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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Enterprise Architecture 

Enterprise Architecture dapat didefinisikan sebagai sebuah 

blueprint  yang menjelaskan bagaimana semua elemen TI dan manajemen 

bekerja bersama dalam satu kesatuan dan memberikan gambaran eksplisit 

mengenai hubungan antara proses manajemen dengan TI yang sekarang 

dan yang diharapkan. Jika dikaitan dengan enterprise, maka EA harus 

memberikan strategi yang memungkinkan organisasi mendukung keadaan 

yang sekarang dan juga bertindak sebagai roadmap menuju lingkungan 

yang ditargetkan. 

 

II.2  Enterprise Architecture Planning 

Perencanaan Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture 

Planning, EAP) adalah kumpulan bidang arsitektural dan strategis yang 

meliputi informasi, sistem bisnis, dan arsitektur teknik. EAP merupakan 

pendekatan yang modern untuk melakukan perencanaan terhadap kualitas 

data guna mencapai misi SI. 

EAP juga merupakan proses mendefinisikan sejumlah arsitektur 

yaitu: arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi dalam 

menggunakan informasi untuk mendukung bisnis. 

EAP memiliki keterkaitan dengan bagaimana menyelaraskan 

strategi bisnis dengan strategi TI dimana dalam pengembangannya strategi 

bisnis organisasi akan menjadi pijakan awal untuk menentukan strategi TI 

selanjutnya. EAP akan menyediakan peta dari enterprise dan merupakan 

jalur perencanaan untuk perubahan bisnis dan teknologi. Keterkaitan 

antara arsitektur yang ada merupakan hal yang penting bagi EAP. Oleh 

karena itu EAP tidak dikembangkan secara terisolir, EAP harus 

memandang dalam perspektif enterprise secara luas. 
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Infrastruktur TI yang berkelas dunia menurut Harris Kern (2000) 

adalah infrastruktur yang memiliki ciri-ciri: 

a. Kepuasan pelanggan tinggi 

b. Efektifnya biaya 

c. Integritas data 

d. Proses yang efektif 

e. Komunikasi yang baik (internal dan eksternal terhadap TI) 

f. Metrik yang sudah baik 

g. Dipraktikkannya proses disaster recovery 

h. Biaya pelayanan didokumentasikan dengan baik 

i. Kemampuan untuk membandingkan layanan 

j. Reliability, Availability, dan Serviceability yang tinggi. 

Dalam pengembangannya, EAP akan lebih baik dan lebih mudah 

jika mengikuti sebuah kerangka berpikir tertentu yang disebut EA 

framework. Contoh: Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture 

Framework (FEAF), DoD Architecture Framework (DoDAF), Treasury 

Enterprise Architecture Framework (TEAF), The Open Group 

Architectural Framework (TOGAF), dan Garter. Karena EA Framework 

hanya menyediakan kerangka berpikir, maka untuk teknis pengembangan 

atau pengelolaan produk enterprise architecture dapat mengadopsi 

proses/metodologi tertentu, yang dapat diadopsi. Contoh: DODAF Six 

Step Process, EAP oleh Steven Spewak yang berbasis pada Zachman 

Framework, Building Enterprise Information Architecture: Reengineering 

Information Sistem oleh Melissa A Cook yang juga berbasis pada 

Zachman Framework, Practical Guide to Federal Enterprise Architecture 

yang berbasis pada FEAF, dan TOGAF Architectural Development 

Method (ADM). 

 

II.3.  Framework 

Framework adalah sebuah cetak biru (blueprint) yang menjelaskan 

bagaimana elemen TI dan manajemen informasi bekerjasama sebagai satu 

kesatuan. Framework TOGAF membagi empat bagian dalam 
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pengembangan arsitektur. Pengembangan sistem dimulai dari 

