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Abstrak 

 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik agar dapat menjalankan program e-Government 

dengan baik memerlukan suatu organisasi teknologi informasi yang handal. Elemen kunci dalam meraih dan 

menjaga teknologi informasi tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi adalah dengan memastikan 

bahwa organisasi teknologi informasi mempunyai hubungan yang baik dengan departemen-departemen 

pengguna teknologi informasi dan keberadaan seorang Chief Information Officer (CIO). Makalah ini membahas 

perancangan model organisasi teknologi informasi di pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan e-

Government. Metode perancangan dengan melakukan analisis terhadap keselarasan strategi organisasi dan 

strategi TI serta analisis kebutuhan organisasi TI pada suatu pemerintah daerah dengan menggunakan framework 

COBIT 4.1. Hasil dari perancangan ini adalah model organisasi teknologi informasi yang dapat 

diimplementasikan di pemerintah daerah.  

 

Kata Kunci: e-Government,  tata kelola, organisasi teknologi informasi.  

 

1. Pendahuluan 

Indonesia pada saat ini tengah mengalami 

perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara 

fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang 

demokratis transparan serta meletakkan supremasi 

hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut 

memberikan peluang bagi penataan berbagai segi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana 

kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada 

posisi sentral. Pemerintah juga harus lebih terbuka 

terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan 

mampu menanggapi secara cepat dan efektif. 

Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan 

proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi 

yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu 

tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks 

dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh 

karena itu di masa mendatang pemerintah harus 

mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih 

lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi 

yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, 

masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat 

internasional. Untuk itu, pemerintah harus mampu 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, 

menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan 

pelayanan publik. 

Dengan demikian pemerintah harus segera 

melaksanakan proses transformasi menuju e-

government. Melalui proses transformasi tersebut, 

pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan 

kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi 

sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk 

jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang 

memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja 

secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke 

semua informasi dan layanan publik yang harus 

disediakan oleh pemerintah.  

Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga 

negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya dapat setiap saat 

memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah 

secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan 

yang kuat di masing-masing institusi atau unit 

pemerintahan agar proses transformasi menuju e-

government dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya
[1]

. 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 

pelayanan publik agar dapat menjalankan program e-

Government dengan baik memerlukan suatu 

organisasi teknologi informasi yang handal. Elemen 

kunci dalam meraih dan menjaga teknologi informasi 

tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi 

adalah dengan memastikan bahwa organisasi 

teknologi informasi mempunyai hubungan yang baik 

dengan departemen-departemen pengguna teknologi 

informasi dan keberadaan seorang Chief Information 

Officer (CIO)
[2]

. 

Makalah ini membahas mengenai perancangan 

model organisasi teknologi informasi di pemerintah 

daerah untuk menunjang pelaksanaan e-Government. 

 



2. Pembahasan 

2.1. Teori 

Organisasi merupakan sebuah unit fungsi (sosial/ 

bisnis/pemerintahan) yang terstruktur secara 

sistematis dan dikelola untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai tujuan kolektif secara 

berkelanjutan. Adapun pengertian organisasi 

teknologi informasi (TI) adalah struktur manajemen 

yang akan menentukan hubungan antara fungsi dan 

posisi/level layanan utama TI dalam membagi peran, 

tanggung jawab dan kewenangan untuk 

melaksanakan layanan TI yang telah ditetapkan
[3]

. 

Struktur pengelolaan organisasi TI dapat dilihat 

dari tiga aspek, yaitu infrastruktur organisasi, tipe 

organisasi, dan fungsi TI
[4]

.  

