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Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan Framework COBIT 4.1 

 

Rhesah Katu Unggara 
08650017 

 

INTISARI 

 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki 
dukungan teknologi informasi yang cukup memadai, termasuk dalam pelayanan 
akademiknya yang didukung oleh adanya Sistem E-Learning. Namun diketahui 
terdapat sejumlah  permasalahan diantaranya kurang dimanfaatkannya sistem 
tersebut karena faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya informasi. Sehingga 
sering kali sistem tidak diketahui atau tidak diakses oleh pengguna. Masalah lain, 
pengawasan dan penilaian kinerjanya belum dilakukan secara berkala. 
 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan audit 
Sistem E-learning. Audit Sistem E-leraning mengacu pada standar Control 
Obyective for Information and Related Technology (COBIT) 4.1. Standar COBIT 
digunakan karena merupakan panduan yang paling lengkap dari praktik-praktik 
terbaik dalam manajemen TI, juga mempunyai kompromi yang cukup baik dalam 
keluasan cakupan pengelolaan dan kedetailan proses-prosesnya. 
 Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Sistem E-learning telah 
melaksanakan hampir semua aktifitas TI dan mempunyai tingkat kematangan 1.8 
yang berarti manajemen TI Sistem E-learning adalah mendekati Repeat but 
Intuitive. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas-aktifitas pada domain Deliver and 
Support sudah diterapkan, tetapi belum memiliki prosedur resmi secara tertulis 
dan terdokumentasi dengan baik. Temuan lainnya, sesuai analisa menunjukkan 
bahwa DS4, DS5, DS11 mempunyai kepentingan tertinggi. Dihubungkan dengan 
nilai maturity level, ketiga proses teresbut masih berada di bawah standar 
Information System Audit and Control Association (ISACA) sehingga proses-
proses tersebut perlu diperhatikan, dikelola, dan terus dimonitor. 
 
Kata Kunci: Audit Sistem, COBIT, Deliver and Support  
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E-Learning System Audit Faculty of Science and Technology 

State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Using COBIT Framework 4.1 

 

Rhesah Katu Unggara 
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ABSTRACT 

Faculty of Science and Technology UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has 
an adequate information technology support, including academic services 
supported by the E-Learning System. However, known there are number of issues, 
such as the lack of utilization of this system due to the lack of awareness factor of 
the importance of information. So the system is often not known or is not accessed 
by the user. Also in the monitoring and assessment of performance of the system 
has not been done regularly. 

To overcome these problems, it is necessary to audit E-learning System. E-
learning System Audit refers to the standard Control Obyective for Information 
and Related Technology (COBIT) 4.1. COBIT standard is used because it is the 
most complete guide of best practices for IT management, also it has a pretty good 
compromise in its breadth of coverage and detail on management processes and. 

This research resulted in findings that E-learning systems have 
implemented almost all IT activities and have the maturity level of 1.8, which 
means IT management system E-learning is approached Repeat but Intuitive. This 
shown that the activities in the process has been applied, but has no written formal 
procedures and not documented well. Another findings, as the analysis shown that 
the DS4, DS5, DS11 has a high importance. Related to the value maturity level, 
these three processes are stand under standard of Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA) so that these processes need to be considered, 
managed and monitored. 
 
Keywords: Audit System, COBIT, Deliver and Support 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu 

institusi perguruan tinggi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan yang bermutu dan 

berdaya guna. Dalam upaya mencapai hal tersebut, maka diperlukan dukungan 

beberapa aktivitas penunjang untuk keberhasilan dalam prosesnya. Salah satu 

aktivitas penunjang yang penting adalah dengan pelayanan akademik yang 

disesuaikan dengan proses bisnis setiap organisasi pengelola. 

Proses bisnis suatu organisasi berkembang dengan cepat seiring 

perkembangan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi berbeda-beda 

dalam suatu organisasi sesuai fungsinya. Suatu organisasi dapat memanfaatkan  

teknologi informasi sekedar sebagai alat bantu saja, tapi suatu organisasi lain 

dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat yang strategis yang berarti 

dapat memberikan manfaat yang signifikan. 

E-Learning merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi 

berupa layanan perangkat lunak (web) dalam dunia pendidikan termasuk di 

dalamnya proses perkuliahan. E-Learning dapat secara efektif digunakan sebagai 

sarana pendukung perkuliahan didukung dengan adanya sumber daya teknologi 

informasi yang cukup oleh organisasi terkait. Namun, E-Learning yang kurang 

dimanfaatakan baik oleh penggunanya justru hanya akan menjadi pelengkap saja, 
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dan bukan sarana pendukung yang akan memberikan manfaat banyak bagi para 

penggunanya. 

Untuk mendapatkan sebuah layanan E-Learning yang baik maka perlu 

adanya tata kelola yang baik pula, termasuk didalamnya tata kelola support IT, 

pelayanan bagi para penggunanya serta pelayanan yang berkelanjutan. Tata kelola 

proses bisnis dari pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini E-Learning 

ditujukan agar E-Learning yang digunakan mempunyai suatu model tata kelola 

yang akan menjadikan E-Learning tersebut sebagai suatu sarana pendukung 

perkuliahan yang akan memberikan manfaat sebagaimana mestinya. 

Salah satu metode pengelolaan teknologi informasi yang digunakan secara 

luas adalah IT governance yang terdapat pada COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technology). COBIT berfungsi mempertemukan semua  

kebutuhan kontrol dan isu-isu teknik. Di samping itu, COBIT juga dirancang agar 

dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada IT 

governance dalam memahami dan mengelola resiko serta keuntungan yang 

behubungan dengan sumber daya informasi. 

Oleh karenanya, dari uraian di atas, tugas akhir ini mengambil tema auditing 

atau tata kelola sistem E-Learning dengan judul “Audit Sistem E-Learning 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakata Menggunakan 

Framework COBIT 4.1” dengan berfokus pada domain Deliver and Support. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengetahui tata kelola sistem E-Learning Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sarana pendukung 

perkuliahan diukur menggunakan framework COBIT 4.1 dengan membuat 

perencanaan audit sistem E-Learning dengan mendefinisikan kebutuhan 

audit organisasi. 

2. Bagaimana melaksanakan audit sistem E-Learning dengan analisa tingkat 

kematangan, analisa control obyektiv, analisa Key Perfromane Indicator, 

analisa Key Goal Indicator (untuk proses dan TI), analisa maturity level. 

3. Bagaimana merumuskan hasil audit sistem E-Learning dengan melakukan 

evaluasi terhadap hasil audit atau temuan audit, kemudian menyusun 

kesimpulan dan rekomendasi. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek yang diteliti adalah Sistem E-Learning Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Output yang dihasilkan berupa dokumen Temuan dan Rekomendasi dari 

hasil atau temuan audit. 
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3. Data-data yang digunakan dalam analisis dan pembahasan masalah adalah 

data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang 

diperoleh dari wawancara pengguna utama, dalam hal ini mahasiswa. 

4. Analisis yang digunakan adalah metode penilaian (scoring) dengan 

pendekatan yang diambil berdasarkan maturity model. 

5. Tugas akhir ini terfokus pada domain Deliver and Support (DS). 

 

1.4  Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat perencanaan audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menghasilkan dokumen 

wawancara, kuisioner dan lembar kerja yang merupakan hasil dari 

pengumpulan data.  

2. Melaksanakan audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan analisa tingkat 

kematangan, analisa control obyektive, analisa Key Perfromane Indicator, 

analisa Key Goal Indicator (untuk proses dan TI), analisa maturity model. 