mendefinisikan arsitektur bisnis yang ada dalam organisasi, 

mendefinisikan arsitektur data yang akan digunakan, mendefinisikan 

arsitektur aplikasi yang akan dibangun. Arsitektur merupakan satu praktek 

manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya 

perusahaan, investasi TI, dan aktivitas pembangunan sistem untuk 

mencapai tujuan kinerjanya. Untuk mencapai misi organisasi melalui 

kinerja optimal dari proses bisnis dengan efisiensi lingkungan TI maka 

penerapan Framework  harus dimasukkan kedalam roadmap dari 

perusahaan. Arsitektur sistem terintegrasi TI menyediakan konteks 

strategis bagi evolusi sistem TI dalam menanggapi kebutuhan yang terus 

berubah dilingkungan bisnis. Arsitektur harus sejalan dengan TI dan 

bisnis. Hal ini memungkinkan unit bisnis untuk berinovasi mencapai  

keunggulan kompetitif, secara bersamaan, mendorong sinergi di seluruh 

unit bisnis perusahaan. Keuntungan dari arsitektur perusahaan yang baik 

adalah: 

a. Operasi TI lebih efisien. 

b. Investasi yang menguntungkan. 

c. Mengurangi risiko dalam hal penyimpangan terhadap aturan. 

d. Lebih cepat, sederhana, dan operasi bisnis lebih efisien. 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF ADM) 

merupakan Framework yang memungkinkan untuk di implementasikan di 

perguran tinggi. Berbagai macam paradigma dan metode bisa digunakan 

dalam perancangan arsitektur enterprise, diantaranya adalah Zachman 

Framework, TOGAF ADM, EAP dan lainnya. Dalam hal ini akan dibahas 

bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam perancangan Architecture 

sehingga didapatkan gambaran yang jelas bagaimana melakukan 

perancangan arsitektur enterprise, untuk mendapatkan sebuah  

Architecture framework yang baik dan bisa digunakan oleh organisasi 

untuk mencapai tujuan strategisnya. Untuk mengurangi kesenjangan yang 

terjadi dalam proses pengembangan sistem perlu memperhatikan 

keselarasan penerapan sistem, Untuk menurunkan kesenjangan tersebut, 
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maka diperlukanlah paradigma baru dalam merencanakan, merancang, dan 

mengelola sistem informasi. Architecture framework menjelaskan 

bagaimana elemen TI dan manajemen informasi bekerjasama sebagai satu 

kesatuan.  

 

II.4.  The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF dikembangkan oleh The Open Group’s Architecture 

Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat namun pada perkembangannya 

TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, 

industri manufaktur dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk 

mengembangkan Enterprise Architecture, dimana terdapat metode dan 

tools yang detil untuk mengimplementasikannya, hal inilah yang 

membedakan dengan Framework EA lain misalnya Framework Zachman. 

Salah satu kelebihan menggunakan Framework TOGAF ini adalah karena 

sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. TOGAF memberikan 

metode yang detil bagaimana membangun dan mengelola serta 

mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang 

disebut dengan Architecture Development Method (ADM) (Open Group, 

2009:31). 

ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan 

aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur 

enterprise. Metode ini juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat 

untuk merencanakan, merancang, mengembangkan dan 

mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. 

TOGAF ADM juga merupakan metode yang fleksibel yang dapat 

mengidentifikasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan 

dalam perancangan, karena metode ini bisa disesuaikan dengan perubahan 

dan kebutuhan selama perancangan dilakukan TOGAF ADM juga 

menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang bagaimana melakukan 

pengembangan arsitektur enterprise, prinsip tersebut digunakan sebagai 

ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan arsitektur 
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enterprise oleh organisasi (Open Group, 2009:116), prinsip-prinisip 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Prinsip Enterprise 

Pengembangan arsitektur yang dilakukan diharapkan mendukung 

seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang 

membutuhkan. 

b. Prinsip Teknologi Informasi (TI) 

Lebih mengarahkan konsistensi penggunaan TI pada seluruh bagian 

organisasi, termasuk unit- unit organisasi yang akan menggunakan 

arsitektur enterprise. 

c. Prinsip Arsitektur 

Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis 

dan bagaimana mengimplementasikannya. 