Jenis dari  infrastruktur organisasi, yaitu (1) 

Simple Structure dimana prinsip dasar organisasi 

hanya bersifat hirarki saja dan perkembangan TI 

belum menjadi bagian dari proses bisnis secara 

langsung; (2) Machine Bureaucracy dimana prinsip 

dasar organisasi berbentuk struktur yg sederhana dan 

formal dan perkembangan TI akan mempengaruhi 

proses bisnis secara perlahan sesuai tuntutannya; (3) 

Professional Bureaucracy dimana prinsip dasar 

organisasi berisi para profesional sebagai partner/ 

mitra organisasi (misalnya dokter, pengacara, 

akuntan dll) dan perkembangan TI akan 

mempengaruhi proses bisnis sesuai core business 

organisasinya; (4)  Divisional Form dimana prinsip 

dasar organisasi berbentuk struktur korporasi besar, 

yang bersifat hirarki (di dalamnya akan berisi divisi-

divisi/unit bisnis) dan perkembangan TI akan kuat 

mempengaruhi proses bisnis secara signifikan sesuai 

dengan tuntutan organisasi (core business); (5) 

Adhocracy dimana prinsip dasar organisasi berbentuk 

struktur formal (spesifik core business) sesuai dengan 

spesifikasi dan perkembangan TI akan kuat 

mempengaruhi proses bisnis secara signifikan, 

dengan fungsi TI di Outsource 
[3],[4]

. 

Tipe organisasi menggambarkan keadaan 

organisasi dalam bentuk tanggung jawab dan susunan 

sumber daya manusia (SDM). Teori dasar ini 

digunakan untuk memberikan penilaian terhadap 

struktur organisasi dan peran jabatan. Tipe 

Organisasi terdiri atas: (1) Vertical Functional 

Stovepipe dimana organisasi mempunyai fungsi TI 

yang terpusat (berfungsi pada level strategis, taktis 

dan operasional), yaitu pada divisi TI dan seluruh 

personil TI ditempatkan pada divisi TI tersebut. 

Personil TI mempunyai jabatan struktural sesuai 

dengan keahliannya dan kompetensinya serta 

bertugas melayani kebutuhan TI untuk keseluruhan 

unit bisnis, dan bertanggung jawab hanya pada 

kepala divisi TI; (2) Horizontal Process Tunnel 

dimana organisasi mempunyai fungsi TI terbatas 

pada level strategis dan taktis (pada divisi TI), namun 

setiap unit bisnis bisa memiliki personil TI dalam 

membantu layanan TI-nya secara oprasional dan 

bertanggung jawab hanya pada kepala unit bisnisnya 

secara struktural; (3) Matrix dimana organisasi 

mempunyai fungsi TI pada level strategis, taktis dan 

operasional terbatas (terkait layanan utama TI 

organisasi; Network, HW/SW LU; Helpdesk LU), 

namun setiap unit bisnis bisa memiliki personil TI 

dalam membantu layanan TI-nya secara oprasional 

dan bertanggung jawab pada kepala unit bisnisnya 

secara struktural serta fungsional pada kepala divisi 

TI
[3],[4]

. 

Jenis dari fungsi TI, yaitu (1) Organisasi TI 

tradisional dimana proses TI masih berbentuk adhoc 

dan sesuai dengan kebutuhan sesaat. Kematangan 

proses TI pada level adhoc; (2) Sentralisasi TI 

dimana proses TI berbentuk struktural dan dikelola 

secara konvensional berdasarkan formal struktur 

hierarki. Kematangan proses TI pada level 

documented; (3) Desentralisasi TI di mana proses TI 

berbentuk fungsional dan dikelola secara semi 

konvensional berdasarkan formal struktur hierarki. 

Kematangan proses TI pada level documented; 

(4)Federal/Hybrid TI  dimana proses TI berbentuk 

struktural dan fungsional (kombinasi antara 

sentralisasi dan desentralisasi : memasukan kekuatan 

sentralisasi pada EA, standar, prosedur dan sistem 

terintegrasi, dan kekuatan fungsi serta kontrol 

aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan unit 

bisnis). Kematangan proses TI pada level enabler 
[3],[4]

.  

