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ABSTRACT 

Information technology is one major support to achieve organization objective. Its implementation needs to always be 
monitored. Monitoring is needed in order to that information technology can have additional value in supporting the 
achievement of organization’s vision and mission. In composing the guidance in monitoring the implementation of 
information technology, this thesis adopts COBIT (Control Objectives For Information And Related Technology) Version 
4.1. In this paper, a question appears on what domain research on COBIT concept can be used to monitor the  
implementation of information technology on Education Legal Entity which runs higher education institution? What kind 
of guidance model can be used to monitor the implementation of information technology on Education Legal Entity which 
runs higher education institution? In this paper, the researcher wants to conduct an analysis to those focuses of 
discussions. The result is aimed to give contribution to the supervising process on the information technology 
implementation on Public Entity Education Legal Entity which runs higher education institution, so that it can form good 
governance. In order to make the information technology to have additional values in supporting the achievement of 
organization’s vision and mission, it needs data integration process from every units of work. Besides, researcher also 
suggests relevant parties to form team to monitor and evaluate the implementation of information technology. 
Keywords: Information Technology, COBIT, BHP, Monitoring. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi telah merubah peta kekuatan dunia yang meliputi bidang geografi, ekonomi, politik, sosial, budaya, 
hingga pada tataran pertahanan dan keamanan. Seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi yang sangat pesat 
pemerintah Republik Indonesia telah meresponnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Di sisi lain adanya tuntutan 
masyarakat yang cukup kuat agar adanya upaya peningkatan layanan publik dan tata pemerintahan yang baik sehingga 
muncul istilah good governance. Good governance merupakan agregat perilaku individu yang taat dan tunduk pada 
ketentuan (regulatory) yang telah ditetapkan, sehingga good governance merupakan cerminan dari pelaku pemerintahan 
yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan[4]. Perguruan Tinggi telah mengalokasikan dana untuk investasi dalam 
bidang teknologi informasi dalam jumlah yang besar. Untuk mendukung akuntabilitas Perguruan Tinggi dalam 
implementasi teknologi informasi diperlukan suatu model berupa panduan monitoring implementasi teknologi 
informasi[3]. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Merancang suatu panduan untuk melakukan monitoring implementasi teknologi informasi pada Perguruan Tinggi. 
2. Mengarahkan agar pelaksanaan teknologi informasi dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi 

 
1.3. Rumusan Masalah 
Untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi yang memiliki akuntabilitas tinggi, permasalahan yang dihadapi 
adalah instrumen dan panduan untuk melakukan monitoring implementasi teknologi informasi pada Perguruan Tinggi 
yang tepat dan sesuai dengan tata perundangan yang berlaku dan mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 
 
2. Landasan teori 
2.1. Kebijakan Teknologi Informasi 
Sebagai upaya untuk mengarahkan agar pengelolaan teknologi informasi pada badan publik mencapai good IT 
governance maka dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Agar  pelaksanaan  kebijakan pengembangan  e-government dapat  
dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, 
dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena  itu  perumusannya  perlu  mengacu  
pada  kerangka  yang  utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan  
jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang  andal dan terpercaya. 
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2.2. COBIT 
Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah penentuan kendali berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk 
mendukung tujuan bisnis dan informasi yang dihasilkan dari gabungan penerapan proses teknologi informasi dan sumber 
daya terkait. Dalam penerapan pengelolaan teknologi informasi terdapat dua jenis model kendali, yaitu model kendali 
bisnis dan model kendali teknologi informasi. COBIT 4.1 dirancang terdiri dari 34 high level control objectives yang 
menggambarkan proses teknologi informasi yang terdiri dari 4 domain yaitu: Plan and Organise, Acquire and Implement, 
Deliver and Support, dan Monitor and Evaluate[5]. Pedoman manajemen untuk COBIT terdiri dari model maturity, Key 
Performance Indikator (KPI), Key Goal Indicator (KGI) yang kemudian menyediakan manajemen dengan alat untuk 
menilai dan mengukur lingkungan TI organisasi terhadap 34 proses TI yang diidentifikasikan COBIT. Model Maturity, 
merupakan alat untuk mengontrol proses teknologi informasi sehingga management dapat mengetahui posisi organisasi 
sekarang. Indikator kunci tujuan (Key Goal Indicator) merupakan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh sebuah 
proses atau aktivitas di dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan pengukuran secara berkala untuk menjamin aktivitas 
yang dilakukan sesuai dengan KGI. Indikator dalam mengukur proses teknologi informasi untuk memungkinkan dalam 
pencapaian tujuan dalam COBIT dinamakan sebagai Key Performance Indicator. 