3. Merumuskan hasil audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melaukan evaluasi terhadap hasil 

audit atau temuan audit, melakukan penilaian maturity level, kemudian 

menyusun hasil audit berupa temuan, kesimpulan dan rekomendasi. 
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1.5  Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan suatu tata kelola pelayanan E-

Learning yang efektif dan efisien dalam membantu dosen dan mahasiswa dalam 

proses perkuliahan. 

 

1.6  Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan auditing atau tata kelola sistem informasi 

menggunakan kerangka kerja COBIT ataupun yang lainnya belum pernah 

dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian audit yang telah dilakukan penulis, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai beriktu: 

1. Penelitian ini berhasil membuat perencanaan Audit Sistem E-learning 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 

menghasilkan dokumen wawancara, kuisoner dan lembar kerja yang 

merupakan hasil dari pengumpulan data. 

2. Penelitian ini berhasil melaksanakan audit Sistem E-Learning Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan 

analisa tingkat kematangan, analisa control obyektive, analisa Key 

Perfromane Indicator, analisa Key Goal Indicator (untuk proses dan TI), 

serta analisa maturity model dan menghasilkan prioritas area potensial 

yang perlu diperhatikan, dikelola dan terus dimonitor pada penerapan 

Sistem E-Learning yang meliputi proses DS4 (memastikan 

keberlangsungan layanan), DS5 (memastikan keamanan sistem) dan DS11 

(mengolah data) karena memiliki kepentingan tertinggi dari hasil analisa 

control obyective, analisa maturity level dan analisa KPI, KGI untuk 

proses dan KGI untuk TI, dan berada dibawah standar Information System 

Audit and Control Association (ISACA). 
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3. Penelitian ini berhasil merumuskan hasil audit Sistem E-learning Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan 

evaluasi terhadap hasil audit atau temuan audit, melakukan penilaian 

maturity level, kemudian menyusun hasil audit berupa temuan, kesimpulan 

dan rekomendasi. Dimana kesimpulan didapatkan bahwa hampir semua 

aktifitas TI pada domain Deliver and Support telah dilaksanakan. Setiap 

sub domain DS memiliki tingkat kematangan (maturity level) berbeda. 

Hasil perhitungan nilai rata-rata dari domain DS adalah 1.8, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kematangan Sistem  E-Learning Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan COBIT 

4.1 adalah mendekati Repeatbale but Intuitive. Hal ini berarti aktifitas-

aktifitas pada proses-proses tersebut telah diterapkan, tetapi belum 

dibuatkan prosedur resmi secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. 

Ditunjukkan dengan adanya hasil temuan audit Sistem E-learning yaitu, 

kebanyakan aktifitas yang dilakukan sudah dengan pengendalian yang 

baik, namun proses pendokumentasian yang dilakukan belum konsisten. 

 

6.2   Saran 

 Penelitian yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan lebih lanjut tugas akhir ini, sebagai berikut: 

1. Audit Sistem E-Learning yang telah dilaksanakan mengacu pada domain 

Deliver and Support (DS). Akan lebih baik jika untuk ke depannya 
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dikembangkan dengan mengacu pada semua domain yang ada pada 

standar COBIT 4.1. 

2. Audit Sistem E-Learning pada tugas akhir ini dilakukan berdasarkan pada 

COBIT 4.1. Akan lebih baik jika kedepannya dikembangkan dengan 

mengacu pada standar audit yang lain sebagai bahan perbandingan. 

3. Ada prioritas pengguna lain yang merupakan produsen konten, dalam hal 

ini dosen, juga diperlukan sebagai responden kuisioner. Untuk 

kedepannya, dapat menjadi perhatian. 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS1 

Process Name  : DS1. Mendefiniskan dan Mengelola Tingkat Layanan 

Process Description  : Tingkat layanan IT dan dukungan perusahaan terhadap 

ketersediaan layanan tersebut harus dikelola dan 

didefinisikan dengan jelas dalam hal uraian tanggung 

jawab, waktu respon, pengawasan dan pelaporannya. 

DCOs   : DS1.1 Manajemen kerangka kerja tingkat layanan 

DS1.2 Definisi dari layanan-layana yang ada 

DS1.3 Prosedur atau persetujuan tingkat layanan 

DS1.4 Prosedur atau persetujuan tingkat operasi 

DS1.5 Pengawasan dan pelaporan dari pencapaian tingkat 

          pelayanan 

DS1.6 Pratinjau dari prosedur/ persetujuan dari tingkat 

          pelayanan dan kontrak 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Service Manager - SM M. Mustakim M.T 

2 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 

3 Head IT Administration - HITA Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS2 

Process Name  : DS2. Mengelola Layanan Pihak Ketiga 

Process Description :  Pengelolaan terhadap layanan IT yang dilakukan atau 

   disediakan oleh pihak eksternal (third party), misalnya 

   untuk proses outsourcing, harus mencakup kesepakatan 

   layanan, kontrak, pengawasan, dan aspek legalitasnya. 

 
DCOs   : DS2.1 Indentifikasi dari semua hubungan dengan 

            penyedia 

DS2.2 Manajemen hubungan dengan penyedia 

DS2.2 Manajemen resiko penyedia 

DS2.4 Pengawasan terhadap performansi penyedia 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 

2 Head Development - HD M. Mustakim M.T 
3 Head IT Administration - HITA Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS3 

Process Name  : DS3. Mengelola Kinerja dan Kapasitas 

Process Description :  Pengelolaan kinerja, kapasitas dan sumber daya IT untuk 

   mempertahankan dan menjaga ketersediaan layanan IT. 

DCOs   : DS3.1 Perencanaan tampilan dan kapasitas 

  DS3.2 Tampilan dan kapasitas saat ini 

  DS3.3 Tampilan dan kapasitas masa mendatang 

  DS3.4 Sumber daya yang tersedia 

  DS3.5 Pengawasan dan pelaporan 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS4 

Process Name  : DS4. Memastikan Layanan yang Berkelanjutan 

Process Description :  Memastikan ketersediaan dan kesinambungan layanan 

   layanan IT dalam memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan 

   melalui kegiatan analisa resiko-resiko yang terkait dengan 

   IT, keamanan sistem, dan ketersediaan sumber daya yang 

  diperlukan. 

DCOs   : DS4.1 Kerangkakerja IT yang berkelanjutan 

  DS4.2 Perencanaan IT yang berkelanjutan 

  DS4.3 Sumber dayar IT yang kritis 

  DS4.4 Perbaikan terhadap perencanaan IT yang 

            berkelanjutan 

  DS4.5 Percobaan terhadap perencanaan IT yang 

            berkelanjutan 

  DS4.6 Pelatihan terhadap perencanaan IT yang 

            berkelanjutan 

   DS4.7 Distribusi dari perencanaan IT yang berkelanjutan 

  DS4.8 Pemulihan dan kelanjutan dari pelyanan IT 

  DS4.9 Penyimpanan cadangan dari offsite 

  DS4.10 Pratinjau pasca-kelanjutan 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
2 Head IT Administration - HITA Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D 
3 Head Development - HD M. Mustakim M.T 
4 Chief Architect - CA M. Mustakim M.T 
5 Business Project Owner - BPO M. Mustakim M.T 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS5 

Process Name  : DS5. Memastikan Keamanan Sistem 

Process Description :  Memastikan keamanan sistem untuk mengamankan dan 

menjaga informasi perusahaan dari pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab untuk melakukan halhal yang 

tidak diharapkan, seperti menghilangkan, merubah dan 

merusak informasi tersebut. 