2.2. Metodologi 

Tahapan perancangan model organisasi TI di 

Pemerintah Daerah diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tahapan Perancangan Model Organisasi 

TI untuk Pemerintah Daerah 

Metodologi tahapan perancangan adalah sebagai 

berikut: (1) Analisis secara umum mengenai profil 

organisasi Pemerintah Daerah dan organisasi TI yang 

sudah ada di beberapa Pemerintah Daerah dilihat dari 

aspek legal dan hukum; (2) Identifikasi terhadap 

infrastruktur, fungsi dan tipe organisasi TI; (3) 

Analisis keselarasan strategi organisasi dan strategi 

TI dengan menggunakan framewok Cobit 4.1, yang 

meliputi pemetaan tujuan organisasi terhadap tujuan 

TI dengan menggunakan perspektif IT Balanced 



Scorecard (ITBSC), pemetaan tujuan TI terhadap 

proses TI, melakukan Gap Analysis, mengukur 

model kematangan TI, dan melakukan analisis 

terhadap kebutuhan organisasi TI yang akan 

dijadikan sebagai model rancangan; (4) Perancangan 

model organisasi TI untuk Pemerintah Daerah yang 

dilihat dari struktur organisasi, tugas pokok dan 

fungsi, peran jabatan, dan kompetensi personil 

utama. 

2.3. Analisis dan Perancangan 

Pembentukan organisasi pengelola teknologi 

informasi di Pemerintah Daerah didasari dengan 

adanya tiga buah peraturan, yaitu  Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 berisi tentang Pemerintahan Daerah. 

Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan                

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah 

daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah
[5]

. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

berisikan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada 

Pasal 6 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terbagi 

atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pada Pasal 7 

ayat (1) dijelaskan bahwa wajib sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan 

dasar. Salah satu yang menjadi urusan wajib 

Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan 

Komunikasi dan Informatika. Atas dasar inilah 

Pemerintah Daerah membentuk suatu badan yang 

bertanggung jawab untuk mengelola teknologi 

informasi yang ada di Pemerintahannya
[6]

. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

berisikan tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan 

diantaranya mengenai Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah bagi Propinsi dan Kabupaten/Kota, 

mengenai Besaran Organisasi dan Perumpunan 

Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah, dan Eselon Perangkat Daerah. Pada pasal 22 

dijelaskan penyusunan organisasi perangkat daerah 

berdasarkan pertimbangan adanya urusan 

pemerintahan yang perlu ditangani. Dalam hal 

beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat 

daerah, maka penggabungannya sesuai dengan 

perumpunan urusan pemerintahan yang 

dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga 

teknis daerah. Pada Pasal 22 ayat (4) juga dijelaskan 

bahwa perumpunan urusan yang diwadahi dalam 

bentuk dinas. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 ini memperkuat pembentukan lembaga teknis 

daerah dalam bidang komunikasi dan informasi 

untuk membantu urusan pemerintah. Berdasarkan 

aturan inilah, maka Pemerintah Daerah membentuk 

lembaga teknis daerah yang bertugas mengelola 

bidang komunikasi dan informatika
[7]

.  

Dari ketiga peraturan tersebut, Pemerintah 

Daerah wajib membentuk organisasi yang mengelola 

bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk 

lembaga teknis daerah. Dari hasil analisis terhadap 

beberapa organisasi perangkat daerah yang 

menangani pengelolaan TI, biasanya dikelola 

setingkat Eselon III atau IV dan kedudukannya 

berada di bawah Kepala Dinas, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) atau Kepala Lembaga 

Teknis Daerah.  

