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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL 

Sebelumnya telah dibahas mengenai metodologi dari penelitian ini, bahwa 

terdapat tahapan dalam melakukan Evaluasi Tata Kelola TI ini. Pertama penulis 

telah melakukan observasi untuk mengetahui kondisi perusahaan serta memahami 

permasalahan yang terjadi, kemudian pada tahap selanjutnya penulis menentukan 

responden yang terlibat dalam penggunaan sistem sehingga sesuai dalam 

memberikan informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan dalam 

menentukan capability level PT. Summit Indonesia. Tahap ketiga, penulis 

melakukan wawancara serta menentukan capability level perusahaan dengan 

informasi yang telah didapatkan penulis dengan memperhatikan kriteria atau atribut 

pada setiap level serta memperhatikan indikator pada tiap sub domain DSS. Pada 

tahap keempat Penulis membandingkan kondisi perusahaan dengan indikator yang 

telah ditentukan oleh ISACA dalam COBIT 5 sehingga menjadi patokan atau 

benchmark dalam memutuskan capability level perusahaan tersebut. Ketika 

menentukan Leveling pada tiap sub domain DSS, maka peneliti juga dapat 

menemukan kelemahan perusahaan dilihat dari standar yang ditetapkan pada 

COBIT 5. Kemudian tahap terakhir yaitu memberikan kesimpulan dan saran untuk 

perusahaan. Berikut hasil data yang diperoleh berdasarkan berbagai tahap 

penelitian yang telah dilaksanakan: 
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4.1. Tahap Observasi 

Dalam tahap awal yaitu observasi, penulis menghimpun informasi 

mengenai sistem IT perusahaan yang digunakan serta kondisi tata kelola 

teknologi dari PT. Summit Indonesia. Sehingga penulis dapat menentukan 

domain yang digunakan untuk melakukan evaluasi tata kelola IT perusahaan. 

Selain itu, penulis juga menghimpun dokumentasi berupa foto atau 

screenshot baik halaman awal, halaman login, menu dan sub menu dari sistem 

yang digunakan oleh user.Namun untuk menjaga privasi perusahaan, penulis 

hanya akan menampilkan beberapa dokumentasi screenshot dari K-Sistem.

 

Gambar 4.1 Salah satu halaman akses dari K-Sistem 

Dalam menjaga kerahasiaan dan menjaga otorisasi dari hak akses 

dalam K-Sistem, maka setiap user memiliki username dan password yang 

berbeda-beda sesuai dengan jabatan dan job masing-masing karyawan.  

4.2. Tahap Penentuan Responden 
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Setelah menemukan permasalahan dan kondisi yang terjadi di PT. 

Summit Indonesia, selanjutnya menentukan responden yang dapat 

memberikan informasi bagaimana kondisi Tata Kelola TI perusahaan. Dalam 

melakukan penentuan responden, penulis menetapkan berdasarkan pihak-

pihak yang menggunakan sistem, mengelola TI perusahaan serta yang 

berhubungan dengan pihak penyedia layanan—dalam hal ini K-

Sistem.Setelah mengetahui pihak yang mengelola TI perusahaan, penulis 

akan melanjutkan ke tahap wawancara dan mengumpulkan data. 

Penulis juga memahami struktur organisasi perusahaan agar 

memudahkan proses wawancara dan penelitian dengan indikator pada 

COBIT 5. Sehingga setelah memahami struktur organisasi PT. Summit 

Indonesia penulis dapat menentukan responden yang tepat sesuai dengan 

pertanyaan yang akan diajukan dalam kerangka COBIT 5. 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Summit Indonesia 

4.3. Tahap Wawancara 

Pada tahap ketiga yaitu tahap wawancara kepada responden yang 

telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini adalah manajer PLD (yang secara 
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langsung menangani kebutuhan perusahaan dengan penyedia layanan TI) 

serta manajer accounting (yang  memahami pembelian asset TI). 

4.4. Analisis Data 

Domain DSS terbagi lagi menjadi 6 sub domain yang 

merepresentasikan standar tata kelola TI suatu perusahaan yang dilihat dari 

sisi operasional, Permintaan layanan atas Insiden, manajemen permasalahan, 

manajemen keberlanjutan, keamanan layanan TI dan kontrol proses bisnis. 

4.4.1. DSS 01 Manage Operation 

Aktivitas tata kelola TI sub domain DSS 01pada PT. Summit 

Indonesia, sebagai penentu level kapabilitas perusahaan.  

Kelebihan perusahaan dalam domain DSS 01 yang telah terlaksana: 

 PT. Summit Indonesia memiliki prosedur Standar Operasi 

kegiatan TI. 

 Kegiatan operasional TI telah dikelola dan terjadwal. 

 PT. Summit Indonesia memiliki perjanjian / kontrak (Service 

Level Agreement) dalam perjanjian/kontrak ini berisi hak 

dan kewajiban antara vendor dan perusahaan mengenai 

pembayaran, fasilitas apa saja yang dapat dinikmati 

perusahaan, serta hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi PT. Summit Indonesia. 

 Telah melakukan pemantauan Hardware dan Software 

perusahaan. Fasilitas TI yang dimiliki oleh PT. Summit 
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Indonesia telah dikelola dengan baik guna mendukung 

kegiatan TI perusahaan. 

 PT. Summit Indonesia telah melakukan maintenance 

perangkat TI namun tidak dilakukan secara teratur namun 

ketika mengalami masalah dalam operasional TI perusahaan. 

 PT. Summit Indonesia telah memiliki mekanisme back up 

log yaitu back up informasi dan dokumen secara berkala 

terhadap database dengan menggunakan hardisk eksternal 

serta dilakukan pengecekan secara berkala bila terjadi 

kerusakan pada back up data. 

 Pada software juga telah menyediakan informasi logistic 

termasuk back up pemulihan sistem operasi dan file data 

namun belum dapat dilakukan pemulihan manual operasi dan 

dokumentasi program. 

 PT. Summit Indonesia telah menetapkan tanggungjawab 

user (dalam hal ini karyawan) dalam menggunakan aplikasi 

seperti menyediakan username dan password serta peraturan 

tidak boleh memberitahukan username dan password user 

kepada karyawan lainnya terutama pada divisi lain. 

 PT. Summit Indonesia telah menetapkan tanggungjawab 

penyedia layanan namun hanya secara lisan. 

 PT. Summit melakukan pemantauan datas kinerja yang telah 

dicapai oleh pihak ketiga, namun belum pernah dilakukan 
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pencatatan atau dokumentasi maupun pelaporan terhadap 

tingkat direktur maupun ke pihak K-Sistem. 

