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Abstrak 

 

Tata kelola yang baik atas data (good governance of data) dapat membantu organisasi dalam memastikan bahwa 
penggunaan data di organisasi berdampak positif terhadap kinerja organisasi dan membantu organisasi dalam 
memastikan kesesuaian dengan kewajiban seperti peraturan, undang-undang, atau kontrak terkait penggunaan 
dan penanganan data yang dapat diterima. Penerapan tata kelola data di lingkungan Pemda Daerah Istimewa 
Yogyakarta diatur antara lain melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sisi lain, praktik yang baik dalam tata kelola data 
dituangkan antara lain dalam standar tata kelola data yang merupakan standar internasional, yaitu ISO/IEC 38505-
1:2017 Information technology — Governance of IT — Governance of data — Part 1: Application of ISO/IEC 38500 
to the governance of data. Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara Peraturan Gubernur dengan standar 
ISO/IEC 38505-1:2017, untuk memberikan rekomendasi peningkatan dalam penerapan tata kelola data, yang pada 
akhirnya dapat membantu mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi yang baik. Hasil dari penelitian ini yaitu 
rekomendasi peningkatan tata kelola data dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 
2018. 

Kata kunci: Tata Kelola Teknologi Informasi, Tata Kelola Data, Standar Tata Kelola Data 

 

Abstract 

 

Good governance of data can assist organizations in ensuring that the use of data in the organization has a positive 
impact on organizational performance and assists the organization in ensuring compliance with obligations such as 
regulations, laws, or contracts regarding the acceptable use and handling of data. The implementation of data 
management within the Local Government of Daerah Istimewa Yogyakarta is regulated, among others, through the 
Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 2 of 2018 concerning Information and 
Communication Technology Governance. On the other hand, good practice in data governance is embodied, among 
others, in data management standards which are international standards, namely ISO / IEC 38505-1: 2017 
Information technology - Governance of IT - Governance of data - Part 1: Application of ISO / IEC 38500 to the 
governance of data. This study analyze the gap between the Governor Regulation and the ISO / IEC 38505-1: 2017 
standard, to provide recommendations for improvements in the application of data governance, which in turn can 
help realize good Information Technology governance. The results of this study are recommendations for improving 
data governance in the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 2 of 2018. 

Key words: Information Technology Governance, Governance of Data, Governance of Data Standard 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Tata kelola yang baik atas data (good governance 
of data) dapat membantu organisasi dalam 
memastikan bahwa penggunaan data di 
organisasi berdampak positif terhadap kinerja 
organisasi dan membantu organisasi dalam 
memastikan kesesuaian dengan kewajiban 
seperti peraturan, undang-undang, atau kontrak 
terkait penggunaan dan penanganan data yang 
dapat diterima (ISO, 2007). Penerapan tata kelola 

data di lingkungan Pemda Daerah Istimewa 
Yogyakarta diatur antara lain melalui Peraturan 
Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di sisi 
lain, praktik yang baik dalam tata kelola data 
dituangkan antara lain dalam standar tata kelola 
data yang merupakan standar internasional, yaitu 
ISO/IEC 38505-1:2017 Information technology — 
Governance of IT — Governance of data — Part 
1: Application of ISO/IEC 38500 to the 
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governance of data. Standar ISO/IEC 38505-
1:2017 tersebut saat ini dalam proses adopsi 
identik menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
sesuai Program Nasional Perumusan Standar 
(PNPS) Tahun 2020.  

Tata kelola data yang tidak memadai dapat 
mengakibatkan organisasi menghadapi beberapa 
risiko, seperti: hukuman karena tidak 
ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku; 
hilangnya kerahasiaan data; hilangnya 
kepercayaan dari para pemangku kepentingan 
termasuk publik/masyarakat; ketidakmampuan 
untuk menjalankan fungsi organisasi yang 
penting karena kurangnya data yang dapat 
dipercaya atau relevan dengan bisnis; dan 
peningkatan persaingan melalui penggunaan 
data secara strategis oleh yang tidak berhak, 
yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat 
(ISO, 2017). Oleh karena itu, diperlukan 
standardisasi tata kelola data, dalam memberikan 
panduan penerapan tata kelola data yang baik 
(good governance of data) yang pada akhirnya 
dapat mewujudkan tata kelola Teknologi 
Informasi yang baik. 