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, 

dapat dianalisis terkait kekuatan dan kelemahan 

pengelolaan TI di Pemerintah Daerah yang ada pada 

saat ini, yaitu: (1) Ditinjau dari kedudukannya, 

Organisasi Pengelola TI di Pemerintah Daerah 

biasanya berada pada Eselon III atau IV. Dengan 

kedudukan seperti ini, maka ada beberapa 

keterbatasan yang dihadapi Organisasi Pengelola TI 

di Pemerintah Daerah dalam menjalan tugas pokok 

dan fungsinya, diantaranya adalah dalam 

pengambilan keputusan dan koordinasi dengan 

SKPD lainnya, karena setidaknya harus melewati dua  

level birokrasi, yaitu Eselon III (Kepala Bidang 

sebagai atasan langsung) dan eselon II (Kepala 

Dinas, Badan dari SKPD lainnya); (2) Pedoman  e-

Government yang ada bila dibandingkan dengan 

Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Nasional (Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/ 

MEN.KOMINFO/11/2007) masih terdapat beberapa 

aspek yang belum terbahas, diantaranya yaitu : 

struktur tata kelola terkait kepemimpinan (ketentuan 

tentang adanya CIO institusi) dan terkait hubungan 

sinergis antar satuan kerja (ketentuan tentang adanya 

Komite TIK di tingkat Pemerintah Kota)
[8]

. 

Implementasi dari pedoman ini belum seluruhnya 

dilaksanakan dengan baik oleh seluruh SKPD yang 

ada di lingkup pemerintah daerah.  

Dari hasil analisis tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahawa aspek legal hukun dan peraturan 

yang ada pada saat ini masih kurang mendukung 

kewenangan Organisasi TI di Pemerintah Daerah 



dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

organisasi pengelola TI.  

Setelah menganalisis Organisasi TI di 

Pemerintah Daerah dari aspek legal dan hukum yang 

berlaku, selanjutnya dilakukan identifikasi bentuk 

organisasi TI yang selama ini ada di Pemerintah 

Daerah, dari aspek infrastruktur organisasi, tipe 

organisasi, dan fungsi TI.  

Hasil analisisnya adalah sebagai berikut. 

Pemerintah Daerah umumnya mempunyai bentuk 

infrastruktur organisasi berupa divisional form, yaitu 

organisasi yang berbentuk korporasi yang besar di 

mana organisasi tersebut memiliki struktur organisasi 

secara hirarki yang di dalamnya terdiri dari unit-unit 

bisnis. Dikatakan berbentuk divisional karena 

Pemerintah Daerah biasanya terdiri dari eselon-

eselon, mulai dari Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 dan 

Eselon 4, serta staf.  

Dilihat dari tipe organisasi, Pemerintah Daerah 

umumnya berbentuk horizontal process tunnel. Hal 

ini dikarenakan Organisasi TI  di Pemerintah Daerah 

terbatas pada level strategis dan taktis (pada divisi 

TI), namun setiap satuan kerja bisa memiliki personil 

TI dalam membantu layanan TI-nya secara 

oprasional dan bertanggung jawab hanya pada kepala 

satuan kerjanya secara struktural. SKPD tertentu 

pada Pemerintah Daerah biasanya memiliki Sub 

Bagian atau Seksi yang menangani TI. Pada SKPD 

lainnya yang tidak memiliki unit pengelola sistem 

informasi sendiri mempunyai sedikitnya 1 orang 

tenaga TI, yang umumnya diperbantukan untuk 

mengelola keuangan karena penggunaan aplikasi 

keuangan SIMDA atau penggunaan aplikasi SIM 

lainnya. Tanggung jawab SDM TI langsung kepada 

atasannya di masing-masing SKPD. 

Dilihat dari fungsi teknologi informasinya, 

Organisasi TI di Pemerintah Daerah biasanya 

berbentuk Hybrid  IT Organizaitional Form karena 

terjadi kombinasi antara sentralisasi dan 

desentralisasi. Sentalisasi terjadi pada standar, 

prosedur dan sistem integrasi, sedangkan 

desentralisasi terjadi pada adanya unit kerja lain 

(SKPD) yang memiliki fungsi TI sendiri dan 

melakukan kontrol terhadap pembangunan aplikasi 

yang spesifik digunakan di unit tersebut sesuai 

kebutuhannya.  

