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Abstrak – Salah satu tujuan utama Tatakelola TI adalah untuk menyelaraskan setiap proses 

bisnis yang ada dengan teknologi informasi. Maksudnya adalah dengan membuat struktur dan 

proses yang diperlukan dalam investasi teknologi informasi, pihak manajemen dapat 

memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan sesuai dengan strategi bisnis 

dan sesuai dengan urutan prioritas yang ada. Pada perencanaan ke depan, investasi teknologi 

informasi yang dilakukan diharapkan dapat tepat waktu, sesuai dengan dana yang dikeluarkan, 

dan memberikan nilai tambah sesuai dengan yang diharapkan. Peningkatan nilai tambah yang 

dimaksud antara lain pengurangan biaya, peningkatan pendapatan, mempercepat proses kerja, 

dan lain-lain.  

Pada dasarnya Pengelolaan TI terfokus pada pada dua hal : penyampaian nilai terhadap bisnis 

yang dilakukan, dan pengurangan terhadap resiko-resiko TI. Yang pertama didorong oleh 

penyelarasan strategis dari TI terhadap bisnis. Yang kedua didorong oleh akuntabilitas yang 

menempel pada organisasi. Keduanya perlu didukung oleh sumber daya yang sesuai dan 

diukur untuk memastikan hasil yang diinginkan telah didapat. Alat yang komprehensif untuk 

menciptakan adanya Pengelolaan TI di organisasi/institusi adalah penggunaan COBIT 

(Control Objective of Information Technology) yang mempertemukan kebutuhan beragam 

manajemen dengan menjembatani celah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan 

masalah-masalah teknis TI.  

Agar kedua fokus pengelolaan TI itu bisa terlaksana dengan baik maka perlu adanya 

pengendalian terhadap proses-proses yang dilakukan sehubungan dengan pengelolaan TI.  

Kegiatan pengendalian perlu didefinisikan dan dikomunikasikan sehingga semua kebijakan, 

aturan-aturan, pedoman, dan prosedur yang mendorong proses-proses TI didokumentasikan, 

direview, dipelihara, disetujui, disimpan, dikomunikasikan dan digunakan untuk pelatihan. 

Bagaimana tanggung jawab dapat dibebankan terhadap setiap aktivitas dan pada waktu yang 

tepat serta mereview apakah semuanya dilaksanakan secara benar. Memastikan bahwa 

kebijakan, aturan-aturan, pedoman dan prosedur itu dapat diakses, mempunyai nilai  

kebenaran, dapat dimengerti dan terkini. 

 

Kata kunci:  Tata kelola TI, COBIT, Kebijakan, Aturan, Pedoman, Prosedur.  

 

I. PENDAHULUAN 
Sebagai salah satu perguruan tinggi 

swasta di Kota Tasikmalaya, keberadaan 

suatu organisasi yang mengelola sistem 

dan teknologi Informasi mutlak 

diperlukan. Unit ini akan menjadi 

penggerak utama pemanfaatan teknologi 

informasi dan sekaligus sebagai penentu 

kebijakan dan perencanaan, pengadaan, 
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pengelolaan, dan pengevaluasian status 

system dan teknologi informasi. Beberapa 

hal yang menjadi alasan diperlukannya 

organisasi pengelola sumber daya 

informasi yang baik adalah :  

Tingkat persaingan usaha yang semakin 

ketat dan bersifat global memerlukan 

adanya dukungan data dan informasi yang 

dapat diandalkan. Informasi akan 

dipergunakan para pengambil keputusan 

dan para pelaksana dalam menjalankan 

bisnisnya.  

1. Pemanfaatan teknologi informas i 

yang tepat untuk keperluan 

operasional yang akan mampu 

menciptakan suatu penghalang (entry 

barrier) bagi masuknya pesaing 

usaha sejenis, terutama institus i 

pendidikan yang berasal dari luar 

negeri.  