Berdasarkan latar belakang yang 
disebutkan, maka diperoleh rumusan 
permasalahan yaitu bagaimana tata kelola data 
yang baik sesuai standar, dan apakah tata kelola 
data di lingkungan DIY sudah sesuai dengan 
standar? Tujuan dari penelitian ini adalah 
memberikan rekomendasi peningkatan dalam 
penerapan tata kelola data di lingkungan DIY. 
Penelitian ini dibatasi di lingkungan Pemda DIY, 
berdasarkan Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Tata Kelola Teknologi Informasi (TI). 
Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah analisis kesenjangan (gap analysis); yaitu 
antara regulasi atau peraturan tata kelola data 
yang berlaku, dengan standar internasional tata 
kelola data ISO/IEC 38505-1:2017 yang 
merupakan praktik terbaik.  

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1     Tata Kelola Teknologi Informasi 
Tata kelola TI, pada praktiknya merupakan 
bagian dari tata kelola organisasi, yang berfokus 
pada 3 hal, yaitu sistem TI, manajemen kinerja 
dan risiko penerapan (Indrawati, 2013). 
Pengertian tata kelola TI sendiri adalah suatu 
kepemimpinan, struktur organisasi dan proses 
yang saling berhubungan, yang memastikan TI 
menjadi faktor pendukung dan pendorong bagi 
organisasi untuk menjalankan strateginya dalam  
mencapai tujuan organisasi (ITGI, 2003, 
Indrawati, 2013 & Sihotang & Sagala, 2015). 
Menurut ITGI (IT Governance Institute)  Tata 
Kelola TI memiliki 5 (lima) fokus area yaitu: 
penyelarasan strategis, penyampaian nilai, 

pengelolaan risiko, pengelolaan sumber daya, 
dan pengukuran performansi (Indrawati, 2013 & 
ITGI, 2003).  

Sedangkan inti tata kelola TI menurut Weil 
dan Ross, yaitu “IT Governance specifies the 
decision rights and accountability framework to 
encourage desirable behavior in using IT”, 
dimana fokus tata kelola TI lebih kepada 
pelakunya serta mekanisme hubungan untuk 
menjaga perilaku supaya selaras dengan visi, 
misi, tujuan, startegi dan nilai nilai yang dimiliki 
oleh organisasi, bukan sekedar pada hasil 
keputusan yang ada (Weil dan Ross, 2004, 
Indrawati,2013 & Budiraharjo, 2017). Tata kelola 
yang efektif, menurut Weil dan Ross (Weil dan 
Ross, 2004, Indrawati, 2013& Budiraharjo, 2017) 
harus menyelesaikan dan menjawab 3 
pertanyaan, yaitu: what, who, dan how. What 
terkait keputusan apa yang harus dibuat untuk 
memastikan efektivitas dalam pengelolaan dan 
penggunaan TI, who berkaitan dengan siapa saja 
yang membuat keputusan dalam pengelolaan 
dan penggunaan TI, sedangkan how berkaitan 
dengan bagaimana keputusan tersebut dibuat 
dan dipantau (Weil dan Ross, 2004, & Indrawati, 
2013). Dalam Indrawati  (2013) disebutkan tiga 
mekanisme tata kelola yang efektif menurut Weil 
dan Ross (Weil dan Ross, 2004) yaitu: struktur 
dalam pengambilan keputusan, proses 
penyelarasan, dan pendekatan komunikasi. 
 
2.2     Tata Kelola Data  

Tata kelola data mempunyai tujuan yang 
berbeda dengan tata kelola TI, bila tata kelola TI 
tujuannya adalah  membuat keputusan tentang 
investasi TI, portofolio aplikasi TI, dan portofolio 
proyek TI di suatu organisasi, maka tata kelola 
data mempunyai tujuan untuk menyelaraskan 
antara strategi dan tujuan TI dengan strategi dan 
tujuan organisasi. Tata kelola data merupakan 
jantung pengelolaan aset data, dan 
diperuntukkan untuk pengelolaanya. . Karenanya 
keberadaan tata kelola data sendiri fungsinya 
sebagai pelengkap dari tata kelola TI. (Prasetyo & 
Surendro, 2013)  