Langkah awal yang perlu diperhatikan pada saat 

mengimplementasikan TOGAF ADM adalah mendefinisikan persiapan-

persiapan yaitu dengan cara mengidentifikasi konteks arsitektur yang akan 

dikembangkan, kedua adalah mendefinisikan strategi dari arsitektur dan 

menetapkan bagian - bagian arsitektur yang akan dirancang, yaitu mulai 

dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, 

serta menetapkan kemampuan dari arsitektur yang akan dirancang dan 

dikembangkan  (The Open Group Architecture Framework (TOGAF), 

2009:89). Berikut gambaran tahapan tentang TOGAF ADM. 
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Gambar 2.1 Fase Architecture Development Method 

 

Tahapan dari TOGAF ADM secara ringkas bisa dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Architecture Vision 

Menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya 

arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang 

dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari 

arsitektur yang akan dikembangkan. 
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b. Business Architecture 

Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model 

bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario 

bisnis. Pada tahap ini tools dan metode umum untuk pemodelan 

seperti: BPMN, IDEF dan UML bisa digunakan untuk membangun 

model yang diperlukan. 

c. Information Sistem Architecture 

Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana 

arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur 

sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan 

arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitekur 

data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk 

kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Pada arsitektur aplikasi 

lebih menekan pada bagaimana kebutuhan aplikasi direncanakan 

dengan menggunakan Application Portfolio Catalog, serta menitik 

beratkan pada model aplikasi yang akan dirancang. Teknik yang bisa 

digunakan meliputi: Application Communication Diagram, 

Application and User Location Diagram dan lainnya. 

d. Technology Architecture 

Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari 

penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan 

menggunakan Technology Portfolio Catalog yang meliputi 

perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga 

mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemilihan 

teknologi. Teknik yang digunakan meliputi Environment and 

Location Diagram, Network Computing Diagram, dan lainnya. 
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e. Opportunities and Solution 

Pada tahapan ini lebih menekan pada manfaat yang diperoleh dari 

arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, 

arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi, sehingga menjadi dasar 

bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang 

akan diimplementasikan. Untuk memodelkan tahapan ini dalam 

rancangan bisa menggunakan teknik Project Context Diagram dan 

Benefit Diagram. 

f. Migration Planning 

Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian dalam menentukan 

rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya pada tahapan 

ini untuk pemodelannya menggunakaan matrik penilaian dan 

keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam 

organisasi terhadap implemetasi sistem informasi 

g. Implementation Governance 

Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi 

yang sudah dilakukan, tata kelola yang dilakukan meliputi tata 

kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola 

arsitektur. Pemetaaan dari tahapan ini bisa juga dipadukan dengan 

framework yang digunakan untuk tata kelola seperti COBITS dari IT 

Governance Institute (ITGI) (Open Group, 2009). 

h. Arcitecture Change Management 

Menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru 

dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan 

teknologi dan perubahan lingkungan organisasi, baik internal 

maupun eksternal serta menentukan apakah akan dilakukan siklus 

pengembangan arsitektur enterprise berikutnya. 

TOGAF ADM juga merupakan metode yang bersifat generik dan 

mudah di implementasikan berdasarkan kebutuhan banyak organisasi, 

baik organisasi industri ataupun industri akademik seperti perguruan 

tinggi. 
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TOGAF secara umum memiliki struktur dan komponen sebagai 

berikut : 

a. Architecture Development Method (ADM) 

Merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran 

rinci bagaimana menentukan sebuah Architecture secara spesifik 

berdasarkan kebutuhan bisnisnya. 

b. Foundation Architecture (Enterprise Continuum) 

Foundation Architecture merupakan sebuah “Framework-within-a-

Framework” dimana didalamnya tersedia gambaran hubungan untuk 

pengumpulan arsitektur yang relevan, juga menyediakan bantuan 

petunjuk pada saat terjadinya perpindahan abstraksi level yang 

berbeda. Foundation Architecture dapat dikumpulkan melalui ADM. 

Terdapat tiga bagian pada foundation architecture yaitu Technical 

Reference Model, Standard Information dan Building Block  

Information Base 

c. Resource Base 

Pada bagian ini terdapat informasi mengenai guidelines, templates, 

checklists, latar belakang informasi dan detil material pendukung 

yang membantu arsitek didalam penggunaan ADM.  