DCOs   : DS5.1 Manajemen keamanan IT 

DS5.2 Perencanaan keamanan IT 

DS5.3 Manajemen identifikasi 

DS5.4 Manajemen akun pengguna 

DS5.5 Uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan 

DS5.6 Definisi kecelakaan keamanan 

DS5.7 Perlindungan terhadap keamanan teknologi 

DS5.8 Manajemen Cryptographic Key 

DS5.9 Pencegahan, deteksi dan koreksi perangkat lunak 

          dari ancaman bahaya 

DS5.10 Keamanan jaringan 

DS5.11 Pertukaran data sensitif 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
2 Head Development - HD M. Mustakim M.T 
3 Chief Architect - CA M. Mustakim M.T 

4 Compliance,Audit,Risk and Security - 
CARS 

Hendra Hidayat, S.Kom 
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Doc ID   : DEF-DS6 

Process Name  : DS6. Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya 

Process Description :  Identifikasi dan alokasi anggaran IT untuk menjaga 

   ketersediaan sumber daya IT yang dibutuhkan dan 

   memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan 

   secara optimal. 

DCOs   : DS6.1 Definisi dari layanan-layanan 

  DS6.2 Akuntansi IT 

  DS6.3 Pemodelan dan pembayaran biaya 

  DS6.4 Biaya perawatan 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head IT Administration - HITA Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS7 

Process Name  : DS7. Mendidik dan Melatih Pengguna  

Process Description    :  Pelatihan dan pendidikan bagi para pengguna (user) agar 

mereka dapat menggunakan IT secara efektif dan 

mengetahui resiko serta tanggung jawabnya dalam 

menggunakan teknologi IT tersebut. 

DCOs   : DS7.1 Indentifikasi kebutuhan untuk mendidik dan 

            melatih pengguna 

  DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan pendidikan 

  DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Business Process Owner - BPO M. Mustakim M.T 
2 Training Manager - TM Siti Mutmainah, S.Kom 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS8 

Process Name  : DS8. Mengelola Meja Layanan dan Insiden 

Process Description :  Pengadaan fasilitas yang dapat membantu dan 

   memberikan saran atau solusi bagi pengguna dalam 

   menghadapi masalah dalam penggunaan IT. 

DCOs   : DS8.1 Meja pelayanan 

  DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan pengguna 

  DS8.3 Eskalasi Insiden 

  DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden 

  DS8.5 Pelaporan dan analisa trend 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
2 Head Development - HD M. Mustakim M.T 
3 Chief Architect - CA M. Mustakim M.T 
4 Incident/Desk Manager - IDM Siti Mutmainah, S.Kom 
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Doc ID   : DEF-DS9 

Process Name  : DS9. Mengelola Konfigurasi 

Process Description :  Pengelolaan konfigurasi IT, pendataan, penghitungan dan 

   verifikasi keberadaan fisik komponen IT yang dimiliki 

   organisasi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang 

   tidak diharapkan. 

DCOs   : DS9.1 Konfigurasi Repositori dan baseline 

  DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari konfigurasi 

            items 

  DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
2 Head Development - HD M. Mustakim M.T 
3 Chief Architect - CA M. Mustakim M.T 
4 Configuration Manager - CM Hendra Hidayat, S.Kom 



                                                                                                         FRM DES-PRO             FRM KPI-KGI 

 

PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS10 

Process Name  : DS10. Mengelola Permasalahan 

Process Description :  Pengelolaan permasalahan-permasalahan dan insiden 

    yang terkait dengan penerapan dan pengoperasian IT di 

   perusahaan  untuk memastikan permasalahan 

    permasalahan tersebut telah ditangani dan ditindaklanjuti 

   dengan baik. 

DCOs : DS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah 

  DS10.2 Pelacakan masalah dan penyelesaiannya 

  DS10.3 Penutupan masalah 

  DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden dan manajemen 

             masalah 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Development - HD M. Mustakim M.T 
2 Chief Architect - CA M. Mustakim M.T 
3 Problem Manager - PM Siti Mutmainah, S.Kom 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS11 

Process Name  : DS11. Mengelola Data 

Process Description :  Pengelolaan data (proses input, pemrosesan dan output) 

   untuk menjamin integritas, keakuratan dan validitas data. 

DCOs   : DS11.1 Kebutuhan bisnis untuk manajemen data 

  DS11.2 Prosedur penyimpanan data, retensi, dan 

              pengarsipan 

  DS11.3 Manjemen sistem media pustaka data 

   DS11.4 Prosedur perlindungan data saat ada transfer data 

              atau hardware 

  DS11.5 Prosedur backup data, pemulihan sistem, aplikasi,  

             data dan dokumentasi. 

  DS11.6 Prosedur keamanan untuk penerimaan, 

              pengolahan, penyimpanan, dan keluaran data. 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
2 Chief Architect - CA M. Mustakim M.T 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS12 

Process Name  : DS12. Mengelola Lingkungan Fisik 

Process Description :  Pengelolaan dan penyediaan lingkungan fisik yang baik, 

   perlindungan atas seluruh peralatan dan SDM IT dari 

   ancaman perusakan/bencana. 

DCOs : DS12.1 Pemilihan lokasi dan tata letak 

  DS12.2 Ukuran keamanan secara fisik 

  DS12.3 Akses terhadap sumber daya berupa fisik 

  DS12.4 Perlindungan terhadap ancaman lingkungan 

  DS12.5 Manajemen fisik fasilitas 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 
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PROCESS DEFINITION 

 

Doc ID   : DEF-DS13 

Process Name  : DS13. Mengelola Operasi 

Process Description :  Pengelolaan operasional, memastikan fungsi-fungsi 

   dukungan IT seperti preventive maintenance dan network 

   service management dilakukan secara teratur. 

DCOs   : DS13.1 Prosedur dan intruksi operasi 

  DS13.2 Penjadwalan kinerja 

  DS13.3 Pengawasan infrastruktur IT 

  DS13.4 Prosedur perlindungan dokumen sensitif dan 

              perangkat keluaran 

  DS13.5 Prosedur pemeliharaan perangkat keras 

Need Analysis  : Wawancara Pihak Terkait 

Stakeholder List :  

 

No Stakeholder Responsible Name 

1 Head Operations - HO M. Mustakim M.T 



LAMPIRAN E 

Maturity Model 

 



                                                                                                                 FRM MM             FRM KPI-KGI 

 

MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS1 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Manajemen tidak mengenali kebutuhan untuk sebuah proses untuk 

tingkat pelayanan teridentifikasi. Akuntabilitas dan tanggungjawab untuk 

memonitor tidak ada. 

1 

Initial 

Ada kesadaran terhadap kebutuhan untuk mengatur tingkat layanan, 

tetapi prosesnya informal dan raktif. Tanggungjawab dan akuntabilitas 

untuk mendefinisikan dan mengatur pelayanan tidak didefiniskan. Jika 

ada pengukuran performasi, maka kualitasnya tidak mencapai sasaran 

yang tepat. Pelaporan bersifat informal, jarang dan tidak konsisten. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Terdapat dokumen SLA, tetapi bersifat informal dan tidak ditinjau ulang. 

Pelaporan tingkat layanan tidak lengkap dan terkadang tidak relevan atau 

tepat  untuk pengguna. Pelaporan tingkat layanan tergantung pada 

kemauan dan kemampuan individu manajer. Koordinator tingkat layanan 

diberi penugasan dengan jelas namun dengan otoritas yang terbatas. Jika 

proses untuk memenuhi tingkat layanan ada, maka proses tersebut 

bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. 