Kondisi yang belum terlaksana dalam DSS 01 (kelemahan 

perusahaan): 

 Standar Operasi kegiatan TI belum tertulis dan 

terdokumentasi. 

 Belum adanya perencanaan secara berkala serta monitoring 

kegiatan operasional TI PT. Summit Indonesia 

 Tidak melakukan penambahan fasilitas atau peningkatan 

sehingga lag masih sering terjadi ketika melakukan 

penginputan data 

 PT. Summit Indonesia tidak pernah melakukan perkiraan 

resiko yang dapat terjadi ketika melakukan implementasi TI 

bila gagal dalam melakukan implementasi TI, sehingga pihak 

manajemen tidak dapat mengambil tindakan bila terdapat 

kegagalan implementasi dan hanya menyerahkan pada pihak 

K-Sistem saja 

 Ketika terjadi insiden atau permasalahan terhadap TI PT. 

Summit Indonesia tidak memiliki prosedur tindakan korektif 

namun hanya diserahkan kepada programmer (pihak ketiga 

K-Sistem) untuk melakukan perbaikan pada sistem. 
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 Tindakan korektif yang telah dilakukan oleh programmer 

juga tidak dicatat atau didokumentasikan oleh PT. Summit 

Indonesia sehingga ketika terjadi insiden yang sama 

dikemudian hari, perusahaan perlu menemukan masalah dan 

memperbaiki sistem dari awal sehingga dinilai kurang efektif 

dalam melakukan tindakan korektif. 

 PT. Summit Indpnesia belum memiliki prosedur untuk 

memastikan fasilitas TI perusahaan telah sesuai dengan 

hukum keselamatan dan kesehatan, peraturan dan 

persyaratan dari penyedia layanan TI bahkan mungkin sama 

sekali tidak mengetahui prosedur yang benar. 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki prosedur darurat untuk 

menghadapi situasi darurat yang dapat dialami selama 

melakukan operasional TI misalnya ketika computer atau 

jaringan mati dan melakukan perbaikan melalui teknisi atau 

pihak K-Sistem. 

 PT. Summit Indonesia juga belum melakukan identifikasi 

terhadap ancaman TI yang dapat dapat disebabkan human 

error maupun lingkungan sehingga tidak dapat melakukan 

pencegahan kerusakan atau kekeliruan dalam TI maupun 

penyelesaian atas ancaman terhadap TI. 

 Dalam membangun infrastrukstur TI, PT. Summit Indonesia 

belum mempertimbangkan lingkungan dan lokasi yang 
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bertujuan mengurangi kerentanan terhadap layanan TI, 

misalnya : server TI yang dibiarkan di lingkungan terbuka 

sehingga dapat diakses oleh siapapun secara bebas dan dapat 

mengalami kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan 

maupun ketidaksengajaan (contoh: terkena cairan, tetesan air 

AC, dsb) 

 PT. Summit Indonesia juga belum menetapkan regulasi 

untuk ruang TI, sehingga sudah menjadi kebiasaan karyawan 

makan diruang kerja sehingga dapat terjadi kerusakan akibat 

kecelakaan terhadap fasilitas TI yang tidak diinginkan. 

Resiko yang dapat terjadi karena belum terpenuhinya kondisi pada 

DSS 01: 

 Belum adanya standar operasi kegiatan TI yang tertulis dan 

terdokumentasi menyebabkan SOP yang dapat berubah terus 

menerus sehingga kurang adanya konsistensi dalam prosedur 

perusahaan dan membuat banyak penyesuaian kembali bila 

terjadi perubahan. 

 Kegiatan operasional TI yang belum terencana mungkin 

disebabkan pengetahuan manajemen yang kurang mengenai 

TI sehingga tidak begitu memahami apa yang dibutuhkan 

perusahaan untuk pengembangan perusahaan kedepan. Hal 

ini memang tidak memiliki risisko yang besar, namun seiring 
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kemajuan teknologi dimana bisnis sangat bergantung dengan 

TI perusahaan dapat kalah bersaing dengan kompetitor yang 

lebih maju dalam perencanaan TI nya. 

 Untuk saat ini penambahan fasilitas TI tidak terlalu 

berpengaruh terhadap perusahaan namun bila terdapat 

keluhan seperti lag mungkin perlu ada penyelesaian masalah 

tersebut karena menyulitkan dan menghambat kinerja 

karyawan. 

 Tidak adanya perkiraan risiko ketika melakukan 

implementasi TI berisiko cukup besar karena dalam 

implementasi TI baik sistem software maupun infrastruktur 

perusahaan dan vendor perlu menelusur ulang hal apa yang 

menyebabkan kegagalan implementasi TI dan hal tersebut 

dapat menghabiskan waktu yang cukup lama dan 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan. 

 Risiko yang dapat terjadi bila perusahaan tidak memiliki 

tindakan korektif, bila terjadi error yang sangat mendesak 

begitu pula saat terdapat situasi darurat namun bergantung 

pada programer pada kondisi programer sedang berhalangan 

atau permasalahan TI yang dihadapi cukup rumit maka 

perusahaan tidak dapat menyelesaikan proses bisnis. 

 Belum adanya pertimbangan dalam membangun 

infrastruktur TI menyebabkan kecelakaan terhadap 
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infrastruktur TI dapat terjadi dengan mudah seperti hardisk 

yang diletakan pada tempat terbuka menyebabkan siapapun 

dengan bebas memiliki akses sehingga bias membahayakan 

system dan data perusahaan. 

 Belum ada regulasi mengenai ruang TI sehingga karyawan 

bias dengan bebas makan dan minum diruangan tersebut dan 

jika kurang berhati-hati dapat menimbulkan risiko rusaknya 

peralatan TI. 

Berdasarkan aktivitas perusahaan yang telah dijabarkan, 

capability level yang dicapai perusahaan pada domain 

DSS01Manage Operation adalah level 1 (Performed 

Process).Karena perusahaan telah memiliki kegiatan operasional 

yang memadai.Namun ada beberapa kegiatan operasional yang 

belum dilakukan perusahaan secara rutin, terkelola serta terjadwal, 

sehinggabelum  memenuhi level 2. 