2. Pemanfaatan teknologi informas i 

yang tepat akan membuat 

stakeholders merasa senang terhadap 

perguruan tinggi ini. Diharapkan 

dengan adanya layanan jasa dengan 

dukungan teknologi informasi yang 

baik akan mampu menciptakan 

‘switching cost’, sehingga 

masyarakat enggan beralih ke 

perguruan tinggi yang lain.  

3. Adanya kenyataan bahwa 

keberadaan data yang tersebar di 

beberapa lokasi, jenis sistem dan 

teknologi informasi yang beragam, 

kualifikasi personil yang bermacam-

macam menimbulkan permasalahan 

tersendiri dalam penerapan sistem 

dan teknologi informasi.  

Berdasarkan hal tersebut diatas 

diperlukan adanya suatu tatakelola TI 

yang baik untuk mendukung kinerja 

organisasi pengelola Sistem dan 

Teknologi Informasi yang memilik i 

karakteristik sebagai berikut :  

1) Tingkat kepuasan stakeholder yang 

tinggi  

2) Bersifat efektif terhadap biaya (cost 

effective)  

3) Data terintegrasi dengan baik  

4) Proses-proses yang efektif  

5) Pelaksanaan komunikasi yang baik 

(komunikasi internal dan eksternal 

organisasi pengelola Sistem dan 

Teknologi Informasi)  

6) Memiliki ukuran-ukuran kinerja yang 

baik  

7) Menerapkan proses Disaster 

Recovery  

8) Biaya-biaya layanan terdokumentas i 

dengan baik  

Mampu membuat perbandingan 

(benchmarking) produk dan jasa yang 

diberikan dengan perguruan tinggi lain 

yang sekelas.   

Tata kelola TI merupakan bagian yang 

integral dari tata kelola perusahaan dan 

terdiri dari kepemimpinan dan struktur 

organisasi serta proses-proses, yang 

digunakan untuk memastikan bahwa TI 

perusahaan memelihara dan memperluas 

strategi dan sasaran perusahaan. Dalam 

hal ini, tatakelola TI menyediakan 

struktur yang menghubungkan proses-

proses TI, sumber daya TI, dan informas i, 

dengan strategi dan sasaran perusahaan.  

Di samping itu, tatakelola TI juga 

mengintegrasikan dan 

menginstitusionalkan praktek-praktek 

terbaik dalam perencanaan dan 

pengorganisasian (planning and 

organizing), memperoleh dan 

mengimplementasikan (acquiring and 

implementing), menyediakan dan 

mendukung (delivering and supporting), 

serta memonitor dan mengeva luas i 

(monitoring and evaluating) unjuk kerja 

TI untuk memastikan bahwa informas i 



dan teknologi yang terkait mendukung 

sasaran-sasaran bisnis.   

Dengan demikian, tatakelola TI akan 

memungkinkan organisasi/inst itus i 

mendapatkan keuntungan penuh dari 

informasi yang dimilikinya, sehingga 

memaksimalkan manfaat, 

mengkapitalisasi peluang dan 

mendapatkan keuntungan kompetitif. 

Tatakelola TI juga mengidentifikas i 

kelemahan kontrol dan menjamin adanya 

implementasi perbaikan yang dapat 

terukur secara efektif dan efisien. 

 

II. TUJUAN TATA KELOLA IT 
Menurut Forrester  terdapat empat 

objective yang menentukan arah atau 

bentuk tatakelola TI. Setiap objektif 

tersebut merupakan bagian dari 

tatakelola TI seperti pada Gambar 1. 