 
2.3. Tata Kelola Teknologi Informasi 
Program tata kelola TI digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tata kelola TI[2]. Fokusnya adalah 
bagaimana menetapkan skema di level operasional yang sesuai dengan struktur tata kelola TI dan mengarah pada 
pencapaian visi dan misi TI dengan melaksanakan strategi TI nya. Program tata kelola TI akan difokuskan dengan area 
level of details yaitu perencanaan dan pengorganisasian TI, pengadaan dan implementasi TI, layanan dan dukungan TI, 
dan pengawasan TI. Setiap area akan didukung oleh detail dari level of details. Setiap item akan diterjemahkan ke dalam 
kebijakan umum TI yang akan memfokuskan pada bagaimana setiap item tata kelola TI ditempatkan. Kemudian dari 
kebijakan umum dibuat standar tata kelola TI per item yang akan menjadi milestone dari setiap kebijakan umum. Untuk 
mengarahkan dan mengoptimalkan dalam pelaksanaannya, standar tersebut akan didukung oleh prosedur operasionalnya. 
Program TI akan terdiri atas kebijakan, standar dan prosedur. Tata kelola teknologi informasi perguruan tinggi harus 
disesuaikan dengan karakteristik teknologi informasi perguruan tinggi yaitu[1]: 

a. Sebagai pendukung lembaga pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya. 
b. Memiliki tujuan: 

 memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat akademis secara memuaskan, andal, dan terjangkau. 
 menaikkan mutu pelayanan sesuai dengan misi pendidikan tinggi. 
 memberikan informasi yang akurat ke dalam dan luar institusi. 
 Terdiri dari unit-unit sistem informasi yang berdiri sendiri namun tetap sehaluan dengan visi dan misi institusi. 
 Diakses oleh berbagai ragam masyarakat akademisi dengan tingkat kebutuhan, peran dan pengetahuan yang 

berbeda. 
 

3. Metode Penelitian 
3.1. Bahan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan menggunakan bahan utama berupa dokumen, aturan 
kebijakan, dokumentasi hasil wawancara, data hasil observasi lapangan, dan bahan pendukung lainnya. 

 
3.2. Alat  
Penelitian ini akan menggunakan alat analisis COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 
Versi 4.1 sebagai kerangka dasar pembuatan model monitoring implementasi teknologi informasi. 

 
3.3. Langkah Penelitian 
Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dan perumusan panduan untuk melakukan monitoring implementasi 
teknologi informasi. Langkah yang ditempuh meliputi tahap pertama yaitu: 

a. Melakukan analisis dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi maka akan 
ditemukan sebuah konsep implementasi teknologi informasi yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi 
organisasi. 

b. Melakukan analisis terhadap dokumen dan literatur yang berkaitan dengan tata aturan dan kebijakan teknologi 
informasi perguruan tinggi sebagai dasar untuk menentukan standar kinerja teknologi informasi. 

c. Melakukan benchmarking terhadap model COBIT untuk mendapatkan rumusan yang sesuai dengan kebutuhan 
monitoring implementasi teknologi informasi. 

d. Melakukan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi teknologi informasi dengan cara 
melakukan wawancara, dan observasi langsung ke lapangan.  

e. Hasil identifikasi sumber daya kemudian dikompilasikan dengan hasil benchmarking COBIT sehingga 
menghasilkan sebuah panduan yang dapat dijadikan model untuk melakukan monitoring implementasi teknologi 
informasi dan untuk mengarahkan agar dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.  
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4. Pembahasan 
4.1 Benchmarking COBIT 
Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah penentuan kendali berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk 
mendukung tujuan bisnis dan informasi yang dihasilkan dari gabungan penerapan proses teknologi informasi dan sumber 
daya terkait. Dalam penerapan pengelolaan teknologi informasi terdapat dua jenis model kendali, yaitu model kendali 
bisnis dan model kendali teknologi informasi. COBIT 4.1 dirancang terdiri dari 34 high level control objectives yang 
menggambarkan proses teknologi informasi yang terdiri dari 4 domain yaitu: Plan and Organise, Acquire and Implement, 
Deliver and Support, dan Monitor and Evaluate. 
 