Capability Level 1 telah dicapai oleh perusahaan dikarenakan 

perusahaan telah mampu melaksanakan kegiatan operasional TI 

perusahaan seperti: memiliki prosedur Standar Operasi perusahaan, 

memiliki perjanjian / kontrak (Service Level Agreement) dengan 

penyedia layanan atau pihak ketiga, telah melakukan pemantauan 

Hardware dan Software perusahaan, telah melakukan maintenance 

perangkat TI namun belum secara berkala,telah memiliki 

mekanisme back up log pada system, telah menetapkan 
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tanggungjawab user (dalam hal ini karyawan) dalam menggunakan 

aplikasi seperti menyediakan username dan password, menetapkan 

tanggungjawab penyedia layanan, serta melakukan pemantauan 

datas kinerja yang telah dicapai oleh pihak ketiga 

Namun ada beberapa proses yang belum terpenuhi dilevel 2 

(kegiatan operasi harus sudah dilaksanakan secara rutin) yaitu: 

perusahaan tidak melakukan penambahan fasilitas atau peningkatan 

perangkat TI secara rutin, maintenance perangkat TI namun tidak 

dilakukan secara teratur namun hanya ketika mengalami masalah 

dalam operasional TI , tidak pernah melakukan perkiraan resiko 

yang dapat terjadi ketika melakukan implementasi TI, tidak 

memiliki prosedur tindakan korektif namun hanya diserahkan 

kepada programmer (pihak ketiga K-Sistem) untuk melakukan 

perbaikan pada system, belum memiliki prosedur untuk memastikan 

fasilitas TI perusahaan telah sesuai dengan hukum keselamatan dan 

kesehatan, belum melakukan identifikasi terhadap ancaman TI yang 

dapat dapat disebabkan human error maupun lingkungan , tidak 

memiliki prosedur darurat untuk menghadapi situasi darurat yang 

dapat dialami selama melakukan operasional TI , belum 

mempertimbangkan lingkungan dan lokasi yang bertujuan 

mengurangi kerentanan terhadap layanan TI misalnya : server TI 

yang dibiarkan di lingkungan terbuka sehingga dapat diakses oleh 
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siapapun , juga belum menetapkan regulasi untuk ruang TI sehingga 

sudah menjadi kebiasaan karyawan makan diruang kerja. 

Begitu pula dengan level 3 belum dapat dicapai karena 

perusahaan belum melakukan dokumentasi dari beberapa proses 

kegiatan operasi yang telah dilakukan perusahaan seperti: Standar 

Operasi belum tertulis dan terdokumentasi , tindakan korektif yang 

telah dilakukan oleh programmer juga tidak dicatat atau 

didokumentasikan, belum pernah dilakukan pencatatan atau 

dokumentasi maupun pelaporan  kinerja yang telah dicapai oleh 

pihak ketiga 

4.4.2. DSS 02 Manage Service Requests and Incidents 

Aktivitas tata kelola TI sub domain DSS 02 pada PT. Summit 

Indonesia, sebagai penentu level kapabilitas perusahaan : 

Kelebihan perusahaan dalam domain DSS 02 yang telah 

terlaksana: 

 PT. Summit Indonesia telah mengetahui dan memastikan 

hak atas layanan kepada vendor atau pihak ketiga (dalam hal 

ini K-Sistem) berdasarkan layanan yang telah ada 

sebelumnya maupun ketika perusahaan meminta 

penyesuaian  

 Terdapat perjanjian atau kontrak yang memuat persetujuan 

keuangan serta fungsional antara vendor ketika meminta 
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perubahan standar atau penyesuaian dengan kebutuhan 

perusahaan. 

 Vendor memberikan layanan dukungan TI terhadap 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan PT. Summit Indonesia  

(seperti : perubahan field pada sistem, perubahan proses 

pada sistem TI karena adanya perubahan pada operasi 

perusahaan, error gagal posting, dsb) dimana vendor 

menyelesaikan permasalahan atau insiden terkait TI sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

 PT. Summit Indonesia telah memiliki kebijakan umum serta 

kebijakan TI perusahaan yang mengatur mengenai hubungan 

vendor dengan perusahaan namun tidak dijelaskan apakah 

tertulis dan terdokumentasi. 

 Manajemen PT. Summit Indonesia telah melakukan 

pemantauan layanan dai pihak ketiga serta memastikan 

bahwa layanan sesuai dengan perjanjian. 

 Perusahaan telah melakukan penggolongan atau klasifikasi 

permintaan pelayanan dilihat dari tingkat urgensinya 

berdasarkan insiden-insiden yang telah terjadi. 

 PT. Summit Indonesia melakukan identifikasi dan 

mendeskripsikan gejala yang relevan dalam menentukan 

penyebab dari insiden yang terjadi. 
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 PT. Summit Indonesia melakukan verifikasi kepada pelapor 

insiden (user) tentang status insiden yang telah ditangani 

serta meminta tanggapan atau konfirmasi dari pelapor 

mengenai layanan yang diterima untuk penyelesaian atas 

insiden TI. 

 PT. Summit Indonesia telah menetapkan kontrol akses 

kepada user untuk akses data. 

 PT.Summit Indonesia melakukan analisis insiden dan 

permintaan layanan serta solusi yang diterima untuk 

memperbaiki sistem namun analisis yang dilakukan tidak 

sampai mendalam hanya hal-hal yang mendasar saja. 

 Manajemen PT. Summit Indonesia melakukan pemantauan 

secara lansung mengenai perubahan sistem TI yang 

diterapkan. 

Kondisi yang belum terlaksana dalam DSS 02 (kelemahan 

perusahaan) : 

 PT. Summit Indonesia belum mengidentifikasi dan memiliki 

catatan mengenai insiden penting yang dapat mengganggu 

infrastruktur TI perusahaan, sehingga bila sewaktu-waktu 

mengalami insiden tidak dapat melakukan tindakan korektif. 

 Permasalahan TI diserahkan kepada pihak K-Sistem 

perusahaan sama sekali tidak memiliki prosedur bila terjadi 
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masalah TI (prosedur pengelolaan masalah), perusahaan juga 

tidak pernah melakukan analisis masalah TI karena memang 

tidak menyediakan divisi atau bagian TI perusahaan yang 

meng-handlepermasalahan TI sehingga semua permasalahan 

TI hanya dikelola oleh vendor atau pihak ketiga. 

 PT. Summit Indonesia belum melakukan pencatatan 

mengenai insiden TI yang pernah terjadi serta lama waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap insiden. 

 PT.  Summit Indonesia tidak memiliki staff khusus dibidang 

TI untuk pertolongan pertama jika terjadi insiden sistem TI, 

namun memang telah di-cover oleh pihak programmer K-

Sistem sehingga akan langsung dilakukan penanganan 

insiden TI. 

 PT. Summit Indonesia juga tidak melakukan dokumentasi 

atas insiden TI serta tidak melakukan penilaian atas solusi 

yang diterapkan untuk sumber pemahaman atas insiden TI 

karena dirasa belum perlu dan juga karena tidak ada staff TI 

khusus dalam perusahaan. 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki dan tidak melakukan 

pelaporan terkait TI perusahaan 

 PT. Summit Indonesia tidak melakukan pencatatan atau 

dokumentasi bila insiden TI perusahaan telah selesai 

ditangani oleh pihak K-Sistem. Perlunya melakukan 
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pencatatan ini agar perusahaan memiliki informasi yang 

dibutuhkan, sehingga jika terjadi inside yang sama dapat 

diatasi dengan lebih mudah. 

