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Abstrak 

 

Pengelolaan layanan gangguan teknologi informasi (TI) salah satu proses yang sangat penting bagi organisasi. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)  merupakan suatu organisasi pemerintah yang memberikan 

layanan langsung kepada stakeholder  memerlukan  proses pengelolaan layanan gangguan  yang baik guna 

mendukung proses bisnis lainnya. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan layanan gangguan pada saat ini dan 

yang diharapkan dilakukan pengukuran kematangan tata kelola TI. Pengukuran kematangan tata kelola TI 

menggunakan  framework COBIT 4.1. Adapun metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan 

informasi melalui tinjauan pustaka serta penyebaran kuesioner mengenai pengelolaan layanan gangguan kepada 

pegawai DJPBN. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tata kelola teknologi informasi pada proses 

pengelolaan layanan gangguan TI  yang ada di DJPBN  saat ini berada pada tingkat kematangan level 2 

(repeatable but intuitive) dan kondisi yang diharapkan pada level 4 (managed). Untuk menghilangkan kondisi 

gap atau kesenjangan tersebut  perlu dilakukan perbaikan pada proses pengelolaan layanan gangguan TI agar 

tercapai kondisi yang diharapkan. 

 

 

1. Pendahuluan 

Kemajuan teknologi informasi (TI) saat ini telah 

mengubah pola dan cara beraktifitas pada organisasi, 

institusi, industri maupun pemerintahan. Pada 

awalnya TI hanya berfungsi sebagai pemrosesan data 

untuk mengotomatisasi proses-proses manual dan 

belum terhubung dengan komputer lain. Sekarang 

banyak organisasi  yang menjadikan TI sebagai 

tulang punggung dalam menjalankan proses bisnis 

untuk mencapai tujuan organisasi. Ketergantungan 

organisasi kepada TI menjadikan kebutuhan akan 

layanan TI semakin meningkat. Hal ini 

mengakibatkan munculnya suatu tuntutan bagi 

pengelola layanan TI organisasi untuk menyediakan 

bantuan teknis kepada pengguna yang mengalami 

gangguan (insiden) atau kesulitan dengan TI. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) 

organisasi yang memberikan layanan langsung 

kepada stakeholder dan TI menjadi partner,  dimana 

organisasi memandang TI sebagai sarana untuk 

menyelaraskan strategi dengan operasional dalam 

pencapaian target (Departemen Keuangan, 2009). 

Gangguan atau insiden yang terjadi dapat 

mengganggu proses bisnis dan mengurangi kualitas 

layanan TI.  

Penelitian ini untuk menjawab perumusan 

masalah bagaimana tingkat kematangan proses yang 

telah dilakukan DJPBN dalam menangani gangguan 

layanan TI yang terjadi selama ini.. Dengan 

mengukur tingkat kematangan akan  didapatkan 

kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Untuk 

menghilangkan gap yang ada perlu dilakukan proses 

perbaikan agar mencapai tingkat kematangan yang 

diharapkan. 

2.  Tatakelola Teknologi Informasi 

Tatakelola TI adalah suatu struktur hubungan 

dan proses untuk mengatur dan mengontrol 

organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan dengan pertambahan 

nilai dengan tetap menyeimbangkan resiko-resiko 

dengan nilai yang didapatkan dari penerapan TI dan 

proses-prosesnya  (ITGI, 2007). Ketika TI 

berkembang dari penyedia teknologi menjadi mitra 

strategis organisasi biasanya organisasi TI melakukan 

tiga tahap pendekatan: manajemen infrastruktur TI,  

manajemen layanan TI dan manajemen nilai bisnis TI 

(Spremic,2009). 

Tatakelola TI bukan bidang yang terpisah dari 

pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan 

komponen pengelolaan perusahaan secara 

keseluruhan, dengan tanggung jawab sebagai berikut 

( ITGI,2007): 
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1. Memastikan kepentingan stakeholder 

diikutsertakan dalam penyusunan 

strategi organisasi. 

2. Memberikan arahan kepada proses-proses yang 

menerapkan strategi organisasi.  

3. Memastikan proses-proses tersebut 

menghasilkan keluaran yang terukur. 

4. Memastikan adanya informasi mengenai hasil 

yang diperoleh dan mengukurnya. 

5. Memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

Dalam dunia TI terdapat berbagai standar model 

yang digunakan saat ini. Berikut ini adalah sebagian 

dari framework yang banyak digunakan didunia 

(Dalibor Radovanovic,2010): 

1. ISO/IEC 17799 Code of Practice for Information 

Security Management 

Framework ISO/IEC ini diarahkan untuk 

mengembangkan dan memelihara standar keamanan 

dan praktek manajemen dalam organisasi untuk 

meningkatkan ketahanan bagi keamanan informasi 

dalam hubungan antar organisasi. Standar ini lebih 

menekankan pada pentingnya manajemen resiko dan 

tidak menuntut penerapannya pada setiap komponen 

tapi dapat memilih pada bagian-bagian yang terkait 

saja (ITGI,2006). Pada bulan April 2007, Information 

Security Management System menjadi ISO 27002. 

Standar tersebut dapat digolongkan dalam best 

practice termuktahir dalam lingkup sistem 

manajemen keamanan informasi (ISO,2007). 

 

2. Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO) 

Tujuannya dari penyusunan framework ini 

adalah peningkatan sistem pengawasan terpadu untuk 

pengendalian orgasnisasi dalam beberapa langkah. 

Hal ini diarahkan untuk memberikan para pemegang 

kebijakan di organisasi dapat melakukan pengawasan 

internal dalam pelaksanaan tugas kapada para 

eksekutif, mencari laba yang menguntungkan serta 

mengelola resiko-resiko yang timbul(ITGI,2006). 

 

3. Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL) 
Dikembangkan oleh The Officer of Government 

Commerce (OGC) berkerjasama dengan IT Service 

Management Forum (itSMF) dan British Standard 

Institute (BSI) (ITIL,2007). ITIL merupakan suatu 

framework pengelola layanan TI yang sudah diadopsi 

sebagai standar industri pengembangan perangkat 

lunak didunia. 

ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama , 

yaitu : 

a. Menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan 

sekarang dan akan datang dari bisnis dan 

pelanggan. 

b. Memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. 

c. Mengurangi biaya jangka panjang dari 

pengelolaan layanan-layanan tersebut. 

 

4. Control Objectives for Information and related 

Technology (COBIT) 

Sebuah model yang dirancang untuk mengawasi 

fungsi-fungsi TI. COBIT membantu memahami, 

menilai dan mengelola resiko-resiko bersamaan 

dengan keuntungan-keuntungan yang berkaitan 

dengan informasi yang terhubung dengan TI 

(ITGI,2007). Dengan demikian implementasi COBIT 

sebagai kerangka kerja tatakelola TI dapat 

memberikan keuntungan (Kridanto,2008): 

1. Penyelarasan yang lebih baik, berdasarkan fokus 

pada bisnis. 

2. Sebuah pandangan, dapat dipahami oleh 

manajemen tentang hal yang dilakukan teknologi 

informasi. 

3. Tanggungjawab dan kepemilikan yang jelas 

didasarkan pada orientasi proses. 

4. Dapat diterima secara umum dengan pihak 

ketiga dan pembuat aturan. 

5. Berbagi pemahaman diantara pihak yang 

berkepentingan. 

Proses-proses domain pada COBIT ada 4 yaitu 

(ITGI,2007) : 

1. Perencanaan dan Pengorganisasian (PO) 

Domain ini meliputi strategi dan taktik  dengan 

memperhatian identifikasi cara  TI berkontribusi 

untuk mencapai tujuan bisnis. 

2. Pengadaan dan Implementasi (AI) 

Untuk merealisasikan strategi TI, solusi perlu 

diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh 

seperti halnya diimplementasikan dan 

diintegrasikan kedalam proses bisnis. Perubahan 

pemeliharaan sistem yang ada dalam domain ini 

untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan bisnis. 

3. Penyampaian Layanan dan Dukungan (DS) 

Domain ini terkait dengan penyampaian layanan 

yang diperlukan, mencakup penyediaan layanan,  

manajemen keamanan, dukungan layanan bagi 

pengguna serta manajemen data dan fasilitas 

operasional. 

4. Monitor dan Evaluasi (ME) 

Domain ini berkenaan dengan manajemen 

kinerja, pemantauan kontrol internal serta 

pemenuhan yang terkait dengan regulasi dan 

pelaksanaan tata kelola. 

