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Lampiran 

 

Tabel Perbandingan APO02.01 dengan UNG 
 

Perbandingan 

 COBIT UNG 

APO02.01 – A1 Mengembangkan dan 

mempertahankan pemahaman 

mengenai strategi dan tujuan 

perusahaan, serta lingkungan dan 

tantangan operasional perusahaan 

yang dihadapi saat ini. 

UNG melakukan pengembangan dan 

pemahaman mengenai strategi dan 

tujuan organisasi, setiap 4 tahun 

kedepan dan visi jangka panjang yang 

dilakukan setiap tahapan (5-10 tahun) 

serta saat ini memiliki tatangan 

operasional. 

APO02.01 – A2 Mengembangkan dan 

mempertahankan pemahaman 

mengenai perusahaan dari 

lingkungan luar. 

Dalam renstra UNG melakukan 

pengembangan dan pemeliharaan 

lingkungan luar terutama dalam 

kinerja penelitian, mengembangkan 

dan mengimplementasikan kemitraan 

dengan pemerintah, Perguruan 

Tinggi, masyarakat, dunia usaha dan 

industri baik dari dalam maupun luar 

negeri. 

APO02.01 – A3 Mengidentifikasi stakeholder 

utama dan mendapatkan wawasan 

tentang persyaratan mereka. 

UNG melakukan rapat atau 

pertemuan yang dihadiri oleh 

stakeholder utama untuk 

mendapatkan ide – ide dan wawasan 

tentang hal – hal yang menjadi 

pertimbangan mengenai proses 

bisnis, strategi, sasaran dan tujuan. 

Hal ini tertera pada renstra dan 

wawancara dengan  yang 

berkepentingan. 
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APO02.01 – A4 Mengidentifikasi dan analisis 

sumber perubahan dilingkungan 

perusahaan dan lingkungan luar. 

UNG melakukan identifikasi 

mengenai lingkungannya dan dari 

lingkungan luar. Bedasarkan renstra 

UNG, untuk lingkungannya sendiri 

yang     diidentifikasi yaitu 

meningkatnya jumlah mahasiswa 

pertahunnya dan menjadi tantangan 

bagi manajemen pengelolaan UNG. 

Dari lingkungan luar perubahan yang 

teridentifikasi yaitu isu – isu strategis 

masa kini, seperti globalisasi, 

teknologi informasi, persaingan pasar 

tenaga kerja, dinamika kependudukan 

dan lain sebagainya. 

APO02.01 – A5 Memastikan prioritas untuk 

perubahan strategis 

Dalam rentra UNG beberapa hal yang 

menjadi prioritas diantaranya, 

manajemen ICT untuk mencapai 

kemandirian dalam tata kelola 

universitas dan perbaikan mutu 

akademik, penataan dan penguatan 

mutu akademik, pelayanan 

kemahasiswaan serta penyediaan 

infrastruktur. 

APO02.01 – A6 Memahami arsitektur perusahaan 

saat ini dan bekerja dengan proses 

arsitektur perusahaan untuk 

menentukan potensi kesenjangan 

arsitektur. 

UNG mendefinisikan semua hal 

menyangkut perencanaan UNG 

termasuk arsitektur UNG dalam 

dokumen renstra. UNG belum secara 

formal melakukan idetifikasi untuk 

menentukan potensi kesenjangan 

arsitektur. 
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Tabel Perbandingan APO02.02 dengan UNG 
 

Perbandingan 

 COBIT UNG 

APO02.02 – A1 Mengembangkan dasar dari arus 

bisnis dan lingkungan TI, 

kemampuan dan layanan terhadap 

kebutuhan masa depan yang dapat 

dibandingkan. Ini harus mencakup 

detail tingkat tinggi yang relevan 

dari arsitektur perusahaan saat ini 

(bisnis, informasi, data, aplikasi 

dan domain teknologi), risiko, 

proses bisnis, proses TI dan 

prosedur, struktur organisasi IT, 

penyediaan layanan eksternal, tata 

kelola TI, dan perusahaan- 

keterampilan dan kompetensi 

yang berhubungan dengan IT. 