 PT. Summit Indonesia juga tidak melakukan pencatatan 

seberapa sering insiden TI yang sama terjadi serta jangka 

waktu antar kejadian sebelum dengan sesudahnya. 

Resiko yang dapat terjadi karena belum terpenuhinya kondisi pada 

DSS 02: 

 Belum adanya catatan mengenai insiden penting mengenai 

gangguan infrastruktur TI berisiko perusahaan akan 

bergantung pada programmer dan tidak dapat melakukaqn 

tindakan korektif secara cepat dan mengganggu kinerja 

bisnis perusahaan. 

 Tidak adanya staff/divisi IT dalam perusahaan berisiko 

manajemen dalam perusahaan yang tidak memahami TI 

tidak dapat berkomunikasi dan menyampaikan kebutuhan 

dengan baik terhadap vendor, begitu pula bila ada 

permasalahan TI perusahaan dapat langsung ditangani oleh 

divisi TI tersebut. 

 Tidak adanya penilaian atas solusi TI juga dapat 

menyebabkan perusahaan tidak dapat mengetahui kinerja TI 

perusahaan dan vendor sehingga tata kelola TI perusahaan 



64 
 

 
 

tidak dapat diketahui apakah terdapat peningkatan atau 

tidak. 

 Tidak adanya pencatatan atau dokumentasi atas insiden TI 

perusahaan dan juga seberapa sering insiden TI yang telah 

ditangani oleh pihak vendor membuat perusahaan tidak 

mengetahui mengenai TI perusahaan, kelemahan apa yang 

masih ada pada TI perusahaan sehingga tidak dapat 

melakukan perbaikan dan maintenance secara mandiri dan 

perusahaan sangat bergantung pada pihak vendor. 

Berdasarkan aktivitas perusahaan yang telah dijabarkan, 

capability level yang dicapai perusahaan pada domain DSS02 

Manage Service Requests and Incidents adalah level 2(Managed 

Process). Karena perusahaan telah memiliki tindakan atau proses 

dari penanganan terhadap insiden TI, serta vendor yang telah 

melaksanakan penanganan layanan terhadap insiden secara cepat. 

Namun belum dilakukan pencatatan dan dokumentasi atas berbagai 

tindakan mengatasi insiden TI yang telah dilaksanakan, sehingga 

belum dapat mencapai level 3. 

Capability Level 1 dan 2 telah dicapai oleh perusahaan 

dikarenakan ketika terjadi insiden terhadap TI perusahaan maupun 

vendor telah: mengetahui dan memastikan hak atas layanan kepada 

vendor atau pihak ketiga (dalam hal ini K-Sistem), memiliki 

perjanjian atau kontrak yang memuat persetujuan keuangan serta 
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fungsional (Service Level Agreement), vendor memberikan layanan 

dukungan TI terhadap perusahaan sesuai dengan kebutuhan PT. 

Summit Indonesia , seluruh  permasalahan TI diserahkan kepada 

pihak K-Sistem dan telah ditanggapi secara cepat dan real timeyakni 

pihak programmer K-Sistem sehingga akan langsung melakukan 

penanganan insiden TI, telah memiliki kebijakan umum serta 

kebijakan TI perusahaan yang mengatur mengenai hubungan vendor 

dengan perusahaan, melakukan pemantauan layanan dai pihak 

ketiga serta memastikan bahwa layanan sesuai dengan perjanjian, 

telah melakukan penggolongan atau klasifikasi permintaan 

pelayanan dilihat dari tingkat urgensinya, melakukan identifikasi 

dan mendeskripsikan gejala yang relevan dengan insiden TI yang 

terjadi diperusahaan, melakukan verifikasi kepada pelapor insiden 

(user) tentang status insiden yang telah ditangani serta meminta 

tanggapan atau konfirmasi dari pelapor, telah menetapkan kontrol 

akses kepada user untuk akses data, melakukan analisis insiden dan 

permintaan layanan serta solusi yang diterima untuk memperbaiki 

system, serta melakukan pemantauan secara langsung mengenai 

perubahan sistem TI yang diterapkan. Hal tersebut dilakukan secara 

rutin ketika insiden problem pada TI perusahaan terjadi sehingga 

sudah dapat memenuhi capability level 2. 

Level 3 belum dapat dicapai karena perusahaan belum 

melakukan dokumentasi dari beberapa proses dari penanganan atas 
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insiden TI tersebut, seperti: belum mengidentifikasi dan memiliki 

catatan mengenai insiden penting yang dapat mengganggu 

infrastruktur TI perusahaan, oleh karena seluruh  permasalahan TI 

diserahkan kepada pihak K-Sistem maka perusahaan sama sekali 

tidak memiliki prosedur/tindakan bila terjadi masalah TI, 

perusahaan juga tidak pernah melakukan analisis masalah TI karena 

memang tidak menyediakan divisi atau bagian TI perusahaan yang 

meng-handlepermasalahan TI, belum melakukan pencatatan 

mengenai insiden TI yang pernah terjadi serta lama waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tiap insiden, tidak melakukan 

dokumentasi atas insiden TI serta tidak melakukan penilaian atas 

solusi yang diterapkan, tidak memiliki dan tidak melakukan 

pelaporan terkait TI perusahaan, serta tidak melakukan pencatatan 

atau dokumentasi bila insiden TI perusahaan telah selesai ditangani 

oleh pihak K-Sistem. 

4.4.3. DSS 03 Manage Problems 

Aktivitas tata kelola TI sub domain DSS 03 pada PT. Summit 

Indonesia, sebagai penentu level kapabilitas perusahaan : 

Kelebihan perusahaan dalam domain DSS 03 yang telah terlaksana: 

 Ketika terjadi permasalahan TI, PT. Summit Indonesia 

langsung melaporkan kepada pihak penyedia layanan karena 

seluruh perubahan atau penyesuaian sistem serta insiden 

yang terjadi pada sistem diselesaikan oleh pihak K-Sistem. 
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 PT. Summit Indonesia mengklasifikasi permasalahan 

berdasarkan tigkat urgensinya namun tidak memiliki 

klasifikasi tertulis dan cenderung pada kasus tertentu saja. 

 Permasalahan TI yang telah diatasi oleh pihak vendor serta 

solusi yang dilakukan dikomunikasikan oleh vendor kepada 

PT. Summit Indonesia 

 Permasalahan atau perubahan penyesuaian sistem yang telah 

dikerjakan oleh vendor kemudian dikomunikasikan atau 

disosialisasikan oleh manajemen PT. Summit Indonesia 

kepada divisi lain. 