3 

Defined 

Process 

Tanggung jawab terdefinisikan dengan baik, namun dengan otoritas yang 

diserahkan pada pegawai. Proses pembuatan prosedur persetujuan tingkat 

layanan berada pada titik untuk menilai tingkat layanan dan kepuasan  

pengguna. Layanan dan tingkat layanan didefinisikan, didokumentasikan 

dan disetujui melalui proses standar. Kelemahan diidentifikasi, tetapi 

prosedur untuk menyelesaikan kelemahan bersifat informal. Ada 

hubungan jelas antara pencapaian tingkat layanan yang diinginkan 

dengan dana yang diberikan. Tingkat layanan disetujui, tetapi bisa jadi 

tidak memenuhi kebutuhan bisnis. 

4 

Managed and 

Tingkat layanan terus menerus didefiniskan didalam fase pendefinisian 

kebuthan sistem dan dimasukkan ke dalam desain aplikasi dan 
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Measurable lingkungan operasional. Kepuasan konsumen secara rutin dikur dn 

dinilai. Pengukuran performa merefleksikan kebutuhan komsumen 

daripada tujuan IT. Ukuran untuk menilai tingkat layanan distandarisasi 

dan merefleksikan norma industri. Kriteria untuk mendefinisikan tingkat 

layanan berdasarkan kondisi kritis/ terburuk dari bisnis dan termasuk 

ketersediaan, kehandalan, performansi, kapasitas pertumbuhan, 

dukungan terhadap pengguna, perencanaan yang terus menerus dan 

perhatian terhadap keamanan. Analisa terhadap akar permasalahan secara 

rutin dilakukan jika tingkat layanan mengalami ketidaksesuainam. Proses 

pelaporan terhadap monitoring tingkat layanan secara automatis 

meningkat. Resiko operasional dan finansial yang tidak sesuai dengan 

tingkat layanan dedefinisikan dan dimengerti dengan jelas. Terdapat 

sistem formal tentang pengukuran KPI dan KGI dan diperbaiki terus 

menerus. 

5 

Optimized 

Kesejalanan antara IT dan tujuan bisnis saat menerapkan sebuah 

teknologi, termasuk pengevaluasian rasio cost benefit/untung rugi. 

Semua proses manajemen tingkat layanan ditunjukan untuk perbaikan 

secara terus menerus. Tingkat kepuasan pengguna terus menerus 

dimonitor dan diatur. Tingkat layanan yang diinginkan merefleksikan 

tujuan startegis bisnis dari unit bisnis yang melawan norma/standar 

bisnis dievaluasi. Manajemen IT memiliki sumber daya dan akuntabilitas 

yang dibutuhkan untuk memenuhi target tingkat layanan dan terdapat 

pengaluran kompensasi untuk pemberian insentif dalam rangka mencapai 

target. Manajemen senior memonitor KPI dan KGI sebagai bagian dari 

proses perbaikan yang trus menerus. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS2 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Tanggung jawab dan akuntabilitas tidak didefnisikan. Tidak ada 

kebijakan resmi dan prosedur mengenai pihak-pihak ketiga yang 

mengadakan perjanjian.L ayanan pihak ketiga tidak ada yang disetujui 

maupun ditinjau oleh manajemen. Tidak ada pengukuran aktifitas dan 

tidak ada pelaporan oleh pihak ketiga. Dalam ketidakhadiran dari 

kewajiban berdasar perjanjian untuk melaporkan, manajemen senior 

tidak mengetahui kualitas dari penyampaian layanan. 

1 

Initial 

Manajemen sadar akan kebutuhan untuk memiliki kebijakan 

dokumentasi dan prosedur bagi manajemen pihak ketiga, termasuk 

kontrak yang tertanda tangani. Tidak ada bentuk standar persetujuan 

dengan penyedia layanan. Pengukuran terhadap tingkat layanan bersifat 

informal dan reaktif. Latihan bergantung pada pengalaman dan individu 

dan penyedia layanan (jika ada permintaan). 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Pengawasan terhadap pihak ketiga berhubungan dengan resiko dan 

penyampaian dari layanan adalah informal. Kontrak sementara dan sudah 

ditandatangani, digunakan dengan syarat dan kondisi standar penjual 

(deskripsi layanan yang perlu disediakan). Laporan penyedia layanan 

tersedia, tetapi tidak membantu tujuan bisnis. 

3 

Defined 

Process 

Prosedur yang didokumentasikan dengan baik berpengaruh terhadap 

layanana pihak ketiga dengan proses yang jelas pemeriksaan dan 

berunding dengan penjual. Ketika sebuah persetujuan untuk ketentuan 

dari layanan dibuat, hubungan dengan pihak ketiga semata-mata hanya 

berdasar perjanjian. Pada dasarnya layanan tersedia diperinci dalam 

perjanjian dan mencakup kelegalan/sah, kebutuhan operasional dan 

pengendalian kebutuhan. Pertanggung jawaban kesalahan dari layanan 

pihak ketiga ditetapkan. Syarat-suarat perjanjian berdasarkan pola 
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terstandar. Resiko bisnis berhubungan dengan layanan pihak ketiga 

dinilai dan dilaporkan. 

4 

Managed and 

Measurable 

Kriteria formal dan standar disusun untuk mendefinisikan betuk 

perjanjian, termasuk ruang lingkup perkerjaan, layanan yang disediakan, 

anggapan, jadwal/daftar, biaya, rencana penagihan dan tanggung jawab. 

Pertanggungjawaban perjanjian dan pengelolaan vendor ditetapkan. 

Kecakapan vendor, resiko dan kemampuan diperiksa secara terus-

menerus. Kebutuhan layanan didefiniskan dan dihubungkan dengan 

tujuan bisnis. Sebuah proses da untuk meninjau layanan yang berlawanan 

denga syarat-syarat perjanjian, menyediakan input untuk mengakses 

layanan pihak ketiga saat ini dan akan datang. Pergantian model harga 

digunakan dalam mendapatkan proses. Semua pihak yang terllibat 

pengharapan layanan,biaya, dan kejadian yang penting. KPIs dan KGIs 

yang berkaitan dengahn kekeliruan penyedia layanan telah diakui. 

5 

Optimized 

Perjanjian ditandatangi oleh pihak ketiga yang ditinjau pada waktu-

waktu tertentu pada interval yang sebelumnya telah didefiniskan. 

Pertanggungjawaban untuk mengelola supplier dan kualitas dari 

penyedia layanan disetujui dan ditantadatangi. Bukti dari perjanjian 

untuk mengerjakan, sah dan ketetapan pengendalian dimonitor dan 

tindakan perbaikan diselenggarakan. Pihak ketiga menjadi subjek 

independen yang pada waktu-waktu tertentu ditinjau, dan feedback dari 

kinerja disediakan dan digunakan untuk meningkatkan penyampaian 

layanan. Pengukuran yang berbeda-beda agar sesuai untuk mengubah 

kondisi bisnis. Pengukuran tersebut mendukung penemuan secara dini 

mengenai masalah potensial dengan layanan pihak ketiga. Pelaporan 

terdefinisi dn yang lengkap akan pencapaian tngkat layanan dihubungkan 

dengan penggantian pihak ketiga. Pengeloa mengatur proses dari 

perolehan layanan pihak ketiga den pengawasan berdasar pada hasil dari 

KPIs dan KGIs 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS3 

Skala Penjelasan 

0 

Non-

Existent 

Manajemen belum mengenali bahwa kunci proses bisnis mungkin 

memerlukan kinerja tingkat tinggi dari IT atau secara keseluruhan bisnis 

butuh layanan IT yang melebihi kapasitas. Tidak ada proses perencanaan 

kapasitas. 

1 

Initial 

Pengguna seringkali memikirkan pengoperasian untuk batasan-batasan 

kinerja dan kapasitas. Sedikit sekali penghargaan kebutuhan perencanaan 

kapasitas dan kinerja oleh pemilik proses bisnis. Tindakan diambil pada 

pengelolaan kinerja dan kapasitas yang secara khusus aktif kembali. Proses 

untuk perencanaan kapasitas dan kinerja bersifat informal. Pemahaman 

kapasitas saat ini dan akan datang dan kinerja layanan IT adalah terbatas. 