Dalam kenyataan di lapangan ditemukan bahwa model kendali yang dimiliki oleh COBIT tidak seluruhnya dapat 
diterapkan untuk melakukan monitoring implementasi teknologi informasi pada institusi perguruan tinggi. Untuk 
melakukan pemetaan terhadap proses kendali interen maka perlu adanya kejelasan visi organisasi yaitu menjadi 
universitas riset yang memiliki reputasi akademik bertaraf internasional seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan 
Majelis Wali Amanah UGM No. 29/SK/MWA/2007. Untuk mencapai visi organisasi tersebut perlu adanya dukungan 
teknologi informasi yang arah kebijakannya telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 
21/P/SK/HT/2009 yaitu meningkatkan layanan teknologi informasi yang handal dan terpercaya. Faktor pendukung 
kesuksesan implementasi teknologi informasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi antara lain: 

a. Dukungan dan Komitmen Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan, apabila terjadi kurang adanya komitmen dan 
dukungan dari managemen puncak akan menjadi penghambat utama implementasi teknologi informasi. Komitmen 
management puncak menjadi salah satu penentu keberhasilan. Komitmen pimpinan telah diatur pada Anggaran 
Rumah Tangga UGM  Pasal 48, tentang tugas pimpinan. 

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi teknologi 
informasi, sehingga dalam pengelolaannya secara khusus telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 
203/P/SK/HT/2009 tentang sistem pengelolaan sumber daya manusia Universitas Gadjah Mada. 

c. Infrastruktur, hardware, dan software yang memadai dalam implementasi teknologi informasi telah diatur dalam 
Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 58/P/SK/HT/2008 Tentang Kebijakan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. 

d. Management dan Pengelolaan Sistem yang baik telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada 
Nomor 58/P/SK/HT/2008 Tentang Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. 

e. Dukungan pendanaan dalam operasionalnya telah diatur dalam BAB XVI pasal 94-101 Anggaran Rumah Tangga 
UGM. Dana seringkali menjadi hambatan dalam implementasi teknologi informasi karena membutuhkan investasi 
yang besar. 

f. Mutu layanan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 21/P/SK/HT/2009 tentang Layanan 
Email, Hosting, dan Identitas Tunggal Universitas) 

Faktor pendukung kesuksesan implementasi teknologi informasi dapat dijabarkan dengan model kendali yang ada dalam 
COBIT seperti pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Pemetaan Internal Process ke Control Objectives COBIT 
TIPE ORGANISASI: 

Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Tinggi 
OBJECTIVES ORGANISASI: 

Menjadi Universitas Riset Yang Memiliki Reputasi Akademik Bertaraf Internasional 
(SK Majelis Wali Amanah UGM No. 29/SK/MWA/2007) 

OBJECTIVES TI: 
Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi Yang Handal dan Terpercaya 

(Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 21/P/SK/HT/2009) 
Critical Success Factor  COBIT Reference 

Dukungan dan Komitmen 
Pimpinan Organ Pengelola 
Pendidikan (Pasal 48 
Anggaran Rumah Tangga 
UGM, tentang tugas 
pimpinan) 

a. Dukungan dan komitmen pimpinan telah didefininisikan dalam rencana strategis 
teknologi informasi (PO1) 

b. Pimpinan organ pengelola telah menentukan arah teknologi informasi (PO3) 
c. Mendefinisikan proses teknologi informasi dengan menentukan struktur organisasi, 

supervisi, respon terhadap kualitas layanan, aturan, resiko, dan keamanan teknologi 
informasi (PO4) 

 d. Perlu adanya pengelolaan investasi teknologi informasi yang disesuaikan dengan 
anggaran yang telah ditentukan (PO5) 

 e. Selalu melakukan sosialisasi tujuan dan arah pengelolaan (PO6) 
 f. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia teknologi informasi (PO7) 
 g. Pelaksanaan teknologi informasi harus selalu diawasi dan dievaluasi kinerjanya (M1) 