 Pihak K-Sistem memberikan laporan atas permasalahan TI 

yang telah diselesaikan kepada perusahaan secara lisan atau 

hanya melalui media komunikasi secara non-formal. 

Sehingga tidak terdapat laporan tertulis apapun secara formal 

 Solusi permasalahan TI yang diberikan dirasa telah sesuai 

dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan TI yang 

pernah terjadi di PT. Summit Indonesia. 

 Divisi pada PT. Summit Indonesia telah melakukan 

pertemuan secara teratur dengan pihak manajemen maupun 

pihak ketiga ketika membahas perubahan yang direncanakan 

Kondisi yang belum terlaksana dalam DSS 03 (kelemahan 

perusahaan): 
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 PT. Summit tidak memiliki proses manajemen permasalahan 

termasuk tidak memiliki skema identifikasi masalah bila 

terjadi insiden atau permasalahan TI di PT. Summit 

Indonesia karena semua telah diserahkan kepada pihak 

penyedia layanan. 

 PT. Summit Indonesia tidak pernah melakukan pencatatan 

bila terjadi kejadian operasional yang bukan merupakan 

bagian dari standar operasional. 

 Tidak terdapat catatan, analisis atas suatu penanganan 

kejadian operasional yang bukan bagian dari standart 

operasi. 

 PT. Summit Indonesia tidak membuat laporan daftar 

permasalahan TI dan progress dari pihak vendor, bila insiden 

telah selesai dibereskan hanya menutup kasus/insiden TI 

tersebut. 

 PT. Summit Indonesia tidak melakukan dokumentasi 

mengenai permasalahan yang terjadi karena telah diserahkan 

kepada pihak penyedia layanan. 

  PT. Summit Indonesia tidak memiliki pencatatan / 

dokumentasi akar permasalahan TI 

 PT. Summit Indonesia tidak melakukan diagnosa akar 

permasalahan yang terjadi pada TI suatu perusahaan 
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melainkan telah dilakukan oleh pihak programmer dari K-

Sistem. 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki mekanisme pelaporan 

mengenai penyelesaian suatu masalah TI 

 PT. Summit Indonesia tidak menetapkan dan memiliki 

prosedur solusi untuk menyelesaikan masalah TI perusahaan 

karena telah dihandle oleh pihak vendor 

 PT. Summit Indonesia belum pernah memberikan usulan 

solusi atas permasalahan TI yang dihadapi karena memangng 

dalam perusahaan tidak ada staff atau divisi khusus yang 

menguasai pengetahuan TI sehingga tidak dapat memberikan 

usulan solusi kepada vendor. 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki pencatatan atau 

dokumentasi dari akar permasalahan TI 

 Manajemen PT. Summit Indonesia belum melakukan 

evaluasi secara periodic mengenai solusi penyelesaian 

masalah yang dilakukan supaya dapat melakukan peingkatan 

efisiensi dalam TI perusahaan. 

 PT. Summit Indonesia belum pernah melakukan pelaporan 

terkait pemantauan terhadap solusi masalah TI dan mengenai 

sosialisasi atau pelatihan permasalahan TI. 

Resiko yang dapat terjadi karena belum terpenuhinya kondisi pada 

DSS 03: 
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 Tidak terdapatnya proses manajemen permasalahan serta 

tidak memiliki skema identifikasi permasalahan 

menyebabkan manajemen  perusahaan tidak memahami 

permasalahan TI apa yang sedang dihadapi sehingga 

perusahaan tidak dapat melakukan tindakan pencegahan 

serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan tersebut. 

 Kejadian operasional diluar standar operasional tidak 

tercatat dan tidak teranalisis disebabkan oleh perusahaan 

yang juga tidak memiliki dokumentasi atas standar 

operasional perusahaan seperti yang telah dibahas pada DSS 

01, risiko yang dapat terjadi oleh perusahaan adalah karena 

SOP perusahaan yang cukup flexible, maka akan mudah 

terjadi perubahan-perubahan yang diluar standar sehingga 

membuat perusahaan dan vendor harus terus melakukan 

penyesuaian baik dalam system maupun dalam kegiatan 

operasional bisnis perusahaan. 

 Tidak adanya pencatatan, dokumentasi dan diagnose serta 

anasisis TI oleh perusahaan dapat membebankan kinerja 

vendor sehingga menghambat vendor untuk menyelesaikan 

insiden-insiden TI yang terjadi karena membutuhkan waktu 

untuk melakukan analisis ulang terlebih dahulu. 

 Tidak adanya mekanisme pelaporan insiden TI 

menyebabkan banyak pihak (manajer) dalam perusahaan 
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memiliki otoritas melakukan pelaporan terhadap 

programmer sehingga bila tidak dirapatkan terlebih dahulu, 

akan banyak terjadi miss communication dan perubahan 

dalam system dapat berdampak pada divisi lain dalam 

perusahaan sehingga aka nada penyesuaian terusmenerus 

yang menyebabkan tidak efektifnya perubahan tersebut. 

Berdasarkan aktivitas perusahaan yang telah dijabarkan, 

capability level yang dicapai perusahaan pada domain 

DSS03Manage Problemsadalah level 0(Incomplete 

Process).Karena perusahaan belum dapat memenuhi kriteria pada 

level 1 seperti kondisi yang telah dijabarkan diatas.Manajemen 

PT. Summit Indonesia belum menerapkan manajemen 

permasalahan terhadap TI perusahaan dikarenakan tidak adanya 

staff atau divisi khusus dari perusahaan yang menangani 

permasalahan sehingga semua permasalahan terkait TI diserahkan 

pada pihak vendor. 

4.4.4. DSS 04 Manage Continuity 

Aktivitas tata kelola TI sub domain DSS 04 pada PT. Summit 

Indonesia, sebagai penentu level kapabilitas perusahaan : 

Kelebihan perusahaan dalam domain DSS 04 yang telah terlaksana: 

 PT. Summit Indonesia mempunyai Business Continuity Plan 

(BCP) namun BCP ini tidak disosialisasikan kepada staff dan 
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manajer melainkan hanya diketahui oleh pihak owner, hanya 

akan dikomunikasikan bila eksekusi BCP akan dilakukan 

dalam jangka waktu dekat sehingga SDM perusahaan dapat 

mempersiapkan diri. 

 PT. Summit Indonesia melakukan identifikasi proses bisnis 

internal yang berhubungan dengan operasi perusahaan 

namun hanya untuk kepentingan internal dan bukan untuk 

memenuhi kewajiban hokum atau kontrak antara vendor dan 

perusahaan. 