COBIT mempunyai model kematangan (maturity 

models) untuk mengontrol proses-proses TI dengan 

menggunakan metode penilaian sehingga suatu 

organisasi dapat menilai proses-proses TI yang 

dimilikinya dari skala 0  non-existent sampai 5 

optimised (ITGI,2007). 
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 0   Non Existent 

 1   Initial/ Ad Hoc 

 2   Repeatable but intuitive 

 3   Defined 

 4   Managed and measurable 

 5   Optimised 

Selain itu COBIT juga mempunyai ukuran-

ukuran lainnya sebagai berikut (Kridanto,2008): 

1. Critical Success Factors (CSF)   

Mendefinisikan hal-hal  atau kegiatan penting 

yang dapat digunakan manajemen untuk dapat 

mengontrol proses-proses TI di organisasinya. 

2. Key Goal Indicators (KGI) 

Mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan 

memberikan gambaran kepada manajemen 

apakah prose-proses TI yang ada telah memenuhi 

kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI biasanya 

berbentuk kriteria informasi: 

a. Ketersediaan informasi yang diperlukan 

dalam mendukung kebutuhan bisnis. 

b. Tidak adanya resiko integritas dan 

kerahasiaan data. 

c. Efisiensi biaya dari proses dan operas yang 

dilakukan. 

d. Konfirmasi reliabilitas, efektifitas dan 

compliance. 

3. Key Performance Indicators (KPI) 
Mendefinisikan ukuran-ukuran untuk 

menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan 

untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, 

pelaksanaan dan kemampuan sumber daya TI. 

2.1  Perbandingan Model Tatakelola TI 

Dari keempat model ISO 17799, COSO, ITIL 

dan COBIT  memiliki proses-proses tatakelola. Tabel 

2 memperlihatkan bahwa model standard selain 

COBIT tidak mempunyai range spectrum yang seluas 

COBIT(ITGI,2007). Model-model tersebut hanya 

melakukan sebagian dari proses-proses tatakelola 

yang ada dalam COBIT. 

Kontrol COBIT  dikelompokkan dalam  3 (tiga) 

level (Davis;Schiller,Wheeler 2007): 

 Level startegis (PO dan ME) 

 Level taktis (DS) 

 Level operasional (DS) 

 

Tabel 2 

Perbandingan COBIT vs ITIL, ISO 17799, COSO 

(ITGI, 2006)(Dalibor;Tijan,2010) 

 
 COBIT ISO COSO ITIL 

S
tr

a
t

eg
ic

 

L
ev

e

l 

PO – Plan and Organise 
PO1  √  
PO2 √ √  

PO3 √ √ Sedikit 
PO4 √ √ Sedikit 
PO5  √ Sedikit 
PO6 √ √  
PO7 √ √  
PO8 √   
PO9 √ √  
PO10 √   

T
a
ct

ic
a
l 

A
n

d
 O

p
er

a
ti

o
n

a
l 

L
ev

el
 

DS – Delivery and Support 
DS1 √ √ √ 
DS2 √  √ 
DS3 √ √ √ 
DS4 √ √ √ 
DS5 √ √  
DS6   √ 
DS7 √ √ √ 
DS8 √  √ 
DS9 √ √ √ 
DS10 √  √ 
DS11 √ √ √ 
DS12 √ √  
DS13 √  √ 

AI – Acquire and Implement 
AI1 √ √ √ 
AI2 √ √ √ 
AI3 √ √ √ 
AI4 √ √ √ 
AI5 √  √ 
AI6 √ √ √ 
AI7 √ √ √ 

S
tr

a
te

g
ic

 

L
ev

el
 

ME – Monitor And Evaluate 
ME1 √   
ME2 √   
ME3  √  
ME4  √  

 

COBIT merupakan best practice  tools  untuk 

memonitor dan mapping proses TI. Sementara ITIL 

bertujuan untuk memetakan manajemen service 

tingkat layanan TI dan ISO27002 memberikan 

panduan untuk menerapkan standarisasi framework 

keamanan informasi.  