Tata kelola data sendiri memiliki pengertian 
proses, kebijakan, standar, organisasi dan 
teknologi yang dibutuhkan organisasi dalam 
melakukan pengelolaan dan memastikan 
ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, konsistensi, 
auditabilitas dan keamanan data dalam suatu 
organisasi (Prasetyo & Surendro, 2013). Seperti 
halnya dengan tata kelola TI, maka tata kelola 
data juga memiliki 3 faktor pendorong yang sama, 
yaitu struktur organisasi, kepemimpinan dan 
proses, yang memastikan proses tata kelola data 
dilaksanakan dengan benar dan rutin (Yuwono & 
Arinanda, 2010).  
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Terdapat standar internasional yang 
mendefinisikan tata kelola data, antara lain 
ISO/IEC 38505-1:2017 Information technology — 
Governance of IT — Governance of data — Part 
1: Application of ISO/IEC 38500 to the 
governance of data. Tata kelola data sesuai 
ISO/IEC 38505-1:2017 merupakan penerapan 
prinsip-prinsip tata kelola TI sesuai ISO/IEC 
38500:2015 dalam pengelolaan data (ISO. 2015) 
(ISO, 2017). Prinsip-prinsip tersebut, yaitu: 
tanggung jawab, strategi, akuisisi, kinerja, 
kesesuaian, perilaku manusia (ISO, 2017). 

 
2.3.    Standar Tata Kelola Teknologi Informasi 

SNI ISO/IEC 38500:2016 (Badan 
Standardisasi Nasional, 2016) 
Standar ISO/IEC 38500:2015 Information 

technology — Governance of IT for the 
organization saat ini telah diadopsi secara identik 
menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
dengan nomor dan judul SNI ISO/IEC 
38500:2016 Teknologi informasi – Tata kelola TI 
untuk organisasi. Standar ini menyediakan 
prinsip-prinsip panduan bagi penanggung jawab 
tata kelola dari organisasi, dalam hal ini pemilik, 
direksi, patner, manajer eksekutif, atau 
sejenisnya dalam organisasi tersebut, tentang 
bagaimana memanfaatkan TI supaya lebih  
efektif, efisien, dan layak dalam organisasi 
tersebut. Standar ISO/IEC 38500:2015 
merupakan standar yang mendasari standar tata 
kelola data ISO/IEC 38505-1:2017 Information 
technology — Governance of IT — Governance 
of data — Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to 
the governance of data. 
 
2.4.    Standar Tata Kelola Data ISO/IEC 38505-

1:2017 (ISO, 2017) 
Standar ISO/IEC 38505:2017 Information 

technology — Governance of IT — Governance 
of data — Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to 
the governance of data dirumuskan berdasarkan 
ISO/IEC 38500:2016. Standar ISO/IEC 
38505:2017  juga memperluas ISO/IEC 
38500:2016 untuk secara khusus memeriksa data 
dan penggunaannya oleh organisasi. Standar 
ISO/IEC 38505-1:2017 dapat diterapkan untuk 
semua jenis dan ukuran organisasi. Aspek tata 
kelola data dalam standar ISO/IEC 38505-1:2017, 
yaitu: nilai, risiko, dan batasan.  

Nilai, mencakup kualitas dan kuantitas 
data, ketepatan waktu, konteksnya dan biaya 
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan 
pembuangannya. Risiko terkait data tidak hanya 
muncul dalam pelanggaran data, tetapi juga 
dalam penyalahgunaan data serta risiko 
persaingan yang terkait dengan penggunaan data 
yang tidak benar. Batasan, merupakan batasan 
dalam penggunaan data, sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola dalam SNI ISO/IEC 
38500:2016.  

Akuntabilitas data dalam ISO/IEC 38505-
1:2017 mencakup area: collect, store, report, 
decide, distribute, dan dispose. Prinsip-prinsip 
tata kelola data dalam ISO/IEC 38505-1:2017, 
sama halnya dengan ISO/IEC 38500:2015, yaitu: 
tanggung jawab, strategi, akuisisi, kinerja, 
kesesuaian, perilaku manusia.  
 