 Untuk mengatasi kehilangan data, K-Sistem telah 

memberikan back up data dengan media hardisk eksternal 

sehingga dapat melakukan pemulihan data 

 Pihak vendor secara rutin melakukan pengecekan backup 

data agar data selalu ter-back up. Back up data dilakukan 

setiap hari dalam hard disk eksternal 

 Sistem, aplikasi data dan dokumentasi yang dikelolaoleh K-

Sistem telah dicadangkan oleh pihak K-Sistem secara 

langsung menggunakan hardisk eksternal. 

Kondisi yang belum terlaksana dalam DSS 04 (Kelemahan 

Perusahaan): 

 PT. Summit Indonesia belum pernah memiliki disaster 

recovery plan (DRP) karena perusahan tidak 

memperhitungkan mengenai bencana alam yang dapat 
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terjadi terhadap perusahaan serta dampaknya bagi proses 

bisnis maupun TI perusahaan 

 Pelatihan mengenai DRP juga belum pernah dilakukan oleh 

PT. Summit Indonesia karena sejak awal memang belum 

pernah ada DRP 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki panduan / SOP untuk 

kebijakan keberlangsungan bisnis atau BCP. 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki panduan strategi untuk 

menghadapi permasalahan bisnis secara tertulis ataupun 

terstruktur namun didasarkan kepada  kebutuhan  pada saat 

itu atau ad hoc 

 Tidak terdapat identifikasi pemangku kepentingan serta 

peran dan tanggungjawab untuk BCP 

 PT. Summit Indonesia belm melakukan identifikasi proses 

pendukung layanan TI terkait 

 PT. Summit Indonesia belum melakukan pengkajian 

mengenai kemungkinan ancaman yang dapat menyebabkan 

hilangnya kontinuitas bisnis serta melakukan identifikasi 

tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak ancaman 

tersebut 

 PT. Summit Indonesia tidak melakukan analisa terhadap 

dampak gangguan terhadap layanan, 
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 PT. Summit Indonesia tidak melakukan pemantauan 

terhadap kemampuan dan kompetensi karyawan 

 Tidak terdapat review aktivitas operasional user sebagai 

feedback untuk perbaikan strategi pelatihan DRP. 

Resiko yang dapat terjadi karena belum terpenuhinya kondisi 

pada DSS 04: 

 Tidak adanya DRP dalam perusahaan berisiko cukup besar 

dalam keberlangsungan perusahaan, apalagi untuk 

perusahaan yang kegiatan bisnisnya sangat bergantung 

dengan TI. Bila perusahaan tidak memiliki DRP, risiko 

terbesar adalah kegiatan bisnis dapat terhenti karena bencana 

yang disebabkan oleh TI serta kehilangan data atau dokumen 

penting yang berbentuk digital. 

 Untuk Bussiness Continuity Planning TI perusahaan juga 

belum ada, perusahaan belum dapat membayangkan 

pengembangan infrastruktur TI dikemudian hari akan seperti 

apa, dan  juga bagaimana bila terjadi gangguan aktivitas 

bisnis sehingga bila terjadi gangguan TI tidak dapat 

diselesaikan dengan cepat serta perusahaan tidak dapat 

menyelamatkan data-data digital yang penting.  

Berdasarkan aktivitas perusahaan yang telah dijabarkan, 

capability level yang dicapai perusahaan pada domain DSS04 
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Manage Continuity adalah level 0(Incomplete Process).Karena 

perusahaan belum dapat memenuhi kriteria pada level 1 seperti: 

belum pernah memiliki perancangan mengenai disaster recovery 

plan (DRP), pelatihan mengenai DRP juga belum pernah 

dilakukan, mempunyai Busiess Continuity Plan (BCP) namun BCP 

ini tidak disosialisasikan kepada staff dan manajer melainkan hanya 

diketahui oleh pihak owner, tidak memiliki panduan / SOP untuk 

kebijakan keberlangsungan bisnis atau BCP, tidak memiliki 

panduan strategi untuk menghadapi permasalahan bisnis secara 

tertulis ataupun terstruktur namun didasarkan kepada  kebutuhan  

pada saat itu atau ad hoc, tidak terdapat identifikasi pemangku 

kepentingan serta peran dan tanggungjawab untuk BCP, belum 

melakukan identifikasi proses pendukung layanan TI terkait, belum 

melakukan pengkajian mengenai kemungkinan ancaman yang 

dapat menyebabkan hilangnya kontinuitas bisnis serta melakukan 

identifikasi tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak 

ancaman tersebut, tidak melakukan analisa terhadap dampak 

gangguan terhadap layanan, tidak melakukan pemantauan terhadap 

kemampuan dan kompetensi karyawan, serta tidak terdapat review 

aktivitas operasional user sebagai feedback untuk perbaikan 

strategi pelatihan DRP. 

4.4.5. DSS 05 Manage Security Service 
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Aktivitas tata kelola TI sub domain DSS 05 pada PT. Summit 

Indonesia, sebagai penentu level kapabilitas perusahaan 

Kelebihan perusahaan dalam domain DSS 05 yang telah terlaksana: 

 PT. Summit Indonesia telah memiliki hak akses yang berupa 

username dan password yang hanya dapat digunakan 

masing-masing staff 

 PT. Summit Indonesia telah memiliki dokumen inventarisasi 

terhadap dokumen dan perangkat TI 

 PT. Summit Indonesia memiliki dokumen persetujuan 

terhadap user untuk melakukan akses (Approved user access 

rights) 

 PT. Summit Indonesia meminimalisasi risiko virus dan 

malware dengan menggunakan operaring sistem Linux 

 PT. Summit Indonesia telah membagi pendefinisian 

tanggungjawab SDM terhadap proses pengelolaan keamanan 

pada level manajer dengan memberikan approval pada 

sistem 

Kondisi yang belum terlaksana dalam DSS 05 (Kelemahan 

Perusahaan): 

 PT. Summit Indonesia belum memiliki kebijakan mengenai 

software berbahaya 
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 PT. Summit Indonesia belum memiliki dokumen evaluasi 

mengenai ancaman-ancaman potensial terhadap TI 

perusahaan 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki kebijakan terkait 

koneksi jaringan, kemungkinan dihandle oleh pihak vendor 

  PT. Summit Indonesia tidak memiliki dokumen hasil tes 

penetrasi 

 PT. Summit Indonesia tidak memiliki dokumen kebijakan 

kemanan terkait perangkat pada end point 

 Tidak ada identifikasi untuk tujuan pengelolaan keamanan 

 PT. Summit Indonesia belum melakukan proses penyesuaian 

kinerja terhadap proses pengelolaan keamanan 

 Belum terdapat pengelolaan mekanisme komunikasi 

antarmuka yang jelas dengan pihak-pihak yang terlibat 

pengelolaan keamanan TI perusahaan 

 PT. Summit Indonesia belum melakukan identifikasi dan 

pengawasan ketika pihak vendor melakukan perubahan versi 

dokumen, konfigurasi manajemen 

 Belum ada tinjauan penyesuaian atas perubahan yang 

dilakukan pada sistem TI perusahaan. 