Dalam membuat model Organisasi TI di 

Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan e-

Government ini dilakukan analisis keselarasan 

strategi organisasi dengan strategi TI. Tahapan 

analisis yang dilakukan meliputi pemetaan tujuan 

organisasi dengan menggunakan framewok Cobit 4.1, 

yang meliputi pemetaan tujuan organisasi terhadap 

tujuan TI dengan menggunakan perspektif IT 

Balanced Scorecard (ITBSC), pemetaan tujuan TI 

terhadap proses TI, Gap Analysis, mengukur model 

kematangan TI, dan melakukan analisis terhadap 

kebutuhan organisasi TI yang akan dijadikan sebagai 

model rancangan.  

Tabel 1 

Pemetaan Tujuan Organisasi terhadap Tujuan TI
[9]

 

Perspektif No. Tujuan Bisnis 
Keco-

cokan 
Tujuan TI 

Perspektif 

finansial 

1 Menyediakan pengembalian investasi yang baik dari investasi 

bisnis yang IT-enabled 
√ 24 

       

2 Mengelola risiko bisnis terkait IT √ 2 14 17 18 19 20 21 22 

3 Meningkatkan tata kelola dan transparansi korporasi √ 2 18 
      

Perspektif 

Konsumen 

4 Meningkatkan orientasi layanan dan konsumen  √ 3 23 
      

5 Menawarkan produk dan jasa yang kompetitif - 
        

6 Membangun  keberlanjutan dan ketersediaan layanan √ 10 16 22 23 
    

7 Menciptakan kecerdasan dalam merespon perubahan kebutuhan 

bisnis - 
        

8 Mencapai optimalisasi biaya dari penyampaian layanan - 
        

9 Mendapatkan informasi yang andal dan berguna untuk 

pengambilan keputusan strategis √ 2 4 12 20 25 
   

Perspektif 

Internal 

10 Meningkatkan dan memelihara fungsi proses bisnis - 
        

11 Biaya proses yang lebih rendah - 
        

12 Menyediakan kepatuhan terhadap hukum, regulasi dan kontrak 

eksternal √ 2 19 20 21 22 26 27 
 

13 Menyediakan kepatuhan terhadap kebijakan internal √ 2 13 
      

14 Mengelola perubahan bisnis - 
        

15 Meningkatkan dan memelihara operasional dan produktifitas staff √ 7 8 11 13 
    

Perspektif 

Pembelaja-

ran dan 

Pertumbu-

han 

16 Mengelola inovasi produk dan bisnis - 
        

17 Mengadakan dan memelihara keahlian dan motivasi SDM 

√ 9 
       

 



Untuk mengetahui tujuan TI harus memetakan 

tujuan organisasi ke dalam empat perspektif dalam 

Balance Scorecard seperti yang diperlihatkan pada 

Tabel 1
[9]

.  

Dari hasil pemetaan tersebut diketahui bahwa 

terdapat 10 dari 17 tujuan organisasi Pemerintah 

Daerah yang terpetakan menjadi 23 dari 28 tujuan TI. 

Selanjutnya, untuk mengetahui proses TI yang 

diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pemetaan dari 23 

Tujuan TI tersebut terhadap 34 Proses TI. Hasilnya 

adalah seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Pemetaan Tujuan TI terhadap Proses TI 
[9]

 

No Tujuan TI Proses 

1 Menjawab kebutuhan bisnis dalam penyelarasan dengan strategi bisnis   
      

2 Menjawab kebutuhan tata kelola sesuai arahan dewan PO1 PO4 P1O ME1 ME4 
   

3 
Menjamin kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan 

tingkatan layanan 
PO8 AI4 DS1 DS2 DS7 DS8 DS10 DS13 

4 Mengoptimalkan penggunaan informasi PO2 DS11 
      

5 Menciptakan kecerdasan TI 
        

6 
Menentukan bagaimana fungsi bisnis dan kebutuhan kontrol 

diterjemahkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien         

7 
Mengadakan dan memelihara sistem aplikasi yang terintegrasi dan 

terstandarisasi 
PO3 AI2 AI5 

     

