Mengapa perlu belajar COBIT 2019?

oleh Christian Hermanus

Apakah Sobat IT pernah mengalami atau merasakan hal berikut ini:
• Kurangnya sinergi antar unit kerja
di bagian IT, masing-masing unit
kerja mengusung kepentingannya
sendiri-sendiri.
• Bagian IT bekerja secara reaktif,
seperti tanpa perencanaan, lebih
banyak menghabiskan waktu
untuk memperbaiki gangguan,
menindaklanjuti temuan audit dan bukannya menghasilkan suatu solusi yang
dapat memberikan value kepada stakeholdernya.
•

Stakeholder merasa bahwa bagian IT tidak selaras dengan mereka, dan di sisi
lain tim IT tidak paham mengenai konstribusi mereka pada pencapaian tujuan
organisasi.

Gejala-gejala seperti ini masih umum ditemui di berbagai organisasi, dan oleh karena
itulah dibutuhkan suatu I&T Governance yang efektif. Framework yang dapat kita
gunakan untuk menyusun dan menerapkan I&T Governance yang efektif adalah
COBIT. Oleh karena itu para Manajer yang mengelola bagian IT di suatu organisasi
perlu untuk belajar COBIT agar memiliki kemampuan untuk menyusun dan
menerapkan I&T Governance yang efektif.
COBIT ada sejak tahun 1995, dimana awalnya COBIT merupakan kumpulan dari

control objective yang dapat digunakan oleh para Auditor untuk melakukan audit
terhadap penerapan IT. Setelah itu COBIT berkembang dan akhirnya menjadi suatu

Governance and Management of Enterprise I&T Framework.
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COBIT yang terbaru adalah COBIT 2019, yang merupakan pembaharuan dari COBIT
5 yang telah ada sejak tahun 2012.
Jika kita belajar COBIT 2019, maka kita akan
mempelajari konsep-konsep yang ada di
dalam COBIT 2019 sehingga kita dapat
menggunakan COBIT 2019 dengan benar.
Hal pertama yang akan kita pelajari adalah
mengenai prinsip-prinsip. Ada 2 kelompok
prinsip pada COBIT 2019 yaitu Principles

Governance

System

dan

Principles

Governance Framework.

Sebagai Manajer tentu kita ingin IT di organisasi kita merupakan IT yang diatur dan
dikelola dengan baik. COBIT 2019 menyediakan 40 governance and management

objectives yang dikelompokkan ke dalam 5 domain.

Domain pada COBIT 2019

COBIT 2019 memungkinkan kita dapat menyelaraskan tujuan organisasi dengan
aktivitas di bagian IT. Hal inilah yang dimaksudkan dengan Goal Cascade.
COBIT 2019 menyediakan serangkaian daftar Enterprise Goal, Alignment Goal serta

Governance and Management Objectives yang relevan.
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Contohnya adalah jika tujuan organisasi kita adalah Customeroriented service culture. Maka aligment goal nya adalah
Enabling and supporting business processes by integrating
applications and technology. Adapun Governance and Management
Objectives yang relevan terdiri dari:
o

APO02 Managed strategy

o

APO03 Managed enterprise architecture

o

BAI05 Managed organizational changes

o

DSS06 Managed business process controls

Suatu governance system akan dapat
berfungsi dengan efektif jika komponenkomponen

pendukung

governance

system tersebut telah tersedia.
Gambar disamping ini menunjukkan

governance system component.

Hal baru yang ada pada COBIT 2019 adalah Focus Area dan Design Factor.
COBIT 2019 menyadari bahwa agar dapat dipakai sebagai governance and

management of enterprise I&T framework yang efektif, maka harus ada kemampuan
adaptasi pada COBIT 2019. Tujuan penerapan COBIT 2019 disuatu organisasi berbeda
dengan organisasi lainnya. Inilah yang disebut dengan Focus Area.
Beberapa contoh Focus Area adalah :
•

Small and medium enterprises

•

Information Security

•

Risk

•

DevOps

•

GDPR
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Adaptasi COBIT 2019 dilakukan berdasarkan Design Factor dari masing-masing
organisasi. Sebelum kita melakukan adaptasi COBIT 2019, kita perlu mengetahui

Design Factor dari organisasi. Berikut adalah Design Factor yang digunakan oleh
COBIT 2019.

COBIT sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur Maturity Level bagian IT dari
suatu organisasi. Pada COBIT 2019 pengukuran dilakukan dengam menggunakan
CMMI 2.0, jadi lebih mudah digunakan dari pada pengukuran pada COBIT 5 yang
menggunakan ISO/IEC 15504.

Dengan berbagai pembaharuan ini maka COBIT 2019 menjadi lebih relevan bagi
organisasi apapun ukuran, kegiatan usaha maupun teknologi yang digunakan.
Untuk

mempelajari

dan

mendalami

lebih

jauh

terkait

COBIT

2019

dan

implementasinya, Sobat IT dapat mengambil course COBIT 2019 Foundation dan
sertifikasinya yang dikeluarkan oleh ISACA.

NaradaCode | Lean Digital Transformation Company

4