Resiko yang dapat terjadi karena belum terpenuhinya kondisi pada 

DSS 05: 
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 Pada PT. Summit Indonesia memang tidak memiliki 

kebijakan mengenai software berbahaya namun untungnya 

pihak vendor telah memberikan solusi dengan menggunakan 

system operasional Linux sehingga tidak dapat ditembus 

oleh virus dan malware. Meskipun begitu, karena tidak ada 

kebijakan mengenai software maka system operasional 

perusahaan dapat terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab. 

 Tidak adanya kebijakan mengenai koneksi jaringan 

menyebabkan perusahaan tidak memiliki penanggungjawab 

terhadap koneksi jaringan pada perusahaan sehingga 

perusahaan sangat bergantung pada teknisi jika terjadi 

insiden terhadap jaringan yang berisiko menghambat proses 

bisnis perusahaan. Tidak adanya kebijakan koneksi jaringan 

juga beresiko adanya pihak-pihak yang memanfaatkan 

jaringan diluar kepentingan bisnis perusahaan meskipun 

tidak begitu merugikan perusahaan. 

 Perusahaan tidak memiliki dokumen tes penetrasi dan 

perusahaan tidak mengetahui apakah pernah melakukan tes 

penetrasi pada server perusahaan, sehingga perusahaan tidak 

mengetahui seberapa jauh tingkat keamanan server 

perusahaan. Dengan dilakukan tes ini sebenarnya dapat 
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mencegah tindakan hack yang mengacaukan server TI 

perusahaan. 

 Perusahaan belum melakukan tinjauan penyesuaian atas 

perubahan terhadap TI perusahaan serta belum melakukan 

pengawasan terhadap vendor, sehingga perusahaan tidak 

dapat memantau perubahan yang dilakukan oleh vendor hal 

ini beresiko terdapat perubahan-perubahan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dan membutuhkan 

penyesuaian ulang terhadap perubahan system sehingga staff 

atau manajemen perlu memahami kembali system tersebut. 

Berdasarkan aktivitas perusahaan yang telah dijabarkan, 

capability level yang dicapai perusahaan pada domain DSS05 

Manage Security Service adalah level 1(Performed Process). 

Karena perusahaan telah : memiliki hak akses yang berupa username 

dan password yang hanya dapat digunakan masing-masing staff, 

telah memiliki dokumen inventarisasi terhadap dokumen dan 

perangkat TI, memiliki dokumen persetujuan terhadap user untuk 

melakukan akses , meminimalisasi risiko virus dan malware dengan 

menggunakan operaring sistem Linux, telah membagi pendefinisian 

tanggungjawab SDM terhadap proses pengelolaan keamanan pada 

level manajer dengan memberikan approval pada sistem. 

Namun beberapa proses pada level 1 belum dilaksanakan 

perusahaan, seperti: belum memiliki kebijakan mengenai software 
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berbahaya, belum memiliki dokumen evaluasi mengenai ancaman-

ancaman potensial terhadap TI perusahaan, tidak memiliki 

kebijakan terkait koneksi jaringan, tidak memiliki dokumen hasil tes 

penetrasi, tidak memiliki dokumen kebijakan kemanan terkait 

perangkat pada end point, tidak ada identifikasi untuk tujuan 

pengelolaan keamanan, belum melakukan proses penyesuaian 

kinerja terhadap proses pengelolaan keamanan, belum terdapat 

pengelolaan mekanisme komunikasi antarmuka yang jelas dengan 

pihak-pihak yang terlibat pengelolaan keamanan TI perusahaan, 

belum melakukan identifikasi dan pengawasan ketika pihak vendor 

melakukan perubahan versi dokumen, konfigurasi manajemen, 

belum ada tinjauan penyesuaian atas perubahan yang dilakukan pada 

sistem TI perusahaan. Namun peneliti tetap menyimpulkan bahwa 

capability level pada sub domain DSS05 adalah pada level 1 karena 

meskipun beberapa hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan 

namun diasumsikan telah dilakukan oleh pihak vendor, karena 

vendor yang mengatasi dan mengetahui seluruh proses tersebut.  

4.4.6. DSS 06 Manage Bussiness Process Controls 

Aktivitas tata kelola TI sub domain DSS 06 pada PT. Summit 

Indonesia, sebagai penentu level kapabilitas perusahaan : 

Kelebihan perusahaan dalam domain DSS 06 yang telah terlaksana 

 PT. Summit Indonesia mendokumentasikan dan melakukan 

penyimpanan sumber informasi, bukti pendukung dan 
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catatan dari transaksi dengan berbagai bukti transaksi dan 

dokumen seperti form, nota, kwitansi, rekening Koran, dan 

sebagainya 

 PT.  Summit Indonesia telah mengalokasikan peran dan 

tanggungjawab berdasarkan deskripsi pekerjaan dan 

aktivitas proses bisnis namun secara lisan 

 PT. Summit Indonesia telah mengalokasikan tingkat 

kewenangan untuk persetujuan transaksi, batasan dan 

keputusan lain terkait proses bisnis yaitu pada tingkat 

manaer, assisten manajer dan supervisor yang dapat 

memberikan approval atas tindakan dari bawahan 

 PT. Summit telah melakukan alokasi peran untuk kegiatan 

yang sensitive atau riskan, dengan memberikan kepercayaan 

pengelolaan pada divisi ditingkat tertentu misal: manajer, 

assisten direktur 

 PT. Summit Indonesia menentukan  prosedur penetapan 

kepemilikan, memperbaiki kesalahan dan menangani kondisi 

yang tidak seimbang dalam perusahaan 

 PT. Summit Indonesia mempertahankan transaksi bisnis 

sesuai dengan kebutuhan 

 PT. Summit Indonesia belum mengidentifikasi dan membuat 

prioritas atas proses informasi bisnis berdasarkan risiko 

bawaan 
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 PT. Summit Indonesia memiliki dokumen analisa untuk 

mengembangkan layanan dan proses bisnis berupa laporan 

keuangan, laporan penjualan, dsb 

 PT. Summit Indonesia melakukan pelaporan proses 

informasi bisnis yang relevan dan pada waktu yang tepat 

dengan tujuan menemukan akar masalah dan melakukan 

analisis atas masalah yang terjadi 

 PT. Summit Indonesia telah melakukan sosialisasi dan 

pelatihan mengena peran dan tanggungjawab semua pegawai 

perusahaan, meskipun tidak dilakukan secara khusus namun 

tiap SDM yang terlibat memahami tugas dan 

tanggungjawabnya masing-masing, juga memperhatikan 

pengendalian internal, integritas dan kerahasiaan informasi 

perusahaan. 