2.5  Peraturan Gubernur DIY tentang Tata 

Kelola Teknologi Informasi (Pemda 
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018) 
Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Tata Kelola TIK disusun sebagai pedoman bagi 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 
pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). Pergub tersebut disusun untuk 
mewujudkan keselarasan antara pengelolaan TIK 
di OPD dengan kebijakan Pemda, mewujudkan 
sinkronisasi dan integritas pengelolaan TIK, dan 
memastikan implementasi TIK berjalan dengan 
baik dan berkelanjutan. Lingkup dari Pergub 
tersebut meliputi tahap perencanaan TIK, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan TIK. Pada tahap perencanaan, 
Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menyusun 
rencana strategis (renstra) TIK untuk jangka 
waktu 5 tahun, dengan melibatkan seluruh OPD 
di lingkungan DIY. Renstra ditetapkan oleh 
Gubernur DIY. Jika diperlukan, OPD dapat 
mengusulkan perubahan renstra. Renstra yang 
sudah ditetapkan menjadi dokumen panduan 
pengembangan TIK di lingkungan Pemda DIY 
yang harus dipatuhi oleh semua OPD. Pada tahap 
pelaksanaan TIK, Pergub tersebut mengatur 
tentang: investasi TIK, pengelolaan aset TIK, 
layanan TIK, pengelolaan keamanan informasi, 
pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis, 
dan kepatuhan dan penilaian internal. Pada 
tahapan pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
TIK, Dinas Kominfo DIY melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
TIK. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 
melalui proses audit secara sistematis, objektif, 
dan terdokumentasi.  

Dalam penyusunan renstra TIK, Dinas 
Kominfo mengumpulkan data dukung dari OPD, 
kemudian menyelaraskan dokumen pendukung 
tersebut dengan mempertimbangkan: visi dan 
misi Pemda, kesesuaian penerapan TIK dengan 
kebutuhan Pemda, dan kesesuaian dengan 
perkembangan TIK. Selanjutnya, Dinas Kominfo 
mengajukan rancangan renstra kepada Gubernur 
DIY untuk ditetapkan. Renstra TIK yang memuat 
visi dan misi; sasaran dan target pengembangan 
TIK; kebijakan dan strategi pengembangan TIK; 
arsitektur TIK; proses kerja di masing-masing 
OPD; data dan layanan informasi OPD; rencana 
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integrasi data dan layanan; rencana 
pengembangan TIK; strategi implementasi 
pengembangan TIK; dan roadmap implementasi 
TIK di Pemda. 

Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Tata Kelola Teknologi Informasi terdiri atas 7 
(tujuh) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal. 
Ruang lingkup Peraturan Gubernur tersebut 
meliputi: perencanaan TIK, pelaksanaan TIK, 
pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK. 
Perencanaan TIK diwujudkan dalam Renstra TIK 
atau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Pelaksanaan TIK meliputi: 
pelaksanaan investasi TIK, pelaksanaan 
pengelolaan aset TIK, pelaksanaan layanan TIK, 
pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi, 
pelaksanaan pengelolaan risiko dan 
keberlangsungan bisnis, pelaksanaan kepatuhan 
dan penilaian internal.  

Pelaksanaan pengelolan data dan 
informasi dalam Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 
merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan 
aset TIK, yang diatur pada Pasal 10. Sesuai Pasal 
10 Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata 
Kelola Teknologi Informasi, OPD melaksanakan 
tata kelola data dan informasi dengan cara: 
membuat daftar data dan informasi yang dikelola; 
membuat daftar penanggungjawab data dan 
informasi yang dikelola; menetapkan klasifikasi, 
distribusi, dan masa retensi data dan informasi; 
membuat daftar lokasi penyimpanan data dan 
informasi; dan menentukan periode backup dan 
media backup data dan informasi. 
 
2.6     Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang 
telah dilakukan terkait tata kelola data, antara lain 
penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & 
Surendro (2013), dimana dalam penelitian ini 
membahas tentang pemetaan antara 2 
framework tata kelola data yang paling populer, 
yaitu DGI (The Data Governance Institute) dan 
DAMA International.  

Penelitian terkait tata kelola data yang lain 
adalah penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 
(2013) yang membahas tentang analisa budaya 
organisasi sebagai langkah awal untuk 
membangun rancangan tata kelola data di suatu 
Perguruan Tinggi.  

Selain itu ada juga penelitian oleh 
Puspitaningrum (2019), yang mengukur tingkat 
kematangan manajemen kualitas data dengan 
menggunakan framework MAMD 2.0. serta 
penelitian oleh Prasetyo (2015) tentang 
pengukuran tingkat kematangan Tata Kelola Data 
di Perguruan Tinggi X, yang menghasilkan 
analisis kesenjangan, sehingga dapat diperoleh 
rekomendasi untuk membangun tata kelola data 
di Universitas X untuk masa mendatang. 