2 

Repeatable 

but 

Intuitive 

Manajemen bisnis IT tahu akan pengaruh dari tidak adanya pengelolaan 

kinerja dan kapasitas. Kebutuhan kinerja biasanya berdasar pada penilaian 

sistem secara individual dan pengetahuan tim pendukuing dan tim proyek. 

Beberapa alat-alat individu mungkin dapat digunakan untuk mengenali 

masalah kinerja dan kapasitas, tapi konsisten dari hasil tergantung pada 

keahlian individu utama. Tidak ada penilaian secara menyeluruh dari 

kemampuan kinerja IT atau pertimbangan situasi beban puncak dan 

rencana terburuk. Ketersediaan masalah sepertinya terjadi dengan 

kebiasaan yang tidak diharapkan dan acak, dan mempertimbangkan waktu 

mendiagnosa dan melakukan perbaikan. Sebuah pengukuran kinerja yang 

terutana tergantung pada kebutuhan IT dan bukan pada kebutuhan 

pengguna. 

3 

Defined 

Process 

Kebutuhan kinerja dan kapasitas didefinisikan sepanjang sistem life cycle. 

Pendefinisian kebutuhan tingkat layanan dan materi/sistem pengukuraqn 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional. Kebutuhan kapasitas 

dan kinerja masa depan dimodelkan mengikuti proses yang telah 

didefiniskan. Laporan dihasilkan untuk memberikan statistik kinerja. 

Masalah yang berhubungan dengan kinerja dan kapasitas kemungkinan 
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besar tejadi dan menghabiskan waktu untuk memperbaiki. Meskipun 

tingkat layanan diterbitkan, user dan pengguna mungkin merasa kurang 

percaya terhadap kemampuan layanan. 

4 

Managed 

and 

Measurable 

Proses-proses dan alat-alat tersedia untuk mengukur pemakian sistem, 

kinerja dan kapasitas, dan hasil yang dibandingkan dengan tujuan yang 

didefnisikan. Informasi yang uptodate telah tersedia dan memberikan 

standar statistik kinerja serta memberikan sinyal kejadian yang disebabkan 

oleh kinerja dan kapasitas yang tidak cukup. Persoalan kapasitas dan 

kinerja yang tidak cukup, diperlukan sesuai dengan prosedur yang 

didefinisikan dan distandarisasi. Alat-alat otomatis digunakan untuk 

memonitor sumber daya tertentu seperti disk space, jaringan, server dan 

network gateways. Kinerja dan kapasitas dilaporkan dalam proses bisnis, 

sehinggan pengguna memahami tingkat layanan IT. Pengguna biasanya 

merasa puas dengan kemampuan layanan saat ini dan mungkin meminta 

tingkat perseda=iaan yang baru dan berkembang. KGIs dan KPIs untuk 

mengukur kinerja dan kapasitas IT telah disetujui, tapi mungkin hanya 

dengan sekali-kali dan tidak tetap dipergunakan. 

5 

Optimized 

Rencana kinerja dan kapasitas secara keseluruhan diselarasakan dengan 

prediksi permintaan bisnis. Infrastruktur IT dan permintaan bisnis 

merupakan subjek yang secara teratur ditinjau untuk memastikan bahwa 

kapasitas optimum dicapai pada biaya yang mungkin terendah. Alat-alat 

untuk memonitor sumber daya IT kritikal telah disatndarisasi dan 

menggunakan lintas program untuk dihubungkan ke sistem pengelolaan 

kejadian dalam organisasi secara luas. Pengawasan terhadap alat-alat dapat 

menemukan dan memeprbaiki ersoalan yang berhubungan dengan kinerja 

dan kapasitas secara otomatis. Analisa kecenderungan telah 

diselenggarakan dan sebentar lagi menunjukan masalah kinerja yang 

disebabkan oleh peningkatan volume bisnis, kemungkinan perencanaan 

dan penghindaran terhadap persoalan yang tidak diharapkan. Metrik untuk 

mengukur kinerja dan kapasitas IT disesuaikan pada KGIs dan KPIs untuk 

semua proses bisnis yang bersifat kritikal dan secara konsisten diukur. 

Manajemen mengatur perencanaan untuk kinerja dan kapasitas mengikuti 

analisa dari KGIs dan KPIs. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS4 

Skala Penjelasan 

0 

Non-

Existent 

Tidak ada pemahaman terhadap resiko, kelemahan dan ancaman operasi IT 

atau akibat dari kehilangan layanan IT dan dampaknya terhadap 

kelangsungan bisnis perusahaan. Kontinuitas service tidak dijadikan 

kebutuhan oleh manajemen. 

1 

Initial 

Tanggungjawab terhadap kelangsungan servis bersifat infromal dan otoritas 

untuk melakukan tanggung jawab bersifat tarbatas. Manajemen menyadari 

adanya resiko yang berhubungan pada kebutuhan layanan yang berkelanjutan. 

Fokus manajemen untuk kelangsungan layanan terdapat pada sumber-sumber 

infrastruktur daripada terhadap layanan IT. Pengguna melaksanakan 

workaround/program sebagai respon terhadap gangguan layanan. Respon 

aplikasi dan tenaga IT tergadap ganguna bersifat reaktif dan tanpa persiapan. 

Suatu perencanaan dijadwalkan untuk mencari kebutuhan IT namun tidak 

memenuhi kebutuhan bisnis. 

2 

Repeatable 

but 

Intuitive 

Terdapat penugasan untuk menjamin keberlangsungan layanan. Pencapaian 

untuk menjamin kelangsungan layanan dipisah-pisahkan pelaksanaanya/tidak 

terpadu. Pelaporan terhadap ketersediaan sistem bersifat sporadis/tersebar, 

tidak lengkap dan tidak mencantumkan akibat terhadap bisnis. Tidak ada 

rencana keberlangsungan IT yang telah didokumentasikan, walaupun ada 

komitmen terhadap keberlangsungan layanan dan sebagian prinsip-prinsipnya 

juga telah diketahui. Terdapat pencatatatn itervensi dakan sistem yang kritis 

dari komponen, tetapi bisa jadi pencatatannya tidak dapat diandalkan. 

Prakteknya terdapat keberlangsungan layanan, namun kesuksesannya 

berdasarkan pada individu masing-masing/operator yang melaksanakannya. 

3 

Defined 

Process 

Akuntabilitas dari manajemen terhadap kebrlangsungan layanan bersifat pasti 

(tidak ambigu). Suatu tanggung jawab terhadap perencanaan dan pengetesan 

ditugaskan dan didefiniskan secara jelas. Perencanaan terhadap 

keberlangsungan IT didokumentasikan dan berdasarkan terhadap kekritisan 

sistem dan akibat terhadap bisnis. Terdapat pelaporan secara periodik 



                                                                                                                 FRM MM             FRM KPI-KGI 

 

terhadap keberlangsungan uji terhadap layanan. Ada individu yang berinisiati 

terhadap standar dan menrima pelatihan untuk kecelakaan besar atau bencana 

alam. Manajemen mengkomunikasikan secara konsisten kebuthan dkan 

perencanaan untuk memastikan keberlangsungan layanan. Terdapat 

ketersediaan komponen dan sistem secara berlebih. Terdapat inventarisasi 

dari sistem dan komponen yang kritis. 