8 
Mengadakan dan memelihara infrastruktur TI yang terintegrasi dan 

terstandarisasi 
AI3 AI5 

      

9 Mengadakan dan memelihara keahlian TI yang menjawab strategi TI PO7 AI5 
      

10 Menjamin kepuasan bersama dalam hubungan dengan pihak ketiga DS2 
       

11 Menjamin integrasi aplikasi terhadap proses bisnis PO6 AI4 AI7 DS7 DS8 
   

12 
Menjamin transparansi dan pemahaman pembiayaan TI, keuntungan, 

strategi, kebijakan dan tingkat layanan' 
PO5 PO6 DS1 DS2 ME1 ME4 

  

13 
Menjamin penggunaan yang benar dan kinerja dari solusi aplikai dan 

teknologi 
PO6 AI4 AI7 DS7 DS8 

   

14 Bertanggungjawab dan melindungi aset TI PO9 DS5 DS9 DS12 ME2 
   

15 Mengoptimalkan infrastruktur TI, sumber daya dan kapabilitas TI 
        

16 
Mengurangi kekurangan yang ada pada solusi dan penyampaian 

layanan serta rework 
PO8 AI4 AI6 AI7 DS10 

   

17 Melindungi pencapaian tujuan TI PO9 DS10 ME2 
     

18 
Membangun kejelasan risiko dampak bisnis terhadap tujuan dan 

sumberdaya TI 
PO9 

       

19 
Menjamin bahwa informasi yang kritis dan rahasia disembunyikan dari 

orang yang tidak punya akses 
PO6 DS5 DS11 DS12 

    

20 
Menjamin bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi 

dapat dipercaya 
PO6 AI7 DS5 

     

21 

Menjamin bahwa layanan dan infrastruktur TI dapat tahan dan 

dipulihkan dari kegagalan karena error, serangan yang disengaja, atau 

bencana 

PO6 AI7 DS4 DS5 DS12 DS13 ME2 
 

22 
Menjamin dampak bisnis minimum pada saat layanan TI mengalami 

gangguan atau perubahan 
PO6 AI6 DS4 DS12 

    

23 Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan DS3 DS4 DS8 DS13 
    

24 
Meningkatkan efektifitas pembiayaan TI dan kontribusinya terhadap 

keuntungan bisnis 
PO5 DS6 

      

25 
Melaksanakan proyek sesuai waktu dan biaya, memenuhi standar 

kualitas 
PO8 PO10 

      

26 Memelihara integritas informasi dan infrastruktur pemrosesan AI6 DS5 
      

27 Menjamin TI mematuhi hukum, regulasi dan kontrak DS11 ME2 ME3 ME4 
    

28 

Menjamin bahwa TI mendemonstrasikan kualitas layanan yang efektif 

biaya, peningkatan yang berkelanjutan serta kesiapan thd perubahan di 

masa depan 
        

 

 

 

 

 



Dari hasil pemetaan tujuan TI terhadap proses 

TI, seperti terlihat pada Tabel 2, maka Organisasi TI 

di Pemerintah Daerah sebaiknya menjalankan Proses 

TI seperti yang terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Proses-Proses TI yang Sebaiknya Ada pada 