Sedangkan pada penelitian ini ingin melihat 
gap analisis tata kelola data di pemerintahan 
dalam hal ini Pemda DIY dengan menggunakan 
ISO/IEC 38505-1: 2017, sehingga diperoleh 
rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola data 
di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
2.7     Kerangka Penelitian 

Kerangkapenelitian pada penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 
Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa 

analisis kesenjangan dilakukan untuk 
menganalisis kebijakan atau Pergub DIY Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Tata Kelola TI, dibandingkan 
dengan standar internasional yang merupakan 
praktik terbaik yaitu standar ISO/IEC 38505-
1:2017 Information technology — Governance of 
IT — Governance of data — Part 1: Application of 
ISO/IEC 38500 to the governance of data. 
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, 
diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk 
peningkatan penerapan tata kelola data.  

 

3. METODE PENELITIAN 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
analisis kesenjangan kebijakan dan standar tata 
kelola data sesuai dengan standar ISO/IEC 
38505-1 Information technology — Governance 
of IT — Governance of data — Part 1: Application 
of ISO/IEC 38500 to the governance of data, yaitu 
pada aspek nilai, risiko, dan batasan.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
dengan metode pengumpulan data studi literatur. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder, yaitu Pergub DIY Nomor 2 Tahun 
2018. Dari data tersebut kemudian dilakukan 
analisis kesenjangan kebijakan dan standar tata 
kelola data sesuai dengan standard ISO/IEC 
Information technology — Governance of IT — 
Governance of data — Part 1: Application of 
ISO/IEC 38500 to the governance of data, yaitu 

Pergub DIY Nomor 2 
Tahun 2018  

Analisis 
Kesenjangan  

Rekomendasi 
peningkatan 

tata kelola data 

 

Standar tata kelola 
data  

ISO/IEC 38505-1: 2017 
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pada aspek nilai, risiko, dan batasan; sehingga 
diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan tata 
kelola data di lingkungan Pemda DIY. 
Selanjutnya, hasil analisis dan rekomendasi yang 
diperoleh tersebut, dilakukan validasi dengan 
pakar melalui wawancara mendalam. 

 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil analisis kesenjangan antara standar 
ISO/IEC 38505-1:2017 dengan Pergub DIY 
Nomor 2 Tahun 2018 disajikan pada Tabel 1. 
Perbandingan dilakukan pada aspek nilai, risiko, 
dan batasan. Sedangkan area perbandingan 
terkait akuntabilitas data, yaitu: collect, store, 
report, decide, distribute, dan dispose.  

 

Tabel 1  Hasil Perbandingan Tata Kelola Data antara Standar 38505-1:2017 dengan 
Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 

Area ISO/IEC 

38505-1: 2017 Pergub DIY 

Collect Memutuskan sejauh mana organisasi akan memanfaatkan/ 
memonetisasi data untuk mencapai tujuan strategisnya. 

Bab II 

 

 Mengenali risiko terkait pengumpulan dan penggunaan data 
dan menyetujui tingkat risiko data yang dapat diterima dalam 
keseluruhan selera risiko untuk organisasi, mencakup 
pemeriksaan risiko tidak mengumpulkan dan menggunakan 
data. 

Bab II 

Pasal 20, 21, dan 
22. 

 

 Menyetujui kebijakan pengumpulan data, dengan 
mempertimbangkan batasan seperti kualitas, privasi, 
persyaratan persetujuan, dan transparansi penggunaan. 

Bab III Pasal 10, 
Pertimbangan 
batasan 
pengumpulan 
data belum diatur. 

Store Menyetujui kebijakan yang mengalokasikan sumber daya 
yang sesuai untuk penyimpanan data dan langganan data 
sehingga nilai potensial data dapat diekstraksi. 

Bab II, Bab III 

Pasal 10 dan 
Pasal 19 

 Mengarahkan manajer untuk memastikan bahwa SMKI 
tersedia yang mencakup pemasok data dan teknologi, 
dengan sumber daya, kontrol, dan kepercayaan yang 
memadai sehingga tingkat selera risiko tidak terlampaui. 

Bab III  

Pasal 19 

 Mengarahkan manajer untuk memastikan praktik 
penyimpanan data (termasuk langganan data pihak ketiga) 
mendukung batasan pengumpulan data. 

