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Business/IT Alignment



Aligning Business Goals and IT Goals

Enterprise Goals and IT Goals



IT Performance Measurement

• Sebelum mulai mengukur keselarasan strategis, penting untuk lebih 
dahulu melakukan pengukuran terhadap performa TI. 

• Pengukuran Performa merupakan kunci penting dalam Tata Kelola TI. 
Hal ini akan memverifikasi pencapaian dari tujuan strategi TI, review 
performa TI dan kontribusinya terhadap bisnis (pencapaian nilai bisnis).

• Performance Measurement mendukung beberapa elemen kunci dalam 
Tata Kelola TI:
• Keselarasan bisnis/TI

• Value Delivery. Terciptanya Business Value, ROI.

• Manajemen Risiko

• Manajemen Sumberdaya



IT Performance Measurement...

• Pengukuran Performa TI dapat membantu organisasi untuk :
• Fokus pada konsumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan

• Peningkatan proses sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi dan 
dicegah

• Memahami dan mengurangi biaya

• Mendorong dan memfasilitasi perubahan dengan mengumpulkan fakta 
tentang kondisi saat ini dan yang diinginkan, serta gaps yang harus 
diidentifikasi



Succesful IT Performance Measurement

Agar pengukuran terhadap performa TI dapat berhasil, diperlukan 
beberapa hal sebagai berikut :

• Didefinisi menggunakan bahasa yang umum dan dapat dipahami oleh 
seluruh pihak yang terlibat

• Disetujui oleh stakeholder

• Menjaga budaya organisasi

• Dibuat berdasarkan target dan tujuan TI

• Berisi campuran antara ukuran yang objektif dan subjektif

• Fleksibel dan bertanggungjawab dalam merubah prioritas dan kebutuhan



Succesful IT Performance Measurement...

• Berdasarkan pada kemudahan untuk mengumpulkan hasil pengukuran 
yang aktual

• Masukkan ukuran positif (untuk memotivasi) dan ukuran negatif (untuk 
dibenahi)

• Seimbang, jangan hanya melihat dari segi finansial saja

• Tidak banyak angka dan fokus pada priority areas

• Mudah untuk diinterpretasikan 

• Menunjukkan trend yang memungkinkan untuk melihat ke belakang dan 
explore ke depan

• Hierarchical reporting

• Terintegrasi dengan semua pengukuran level performa bisnis yang ada



Measuring Business/IT Alignment

• Keselarasan Bisnis/TI merupakan proses penyelarasan antara 
strategi bisnis, strategi TI, operasi bisnis, dan operasi TI.

• Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mengukur tingkat keselarasan yang dicapai organisasi, beberapa 
diantaranya:
• The Matching and Moderation Approach

• The Profile Deviation Approach

• The Scoring Approach

• The Maturity Model Aproach



The Matching and Moderation Approach

The Matching Approach

• The Matching Approach melihat 
pada perbedaan rating. 
Mencari paralelism antara 
bisnis dan TI.

• Jika perbedaan score antara 
bisnis dan TI tinggi, maka 
tingkat keselarasannya rendah. 
Sebaliknya, jika perbedaan 
score rendah, maka tingkat 
keselarasan tinggi. 

Contoh scoring



The Moderation Approach

• Teknik yang hampir sama dengan pendekatan sebelumnya. 

• Pada pendekatan ini keselasaran dilihat dari interaksi antara 
bisnis/TI, bukan paralellisme nya. Kombinasi antara bisnis dan TI, 
bukan perbedaan.

• Jika diambil dari contoh. Score pada bisnis 1, score pada TI 5, maka 
tingkat keselarasannya adalah 5. Dan, jika pada bisnis score 3, dan 
TI juga memberi score 3, maka tingkat keselarasannya adalah 9. 



The Macthing and Moderation Approach

• Jika menggunakan Matching approach, score 3x3 disebut tingkat 
keselarasan tinggi. Tetapi pada Moderation approach, meskipun 
score yang didapatkan sama (3x3), tetap dikatakan tingkat 
keselarasan rendah.

• Pada Matching Approach, organisasi akan mungkin lebih sering 
menunjukkan bahwa tingkat keselarasan 0.

• Sedangkan, pada Moderation Approach, tingkat keselarasan 
tertinggi ada pada angka 25. Dan hal tersebut merupakan dampak 
interaksi tertinggi antara bisnis dan TI



The Profile Deviation Approach

• Pengukuran keselarasan menggunakan pendekatan ini, didasarkan 
pada 2 langkah. 
• Pertama, penetapan skenario keselarasan ideal, yang didapatkan dari teori. 

• Kedua, lakukan deviasi profil berdasarkan skenario ideal tersebut.

• Berdasarkan model ini, organisasi dapat diklasifikasikan menurut 
kategori yang ada, kemudian dihitung perbedaannya dengan 
kondisi ideal yang digunakan. 

• Hasilnya bergantung pada validitas dari teori keselarasan ideal yang 
digunakan sebagai ukuran.



The Profile Deviation Approach...

• Sebuah contoh yang paling terkenal adalah, studi yang dilakukan 
oleh Sabherwal dan Chan. Dimana, mereka memetakan sebuah 
Strategi TI berdasarkan pada Miles dan Snow Typology (strategi 
bisnis).