TOGAF - Architecture Development Method (ADM) merupakan 

metodologi lojik dari TOGAF yang terdiri dari delapan fase utama untuk 

pengembangan dan pemeliharaan technical architecture dari organisasi. 

ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses, 

antar fase, dan dalam tiap fase di mana pada tiap-tiap iterasi keputusan 

baru harus diambil. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menentukan 

luas cakupan enterprise, level kerincian, target waktu yang ingin dicapai 

dan asset arsitektural yang akan digali dalam enterprise continuum. ADM 

merupakan metode yang umum sehingga jika diperlukan pada prakteknya 

ADM dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu, misalnya 

digabungkan dengan Framework yang lain sehingga ADM menghasilkan 

arsitektur yang spesifik terhadap organisasi.  
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melakukan perbandingan dengan memberikan 12 aspek sebagai 

perbandingan  (sesion, 2007), Kriteria pengukuran yaitu: 

a. Taxomony completeness, kreteria seberapa baik pengklasifikasikan 

dalam Framework. 

b. Process Completeness, seberapa jelas langkah dan panduan yang 

dalam implementasinya. 

c. Reference model guidance, seberapa bermanfaat dalam perancangan 

reference  models. 

d. Practice guidance, seberapa berperan dalam praktek sehari-hari di 

perusahaan. 

e. Maturity Model, seberapa efektif dan mature di perusahaan. 

f. Business focus, seberapa besar peranan Framework untuk 

mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan. 

g. Governance Guides, seberapa membantu sebuah Framework dapat 

menciptakan tata kelola (governance) yang efektif. 

h. Partitioning guidance, seberapa baik dalam memandu perancangan 

autonomous partitions dari perusahaan, khususnya untuk menangani 

kompleksitas yang dihadapi. 

i. Prescriptive catalog, seberapa baik untuk membuat katalog dari 

architectural asset yang dapat di reuse di masa yang akan datang. 

j. Vendor neutrality, menekankan bahwa perusahaan harus terbebas 

dari tingkat ketergantungan atau intervensi dengan vendor. 

k. Information availability, menekankan kualitas dan kemudahaan 

untuk memperoleh informasi. 

l. Time to value refers, kreteria ini mengacu waktu yang diperlukan 

untuk implementasi bagi perusahaan. 

Setelah diketahui kreteria pengukuran maka selanjutnya dilakukan 

rating sesuai dengan hasil penelitian. EA Framework yang akan diukur 

terdiri dari empat yaitu Zachman, TOGAF, FEA, dan Gartner. 

Rekomendasi untuk membangun sebuah framework untuk Integrated 

sistem architecture adalah TOGAF karena Framework  TOGAF 

mengidentifikasikan jenis informasi yang dibutuhkan untuk 
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mendeskripsikan arsitektur, mengorganisasikan jenis informasi dalam 

struktur logis, dan mendeskripsikan hubungan antara jenis informasi 

tersebut. Informasi dalam arsitektur  sering dikategorikan dalam model-

model atau sudut pandang arsitektural. Dalam mengembangkan arsitektur, 

perlu diadopsi atau dikembangkan sendiri suatu  framework untuk 

arsitektur. Terdapat berbagai macam framework yang dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan arsitektur. Untuk memilih sebuah Framework 

terdapat kriteria yang berbeda yang bisa dijadikan sebagai acuan 

(Setiawan, 2009), Framework merupakan sebuah bagian penting dalam 

mendesainan framework yang seharusnya memiliki kriteria: 

a. Reasoned. 

Framework yang masuk akal yang dapat memungkinkan pembuatan 

arsitektur yang bersifat deterministik ketika terjadi perubahan 

kontrain dan tetap menjaga integritasnya walalupun menghadapi 

perubahan bisnis dan teknologi serta demand yang tak terduga. 

b. Cohesive. 

Framework yang kohesif memiliki sekumpulan perilaku yang akan 

seimbang dalam cara pandang dan scope-nya. 

c. Adaptable. 

Framework haruslah bisa beradaptasi terhadap perubahan yang 

mungkin sangat sering terjadi dalam organisasi. 

d. Vendor-independent. 

Framework haruslah tidak tergantung pada vendor tertentu untuk 

benar-benar memaksimalkan benefit bagi organisasi.. 

e. Technology-independent. 