UNG melakukan pengembangan 

dasar lingkungan bisnis dan TI 

dengan strategi implemtasi 

pencapian target tahunan bedasarkan 

arsitektur enterprise UNG yang 

tertera dalam renstra UNG. 

APO02.02 – A2 Mengidentifikasi risiko dari saat 

ini mengenai potensi dan teknologi 

menurun. 

Saat ini Bahaya yang diketahui yaitu 

dari alam yang tidak dapat diprediksi 

dan keamanan data dari penggunaan 

teknologi. Beberapa hal 

teridentifikasi mengenai potensi dan 

teknologi yang menurun hal tersebut 

tercamtum dalam dokumen renstra 

UNG. 

APO02.02 – A3 Mengindentifikasi kesenjangan 

antara bisnis saat ini dan 

kemampuan dan layanan TI dan 

standar referensi dan praktik yang 

baik. Persaingan bisnis dan 

kemampuan TI. Tolak ukur yang 

Pihak UPT.TIK telah menyusun 

renstra sesuai dengan keadaan yang 

ada. jika terjadi perubahan strategi 

oleh pihak UNG maka pihak 

UPT.TIK akan segera  menyesuaikan 

dengan perubahan tersebut. Jika ada 
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 komparatif praktik yang baik dan 

penyediaan layanan TI yang 

muncul. 

kesenjangan (gap) antara bisnis dan 

TI, pihak TI sudah dapat 

mengantisipasinya. 

APO02.02 – A4 Mengidentifikasi masalah, 

kekuatan, peluang dan ancaman di 

lingkungan saat ini serta dalam 

kemampuan dan layanan untuk 

memahami kinerja saat ini. 

Identifikasi area untuk 

meningkatkan kontribusi TI untuk 

tujuan perusahaan. 

Dari dokumen renstra, pihak UNG 

(bisnis) dan TI (UPT TIK) telah 

melakuakan Analisis lingkungan 

(kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Perbandingan APO02.03 dengan UNG 
 

Perbandingan 

 COBIT UNG 

APO02.03 – A1 Mempertimbangkan teknologi 

baru atau ide inovasi yang telah 

disetujui. 

Dalam renstra UNG dan data yang 

diperolah dari responden, mengenai 

teknologi baru atau ide untuk Inovasi 

telah dilakukan UNG dan sejauh ini 

mendapatkan persetujuan. 

APO02.03 – A2 Mengidentifikasi ancaman dari 

penurunan, teknologi saat ini dan 

yang baru diperoleh. 

Dalam restra UNG terdapat ancaman 

utama yang dapat menurunkan 

kualitas teknologi di UNG. 

APO02.03 – A3 Menentukan tujuan / sasaran TI 

tingkat tinggi dan bagaimana 

mereka akan berkontribusi pada 

tujuan bisnis perusahaan. 

Dalam restra dan operasioanal UPT 

TIK UNG telah mendeskripsikan 

mengenai tujuan/sasaran dan, 

bagaimana UPT TIK berkontribusi 

terhadap UNG. 
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APO02.03 – A4 Menentukan proses bisnis dan 

kemampuan TI dan layanan TI 

yang diperlukan dan diinginkan 

serta menggambarkan perubahan 

tingkat tinggi dalam arsitektur 

perusahaan (bisnis, informasi, 

data, aplikasi, dan domain 

teknologi), proses dan prosedur 

bisnis dan TI, struktur organisasi 

TI, Penyedia layanan TI, tata 

kelola TI, dan keterampilan dan 

kompetensi TI. 

UNG telah merumuskan menetapkan 

dan mengimplementasikan hal hal 

menyangkut proses bisnis, 

kemampuan TI dan layanan TI yang 

tertuang dalam rencana strategis dan 

rencana operasional dan rencana 

strategis UNG. 

