TI telah 
ditentukan dan dilaksanakan. Praktek kemanan TI yang ada di BPJS Kesehatan 

Surakarta telah selaras dengan kebijakan keamanan TI. BPJS Kesehatan Surakarta 
juga menerapkan adanya user account untuk setiap pegawainya, sehingga 

penggunaan sistem informasi di dalam kantor hanya dapat dilakukan oleh pihak-
pihak berwenang. Sistem informasi di BPJS Kesehatan Surakarta juga dilindungi 
oleh antivirus Panda yang mencegah serangan-serangan virus ke dalam 

sistem.Tanggung jawab untuk keamanan TI telah dipahami oleh setiap pegawai 
walau belum konsisten ditegakkan. 

 DS6 Identifikasi dan Alokasi biaya (Identify and Allocate Cost), proses ini 
berada pada level kematangan Managed and Measurable karena BPJS Kesehatan 
telah melakukan pengukuran biaya TI agar pengeluaran sebanding dengan hasil 

yang akan diperoleh nanti serta tidak terjadi penumpukan biaya pada beberapa 
operasi. Biaya yang akan dikeluarkan harus melalui persetujuan pihak-pihak 
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terkait dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ditangani oleh Bagian 

Keuangan dan Akuntansi.Penggunaan anggaran diawasi oleh pimpinan pusat agar 
anggaran tidak melebihi anggaran awal yang telah ditetapkan.Secara umum ada 
pengawasan dan evaluasi biaya dan tindakan yang diambil jka penyimpangan 

biaya terdeteksi. 
 DS11 Mengelola data (Manage Data), proses ini berada pada level 

kematanganManaged and Measurablekarena kebutuhan manajemen data telah 
dipahami oleh tiap pegawai. BPJS Kesehatan Surakarta juga telah menjaga data 
dengan baik karena menyadari data merupakan asset penting perusahaan. Hal ini 

dikarenakan data yang dimiliki langsung tersimpan di server kantor pusat, 
sehingga database di kantor pusat selalu up to date. 

 ME1 Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja TI (Monitor and Evaluate IT 
Performance), proses ini berada pada level Defined karena kinerja TI yang ada di 
BPJS Kesehatan Surakarta telah ada dan dilaksanakan oleh Staf TI yang 

bertanggung jawab. Staf TI selalu mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI baik 
melalui pengawasan langsung ataupun melalui evaluasi dokumenyang berisi 

masalah–masalah mengenai sistem informasi yang kerap terjadi sehingga dapat 
diketahui solusi dan cara penanganannya. Evaluasi menyangkut kinerja TI juga 
dilakukan oleh Kantor Devisi Regional BPJS Kesehatan Semarang yang setiap 

bulannya turun langsung untuk mengevaluasi kinerja TI di BPJS Kesehatan 
Surakarta. 

 ME4 Menyediakan Tata Kelola TI (Provide IT Governance), proses ini 
berada pada levelRepeatable but Intuitive dimana terdapat kesadaran mengenai 
tata kelola TI namun kegiatan tata kelola TI dan indikator kinerja yang meliputi 

perencanaan TI masih dalam proses pengembangan. BPJS Kesehatan telah 
menetapkan dan mendefinisikan stuktur organisasi, job description, peraturan dan 

SOP untuk setiap kegiatan kerja. Namun perusahaan belum menerapkan standar 
tata kelola TI yang baku. 
 

Analisis Gap 

Berdasarkan hasil maturity levelyang diperoleh sebelumnya, maka tahap 

berikutnya adalah melakukan analisis kesenjangan (gap). Secara umum tingkat 
maturity level  yang dicapai oleh BPJS Kesehatan Surakarta saat ini (as is) adalah 
Defined dengan targetmaturity level yang diharapkan (to be) adalahOptimized.  

 

 
Gambar 7Spider Chart Tingkat Kematangan Kinerja TI  
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 Kesenjangan (gap) maturity level yang ada dapat ditutupi dengan 
melakukan perbaikan-perbaikan guna mencapai target maturity level yang 
diharapkan. Kegiatan perbaikan dapat dilakukan secara berkala sampai target 

maturity level yang diharapkan telah tercapai. 
 

Rekomendasi Perbaikan 
Rekomendasi untuk semua proses TI adalah harus diterapkan sesuai SOP yang 

ada, jangan hanya berupa aktivitas formalitas. Aktivitas tiap proses juga harus 

dikontrol dan dievaluasi agar dapat meningkatkan kinerja TI di BPJS Kesehatan 
Surakarta. Rekomendasinya dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

1. BPJS Kesehatan Surakarta kedepannya dapat meninjau kembali kinerja 

layanan dengan pihak kantor pusat terkait prosedur pengadaan dan 

maintanance layanan TI. 

2. BPJS Kesehatan Surakarta kedepannya akan melakukan sendiri penilaian 

kinerja dan kapasitas layanan TI secara berkala. 

3. Melakukan analisis resiko terkait keamanan TI dan prosedur keamanan wajib 

ditegakkan, serta adanya pelaporan resmi terkait keamanan TI. 

4. Pengelolaan layanan bantuan dan insiden BPJS Kesehatan Surakarta 

kedepannya akan memiliki management service desk  sendiri yang akan 

dievaluasi kinerja layanannya. 

5. Melakukan evaluasi laporan asset terkait hardware dan software untuk 

perbaikan layanan, garansi, upgrade dll. Menerapkan prosedur untuk 

membatasi instalasi perangkat lunak yang tidak sah dan melakukan pelacakan 

dan pemantauan asset TI demi mecegah pencurian dan penyalahgunaan. 

6. BPJS Kesehatan Surakarta dapat lebih proaktif dalam mengelola masalah yang 

ada, adanya serta pengelolaan masalah yang terus menerus mengalami 

perbaikan dan dokumentasi resmi terkait masalah yang dikelola. 

7. Melakukan pelatihan menyangkut penggunaan Teknologi Informasi kepada 

seluruh pegawai yang ada (tidak hanya oleh staf TI) sehingga pemahaman 

menyangkut TI lebih dapat dipastikan untuk meminimalkan adanya human 

error. 

 
5. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan maka dapat diambil  

kesimpulan bahwa kinerja teknologi informasi menggunakan Framework COBIT 

4.1 di BPJS Kesehatan Surakarta sudah baik. Hal ini ditunjukan dengan tingkat 

kematangan tata kelola TI yang berada pada tingkat kematangan Defined yang 

artinya setiap proses yang menyangkut kinerja TI di BPJS Kesehatan Surakarta 

telah didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan baik namun belum 

dilakukan secara menyeluruh sehingga masih memungkinkan terjadinya 

penyimpangan. 



19 
 

 Penelitian ini diharapkan menjadikan perusahaan lebih berbenah diri 

dalam pengembanganTI, sehingga perusahaan lebih meningkatkan performa 

kinerja dalam persaingan dunia bisnisnya dengan bantuan TIsebagai strategi bisnis 

yang merupakan keunggulan kompetitif bagi BPJS Kesehatan Surakarta. Saran 

yang dapat diberikan ialah pihak manajemen maupun bagian TI dapat melakukan 

kegiatan pengawasan terhadap proses TI secara formal dan terdokumentasi dan 

evaluasi yang langsung ditangani oleh kantor pusat, sehingga penilaian tingkat 

kematangan implementasi proses TI pada semua domain COBIT dapat mencapai 

tingkat kematangan tertinggi yaitu Optimised. 
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