Kemampuan SDM (Peraturan 
Rektor Nomor 
203/P/SK/HT/2009 

a. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi 
informasi sangat mendukung pelaksanaan implementasi teknologi informasi (PO7) 
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Critical Success Factor  COBIT Reference 
tentang sistem pengelolaan 
sumber daya manusia 
Universitas Gadjah Mada 

b. Sumber daya manusia pengelola teknologi informasi harus siap dan mampu untuk 
menghadapi perubahan yang terjadi antara lain perubahan kebijakan dan 
perkembangan teknologi informasi (AI6) 

c. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi staf pengelola teknologi informasi dan 
juga kepada para pengguna (DS7) 

Infrastruktur, Hardware, 
Software (Peraturan Rektor 
Universitas Gadjah Mada 
Nomor 58/P/SK/HT/2008 
Tentang Kebijakan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi  
di Universitas Gadjah Mada) 

a. Melakukan identifikasi solusi otomasi terhadap proses bisnis yang dilakukan (A11) 
b. Mengembangkan dan memelihara perangkat lunak aplikasi (A12) 
c. Mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi (A13) 
d. Mengadakan sumber daya teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

untuk mewujudkan arah tujuan organisasi (A15)  
e. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan software yang dikembangkan harus 

bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi (A16) 
f. Perlu adanya optimasi fungsi teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis 

organisasi (DS3) 
 g. Infrastruktur teknologi informasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat 

memberikan kepastian adanya layanan yang berkelanjutan (DS4)  
 h. Harus ada kepastian bahwa sistem yang digunakan aman dari segala hal yang 

berpotensi mengganggu implementasinya (DS5) 
 i. Permasalahan yang timbul pada infrastruktur, hardware, software dapat dikelola 

dengan baik (DS10) 
Management dan Pengelolaan 
Sistem (Peraturan Rektor 
Universitas Gadjah Mada 
Nomor 58/P/SK/HT/2008 
Tentang Kebijakan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi  
di Universitas Gadjah Mada) 

a. Pengelolaan proyek pengembangan sistem informasi harus dilakukan berdasarkan 
perencanaan dan selalu adanya pengawasan sehingga hasilnya dapat 
diimplementasikan dengan baik (PO10) 

b. Sistem informasi yang telah dikembangkan harus dapat dioperasikan dan digunakan 
untuk mendukung kelancaran proses bisnis (A14)  

c. Dalam pengembangan sistem informasi harus selalu mengantisipasi perubahan yang 
terjadi dalam lingkungan bisnis  (A16)       

d. Adanya kepastian layanan teknologi informasi dikelola dengan baik sehingga 
memberikan jaminan adanya keberlanjutan layanan teknologi informasi (DS4)   

 e. Pengelolaan data dengan memberikan kepastian bahwa data yang ada dapat 
memberikan dukungan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (DS11)  

Pendanaan 
(BAB XVI pasal 94-101 
Anggaran Rumah Tangga 
UGM) 

a. Perlu adanya perencanaan dan pengelolaan investasi dalam bidang teknologi 
informasi (PO5) 

b. Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya untuk operasionalisasi teknologi 
informasi (PO6) 

Mutu Layanan (Peraturan 
Rektor Nomor 
21/P/SK/HT/2009 tentang 
Layanan Email, Hosting, dan 
Identitas Tunggal Universitas) 

a. Pengembangan sistem dikelola dengan baik dengan menyandarkan kualitas produk 
yang telah ditentukan dalam perencanaan (PO10) 

b. Optimasi unjuk kerja infrastruktur, sumber daya, dan kapabilitas teknologi informasi 
untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan minimalisasi downtime (DS3) 

c. Melakukan pengembangan dan perawatan teknologi informasi secara berkala 
sehingga memastikan layanan yang berkelanjutan (DS4)  

 d. Permasalahan yang muncul dalam implementasi teknologi informasi termasuk adanya 
aduan dari stakeholder dikelola dan solusi yang memadai (DS10) 

 
4.2 Hasil Kompilasi 
Standar kinerja pelayanan teknologi informasi merupakan dokumentasi resmi yang berisi rincian teknis pelayanan 
teknologi informasi. Standar pelayanan berguna sebagai pedoman kerja dari batasan mutu pelayanan yang harus dipenuhi 
oleh pelaksana. Dalam menentukan standar kinerja teknologi informasi badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi 
dengan memperhatikan berbagai tata aturan dan perundangan yang berlaku antara lain standar kinerja teknologi informasi 
sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007. Tabel 2 menunjukkan hasil kompilasi 
yang berupa pemetaan objectives teknologi informasi untuk menentukan indikator keberhasilan implementasi teknologi 
pada Badan Hukum Pendidikan tinggi mengacu pada COBIT.  
 