 

 

ISO 9000

COBIT

ISO 17799

ITIL

COSO

WHAT

HOW

Scope of Coverage
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Gambar 1 perbandingan ISO, COSO,  

ITIL dan COBIT (Gembergen, Haes 2007) 

COBIT terdiri dari 4 domain dan 34 proses yang 

digunakan untuk pelaksanaan audit sistem informasi. 

ITIL best practise framework memiliki 9 proses dan 

dapat diimplementasikan untuk pelaksanaan 

manajemen tingkat layanan TI  dengan fokus untuk 

mencapai bisnis yang efektif dan efisien pada ITSM 

(Beulen, Ribbers 2007). 

Pada gambar 1. diatas terlihat COBIT memiliki 

rentang lingkup yang luas dan memiliki fungsi pada 

tingkat yang lebih manajerial (What) bukan kepada 

teknis penggunaan (How)(Gembergen, Haes 2007). 

3. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini untuk mengukur proses 

kematangan menggunakan COBIT. Proses 

pengukuran kematangan yang dilakukan dengan 

memfokuskan pada  pengelolaan layanan gangguan 

menggunakan COBIT yaitu DS8, Service desk dan 

manajemen insiden. Penilaian tingkat kematangan 

dilakukan dengan mempertimbangkan nilai index 

pada 6 atribut kematangan COBIT yang meliputi 

(ITGI,2007): 

a. Awareness and Communication (AC) 

b. Policies , Standards and Procedures (PSP) 

c. Tools and Automation (TA) 

d. Skill and Expertise (SE) 

e. Responsibilities and Accountabilities (RA) 

f. Goal Setting and Measurement (GSM) 

 

                                    ∑Nilai Kematangan Atribut 

Nilai Kematangan = 

    6 

 

Tabel 3. Kriteria penilaian 

Nilai 

Kematangan 
Level Kematangan 

0  –  0,50 0 – Non Existent 

0,51 - 1,50 1 – Initial / ad Hoc 

1,51 - 2,50 2 – Repeatable But Intuitive 

2,51 - 3,50 3 – Define Process 

3,51 - 4,50 4 – Managed and Measurable 

4,51 - 5,00 5 -  Optimized 

 

Index kematangan atribut diperoleh dari perhitungan 

total pilihan jawaban kuesioner dengan rumus dan 

pembobotan pilihan jawaban. Pada  penelitian ini 

jawaban kuesioner yang diterima berasal staf yang 

menangani layanan ganguan TI. 

                               

 

                                =  

    

Tabel 4 Level Kematangan 

 

Atribut Nilai 

Kematangan 

Tingkat 

Kematangan 

 As Is To be As Is To Be 

AC 2,23 4,32 2 4 

PSP 2,18 4,32 2 4 

TA 2,27 4,50 2 4 

SE 2,09 4,18 2 4 

RA 2,27 4,73 2 5 

GSM 2,50 4,14 2 4 

 

Pada penelitian ini dilakukan pembedaan istilah 

antara nilai kematangan dan tingkat kematangan. 

Nilai kematangan bisa bernilai tidak bulat (bilangan 

pecahan), yang merepresentasikan proses pencapaian 

menuju suatu tingkat kematangan tertentu. 

Sedangkan tingkat kematangan lebih menunjukan 

tahapan atau kelas yang dicapai dalam proses 

kematangan, yang dinyatakan dalam bilangan bulat 

(Kridanto, 2009). 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat 

kematangan tatakelola TI  , pada proses DS8 service 

desk dan manajemen insiden dengan mengacu  tabel 

4 dapat diperoleh informasi bahwa :  

1. Tingkat kematangan saat ini (as is) pada proses 

D8 secara keseluruhan berada pada tingkat 2 atau 

berulang secara intuitif 

2. Tingkat kematangan yang diharapkan (to be) pada 

proses D8 secara keseluruhan berada pada tingkat 

4 atau terkelola 

Kedua kondisi kematangan tersebut secara jelas 

direpresentasikan pada gambar 2. Pada gambar 1 

tersebut terlihat posisi nilai kematangan rata-rata saat 

ini (as is) dan yang diharapkan (to be) untuk tiap 

atribut kematangan. 