Keempat objective itu terdiri dari (1) 

Accountability (Bisa dipertanggung 

jawabkan), (2) IT Value and Alingnment 

(Nilai-nilai TI), (3) Risk Management 

(Pengelolaan Resiko), dan (4) 

Performance Measurement (Pengukuran 

Kinerja). Tatakelola TI bertujuan agar 

informasi yang dikelola bisa 

dipertanggunjawabkan, dan informas i 

yang dihasilkan benar-benar 

memberikan nilai tambah bagi proses 

bisnis yang ada pada organisasi. Dan 

resiko yang akan muncul berhubungan 

dengan TI bisa diminimalkan dan yang 

paling penting dari tatakelola TI adalah 

bisa mengukur kinerja dari 

pengimplementasian teknologi informas i 

tersebut.  

 

 
Gambar 1. Dimensi pada Tatakelola TI 

 

Penjelasan dari setiap dimensi / objektif 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. IT value and alignment  

Salah satu tujuan utama tatakelola TI 

adalah untuk menyesuaikan setiap unit 

bisnis dengan teknologi informas i. 

Dengan membuat struktur dan proses 

yang diperlukan dalam investasi teknologi 

informasi, pihak manajemen dapat 

memastikan bahwa investasi teknologi 

informasi yang dilakukan sesuai dengan 

strategi bisnis dan sesuai dengan urutan 

prioritas yang ada. Pada perencanaan ke 

depan, investasi teknologi informasi yang 

dilakukan diharapkan dapat tepat waktu, 

sesuai dengan dana yang dikeluarkan, dan 

memberikan nilai tambah sesuai dengan 

yang diharapkan. Peningkatan nila i 

tambah yang dimaksud antara lain 

pengurangan biaya, peningkatan 

pendapatan, mempercepat proses kerja, 

dan lain-lain.  

2. Risk management  

Manajemen risiko pada teknologi 

informasi merupakan hal yang sangat 

penting. Risiko yang biasa dihadapi pada 

teknologi informasi antara lain serangan 

virus yang dapat melumpuhkan kerja 

teknologi informasi, serangan pihak lain 

dengan tujuan untuk mengacaukan sistem 

maupun untuk mencuri data, kesalahan 

sistem, kerusakan sistem pendukung 

misalnya jaringan listrik putus, dan lain-

lain. Semua risiko yang mungkin dihadapi 

tersebut harus diantisipasi sehingga ketika 



risiko tersebut terjadi tidak menyebabkan 

kerugian yang fatal.  

3. Accountability  

Tatakelola TI bertujuan agar investas i 

pada teknologi informasi dapat 

dipertanggungjawabkan dan memberikan 

hasil sesuai yang diharapkan.  

4. Performance measurement  

Pada accountability, investasi teknologi 

informasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban ini berdasarkan 

suatu ukuran / kriteria tertentu sehingga 

investasi tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Kriteria tersebut 

dinilai berdasarkan kinerja yang 

dihasilkan oleh teknologi informas i 

terhadap proses bisnis dan tujuan 

organisasi secara keseluruhan. 

 

III. FOKUS PEMBAHASAN 

TATA KELOLA IT 
Pada fokus tata kelola IT yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 

meliputi, Jaringan Komputer, Keamanan 

Jaringan, Devices yang digunakan, SDM, 

dan bandwidth yang ada di perguruan 

tinggi tersebut. 

1. Infrastruktur Jaringan Komputer 

Pada jaringan komputer yang ada di 

Universitas Muhammadiyah 

Tasikmalaya masih dalam tahap 

perkembangan sehubungan dengan 

barunya penggantian nama perguruan 

tinggi tersebut dari STIKes menjadi 

Universitas. Tolopogi yang digunakan 

di Universitas Muhammadiyah 

Tasikmalaya menggunakan Topologi 

Tree.  

Topologi Tree merupakan gabungan 

dari beberapa topologi star dan 

mempunyai bebrapa tigkatan jaringan.  

Pada jaringan di Universita s 

Muhammadiyah Tasikmalaya 

menggunakan sebuah router yang 

kemudian dibuat segmentasi kedalam 

beberapa jaringan kecil berdasarkan 

fungsi dan kebutuhannya. Misalkan 

jaringan untuk dosen, staff, rektorat,  

labkom, dan mahasiswa. Pada bagian 

jaringan wireless masih menggunakan 

aksess point indoor yang artinya akses 

point tersebut ditempel disetiap sudut-

sudut gedung kampus. 