4 

Managed 

and 

Measurable 

Tanggung jawab dan kestandaran terhadap keberlangsungan layanan terus 

dilaksanakan. Terdapat penugasan terhadap tanggung jawab untuk 

pemeliharaan akan suatu keberlangsungan layanan. Aktifitas pemeliharaan 

berdasarkan pada hasil uji layanan yang terus menerus, layanan baik internal 

dan prubahan teknologi IT dan lingkungan bisnis. Data yang terstuktur 

tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa dan dilaporkan dan 

dilaksanakan tepat waktu. Terdapat pelatihan yang bersifat formal dan wajib   

Praktik baik akan kerterdiaan, terus disebarluaskan secara konsisten. 

Ketersediaan praktik dan perencanaan terhadap layanan yang terus menerus, 

saling mempengaruhi satu sama lain. Kejadian yang tidak berlanjut telah 

diklasifikasikan dan setiap akibat-akibat yang semakin bertambah, diketahui 

ikut terlibat. KGI dan KPI untuk layanan terus menerus telah dibangun dan 

disetujui tetapi tidak diukur secara konsisten. 

5 

Optimized 

Proses layanan terus menerus yang terintegrasi terdapat dalam laporan 

pembandingan dan praktitk eksternal terbaik Perencanaan kontinuitas IT 

terintegrasi dengan kontinuitas bisnis dan dipelihara secara rutin. Kebutuhan 

untuk menjamin layanan yang terus menerus aman dari vendor dan supplier 

besar. Terdapat uji secara global akan perencanaan kontinuitas IT dan hasil 

pengetesan dimasukkan untuk menupdate perencanaan. Pengumpulan dan 

analisa data digunakan untuk perbaikan yang terus menerus terhadap proses. 

Terdapat pengaturan secara penuh terhadap praktik dan perencaan layanan 

yang terus menerus. Manajemen menjamin bahwa kecelakaan atau bencana 

tidak muncul sebagai bagian dari kesalahan. Pelaksanaan secara bertingkat 

dimengerti dan ditegaskan. KGI dan KPI pada pencapaian layanan yang 

kontinyu diukur dalam bentuk yang sistematis. Manajemen mengatur 

perencanaan untuk keberkangsungan layanan sebagai respon terhadap KGI 

dan KPI. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS5 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Organisasi tidak mengetahui kebutuhan akan kemanan IT .Tanggung 

jawab dan akuntabilitas tidak dilakukan untuk memastikan keamanan. 

Ukuran untuk mendukung manajemen keamanan IT tidak dilaksanakan. 

Tidak ada pelaporan keamanan IT dan tidak ada proses respon untuk 

pelanggaran keamanan IT. Terdapat kekurangan telak akan proses 

administrasi keamanan sistem yang dapat diketahui. 

1 

Initial 

Organisasi mengetahui kebutuhan keamanan IT. Kesadaran akan 

kebutuhan untuk keamanan tergantung pada masing-masing individu 

Keamanan IT dilaksanakan berdasarkan reaksi atas permasalahan. 

Keamanan IT tidak terukur. Pelanggaran keamanan IT yang terdeteksi 

membangkitkan repsons untuk menuding pada pihak tertentu, karena 

tanggung jawab yang tidak jelas. Respons terhadap pelanggaran IT tidak 

dapat diprediksi. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Tanggung jawab dan akuntabilitas akan keamana IT ditugaskan kepada 

seorang koordinatir keamana IT, tetapi kekuasaan manajemen dari 

koordinatir tersebut terbatas. Kesadaran akan kebutuhan keamanan, 

terfragmentasi dan terbatas. Meskipun informasi yang relevan terhadap 

keamanan dihasilkan oleh sistem, tapi tidak dianalisa. Pelayanan dari 

pihak ketiga mungkin tidak memenuhi kebutuhan keamanan organisasi. 

Kebijakan keamanan tengah dibangun, tetapi keahlian dan peralatan 

tidak mencukupi. Pelaporan keamanan IT tidak lengkap, salah arah dan 

tidak terhubung. Pelatihan keamana telah tersedia tetapi pelaksanaannya 

tergantung pada masing-masing orang. Keamanan IT dilihat sebagai 

sebuah tanggung jawab dari pihak IT dan pihak bisnis tidak melihat 

bahwa keamanan IT juga merupakan domainnya. 

3 Kesadaran akan keamanan telah ada, dipromosikan oleh manajemen. 
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Defined 

Process 

Prosedur keamana IT telah didefiniskan dan sejalan dengan kebijakan 

keamanan IT. Tanggung jawab keamanan IT telah ditugaskan dan 

dimengerti tetapi tidak ditegaskan secara konsisten. Sebuah rencana dan 

solusi keamanan IT ada karena adanya analisa resiko. Pelaporan 

keamanan IT tidak mengandung fokus bisnis yang jelas. Uji keamanan 

ad hoc/khusus (misal uji penyusupan.pengacauan telah dilakukan. 

Pelatihan keamanan telah tersedia untuk IT dan bisnis, tetapi hanya 

dijadwalkan dan diatur secara informal. 

4 

Managed and 

Measurable 

Tanggung jawab untuk kemananan IT telah ditugaskan secara jelas, 

taratur dan ditegaskan. Analisis resiko dan dampak keamanan IT 

dilakukan secara konsisten. Kebijakan dan praktik akan keamana 

dilengkapidengan baseline/dasar keamanan tertentu. Pembukaan metode 

untuk menarik kesadaran akan keamanan dianggap penting. Identifikasi 

pengguna, keaslian dan otorisasi telah distandarisasi. Sertifikasi keamana 

disarankan untuk staff yang berranggung jawab untuk audit dan 

manajemen dan keamanan. Uji keamanan telah dilakukan menggunakan 

standar dan proses yang formal menuju penigkatan tingkat keamanan. 

Proses keamanan IT dikordinasikan dengan seluruh fungsi keamanan 

organisasi. Pelaporan keamanan IT dihubungkan dengan tujuan bisnis. 

Uji keamanan IT dihubungkan dengan tujuan bisnis. Kebutuhan bisnis 

dan profil resiko keamanan yang telah terdefinisi. KGI dan KPI untuk 

manajemen keamanan telah didefiniskan tetapi belum diukur. 

5 

Optimized 

Keamanan IT adalah tanggung jawab bersama pihak bisnis dan 

manajemen keamanan IT dan terintegrasi dengan tujuan bisnis. 

Kebutuhan keamana IT telah didefinisikan dengan jelas dioptimasi dan 

dimasukkan delam rencana keamanan yang telah disetujui. Pengguna 

semakin betranggung jawab untuk mendefinisikan kebutuhan keamanan 

dan fungsi keamanan terintegrasi dengan aplikasi pada saat tahap 

otomasi. Insiden keamanan dilanjutkan dengan prosedur reposn insiden 

yang formall dan didukung oleh peralatan otomasi. Assesment keamanan 

periodik dilaksanakan untuk mengevaluasi efektifitas implementasi dari 

rencana keamana. Informasi dalam ancaman dan kerentanan secara 

sistematis dikumpulkan dan dianalisa. Kontrol yang cukup untuk 
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menurunkan resiko telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. Uji 

keamanan, analisa akar masalah akan insiden keamanan dan 

pengidentifikasian secara proaktif akan rtesiko, digunakan untuk 

peningkatan proses secara terus menrus. Proses keamanan dan teknologi, 

terintegrasi pada level organisasi. KGI dan KPI untuk manajemen 

keamanan dikumpulkan dan dikomunikasikan. Manajemen 

menggunakan KGI dan KPI untuk menyesuaikan rencana keamanan 

dalam proses peningkatan yang terus menerus. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS6 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Terdapat keseluruhan kekurangan proses yang jelas, untuk 

mengindentifikasi dan mengalokasikan biaa dengan mematuhi layanan 

informasi yang disediakan. Organisasi bahkan tidak mengenali bahwa 

sebuah persoalan yang diajukan dengan mematuhi akuntansi biaya dan 

tidak ada komunikasi tentang persoalan. 