Terbebas dari tingkat ketergantungan atau intervensi dengan vendor. 

f. Domain-neutral. 

Adalah atribut penting bagi framework agar memiliki peranan 

dalam pemeliharaan tujuan organisasi. 
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g. Scalable. 

Framework haruslah beroperasi secara efektif pada level 

departemen, unit bisnis, universitas dan level korporat tanpa 

kehilangan fokus dan kemampuan untuk dapat diaplikasikan. 

 

II.6 Integrated Sistem 

Secara umum penerapan persyaratan-persyaratan ISO 9001 

maupun ISO 14001 dapat dikategorikan ke dalam lima aspek yaitu aspek 

komitmen manajemen, aspek proses yang harus dijalankan, aspek 

dokumen, aspek personil, dan aspek organisasi yang dibutuhkan. Aspek 

komitmen manajemen merupakan inti dari sistem manajemen integrasi 

berbasis ISO 9001 dan ISO 14001. Hal ini disebabkan performa dan 

sustainabilitas suatu organisasi menjadi tanggung jawab manajemen. 

Beberapa peneliti telah mengemukakan berbagai metode integrasi  (Zeng, 

2005).  

Terdapat tiga pendekatan dalam melakukan integrasi ISO 9001 

dengan ISO 14001 yaitu : 

1) Menerapkan ISO 9001 terlebih dahulu kemudian ISO 14001,  

2) Menerapkan ISO 14001 terlebih dahulu kemudian ISO 9001, dan 

3) Menerapkan ISO 9001 dan ISO14001 secara bersamaan.  

Integrasi dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka dasar 

tiga komponen yaitu tanggung jawab manajemen, proses manajemen, dan 

sistem pendukung. 
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II.7 Tata Kelola TIK Nasional 

Berikut ini adalah analisis atas kondisi sekarang yang menjadi latar 

belakang perlunya Tata Kelola TIK Nasional 

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 

Tabel 2.2 Daftar Definisi dan Singkatan 

 

a. Perlunya Rencana TIK nasional yang lebih harmonis – Hampir 

semua institusi memiliki Rencana TIK, tetapi integrasi dan 

sinkronisasi di level nasional masih lemah. 

b. Perlunya pengelolaan yang lebih baik untuk merealisasikan flagship 

nasional – Flagship nasional yang merupakan inisiatif TIK strategis 

memerlukan pendekatan yang lebih baik, khususnya dalam 

hubungan antar lembaga dan hubungan dengan penyedia layanan. 

c. Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja/investasi TIK 

– Diperlukan mekanisme yang memungkinkan menghindari 

kemungkinan terjadinya redundansi inisiatif TIK, sehingga 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja/investasi TIK 

nasional. 
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d. Perlunya pendekatan yang meningkatkan pencapaian value dari 

implementasi TIK nasional – Value yang dapat diciptakan dengan 

implementasi TIK, khususnya yang dapat dirasakan langsung oleh 

publik. 

 

II.7.1  Prinsip dan Model 

II.7.1.1    Prinsip Dasar 

Bagian ini menjelaskan lima prinsip dasar yang menjadi pondasi 

bangunan Tata Kelola TIK Nasional. Prinsip ini mendasari model dan 

tingkat kedalaman implementasi model. 

a. Prinsip 1 – Perencanaan TIK yang sinergis dan konvergen di level 

internal institusi dan nasional. 

Memastikan bahwa setiap inisiatif selalu didasarkan pada rencana 

yang telah disusun sebelumnya; dan memastikan bahwa rencana-

rencana institusi di semua level universitas, sinergis dan konvergen 

dengan rencana nasional. 

b. Prinsip 2 – Penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab TIK yang 

jelas di level internal institusi dan nasional. 

Memastikan bahwa setiap institusi memahami dan menerima posisi 

dan tanggung jawabnya dalam peta TIK nasional secara umum, dan 

memastikan bahwa seluruh entitas fungsional di setiap institusi 

memahami dan menerima perannya dalam pengelolaan TIK di 

institusinya masing-masing. 

c. Prinsip 3 – Pengembangan dan/atau akuisi TIK secara valid. 