Bab III Pasal 19, 
Batasan 
pengumpulan 
data belum diatur 

Report Mengarahkan manajer untuk menggunakan alat dan 
teknologi yang diperlukan untuk memastikan bahwa nilai 
penuh data dapat diekstraksi. 

Bab III 

Pasal 19 

 Menetapkan pentingnya konteks data, termasuk norma 
budaya, dan potensi kesalahpahamannya secara agregat. 

Belum ditetapkan 

 Menetapkan pentingnya hubungan antara data dan 
batasannya, terutama jika data dikumpulkan dari kumpulan 
data yang berbeda. 

Belum ditetapkan. 

Decide Memastikan bahwa budaya data untuk organisasi sejalan 
dengan strategi datanya termasuk perilaku seperti praktik 
akses data, pengambilan keputusan berdasarkan data dan 
pembelajaran organisasi dari proses keputusan. 

Pengambilan 
keputusan 
berdasarkan data 
belum diatur rinci. 

 Data dan format yang sesuai disampaikan dalam laporan 
untuk pengambilan keputusan. 

 

Bab III Pasal 10. 
Penggunaan data 
untuk laporan 
sebagai dasar 
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Area ISO/IEC 

38505-1: 2017 Pergub DIY 

pengambilan 
keputusan belum 
diatur rinci. 

 Mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan 
secara tepat untuk organisasi dan untuk tingkat risiko data 
yang dapat diterima. 

 

Bab II, Bab III 
Pasal 22 dn 
Lampiran D, 

Pergub DIY 
Nomor 31 Tahun 
2016 

 Data baru, memiliki nilai, risiko, dan batasannya sendiri, dan 
menetapkan ekspektasi untuk proses keputusan dan 
tanggung jawab terkait. 

Data baru belum 
diatur.  

Distribute Menetapkan kebijakan untuk distribusi data yang 
memungkinkan organisasi untuk memenuhi rencana 
strategis organisasi. 

Bab II, 

Bab III Pasal 10  

 Memastikan bahwa manajer telah menerapkan kontrol yang 
memadai untuk mencegah distribusi yang tidak tepat. 

Bab III Pasal 10 

 Memastikan bahwa hak distribusi yang sesuai diterapkan 
dan dihormati oleh pihak ketiga. 

 

Bab III  

Pasal 19 

Pergub DIY 
Nomor 31 Tahun 
2016 

Dispose Menyetujui kebijakan yang memungkinkan pembuangan data 
saat data tidak lagi berharga, atau tidak dapat lagi disimpan. 

Bab II, Bab III 
Pasal 10, Pasal 
19 

 Mengarahkan manajer untuk menerapkan proses 
pembuangan data yang sesuai yang mencakup kontrol 
seperti penghancuran data yang aman dan permanen. 

Bab III Pasal 10, 
Pergub DIY 
Nomor 31 Tahun 
2016. 

 Memantau retensi data dan kewajiban pembuangan dan 
memastikan bahwa proses yang memadai telah 
dilaksanakan 

 

Bab III Pasal 10, 
Pasal 19, Pergub 
DIY Nomor 31 
Tahun 2016.  

Dari hasil analisis pada Tabel 1 dapat 
dilihat bahwa terdapat kesenjangan terkait 
pertimbangan batasan pengumpulan data, 
konteks data, penetapan hubungan antara data 
dan batasannya, penggunaan data untuk 
pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil 
analisis, Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 belum 
menyertakan pertimbangan batasan dalam 
pengumpulan data, seperti: kualitas data, privasi, 
persyaratan persetujuan, dan transparansi 
penggunaan data. Sebagai contoh, pertimbangan 
batasan dalam pengumpulan data, khususnya 
kualitas data, ditentukan atau menjadi prioritas 
karena dianggap dapat mempengaruhi kualitas 
keputusan yang dihasilkan. Selain itu, dalam 
Peraturan Gubernur tersebut juga belum 
mengatur terkait penerapan konteks terhadap 
data, menetapkan hubungan antara data dan 
batasannya, menetapkan mekanisme 

penggunaan data khususnya dalam pengambilan 
keputusan, dan menetapkan kebijakan terkait 
data baru. 

