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Abstrak 

Pengelolaan perusahaan yang baik menuntut diterapkannya Tata Kelola 

Perusahaan- Good Corporate Governance (GCG), dan keberhasilan penerapan GCG 

salah satunya adalah dengan dengan di tunjang Tata Kelola Teknologi Informasi (IT 

Governance) yang baik. Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi menuntut suatu 

keselarasan antara TI (Teknologi Informasi) itu sendiri dengan proses bisnis yang 

berjalan dalam perusahaan, tapi kadang keselarasan tersebut tidak lah dengan mudah 

tercipta. Untuk itu diperlukannya perwujudan tanggung jawab Direksi dan 

Manajemen Perusahaan yang diterapkan melalui gaya kepemimpinan, struktur 

organisasi, dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa TI perusahaan 

dikelola secara optimal dalam mendukung pencapaian strategi dan tujuan perusahaan 

sehingga bisa dikatakan adanya keselarasan TI-Bisnis Perusahaan. 

 

Pendahuluan 

Organisasi yang baik adalah yang memiliki tujuan jelas berdasarkan visi dan misi 

yang disepakati pendirinya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan cara 

untuk mencapainya yang lazim disebut sebagai strategi. Selanjutnya disusun rencana 

(plan), kebijakan (policies) hingga pencapaian dan program aksi (Asmarani, 2006). 

Setiap organisasi tentu memiliki perencanaan, dan bagi lingkup perusahaan kita 

mengenal istilah perencanaan strategik, dimana perencanaan strategik ini dapat 



membantu kita mengevaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan, membantu 

perusahaan untuk maju dan berkembang, memperbesar pangsa pasar di tengah 

persaingan usaha yang semakin tajam (Allisonm & Kaye, 2005). Salah satu kunci 

keberhasilan dari perencanaan strategik dari perusahaan di era modern sekarang 

adalah memanfaatkan TI yang terkelola dan terencana dengan baik.   

Didalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN 

telah merilis Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per - 01 /MBU/2011 tentang 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara, secara eksplisit menjelaskan Tata Kelola Teknologi 

Informasi yang dicuplik di Bagian 10 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi pasal 

30 yang berbunyi : 

1. Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif 

2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi 

informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 

3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi 

informasi di perusahaan. 

Dari konteks diatas maka tata kelola TI yang tepat diyakini sebagai jawaban 

untuk memastikan bahwa investasi TI benar-benar dapat mendukung pencapaian 

bisnis perusahaan dan sebaliknya bahwa tanpa Tata Kelola TI (IT Governance) yang 

tepat maka investasi TI sangat berpotensi pada kegagalan (Matrica Consulting 

Service - IT Governance, 2012).  Dengan tata kelola TI yang tepat dapat 

dipastikannya terciptanya keselarasan pencapaian proses bisnis perusahaan. 

 

Permasalahan Dalam Mendefinisikan Tata Kelola TI  

Tata kelola TI sendiri telah di definisikan atau diartikan secara berbeda dalam 

berbagai artikel dan buku yang membahas topik mengenai tata kelola TI, secara 

umum definisi dari tata kelola TI yaitu (Mårten Simonsson, Pontus Johnson, 2006): 



 Tata kelola TI merupakan tanggung jawab dari eksekutif dan dewan direktur, 

yang menyangkut kepemimpinan yang konsisten, organisasi yang terstruktur, 

dan proses yang mengacu pada dukungan terhadap TI perusahaan dan juga 

termasuk dalam strategi dan tujuan organisasi. (IT Governance Institute 

(ITGI), COBIT, 4th Edition, December 2005). 

 Tata kelola TI: Secara spesifik menjelaskan mengenai keputusan yang benar 

dan kerangka kerja yagn terakuntabilitas untuk mendukung sasaran perilaku 

yang diinginkan dalam penggunaan TI. (Weill, P., and Ross, J. W., IT 

governance – How top performers manage IT decision rights for superior 

results. Harvard Business School Press, 2004). 

 Tata kelola TI adalah keselarasan strategi dari TI dengan bisnis seperti nilai 

maksimum bisnis yang mencapai tahapan pemikiran bahwa pengembangan 

dan pemeliharaan kontrol TI  adalah bagian dari keefektifan dan akutanbilitas,  

manajemen pelaksana, dan manajemen resiko. (Webb, P., Pollard, C., and 

Ridley, G. “Attempting to define IT Governance: Wisdom or Folly” 

Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on system Sciences, 

2006). 