Tabel 2.  Pemetaan Objectives IT dalam COBIT 
Standar Kinerja Indikator Keberhasilan 

1. 

 

Badan Hukum Pendidikan 
Tinggi harus memiliki blue 
print yang jelas tentang  

 

a. Dokumen perencanaan sistem informasi strategis (PO1).  
b. Dokumen tata kelola teknologi informasi (ME4).  
c. Roadmap pengembangan Teknologi Informasi untuk mengantisipasi 

perubahan teknologi (AI6).  
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Standar Kinerja Indikator Keberhasilan 

 pengembangan, pengelolaan 
dan pemanfaatan sistem 
informasi termasuk sistem yang 
mengatur aliran data, otorisasi 
data, otorisasi akses, dan sistem 
disaster recovery (BAN PT 
2007) 

d. Dokumen perencanaan tahunan (PO3.1). 
e. Mekanisme pengawasan implementasi teknologi informasi (PO3.3). 
f. Unit khusus yang bertugas melayani kegiatan teknologi informasi 

(DS8). 
g. Daftar layanan yang diberikan (DS8).  
h. Instrumen untuk melakukan monitoring (ME1, DS13.3).  
i. Pengelola/manager teknologi informasi di setiap fakultas/satuan kerja 

(DS8).  
j. Kebijakan teknologi informasi di lingkungan universitas (PO3).  
k. Mekanisme back up data (DS11).  
l. Dokumen perencanaan pengadaan teknologi informasi (AI5).  
m. Standar operasional prosedur dalam pengoperasian dan pemeliharaan 

teknologi informasi (DS13).  
n. Media pemberian masukan/helpdesk kepada pengelola teknologi 

informasi (DS8, ME1) 
o. Lokasi pusat komputer yang aman (DS5).  
p. Konstruksi bangunan yang memadai (DS5, DS12) 
q. Lokasi penyimpanan data darurat (DS11).  
r. Pendukung pemadam kebakaran (DS5).  
s. Pengaman pasokan listrik yang memadai (DS13). 

2 Badan Hukum Pendidikan 
Tinggi harus memiliki sistem 
pendukung pengambil 
keputusan (DSS) untuk 
membantu pimpinan dalam 
melakukan perencanaan dan 
analisis evaluasi diri dengan 
lebih baik dan pengambilan 
keputusan yang lebih obyektif. 
(BAN PT 2007) 

a. Tersedianya sistem pendukung keputusan (AI2).  
b. Dokumentasi pemanfaatan sistem pengambilan keputusan (ME2) 
c. Dokumen alur pengambilan keputusan (PO4).  
d. Data warehouse (DS11).  
e. Sistem yang terintegrasi (DS9).  
f. Sistem Informasi Eksekutif (DS10).  
g. Basis data yang berkaitan kegiatan Badan Hukum Pendidikan tinggi   

(DS11).  

3 Sistem Informasi yang dimiliki 
berupa basis data dan informasi 
yang minimal mencakup 
keuangan perguruan tinggi, 
aset, sarana dan prasarana, 
administrasi akademik, profil 
mahasiswa dan lulusan, dosen 
dan tenaga kependidikan. (BAN 
PT 2007) 

a. Memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dan 
menghasilkan laporan tiap bulan (AI1).  

b. Memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi anggaran dan 
menghasilkan laporan tiap bulan (AI1).  

c. Memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi aset dan 
menghasilkan laporan tiap bulan (AI1).  

d. Memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi 
barang dan menghasilkan laporan tiap bulan (AI1).  

e. Memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi akademik dan 
menghasilkan laporan tiap semester (AI1).  

f. Memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi sumber daya 
manusia (AI1).  

g. Operator khusus yang menangani setiap sistem informasi yang 
berjalan (PO7).  

h. Supervisi dari pengembang sistem informasi (DS2).  
i. Updating data setiap saat 
j. Dokumen prosedur pengoperasian sistem (DS1).  