Organisasi TI Pemerintah Daerah 

Proses 

TI 
Uraian 

PO1 Mendefinisikan rencana strategi TI 

PO2 Mendefinisikan arsitektur informasi 

PO3 Menentukan Arahan Teknologi 

PO4 Mendefinisikan proses TI, organisasi dan 

hubungannya  

PO5 Mengelola Investasi TI 

PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arah 

manajemen 

PO7 Mengelola sumber daya manusia TI 

PO8 Mengelola Kualitas 

PO9 Menilai dan mengelola resiko TI 

PO10 Mengelola proyek 

AI2 Mengadakan Software Aplikasi 

AI3 Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur 

Teknologi 

AI4 Memungkinkan operasional dan penggunaan 

AI5 Memperoleh Sumber Daya TI 

AI6 Mengelola perubahan 

AI7 Instalasi dan mengakui solusi serta 

perubahannya 

DS1 Mendefinisikan dan mengelola tingkat 

layanan 

DS2 Mengelola layanan pihak ketiga 

DS3 Mengelola kinerja dan kapasitas 

DS4 Memastikan layanan yang berkelanjutan 

DS5 Memastikan keamanan system 

DS6 Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya 

DS7 Mendidik dan melatih pengguna 

DS8 Mengelola service desk dan insiden 

DS9 Mengelola konfigurasi 

DS10 Mengelola permasalahan 

DS11 Mengelola data 

DS12 Mengelola lingkungan fisik 

DS13 Mengelola operasi 

ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI 

ME2 Mengawasi dan mengevaluasi kontrol 

internal 

ME3 Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan 

eksternal 

ME4 Menyediakan tata kelola TI 

Dari hasil analisis di atas, struktur organisasi 

pengelola TI di Pemerintah Daerah sebaiknya adalah 

Esilon II atau setingkat dengan Kepala Dinas/Kepala 

Lembaga Teknis Daerah. Kepala Dinas yang 

mengurusi pengelolaan TI di Pemerintah Daerah juga 

berperan sebagai seorang Chief Information Officer 

(CIO). Dengan kedudukan Organisasi TI Pemerintah 

Daerah seperti ini, maka ada beberapa kewenangan 

dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, 

diantaranya adalah dalam pengambilan keputusan 

dan koordinasi dengan SKPD lainnya mengenai 

pengelolaan TI akan lebih mudah. 

Model struktur Organisasi TI di Pemerintah 

Daerah hasil dari analisis diperlihatkan pada Gambar 

2. 

Deskripsi struktur organisasi TI yang dirancang 

adalah sebagai berikut. Badan Teknologi Informasi 

merupakan unsur pelaksana pengelolaan TI, yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Dinas sebagai 

CIO yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretariat Daerah. Adapun tugasnya adalah 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Fungsinya adalah: (1) perumusan kebijakan teknis 

bidang teknologi informasi; (2) Penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan  pelayanan umum bidang 

teknologi informasi ; (3) Pembinaan dan pelaksanaan 

tugas dalam lingkup teknologi informasi; (4) 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Komponen penting bagi kepemimpinan seorang 

CIO adalah: (1) Kemampuan untuk mengatur nilai 

ekspektasi yang tersebar disemua area bisnis. Sensitif 

terhadap realita kompetensi, kompetisi dan budaya 

saat ini; (2) Kemampuan untuk menyampaikan 

ekspektasi yang terukur. Mampu mengerti dan 

mengutarakan nilai IT yang penuh arti terhadap 

semua eksekutif 
[3]

. 

Tujuan utama dibentuknya Dewan TIK Daerah 

(DETIKDA) atau Local IT Steering Committee 

adalah: (1) Memastikan kesesuaian antara TI dan 

strategi organisasi; (2) Memastikan semua tujuan 

strategis layanan teknologi informasi dapat tercapai; 

(3) Memperhatikan kejadian-kejadian yang bisa 

mempengaruhi aplikasi strategis; (4) Berlaku sebagai 

pengambil keputusan final; (5) Untuk berhadapan 

dengan eksekutif pemerintahan; (6) Memperkuat 

komunikasi dengan top dan middle management. 