Memastikan bahwa setiap pengembangan dan/atau akuisisi TIK 

didasarkan pada alasan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang 

tepat; berdasarkan analisis yang tepat dan terus-menerus. 

Memastikan bahwa dalam setiap pengembangan dan/atau akuisisi 

TIK selalu ada pertimbangan keseimbangan yang tepat atas manfaat 

jangka pendek dan jangka panjang, biaya dan risiko-risiko. 
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d. Prinsip 4 – Memastikan operasi TIK berjalan dengan baik, kapan 

pun dibutuhkan 

Memastikan kesesuaian TIK dalam mendukung institusi, responsif 

atas perubahan kebutuhan kegiatan institusi, dan memberikan 

dukungan kepada kegiatan institusi di semua waktu yang dibutuhkan 

institusi. 

e. Prinsip 5 – Memastikan terjadinya perbaikan berkesinambungan 

(continuous improvement) dengan memperhatikan faktor manajemen 

perubahan organisasi dan sumber daya manusia 

Memastikan bahwa penetapan: tanggung jawab, perencanaan, 

pengembangan dan /atau akuisisi, dan operasi TIK selalu dimonitor 

dan dievaluasi kinerjanya dalam rangka perbaikan berkesinambugan 

(continuous improvement). Memastikan bahwa siklus perbaikan 

berkesinambungan (continuous improvement) dilakukan dengan 

memperhatikan manajemen perubahan organisasi dan sumber daya 

manusia. 

 

II.7.1.2    Model 

Model Tata Kelola TIK Nasional difokuskan pada pengelolaan 

proses-proses TIK melalui mekanime pengarahan dan monitoring & 

evaluasi. Model keseluruhan Tata Kelola TIK Nasional adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.2 Model Tata Kelola TIK Nasional  

 

Model Tata kelola TIK Nasional dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu : 

1. Struktur & Peran Tata Kelola– yaitu entitas apa saja yang berperan 

dalampengelolaan proses-proses TIK dan bagaimana pemetaan 

perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut. Struktur 

dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola TIK. 

2. Proses Tata Kelola – yaitu proses-proses yang ditujukan untuk 

memastikan bahwa tujuan-tujuan utama tata kelola dapat tercapai, 

terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber 

daya, dan manajemen risiko. 

 

a. Lingkup Proses Tata Kelola 

1. Perencanaan Sistem – Proses ini menangani identifikasi 

kebutuhan organisasi dan formulasi inisiatif-inisiatif TIK apa saja 

yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. 

2. Manajemen Belanja/Investasi – Proses ini menangani pengelolaan 

investasi/belanja TIK 
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3. Realisasi Sistem – Proses ini menangani pemilihan, penetapan, 

pengembangan/akuisisi sistem TIK, serta manajemen proyek TIK. 

4. Pengoperasian Sistem – Proses ini menangani operasi TIK yang 

memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK 

yang dioperasikan. 

5. Pemeliharaan Sistem – Proses ini menangani pemeliharaan aset-

aset TIK untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal. 

 

b. Mekanisme Proses Tata Kelola 

1. Kebijakan Umum – Kebijakan umum ditetapkan untuk 

memberikan tujuan dan batasan-batasan atas proses TIK 

bagaimana sebuah proses TIK dilakukanuntuk memenuhi 

kebijakan yang ditetapkan. 

2. Monitoring & Evaluasi – Monitoring & evaluasi ditetapkan untuk 

memastikan adanya umpan balik atas pengelolaan TIK, yaitu 

berupa ketercapaian kinerja yang diharapkan. Untuk mendapatkan 

deskripsi kinerja setiap proses TIK digunakan indikator 

keberhasilan. Indikator keberhasilan inilah yang akan dapat 

digunakan oleh manajemen atau auditor, untuk mengetahui 

apakah proses TIK telah dilakukan dengan baik. 

 

II.7.2  Panduan Umum Proses Tata Kelola 

Kebijakan umum merupakan pernyataan yang akan menjadi arahan 

dan batasan bagi setiap proses tata kelola. Kebijakan ini berlaku untuk 

seluruh proses tata kelola. 