2. Keamanan Jaringan Komputer 

Untuk keamanan jaringan secara 

keseluruhannya menggunakan 

firewall yang sudah tertanam di 

komputer router. Pada bagian 

keamanan jaringan wireless 

menggunakan metode web login, 

artinya hanya orang-orang tertentu 

saja dan sudah terdaftar di database 

router yang bisa mengakses jaringan 

wireless tersebut dengan cara 

memasukan username dan password 

pada browser ketika akan mengakses 

internet.  

3. Devices yang digunakan 

Pada bagian devices perguruan tinggi 

tersebut mempunyai 2 devices modem 

untuk tersambung ke jaringan 

internet, 1 device router mikrotik 

(router board), beberapa switch merk 

cisco yang bisa memfilter broadcast 

pada jaringan. Pada bagian akses point 

menggunakan akses point indoor 

untuk menyebarkan sinyal dan akses 

point outdoor untuk menembakan 

sinyal kebagian gedung-gedung (dari 

gedung labkom ke gedung staff dan 

dosen) karena jarak gedungnya yang 

terpisah agak jauh yang tidak 

memungkinkan untuk menggunakan 

kabel. 

 

 



4. SDM  

Sumber Daya Manusia yang ada 

masih terbatas dalam artian masih 

kurang dalam memanfaatkan dan 

mengoptimalkan semua infrastruktur 

jaringan yang ada Universita s 

Muhammadiyah Tasikmalaya. SDM 

yang ada hanya menggunakan 

jaringan untuk keperluan transfer data 

antara SDM yang lain dan belum bisa 

mengoptimalkan untuk keperluar 

dalam media pembelajaran. 

5. Bandwidth 

Kapasitas bandwidth yang dipakai 

menggunakan 2 buah ISP dengan 

masing-masing bandwidth sebesar 

3Mbps untuk keperluan mahasiswa 

dan 1Mbps untuk keperluan staff dan 

dosen.  

 

IV. USULAN SKEMA 

JARINGAN  
Untuk skema jaringan menggunakan 

aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai 

simulasinya untuk menggambarkan 

keadaan infrastruktur jaringan di 

Universitas Muhammadiyah 

Tasikmalaya. 

 
Gambar 2. Skema jaringan 

 

Untuk usulan pada skema jaringan 

tersebut terdapat 2 buah isp dengan 

masing-masing banwidth sebesar 50Mbps 

+ 50Mbps yang tersambung kesebuah 

router mikrotik dan disebarkan melalui 

switch dengan manajemen bandwidth 

sesuai kebutuhan.  

Dalam manajemen bandwidth 

menggunakan metode load balancing 

yang artinya menggabungkan 2 buah isp 

(tidak menambah besar kapasitas 

bandwidth) dengan tujuan untuk 

mengoptimalkan trafic komunikasi data 

sehingga ketika banyak pengguna yang 

tersambung ke internet, jaringan tetap 

stabil dan tidak mengalami overload 

(penumpukan pada 1 buah isp). 

Pada jaringan wirelessnya menggunakan 

konsep web login sehingga orang tertentu 

saja yang sudah terdaftar pada database 

router yang bisa mengakses internet. 

 

V. PENUTUP 
Perancangan pengembangan tatakelola IT 

yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Tasikmalaya lebih mengarah ke 

pengembangan Jaringan Wireless agar 

semua wilayah yang di Universita s 

Muhammadiyah Tasikmalaya dapat 

terkoneksis jaringan internet secara 

langsung dapat di akses oleh perangkat 

laptop ataupun smartphone. Dan jungan 

dalam pengoptimalan manajemen 

bandwidth supaya semua pengguana 

dapat menikmati akses internet secara 

merata dan stabil. 
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