Konteks data, berupa data tambahan, 
mungkin memengaruhi kebijakan yang diterapkan 
pada informasi baru yang diperoleh (ISO, 2017). 
Misalnya, menggabungkan data penjualan 
dengan informasi pos dapat mengungkapkan PII 
yang mungkin memerlukan penanganan data 
yang berbeda (ISO, 2017). Konteks merupakan 
faktor penting dalam pengambilan keputusan 
karena dapat memunculkan norma dan bias 
budaya dan mengarah pada interpretasi data 
yang berbeda, sehingga menghasilkan keputusan 
yang berpotensi berbeda (ISO, 2007). 
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5. KESIMPULAN  
 

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa 
terdapat kesenjangan antara ISO/IEC 38505-
1:2017 dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 
Tahun 2018. Rekomendasi yang dihasilkan untuk 
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 
berdasarkan ISO/IEC 38505-1:2017, sebagai 
berikut: 
a. Menyertakan pertimbangan batasan 

pengumpulan data, seperti: kualitas, privasi, 
persyaratan persetujuan, dan transparansi 
penggunaan. 

b. Menerapkan konteks terhadap data. 
c. Menetapkan hubungan antara data dan 

batasannya. 
d. Menetapkan mekanisme penggunaan data 

khususnya dalam pengambilan keputusan. 
e. Menetapkan kebijakan terkait data baru. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Badan Standardisasi Nasional (2016). Standar 
Nasional Indonesia ISO/IEC 38500:2016 
38500:2016 Teknologi informasi – Tata 
kelola TI untuk organisasi. 

Budiraharjo (2017). Penerapan Weill-Ross Model 
dalam Tata Kelola Teknologi Informaasi di 
Perguruan Tinggi. Jurnal TEKNOSI, Vol. 
03., No. 01, April 2017.  

Indrawati, Nur. (2013). “Rancangan Kebijakan 
dan Prosedur Pengelolaan Integritas Data 
Berbasis COBIT dan ISO 27001: Studi 
Kasus Direktorat XYZ”. Karya Akhir 
Magister Teknologi Informasi, Universitas 
Indonesia. 

ISO (2015). ISO/IEC 38500:2015. Information 
technology — Governance of IT for the 
organization.  

ISO (2017). ISO/IEC 38505-1:2017 Information 
technology — Governance of IT — 
Governance of data — Part 1: Application 
of ISO/IEC 38500 to the governance of 
data.  

IT Governance Institute (ITGI) (2003), “Board 
Briefing on IT Governance”, IT Governance 
Institute, Illinois. 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
(2016). Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi.   

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (2018). 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Tata Kelola Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 

Prasetyo, H. N. (2013). Analisis Budaya 
Organisasi Pada Rancangan Tata Kelola 
Data Di Perguruan Tinggi X. SESINDO 
2013, 2013. 

Prasetyo, H. N., & Surendro, K. (2013). 
Perbandingan Framework Tata Kelola Data 
DGI dan DAMA International. In Seminar 
Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 
(SNATI) (Vol. 1, No. 1). 

Prasetyo, H. N. (2015). Pengukuran Maturity 
Level tata kelola data di Universitas X 
dengan menggunakan Standar IBM. 
SESINDO 2015, 2015. 

Puspitaningrum, E. A. (2019). Strategi 
peningkatan kualitas data sertifikasi alat 
dan perangkat telekomunikasi: studi kasus 
pada direktorat standardisasi perangkat 
pos dan informatika. Karya Akhir Magister 

Teknologi Informasi. Universitas Indonesia. 

Sihotang, H. T., & Sagala, J. R. (2015). 
Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi 
Dan Komunikasi Pada Domain Align, Plan 
And Organise (APO) Dan Monitor, 
Evaluate And Assess (MEA) Dengan 
Menggunakan Framework Cobit 5 Studi 
Kasus: STMIK Pelita Nusantara Medan. 
Jurnal Mantik Penusa, 18(2). 

Weill, P., & Ross, J. W. (2004). IT governance: 
How top performers manage IT decision 
rights for superior results. Harvard 
Business Press. 

Yuwono, B., & Arinanda, A. (2010). Metode 
Perancangan Struktur Fungsi Dan Peran 
Tata Kelola Data Berbasis Cobit. Jurnal 
Sistem Informasi, 6(2), 146-150. 

 

 

 

 

 

 

223 



 
Prosiding  PPIS 2020 – Tangerang Selatan, 5 November 2020: Hal 217-224 
 

 

 

 

 

224 