• Miles dan Snow mengidentifikasi strategi bisnis sebagai berikut
• Defenders. Bertujuan untuk mengurangi biaya, memaksimalkan produksi 

yang efektif dan efisien, menghindari perubahan organisasi

• Prospectors. Leading innovator, organisasi menjadi yang pertama bereaksi 
saat terdapat sinyal akan terjadi perubahan pada pasar.

• Analyzers. Melihat dengan seksama aktivitas dari kompetitor, dan secara 
hati-hati mengevaluasi perubahan organisasi.



The Profile Deviation Approach...

• Dari strategi bisnis tersebut, kemudian organisasi membangun 
strategi TI yang selaras dengan Strategi Bisnis.
• IT for efficiency. Berorientasi kepada efisiensi internal dan inter-organisasi, 

pembuat keputusan jangka panjang. Strategi ini selaras dengan bisnis 
trategi Defender.

• IT for flexibility. Fokus pada fleksibilitas pasar dan keputusan strategis yang 
cepat, dimana strategi ini selaras dengan strategi Prospectors.

• IT for comprehensiveness. Memungkinkan keputusan yang komprehensif 
dan respon cepat melalui pengetahuan yang diambil dri organisasi lain . 
Strategi ini cocok dengan strategi Analyzers.  



The Scoring Approach

• Contoh pendekatan ini merupakan Information Economics Method
yang dikembangkan oleh Benson dan Parker (1998). Metode ini 
dapat digunakan sebagai pengukuran keselarasan dimana orang-
orang bisnis dan TI memberikan penilaian terhadap proyek TI untuk 
verifikasi derajat keselarasan terhadap kriteria bisnis dan TI.

• Metode ini merupakan teknik scoring untuk proyek, yang dihasilkan 
dari penggabungan nilai-nilai ROI dan nilai non-tangible (strategic 
match of the project, match with IT architecture (IT evaluation)). 



The Maturity Model

• Organisasi juga dapat menggunakan Model Kematangan (Maturity 
Model) untuk mengukur tingkat keselarasan mereka. Organisasi 
dapat memberi ranking mulai dari non-existent (0) sampai 
optimized (5).

• Metode ini untuk menilai kondisi “as is” dan “to be” keselarasan 
organisasi. 

• Dengan cara ini, organisasi dapat mengidentifikasi gaps yang ada, 
dan menentukan aksi yang lebih spesifik untuk memperkecil gaps, 
dan mencapai level keselarasan yang diinginkan. 



The Maturity 
Model...

Maturity Model by Luftman



The Maturity 
Model...

Maturity Model by Luftman



Enablers and Inhibitors (Luftman)

Enablers

• Dukungan dari Eksekutif Senior 
terhadap TI

• TI dilibatkan dalam 
pengembangan strategi

• TI memahami bisnis

• Partnership antara TI-Bisnis

• Proyek TI yang diprioritaskan 
dengan baik

• IT demonstrates leadership

Inhibitors

• TI/Bisnis tidak punya hubungan 
yang erat

• TI tidak dipriritaskan dengan baik

• TI gagal dalam memenuhi 
komitmennya

• TI tidak dapat memahami bisnis

• Tidak adanya dukungan eksekutif 
senior terhadap TI

• IT management lack leadership



12 Components of Alignment

• Strategi Bisnis
• Business Scope : pasar, produk, layanan, konsumen, lokasi, kompetitor, 

supplier, yang dapat mempengaruhi lingkungan kompetitif bisnis

• Distintive Competencies : CSF dan core competencies yang dapat 
memberikan nilai kompetitif. Brand, riset, pengembangan produk, struktur 
biaya dan harga, sales and distribution channels

• Business Governance : bagaimana organisasi mengatur hubungan antara 
stakeholder dan dewan direksi. Pengaruh dari kebijakan pemerintah, serta 
hubungan dengan strategic partner



12 Components of Alignment

• Proses dan Infrastruktru Organisasi
• Struktur Administratif : cara organisasi mengelola bisnisnya.

• Proses : bagaimana alur dan jalannya aktivitas bisnis organisasi

• Skills : penetapan cara rekrutmen pegawai, motivasi, pelatihan, serta 
budaya



12 Components of Alignment

• Strategi TI
• Lingkup Teknologi : aplikasi informasi dan teknologi yang penting

• Systemic Competencies : kemampuan dalam mengakses informasi yang 
penting, untuk penciptaan dan pemenuhan strategi perusahaan.

• IT Governance : bagaimana pengelolaan sumberdaya, risiko dan 
tanggungjawab TI, yang digabi dengan partner, IT management, serta 
Service Provider. 



12 Components of Alignment

• Infrastruktur dan Proses TI
• Arsitektur : prioritas teknologi, kebijakan yang dipilih untuk 

megintegrasikan aplikasi, software, dll

• Proses : aktivitas yang dijalankan untuk mengembangkan dan menjaga 
aplikasi, serta mengelola infrastruktur TI

• Skills : mempertimbangkan kebutuhan sumberdaya TI saat merekrut, 
melatih, dll.



Thanks... 
Any Question?