4 Badan Hukum Pendidikan 
Tinggi memiliki sistem 
informasi yang dimanfaatkan 
untuk komunikasi internal dan 
eksernal kampus serta akses 
bagi mahasiswa dan dosen 
terhadap sumber-sumber 
informasi ilmiah (BAN PT 
2007) 

 

a. Paperless office sebagai media komunikasi antar warga kampus (PO6).  
b. Memanfaatkan teknologi video conference (AI4).  
c. Telah memanfaatkan Voice over IP (Voip) / Internet Telepon (AI4).  
d. Mailing list bagi sivitas (DS8, DS10).  
e. Fasilitas file sharing yang memadai (DS11).  
f. Layanan email dan hosting bagi civitas baik bagi dosen, tenaga 

kependidikan, maupun mahasiswa (DS13).  
g. Dokumen tata tertib pengguna email maupun hosting (AI4, DS13). 
h. Perpustakaan digital (AI4, AI5).  
i. Pemanfaatan media internet sebagai media pembelajaran (eLeaning) 

(AI2).  
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Standar Kinerja Indikator Keberhasilan 
4  j. Laporan kunjungan situs yang sering dikunjungi oleh pengguna 

(DS13, AI4). 
k. Langganan jurnal digital atau ebook 

5 Badan Hukum Pendidikan 
Tinggi memiliki kapasitas 
internet yang memadai (BAN 
PT 2007) 

a. Tersedianya layanan internet secara gratis bagi mahasiswa (DS6, AI5).  
b. Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang jaringan (PO7).  
c. Telah terkoneksi internet seluruh ruang melalui wi-fi atau jaringan 

kabel (AI5, AI3).  
d. Aturan pemakaian internet (ME3).  
e. Kebijakan pengamanan jaringan(DS5, ME1).  
f. Dokumentasi pemetaan infrastruktur jaringan (DS9, ME2, AI4).  
g. Dokumentasi pengembangan jaringan (PO2, PO3).  
h. Prosedur operasional standar  perawatan jaringan (PO4).  
i. Kapasitas bandwith 0,5 -  0.75 Kbps/mhs (BAN PT:2007) (PO8, 

DS13, AI5).  
 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan kajian literatur maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tata kelola COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Versi 4.1 dapat digunakan dalam 
melakukan kegiatan monitoring implementasi teknologi informasi pada Perguruan Tinggi khususnya Universitas 
Gadjah Mada. Domain yang dapat digunakan adalah domain Plan and Organise (PO), Acquire and Implement 
(AI), Deliver and Support (DS), dan Monitor and Evaluate (ME). Namun jika dilihat scope COBIT Versi 4.1 
sangat luas sehingga control objectives domain yang digunakan tidak secara keseluruhan yaitu dipilih berdasarkan 
kebutuhan yang sesuai. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang dilandasi dengan regulasi yang berlaku 
antara lain yang telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan maupun peraturan mengikat lainnya. 

2. Pemanfaatan tata kelola COBIT (Control Objectives For Information And Related Technology) dalam proses 
monitoring implementasi teknologi informasi dapat mengarahkan implementasi teknologi informasi dalam 
mendukung  tercapainya visi Universitas Gadjah Mada untuk menjadi universitas riset kelas dunia.   
 

5.2 Saran  
Perguruan Tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi bangsa, untuk itu dukungan 
bidang teknologi informasi sangat diperlukan. Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dalam upaya 
mempersiapkan generasi penerus tersebut maka disarankan sebagai berikut: 

a. Perlu adanya penelitian yang lebih komprehensif untuk merumuskan model monitoring yang paling tepat untuk 
digunakan secara spesifik pada perguruan tinggi. 

b. Mengingat pentingnya pelaksanaan monitoring bidang teknologi informasi maka pada masing-masing perguruan 
tinggi perlu dibentuk tim yang bertugas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi teknologi 
informasi.   

c. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap kebutuhan implementasi teknologi informasi. Analisis detail dan 
menyeluruh meliputi seluruh sumber daya dan segala aspek pendukung yang diperlukan untuk mensukseskan 
penerapan teknologi informasi.  

d. Selama ini pembangunan basis data dibangun secara terpisah maka sangat disarankan dilakukan pengintegrasian 
data antar basis data dengan menggunakan teknologi web services.  
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