II.7.2.1    Keselarasan Strategis: Organisasi – TIK 

1. Arsitektur dan inisiatif TIK harus selaras dengan visi dan tujuan 

organisasi. 

2. Keselarasan strategis antara organisasi – TIK dicapai melalui 

mekanisme berikut: 

a. Keselarasan tujuan organisasi dengan tujuan TIK, dimana setiap 

tujuan TIK harus mempunyai referensi tujuan organisasi. 
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b. Keselarasan arsitektur bisnis organisasi dengan arsitektur TIK 

(arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur 

infrastruktur). 

c. Keselarasan eksekusi inisiatif TIK dengan rencana strategis 

organisasi. 

II.7.2.2    Manajemen Risiko 

1. Risiko-risiko prioritas dalam pengelolaan TIK oleh institusi 

universitas mencakup [1] risiko proyek, [2] risiko atas informasi, dan 

[3] risiko atas keberlangsungan layanan. 

a. Risiko atas proyek mencakup kemungkinan tertundanya 

penyelesaian proyek TIK, biaya yang melebihi dari perkiraan atau 

hasil akhir (deliverables) proyek tidak sesuai dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan di awal. 

b. Risiko atas informasi mencakup akses yang tidak berhak atas 

asset informasi, pengubahan informasi oleh pihak yang tidak 

berhak dan penggunaan informasi oleh pihak yang tidak punya 

hak untuk keperluan yang tidak sebagaimana mestinya. 

c. Risiko atas keberlangsungan layanan mencakup kemungkinan 

terganggunya ketersediaan (availabilitas) layanan TIK atau 

layanan TIK sama sekali tidak dapat berjalan. 

2. Kontrol atas risiko proyek, risiko atas informasi, dan risiko atas 

keberlangsungan layanan secara umum mencakup:  

a. Implementasi Manajemen proyek TIK yang diimplementasikan 

oleh seluruh instansi universitas. 

b. Implementasi Securit manajemen TIK dan seluruh sistem TIK 

yang berjalan, khususnya untuk meminimalkan risiko atas 

informasi dan keberlangsungan layanan. 
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II.7.2.3    Manajemen Sumber daya 

1. Manajemen sumber daya dalam Tata Kelola TIK ditujukan untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya TIK, 

yang melingkupi sumber daya: finansial, informasi, teknologi, dan 

SDM. 

2. Ketercapaian efisiensi finansial dicapai melalui: 

a. Pemilihan sumber-sumber dana yang tidak memberatkan untuk 

pengadaan TIK. 

b. Kelayakan belanja TIK secara finansial harus bisa diukur secara 

rasional dengan menggunakan metoda-metoda penganggaran 

modal (capital budgeting). 

c. Dijalaninya prosedur pengadaan yang efisien dengan fokus tetap 

pada kualitas produk dan jasa TIK. 

d. Prioritas anggaran diberikan untuk proyek TIK yang bermanfaat 

untuk banyak pihak, berbiaya rendah, dan cepat dirasakan 

manfaatnya. 

e. Perhitungan manfaat dan biaya harus memasukkan unsur-unsur 

yang bersifat kasat mata (tangible) dan terukur maupun yang 

tidak tampak (intangible) dan relatif tidak mudah diukur. Efisiensi 

finansial harus mempertimbangkan biaya kepemilikan total (Total 

Cost of Ownership– TCO) yang bisa meliputi harga barang/jasa 

yang dibeli, biaya pelatihan karyawan, biaya perawatan 

(maintenance cost), biaya langganan (subscription/license fee), 

dan biaya-biaya yang terkait dengan pemerolehan barang/jasa 

yang dibeli. 

f. Efisiensi finansial bisa mempertimbangkan antara keputusan 

membeli atau membuat sendiri sumber daya TIK. Selain itu juga 

bisa mempertimbangkan antara sewa/outsourcing dengan 

memiliki sumber daya TIK baik dengan membuat sendiri maupun 

membeli. 