DETIKDA harus mempunyai kemampuan 

sebagai berikut: (1) Mengenali potensi layanan 

teknologi informasi dalam hubungannya dengan 

tujuan pemerintah daerah; (2) Ketajaman dalam 

mengeksploitasi layanan teknologi informasi sebagai 

strategi pemerintah daerah; (3) Mampu 

mempengaruhi sistem manajemen dalam area 

pemerintahan daerah; dan (4) Memiliki kepercayaan 

dari eksekutif pemerintah daerah. 

 DETIKDA memiliki kewenangan: (1) Sebagai 

otoritas tertinggi di Pemerintah Kota Cimahi  untuk 



program dan isu-isu strategis TIK karena itu diketuai 

langsung oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala 

Daerah; (2) Anggotanya  terdiri dari Kepala Badan 

Teknologi Informasi, Kepala SKPD  dan  Perwakilan 

SKPD. Adapun fungsi DETIKDA adalah (1) 

Mewadahi kepentingan Badan Teknologi Informasi 

dan SKPD lain yang menjadi pengguna TIK; (2) 

Mengkoordinasikan  perencanaan dan operasional 

inisiatif-inisiatif TIK yang bersifat strategis bagi 

institusi pemerintahan terkait.  

KEPALA DAERAH

WAKIL KEPALA DAERAH

Dewan TIK Daerah
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INFORMASI

CIO 
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Pemulihan Perangkat  TI

Memeilhara dan 
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di lingkungan Pemerintah 

Daerah

Fungsi
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e
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e
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Gambar 2. Rancangan  Model Organisasi Pengelola TI di Pemerintah Daerah 

Infrastruktur Organisasi TI di Pemerintah 

Daerah setelah adanya rancangan model Organisasi 

TI ini masih tetap berbentuk Divisional Form karena 

merupakan organisasi dengan bentuk struktur 

korporasi besar, yang bersifat hirarki, dimana Dinas 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berfungsi 

sebagai divisi/unit bisnis, yang proses bisnisnya 

secara signifikan akan dipengaruhi secara kuat oleh 

perkembangan TI sesuai dengan tuntutan organisasi.  

Tipe Organisasi yang akan dikembangkan adalah 

tipe Matrix,  di mana SKPD akan mempunyai 

personil TI yang duduk dalam struktural tertentu  dan 

bertanggung jawab kepada Kepala SKPD tetapi 

bekerja secara lintas fungsional dan bertanggung-

jawab kepada Kepala Badan Teknologi Informasi 

selaku CIO. Fungsi TI pada Badan Teknologi 

Informasi ada pada level strategis, taktis dan 

operasional terbatas, yaitu hanya pada layanan utama 

infrastruktur dan pelayanan TI. Tujuan yang ingin 

dicapai dari tipe ini adalah untuk mengakomodir 

kebutuhan SKPD, terutama dalam pengembangan 

aplikasi yang diperlukan oleh SKPD dan terintegrasi 

kepala satu sistem di pemerintahan daerah. 

Fungsi TI organisasinya adalah Federal/Hybrid 

Organizational Form, yaitu adanya kombinasi antara 

sentralisasi dan desentralisasi. Dengan memasukan 

kekuatan sentralisasi pada arsitektur organisasi,  ada 

integrasi standar, prosedur dan sistem, di mana di sisi 

lain dilakukan upaya kepemilikan fungsi TI dan 

melakukan kontrol terhadap pembangunan aplikasi 

yang spesifik oleh masing-masing SKPD. 

 

2.4. Kesimpulan 

Organisasi pengelola TI yang selama ini ada di 

daerah mempunyai keterbatasan dalam hal 

kewewenangan sehingga menghambat pelaksanaan 

e-Government. Dengan adanya model organisasi TI 

ini diharapkan organisasi yang mengelola TI di 

daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar 

sehingga dapat mensinergikan antara tujuan 

Pemerintah Daerah dengan tujuan TI sehingga dapat 

menunjang pelaksanaan e-Government. 
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