 PT. Summit Indonesia telah melakukan pengontrolan 

informasi agar sesuai dengan tujuan bisnis yang diperlukan 

perusahaan 

 PT. Summit Indonesia telah mengidentifikasi dan 

mengalokasi hak akses dan hak istimewa berdasarkan 

kebutuhan suatu aktivitas seperti keperluan approval oleh 

tingkat manajer, halaman stock barang dan permintaan 

penjualan oleh bagian penjualan. 
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 PT. Summit Indonesia telah melakukan klasifikasi data dan 

kebijakan penggunaan data yang diterima untuk menjaga 

keamanan asset informasi perusahaan 

 PT. Summit Indonesia akan mengolah kembali sumber 

informasi, bukti pendukung dan catatan yang tidak 

diperlukan dengan kebijakan yang telah ditetapkan 

perusahaan 

 PT. Summit Indonesia melakukan pelaporan pelanggaran 

dan penyimpangan kepada pemangku kepentingan 

 PT. Summit Indonesia membatasi penggunaan, distribusi dan 

akses terhadap informasi sesuai klasifikasi 

 PT. Summit Indonesia juga telah melakukan peninjauan 

kontrol akses dibantu oleh pihak K-Sistem, catatan atau log 

dan laporan secara berkala untuk memastikan smua hak 

akses sesuai dengan yang telah ditetapkan 

 PT. Summit Indonesia melakukan peninjuan kembali 

keandalan pengolahan data serta melakukan identifikasi 

kembali sumber data 

 PT. Summit Indonesia dapat melacak pertukaran data dan 

informasi yang terjadi pada setiap layanan 

 PT. Summit Indonesia memperbaiki dan melakukan 

penyesuaian dari pengendalian proses bisnis 
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 PT. Summit Indonesia melakukan tindaklanjut terhadap 

transaksi dengan vendor, namun tidak ikut ambil bagian 

dalam menyetujui (karena perubahan atau penyesuaian sudah 

dipercayakan kepada vendor) atau mengirimkan kembali 

bukti transaksi ke vendor. 

 Perusahaan mempertahankan dan menjaga bukti korektif 

namun tidak dilakukan pengarsipan karena hanya dilakukan 

secara lisan by telepon atau WA 

 PT. Summit Indonesia tidak melakukan analisa penyebab 

masalah TI, namun jika terjadi insiden langsung 

menghubungi atau langsung diatasi oleh pihak vendor. 

Kondisi yang belum terlaksana dalam DSS 06 (Kelemahan 

perusahaan): 

 PT. Summit Indonesia belum memiliki dokumentasi atas 

proses bisnis namun telah memiliki penanggungjawab pada 

setiap proses bisnis 

 PT. Summit Indonesia belum memiliki cakupan kontrol yang 

efektif untuk memenuhi kebutuan bisnis agar dapat 

mengolah informasi lebih lengkap 

 Karena belum adanya penyimpangan dari risiko TI, maka 

PT. Summit Indonesia belum pernah melakukan peninjauan 

ulang atas kesalahan dan penyimpangan TI. 
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Resiko yang dapat terjadi karena belum terpenuhinya kondisi pada 

DSS 06: 

 Dapat terjadi penyimpangan TI yang dilakukan baik oleh 

karyawan maupun pihak diluar perusahaan yang dapat 

merugikan perusahaan akibat tidak pernah malakukan 

peninjauan ulang atas kesalahan dan penyimpangan TI. 

Berdasarkan aktivitas perusahaan yang telah dijabarkan, 

capability level yang dicapai perusahaan pada domain DSS06 Manage 

Bussiness Process Controls adalah level 2(ManagedProcess). Karena 

perusahaan telah : mengalokasikan peran dan tanggungjawab 

berdasarkan deskripsi pekerjaan dan aktivitas proses bisnis namun 

secara lisan, mengalokasikan tingkat kewenangan untuk persetujuan 

transaksi, batasan dan keputusan lain terkait proses bisnis yaitu pada 

tingkat manaer, assisten manajer dan supervisor, melakukan alokasi 

peran untuk kegiatan yang sensitive atau riskan, dengan memberikan 

kepercayaan pengelolaan pada divisi ditingkat tertentu, menentukan  

prosedur penetapan kepemilikan, memperbaiki kesalahan dan 

menangani kondisi yang tidak seimbang dalam perusahaan, 

mempertahankan transaksi bisnis sesuai dengan kebutuhan, memiliki 

dokumen analisa untuk mengembangkan layanan dan proses bisnis 

berupa laporan keuangan, laporan penjualan, melakukan pelaporan 

proses informasi bisnis yang relevan dan pada waktu yang tepat, 

melakukan sosialisasi dan pelatihan mengena peran dan 
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tanggungjawab semua pegawai perusahaan, meskipun tidak dilakukan 

secara khusus, melakukan pengontrolan informasi agar sesuai dengan 

tujuan bisnis yang diperlukan perusahaan, mengidentifikasi dan 

mengalokasi hak akses dan hak istimewa berdasarkan kebutuhan suatu 

aktivitas seperti keperluan approval oleh tingkat manajer, klasifikasi 

data dan kebijakan penggunaan data yang diterima untuk menjaga 

keamanan asset informasi perusahaan, mengolah kembali sumber 

informasi, bukti pendukung dan catatan yang tidak diperlukan dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan, melakukan pelaporan 

pelanggaran dan penyimpangan kepada pemangku kepentingan, 

membatasi penggunaan, distribusi dan akses terhadap informasi sesuai 

klasifikasi, melakukan peninjauan kontrol akses dibantu oleh pihak K-

Sistem, catatan atau log dan laporan secara berkala untuk memastikan 

smua hak akses sesuai dengan yang telah ditetapkan, melakukan 

peninjuan kembali keandalan pengolahan data serta melakukan 

identifikasi kembali sumber data, perusahaan juga dapat melacak 

pertukaran data dan informasi yang terjadi pada setiap layanan, 

perusahaan memperbaiki dan melakukan penyesuaian dari 

pengendalian proses bisnis, telah melakukan tindaklanjut terhadap 

transaksi dengan vendor, serta mempertahankan dan menjaga bukti 

korektif. 

 