  



 

 

28 

 

3. Ketercapaian efisiensi dan efektivitas sumber daya informasi di 

setiap institusi universitas dicapai melalui: 

a. Penyusunan arsitektur informasi yang mencerminkan kebutuhan 

informasi, struktur informasi dan pemetaan hak akses atas 

informasi oleh peran-peran yang ada dalam manajemen 

organisasi. 

b. Identifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi yang sesuai 

dengan spesifikasi arsitektur informasi, yang memungkinkan 

informasi diolah dan disampaikan kepada peran yang tepat secara 

efisien. 

4. Efisiensi penggunaan teknologi (mencakup: platform aplikasi, 

software sistem, infrastruktur pemrosesan informasi, dan 

infrastruktur jaringan komunikasi) dicapai melalui konsep 

“mekanisme shared service” (baik di internal universitas atau antar 

institusi universitas) yang meliputi: 

a. Aplikasi, yaitu software aplikasi yang secara arsitektur teknis 

dapat di-share penggunaannya karena kesamaan kebutuhan fitur 

fungsionalitas. Perbedaan hanya sebatas di aspek konten 

informasi. 

b. Infrastruktur komunikasi: jaringan komputer/komunikasi, koneksi 

internet. 

c. Data, yaitu keseluruhan data yang menjadi konten informasi. 

Pengelolaan data dilakukan dengan sistem Data Center/Disaster 

Recovery Center(DC/DRC). 

 

II.7.3   Monitoring dan Evaluasi 

Untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan 

(continuous improvement), mekanisme monitoring & evaluasi akan 

memberikan umpan balik atas seluruh prosestata kelola. Panduan umum 

monitoring dan evaluasi memberikan arahan tentang objek dan mekanisme 

monitoring dan evaluasi. 
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II.7.3.1    Objek Monitoring & Evaluasi 

1. Ketercapaian indikator keberhasilan untuk setiap proses tata kelola 

merupakan objek utama dari aktivitas monitoring & evaluasi. 

Indikator keberhasilan mencerminkan sejauh mana tujuan akhir dari 

setiap proses tata kelola telah tercapai. 

2. Indikator kinerja proses dapat digunakan untuk melakukan 

penelusuran balik atas ketercapaian sebuah indikator keberhasilan. 

Variasi indikator kinerja proses diserahkan sepenuhnya kepada 

setiap instansi pemeritahan untuk menetapkannya sesuai dengan 

karakteristik proses manajemen yang dimilikinya. 

II.7.3.2    Mekanisme Monitoring & Evaluasi 

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus mengakomodasi asas 

independensi, baik dilaksanakan secara internal maupun eksternal. 

2. Secara internal, setiap bagian unit universitas melakukan evaluasi 

berupa peninjauan secara reguler atas ketercapaian indikator 

keberhasilan untuk setiap proses tata kelola. 

a. Intensitas peninjauan indikator keberhasilan diserahkan kepada 

masing-masing institusi universitas, setidaknya minimal 1 (satu) 

kali untuk setiap tahunnya. 

b. Setiap siklus peninjauan indikator keberhasilan harus 

didokumentasikan dan tindak lanjut atas rekomendasi dimonitor 

secara reguler oleh manajemen. 

c. Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan untuk pelaksanaan 

evaluasi secara internal, karena keterbatasan keahlian dan SDM, 

dengan spesifikasi kebutuhan detail tetap berasal dari universitas 

terkait. 

3. Secara eksternal, dimungkinkan diadakannya evaluasi atas 

ketercapaian indikator keberhasilan sebuah universitas. 

a. Inisiatif evaluasi eksternal berasal dari pihak di luar institusi 

universitas yang akan menjadi objek evaluasi. 

b. Tujuan utama evaluasi secara eksternal adalah mengetahui secara 

nasional atau cakupan wilayah tertentu ketercapaian tujuan tata 
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kelola TIK, dengan sudut pandang indikator keberhasilan yang 

relatif seragam. 

c. Dewan TIK Nasional berhak menetapkan pihak-pihak mana saja 

yang diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi secara 

eksternal atas ketercapaian tujuan Tata Kelola TIK di Universitas. 

d. Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan untuk pelaksanaan 

evaluasi secara eksternal, karena keterbatasan keahlian dan SDM, 

dengan spesifikasi kebutuhan detail tetap berasal dari universitas 

terkait. 

  