1 

Initial 

Ada pemahaman umum biaya secara keseluruhan untuk layanan 

informasi, tapi tidak ada perincian biaya tiap penggunam deparment, 

kelompok penguna, fungsi, layanan, proyek atau penyampaian. 

Sebenarnya tidak ada pengawasan biaya dengan hanya kumpulan laporan 

biaya kepada manajemen. Alokasi biaya hanya pada operasi kepala. 

Bisnis disediakan dengan tidak ada informasi dalam biaya atau manfaat 

dari ketentuan layanan. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Kesadaran secara keseluruhan akan kebutuhan untuk mengenali dan 

mengalokasikan biaya-biaya. Pembagian berdasar pada perkiraan biaya, 

contoh: biaya hardware, dan sebenarnya tidak berhubungan dengan 

penggerak nilai. Proses alokasi biaya dapat berulang. Tidak ada pelatihan 

formal atau komunikasi dalam prosedur standar alokasi dan identifikasi 

biaya. Tanggung jawab untuk  koleksi atau alokasi biaya yang tidak 

ditentukan. 

3 

Defined 

Process 

Ada informasi layanan yang didokumentasikan dan didefinisikan 

mengenai model biaya. Sebuah proses yang berhubungan dengan biaya 

IT mengenai penyedia layanan ke pengguna telah didefinisikan. Adanya 

tingkat yang sesuai dengan kesadaran dan atribut biaya-biaya untuk 

layanan informasi. Bisnis dilengkapi dengan ketidaksempurnaan 

informasi dalam biaya-biaya. 

4 Pertanggung jawaban dan pencatatan manajemen biaya layanan 
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Managed and 

Measurable 

informasi didefinisikan dan sepenuhnya dipahami pada semua tingkat 

dan didukung oleh pelatihan formal. Biaya langsung dan tidak langsung 

dikenali dan dipalorkan tepat pada waktunya dan dikendalikan secara 

otomatis kepada manajemen, pemilik proses bisni dan pengguna. 

Biasanya, tedapat pengawasan dan evaluasi biaya, dan tindakan diambil 

jika penyimpangan biaya terdeteksi. Pelaporan biaya layanan informasi 

berhubungan dengan tujuan bisnis dan persetujuan tingkat layanan dan 

diawasi oleh pemilik proses bisnis. Fungsi ditinju dari aspek apakah 

layak atau pantas terhadap proses alokasi biaya. Sebuah sistem akuntasi 

biaya ada secara otomatis, tapi dipusatkan pada fungsi layanan informasi 

daripada proses bisnis. KPIs dan KGIs telah disetujui untuk pengukuran 

biaya tapi pengukurannya tidak sesuai. 

5 

Optimized 

Biaya dari penyedia layanan diidentifikasi, ditangkap dan disimpulkan, 

dan dilaporkan kepada pihak manajemen, pemili k proses bisnis dan 

pengguna. Biaya-biaya didefiniskan sebagai item yang dapat dibebankan 

dan dapat mendukung ssitem pengembalian dengan tepat tagihan 

pengguna untuk tersedianya layanan, berdasar pada penggunaannya. 

Detil biaya-biaya mendukung persetujuan tingkat layanan. Pengawasan 

dan penilaian biaya layanan digunakan untuk mengoptimalkan biaya 

sumber daya IT. Perolehan jumlah biaya digunakan untuk menguji 

realisasi jumlah keuntungan dan digunakana dalam proses penganggaran 

organisasi. Laporan biaya layanan informasi menyediakan peringatan 

pertama akan perubahan kebutuhan bisnis melalui sistem pelaporan yang 

cerdas. Sebuah variabel model biaya dimanfaatkan, didapatkan dari 

volume yang diproses untuk setiap layanan yang tersedia. Pengelolaan 

biaya telah disempurnakan setingkat dengan pelatihan industri, berdasar 

pada hasil peningkatan terus-menerus dan pengukuran dengan organisasi 

yang lain. Optimasi biaya merupakan proses yang sedang berjalan. 

Manajemen meninjau KPIs dan KGIs sebagai bagian dari proses 

peningkatan terus menerus dalam perancangan kembali sistem 

pengukuran biaya. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS7 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Terdapat kekurangan dari program pelatihan dan pendidikan yang mana 

saja. Organisasi bahkan tidak mengenali bahwa terdapat persoalan yang 

ditunjukan dengan pelatihan dan tidak a komunikasi mengenai persoalan. 

1 

Initial 

Ada program pelatihan dan pendidikan tetapi tidak ad proses terstandar. 

Dalam kekuarnag progra yang telah diatur, pegawai telah diidentifikasi 

dan menghadiri kursus pelatihan dengan caranya sendiri. Beberapa dari 

kurssu pelatihan ini telah ditujukan dalam persoalan yang berkaitan 

dengan tingkah laku yang layak, kesadaran keamana sistem dan latiha 

keamanan. Keseluruhan pendekastan manajemen kurang terpadukan dan 

hanya terdapat komunikasi yang jarang dan tidak tepat dalam persoalan 

dan pendekatan untuk menunjukan pelatihan dan pendidikan. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Ada kesadaran dan kebutuhan sebuah program pelatihan dan pendidikan 

dan menhubungkan proses-proses keluar organisasi. Permulaan pelatihan 

dikenali dalam rencana kinerja individu pegawai. Proses-proses 

dikembangkan ke tahap dimana kelas pelatihan dan pendidikan informal 

diajar oleh intruktur yang berbeda, selama mencakup persoalan subjek 

yang sama dengan pendekatan yang berdeda. Beberapa dari kelas 

menunjukan persoalan mengenai kelakuan yang layak dan kesadaran dan 

latihan keamanan sistem. Terdapat kepercayaan yang tinggi pada 

pengetahuan individu. Bagaimanapun, ada komunikasi yang tetap pada 

keseluruhan persoalan dan kebutuhan untuk menunjukannya. 

3 

Defined 

Process 

Program pelatihan dan pendidikan telah dilembagakan dan 

dikomunikasikan, dan pegawai dan manajer mengenali dan 

mendokumentasikan kebutuhan pelatihan. Proses pendidikan dan 

pelatihan telah distandarisasi dan didokumentasikan. Anggaran, sumber 

daya, dan fasilitas dan pelatihan disusun untuk mendukung program 
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pendidikan dan pelatihan. Kelas-kelas formal diberikan kepada pegawai 

dalam tingkah laku yang etis dan dalam kesadaran kemanan sistem 

pelatihan. Kebanyakan proses pelatihan dan pendidikan diawasi, tapi 

tidak semua penyimpangan kemungkinan ditentukan oleh manajemen. 

Analisa masalah pelatihan dan pendidikan hanya kadang-kadang 

diterapkan. 

4 

Managed and 

Measurable 

Ada program pendidikan dan pelatihan yang meliputi banyak hal yang 

menghasilkan hasil yang dapat diukur. Tanggung jawab jelas dan 

kepemilikan proses disusun. Pelatihan dan pendidikan merupakan 

kebutuhan dari tahapan karir pegawai. Manajemen mendukung dan 

memperhatikan sesi pelatihan dan pendidikan. Semua pegawai menerima 

perlakuan yang etis dan pelatihan kesadaran keamanan sistem. Semua 

pegawai tingkat yang tepat dari pelatihan keamanan dalam melindungi 

melawan kerusakan akan kegagalan yang mempengaruhi persediaan, 

kepercayaan diri dan integritas. Manajemen mengawasi pelaksanaan 

dengan meninjau secara terus menerus dan memperbaharui program dan 

proses pelatihan dan pendidikan. Proses-proses berada dibawah 

perbaikan/kemajuan dan menjalankan letihan intenal terbaik. 