APO02.03 – A5 Menyesuaikan dan menyetujui 

arsitek perusahaan pada 

perubahan arsitektur yang 

diusulkan. 

Belum ada perubahan arsitektur 

perusahaan yang diajukan di UNG 

saat ini. Hal ini tidak terdapat dalam 

renstra dan data yang bersumber dari 

responden. 

APO02.03 – A6 Menunjukan ketertelusuran 

terhadap strategi perusahaan dan 

persyaratan. 

UNG telah melakukan ketelurusan 

terhadap persyaratannya dan strategi 

UNG yang tertuang dokumen renstra. 

 

Tabel Perbandingan APO02.04 dengan UNG 
 

Perbandingan 

 COBIT UNG 

APO02.04 – A1 Mengidentifikasi semua celah dan 

perubahan yang diperlukan untuk 

mewujudkan lingkungan yang 

menjadi sasaran. 

Dijelaskan dalam renstra UNG 

mengenai perubahan yang diperlukan 

untuk mewujudkan lingkungan yang 

menjadi sasaran. 

APO02.04 – A2 Mempertimbangkan implikasi 

tingkat tinggi dari semua 

Dalam   dokumen   resntra   UNG  dan 

rentra   UPT   TIK   berserta   data dari 
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 kesenjangan. Pertimbangkan nilai 

perubahan potensial untuk bisnis 

dan kemampuan TI, layanan TI 

dan arsitektur perusahaan, dan 

implikasinya jika tidak ada 

perubahan yang direalisasikan. 

responden, UNG telah 

mempertimbangkan nilai perubahan 

potensial untuk bisnis dan kemampuan 

TI, layanan TI dan arsitektur 

perusahaan. 

APO02.04 – A3 Menilai dampak perubahan 

potensial pada bisnis dan model 

operasi TI, penelitian dan 

pengembangan kemampuan IT, 

dan program investasi. 

Dalam renstra UNG dan renstra dan 

operasioanl UPT TIK telah 

menjelaskan mengenai dampak 

perubahan potensial pada bisnis dan 

model operasi TI, penelitian dan 

pengembangan kemampuan IT, dan 

program investasi 

APO02.04 – A4 Memperbaiki pemahaman 

mengenai target lingkungan dan 

menyiapkan pernyataan nilai dari 

manfaat target lingkungan. 

Dalam renstra dan dari data responden 

belum ada perencanaan mengenai 

perubahan untuk memperbaiki target 

lingkungan saat ini. 

 

 

 

Tabel Perbandingan APO02.5 dengan UNG 
 

Perbandingan 

 COBIT UNG 

APO02.05 – A1 Menentukan inisiatif yang 

diperlukan untuk menutup 

kesenjangan dan bermigrasi dari 

arus ke lingkungan target, 

termasuk investasi / anggaran 

operasional, sumber pendanaan, 

strategi sourcing dan strategi 

akuisisi. 

Mengenai inisiatif yang diperlukan 

untuk menutup kesenjangan dan 

bermigrasi dari arus ke lingkungan 

target, termasuk investasi / anggaran 

operasional, sumber pendanaan, 

strategi sourcing dan strategi akuisisi 

tertuang dalam rencana strategis UNG 

dan rencana strategi dan operasional 

UPT TIK. 
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APO02.05 – A2 Melakukan Identifikasi dan 

memadai menangani risiko, biaya 

dan implikasi dari perubahan 

organisasi, evolusi teknologi. 

persyaratan peraturan, proses 

bisnis re-engineering, staf, 

insourcing dan outsourcing 

kesempatan, dll, dalam proses 

perencanaan. 

UNG telah melakukan identifikasi 

mengenai risiko, biaya dan implikasi 

dari perubahan organisasi, evolusi 

teknologi, persyaratan peraturan, 

penempatan staf, peluang dari sumber 

daya dan outsourcing, yang telah 

tertuang dalam restra UNG. 