 
 

Gambar 2 Tingkat Kematangan DS 8 

 

PSP

GSM

To Be

As Is

RA TA

SE

AC

Nilai Kematangan =   

Atribut 

∑Total Jawaban x Bobot 

Jumlah responden 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh  menunjukan 

bahwa proses pengelolaan layanan gangguan TI  

memiliki kondisi  saat ini (as is) sebagai berikut: 

 Adanya kesadaran organisasi mengenai service 

desk dan manajemen insiden untuk mengelola 

gangguan layanan. 

 Secara umum dapat dikatakan belum ada prosedur 

yang mendukung proses utama DS8  yang 

didefinisikan dan didokumentasikan secara formal. 

 Pelatihan untuk meningkatkan skill staf secara 

formal belum ada. 

 Aktivitas pengawasan terhadap manajemen insiden 

telah mulai dilakukan walaupun masih belum 

secara konsisten. 

 Tanggungjawab pengelolaan gangguan layanan 

masih ditetapkan secara informal pada perorangan 

yang dianggap telah biasa menangani dan 

berpengalaman. 

 Organisasi telah menyadari bahwa pengelolaan 

gangguan layanan merupakan proses penting  yang 

harus dikelola dengan tepat. 

 

Sedangkan tingkat kematangan yang ditetapkan 

sebagai harapan secara umum berada pada level 4 

(Managed) dan level 5 untuk tanggungjawab dan 

akuntabilitas. Hal ini menunjukan  

 adanya pemahaman penuh dari manfaat proses 

manajemen insiden untuk pengelolaan gangguan 

layanan disemua tingkat organisasi, dan fungsi 

dari service desk berada pada organisasi yang 

sesuai. 

 Teknik dan tools yang otomatis dengan berbasis 

pengetahuan terpusat. 

 Staf yang mengelola service desk telah dilatih 

dan proses ditingkatkan melalui penggunaan 

software serta  berinteraksi dengan staf 

manajemen masalah.. 

 Tanggungjawab jelas dan efektivitas dipantau. 

Prosedur untuk berkomunikasi meningkat dan 

insiden memecahkan ditetapkan dan 

dikomunikasikan.  

 Manajemen mengembangan metrik untuk kinerja 

service desk. 

     Hasil pengukuran menunjukan adanya gap atau 

kesenjangan kondisi saat ini dan yang diharapkan.  

Untuk menghilangkan gap tersebut perlu strategi 

untuk melakukan perbaikan tatakelola TI  pada 

proses DS8  pengelolaan service desk dan 

manajemen insiden, antara lain: 

1. Tahapan kematangan merupakan proses alamiah 

dalam proses perbaikan, serta merupakan proses 

pembelajaran dimana setiap tahap kematangan 

harus dilalui. 

2. Sinergi dapat dilakukan secara optimal bila terjadi 

keseimbangan tingkat kematangan pada seluruh 

atribut. 

3. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan skala prioritas.  

4. Dengan proses perbaikan secara bertahap sesuai 

dengan prioritas maka proses pembelajaran 

menuju pematangan proses DS8 dalam organisasi 

dapat berlangsung efektif. 

KESIMPULAN 

Standar model tatakelola TI yang banyak 

digunakan saat ini ada 4; ITIL, COSO, ISO/IEC 

17799 dan COBIT . Dari keempat model tersebut 

COBIT memiliki proses-proses yang paling lengkap, 

karenanya COBIT yang digunakan dalam mengukur 

tingkat kematangan  tatakelola pada proses DS8. 

Hasil pengukuran tingkat kematangan tatakelola 

TI DJPBN pada domain DS8 proses pengelolaan 

gangguan layanan secara umum telah cukup baik, hal 

ini ditunjukan berada pada tingkat kematangan level 

2 (repeatable but intuitive). Harapan agar  proses 

pengelolaan layanan gangguan untuk  lebih baik 

berada pada level 4 (managed) dan level 5 

(optimized) untuk responsibility and accountability  

(RA). Sehingga perlu dilakukan proses perbaikan 

tatakelola TI khususnya DS8  agar gap dapat 

dihilangkan. Melakukan proses perbaikan perlu 

adanya strategi dan bertahap agar proses perbaikan 

kematangan daalam organisasi dapat berlangsung 

dengan efektif. Salah satu perbaikan yang dapat 

dilakukan adalah dengan membangun service desk 

sebagai single point of contact .  
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