Dari contoh pendefinisian diatas dapat disimpulkan kekurangan yang ditemukan 

dalam setiap pendefinisian mengenai tata kelola TI adalah setiap pendefinisi mencoba 

mengartikan tata kelola TI dengan pemikiran mereka sendiri yang di dasarkan pada 

latar belakang bidang dan literatur yang di kumpulkan oleh pendefinisi. Sehingga 

untuk mencapai suatu keefektifitasan dan keselarasan antara TI-Bisnis diperlukan 

pemahaman secara mendalam mengenai proses pengaturan langkah strategik dan 

operasional dari tata kelola TI secara baik dan jelas yang disesuaikan dengan 

penempatan tata kelola TI pada perusahaan yang dibagi menjadi beberapa kategori 

yaitu (N.Luftman, 2004): 

 Tata kelola berbasis pada struktur organisasi 

 Tata kelola berbasis pada proses 



 Tata kelola berbasis pada hubungan antara manusia 

 

Konsep Keselarasan TI-Bisnis dan Tata Kelola TI 

Salah satu teori pertama dan salah satu terbaik mengenai keselarasan TI-Bisnis 

adalah Strategic Alignment Model (SAM) yang di kembangkan oleh Henderson dan 

Venkatraman (Steven De Haes, dk, 2010). SAM mengidentifikasikan 4 domain yaitu: 

1. Strategi Bisnis 

2. Strategi TI 

3. Infrastruktur Organisasi 

4. Infrastruktur TI 

Isu sentral pada teori SAM adalah sebuah organisasi harus secara berkelanjutan 

mencari keselarasan antara 4 domain tersebut, dengan perhatian khusus untuk 

langkah strategik (hubungan antara strategi dan infrastruktur, juga antara TI dan 

bisnis) dan integrasi fungsional (hubungan dari bisnis dan strategi TI serta bisnis dan 

infrastruktur TI). Model SAM digambarkan secara skematik sebagai berikut:   

 

Dengan menggunakan Model SAM ini bisa ditentukan sebuah langkah-langkah 

strategik dan operasional perusahaan yang disesuaikan dengan proses bisnis 

perusahaan, yang juga memberikan penilaian terhadap level kematangan keselarasan 

TI-Bisnis perusahaan. 

Setelah menentukan keberadaan langkah strategik dan operasional maka perlu di 

lanjutkan dengan membuat pedoman kebijakan tata kelola TI yang ditujukan untuk 



memberikan gambaran mengenai arahan manajemen Perusahaan yang berkaitan 

dengan pengelolaan TI yang memuat kebijakan-kebijakan strategis dan operasional 

TI termasuk didalamnya perangkat – perangkat dokumen turunan seperti : standar dan 

prosedur. Pedoman Kebijakan Tata Kelola TI ini setidaknya mencakup kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan aspek strategis dan aspek operasional pengelolaan 

TI (Matrica Consulting Service - IT Governance, 2012), yaitu :  

 Aspek Strategis TI 

1. Penetapan Peran TI Dalam Perusahaan 

2. Perencanaan TI 

3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI 

4. Pengelolaan Investasi TI 

5. Pengelolaan Sumber Daya TI 

6. Pengelolaan Risiko TI   

 Aspek Operasional TI 

1. Pengelolaan Layanan TI 

2. Pengelolaan Sekuriti TI 

3. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga 

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja TI 

5. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Internal 

6. Pengelolaan Kepatuhan Eksternal 

7. Pengelolaan Data & Data Center 

Dan ketika TI telah menjadi sangat penting bagi keberadaan suatu perusahaan 

untuk bertahan dan berkembang, para eksekutif yang membuat langkah strategik TI 

harus mau menambah luas cakupan strategik TI dari perusahaan. Tidak hanya harus 

memberikan nasehat pada masalah strategik pada saat menambah model tata kelola 

TI sebagai tanggung jawabnya, tetapi mereka juga harus focus pada nilai, resiko dan 

pencapaian dari TI itu sendiri bagi perusahaan yang disesuai kan dengan perubahan 

yang dihadapi oleh perusahaan. 



 

Kesimpulan 

Salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan dalam penyusunan model Tata 

kelola TI adalah: Bagaimana cara memulai membangun Tata kelola TI yang baik 

untuk Perusahaan? Pertanyaan yang wajar mengingat pembangunan Tata kelola TI 

bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. 

Karena Tata kelola TI harus mengacu pada proses bisnis perusahaan, maka langkah 

utama yang harus dilakukan adalah memahami visi-misi perusahaan, target dan 

tujuan yang akan dicapai perusahaan dalam kurun waktu tertentu serta perubahan 

yang dihadapi oleh perusahaan. Dari situ kita bisa menentukan langkah secara lebih 

detil mengenai kebijakan strategi dan operasional seperti apa yang dibutuhkan untuk 

menciptakan Tata kelola TI yang baik, sesuai dan efesien sehingga tercapainya 

keselarasan antara TI dengan proses bisnis perusahaan.   
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