APO02.05 – A3 Menentukan dependensi, tumpang 

tindih, sinergi dan dampak di 

antara inisiatif, dan 

memprioritaskan inisiatif. 

UNG belum melakukan aktivitas ini. 

Akan tetapi dimungkinkan akan 

direncanakan pada perkembangan 

strategi selanjutnya hal tersebut 

jelaskan oleh responden. 

APO02.05 – A4 Mengidentifikasi kebutuhan 

sumber daya, jadwal dan investasi 

/ anggaran operasional untuk 

masing-masing inisiatif. 

UNG telah melakukan aktivitas 

tersebut yang perencanaannya tertuang 

dalam dokumen renstra UNG. 

APO02.05 – A5 Membuat peta jalan (road map) 

yang menunjukkan penjadwalan 

relatif dan saling ketergantungan 

dari inisiatif. 

UNG memiliki deskripsi keadaan saat 

ini, tujuan, tahap pelaksanaan tujuan, 

uraian tahap untuk mencapai sasaran 

setiap tahap beserta indikator 

pencapaian sasaran yang 

didokumentasikan pada rencana 

strategis. 

APO02.05 – A6 Terjemahkan tujuan menjadi 

ukuran hasil yang diwakili oleh 

metrik (apa) dan target (berapa 

banyak) yang dapat dikaitkan 

manfaat perusahaan. 

Dalam resntra UNG dan renstra UPT 

TIK telah menjabarkan hal - hal 

mengenai manfaat untuk UNG . 

APO02.05 – A7 Secara formal mendapatkan 

dukungan dari para pemangku 

kepentingan dan mendapatkan 

Rencana – rencana yang tertuang 

dalam renstra telah mendapatkan 

dukungan   penuh   dari   peminpin dan 
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 persetujuan untuk rencana 

tersebut. 

stakeholder melalui rapat untuk 

merumuskan rencana strategi baik dari 

bisnis (UNG) maupun TI (UPT TIK) 

serta unit unit dibawah UNG lainnya. 

hal tersebut dikatakan langsung oleh 

responden yang terlibat didalamnya. 

 

 

 

Tabel Perbandingan APO02.06 dengan UNG 
 

Perbandingan 

 
COBIT UNG 

APO02.06 – A1 Mengembangkan dan 

mempertahankan jaringan untuk 

mengabsahkan, mendukung, dan 

mendorong strategi TI. 

Disetiap adanyaa perubahan atau 

pengembangan mengenai layanan TI , 

kemampuan TI beserta infrastruktur TI 

yang perlu ditambahkan, semuanya 

dikomunikasikan dengan baik dengan 

stakeholder. Akan tetapi hal tersebut 

menjadi keputusan penuh oleh pihak 

bisnis (UNG) dan pihak TI menunggu 

istruksi selajutnya atau menunggu hasil 

dari apa yang sudah diajukan. Hal ini 

bersumber dari responden yang terlibat 

didalamnya. 

APO02.06 – A2 Mengembangkan rencana 

komunikasi yang meliputi pesan 

yang diperlukan, target audiens, 

mekanisme / saluran komunikasi 

dan jadwal. 

Dari responden yang terkait 

didalamnya mengatakan bahwa 

komunikasi antara pihak bisnis dan 

pihak TI di UNG dilakukan secara baik 

dan profesional. 

APO02.06 – A3 Menyiapkan paket komunikasi 

yang menyampaikan rencana 

secara efektif menggunakan 

media yang tersedia dan teknologi 

UNG melakukan kesiapan yang baik 

dalam menyampiakan rencana mereka, 

hal tersebut dikatakan oleh responden 

yang terlibat didalamnya. 
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APO02.06 – A4 Mendapatkan umpan balik dan 

perbarui rencana komunikasi dan 

pengiriman sesuai kebutuhan. 

Penyampaian dilakukan secara 

terencana oleh UNG yang 

mendapatkan feedback dan respon 

yang baik dari pihak yang 

berkepentingan. 

 