5 

Optimized 

Hasil pelatihan dan pendidikan dalam sebuah kemajuan kinerja individu. 

Pelatihan dan pendidikan merupakan bagian penting dari tahapan karir 

pegawai. Anggaran, sumber daya, fasilitas, dan pelatih yang cuklup 

disediakan untuk program pelatihan dan pendidikan. Proses-proses telah 

disaring dan berada di bawah kemajuan terus menerus, mengambil 

keuntunga dari latihan eksternal terbaik dan model maturity dengan 

organisasi lain. Semua masalah dan penyimpangan dianalisa untuk 

sumber penyebab, dan tindakan efisien dikenali dan diambil dengan 

berdaya guna. Ada sikap positif dengan menghormati kelakuan etis dan 

prinsip keamana sistem. Hal itu digunakan dalam cara yang luas, 

terintegrasi/digabungkan dan optimal untuk mengendalikan secara 

otomatis dan menyediakan alat-alat untuk program pelatihan dan 

pendidikan. Seorang ahli pelatihan eksternal dinaikan dan perbadningan 

hasil digunakan sebagai pedoman. 
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Maturity Model 
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Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Tidak ada pendukung untuk menyelesaikan pertanyaan dan persoalan 

user. Tidak memiliki kelengkapan yang berhubungan dengan proses 

pengelolaan. Organisasi tidak mengenali ada persoalan yang perlu 

ditujukan. 

1 

Initial 

Manajemen mengenali sebuah proses yang didukung oleh alat-alat den 

personil yang dibutuhkan untuk menanggapi pertanyaan pengguna dan 

mengontrol pemecahan kejadian. Bagaimanapun tidak ada proses 

standarisasi dan hanya mengaktifkan kembali pendukung yang 

disediakan. Manajemen tidak memonitor pertanyaan pengguna, kejadian 

atau trend/arah/kecenderungan. Tidak ada peningkatan proses untuk 

memastikan masalah-masalah dipecahkan. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Ada kesadaran organisasi terhadap kebutuhan fungsi untuk bagian 

layanan dan yang berkaitan dengan proses bisnis manajemen. Bantuan 

tersedia dalam basis informasi lewat sebuah jaringan dari individu yang 

berpengaruh banyak. Individu ini mempunyai beberapa alat-alat umum 

tersedia untuk membantu dalam pemecahan kejadian. Tidak ada 

pelatihan dan komunikasi formal dalam standar prosedur, dan tanggung 

jawab diserahkan pada individu. 

3 

Defined 

Process 

Kebutuhan fungsi bagian layanan dan yang berkaitan dengan proses 

manajemen dikenali dan diterima. Prosedur-prosedur telah distandarisasi 

dan didokumentasikan dan pelatihan yang tidak fromal terjadi. 

Bagaimanapun, diserahkan pada individu untuk mendapatkan pelatihan 

dan mengikuti standar. Frequently ask questions (FAQs) dan user 

guidelines dikembangkan, tapi individu  harus menemukannya dan 

mungkin tidak mengikutinya. Queries dan incidents ditelusuri dalam 

basis manual dan secara pribadi dimonitor, tapi sistem pelaporan formal 
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belum ada. Tanggapan terhadap queri dan incident yang tepat pada 

waktunya tidak diukur dan incident mungkin tidak dapat dipecahkan. 

Pengguna telah komunikasi yang jelas dimana dan bagaimana 

melaporkan permasalahan dan insiden.  

4 

Managed and 

Measurable 

Ada pemahaman yang lengkap terhadap manfaat dari insiden proses 

manajemen di semua tingkat organisasi dan fungsi bagian layanan yang 

tidak dapat dipungkiri cocok dengan unit organisasi. Alat dan teknik 

diotomisasi dengan dasar pengetahuan yang dipusatkan. Staf bagian 

layanan dengan cermat berinteraksi dengan staf manajemen masalah. 

Tanggung jawab yang jelas dan efektifitas dimonitor. Prosedur-prosedur 

untuk berkomunikasi, memperluas, dan memecahkan insiden ditentukan 

yang bertugas secara spesifik. Personil bagian layanan dilatih dan proses-

proses ditingkatkan sampai penggunaan software yang bertugas secara 

spesifik. Manajemen mengembangkan KPIs dan KGIs untuk kinerja 

bagian layanan.  

5 

Optimized 

Proses manajemen insiden dan fungsi bagian layanan disusun dan 

diorganisasikan dengan baik dan berorientasi pada layana pengguna 

dengan berpengetahuan luas, berfokus pad pengguna dan berguna. KPIs 

dan KGIs diukur dan dilaporkan secara otomatis   

FAQ yang kuas da mencakup banyak hal merupakan bagian penting dari 

dasar pengetahuan. Alat-alat dittempatkan untuk memungkinkan 

pengguna untuk mendiagnosa sendiri dan memecahkan insiden. Nasihat 

yang kosisten dan isniden dipecahkan dengan cepat dalam sebuah proses 

oeningkatan yang terstruktur. Manajemen memerlukan sebuah tool yang 

digabungkan dengan statistik kinerja proses manajemen insiden dan 

fungsi bagian layanan. Proses-proses disaring ke tingkat latihan insiden 

terbaik, berdasarkan pada hasil dari analisa KPIs dan KGIs, perbaikan 

secara terus menerus dan membandingkan dengan organisasi lain. 
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Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Manajemen tidak memiliki penghargaan terhadap manfaat memiliki 

proses dalam tempat yang mampu melaporkan dan mengatur 

infrastruktur TI, untuk salah satu dari konfigurasi hardware atau 

software. 

1 

Initial 

Kebutuhan bagi konfigurasi manajemen dikenali. Tugas-tugas 

manajemen konfigurasi dasar, sperti memelihara inventori dari hardware 

dan software, dilaksanakan dalam basis individu. Tidak ada standar 

latihan yang didefinisikan. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Manajemen tahu akan kebutuhan untuk mengendalikan konfigurasi TI 

dan memahami manfaat konfigurasi informasi yang akurat dan lengkap, 

tapi ada kepercayaan tersembunyi pada pengetahuan dan keahlian 

personil secara teknikal. Alat konfigurasi manajemen digunakan pada 

tingkat tertentu, tapi diantara platform berbeda. Selain itu, tidak ada 

standar pengerjaan latihan yang telah didefinisikan. Konfigurasi isi data 

terbatas dan tidak digunakan oleh proses-proses yang selain 

berhubungan, seperti perubahan manajemen dan masalah manajemen.  

3 

Defined 

Process 

Prosedur dan pengerjaan latihan telah didokumentasikan, distandarisasi 

dan dikomunikasikan, tapi standar pelatihan dan aplikasi terserah apda 

individu. Sebagai tambahan, alat-alat konfigurasi manajemen yang sama 

akan diimplementasikan lintas platform. Penyimpangan dari prosedur 

tidak mungkin dapat dideteksi dan pembuktian secara fisik dilakukan 

dengan tidak sesuai. Beberapa otomisasi terjadi untuk membantu 

pelacakan perubahan perlengkapan dan software. Konfigurasi data 

digunakan oleh proses-proses yang berhubungan. 

4 

Managed and 

Kebutuhan untuk mengatur konfigurasi dikenali pada semua tingkat dari 

organisasi dan merupakan latihan yang baik untuk melanjutkan 
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Measurable perkembangan. Prosedur dan standar dikomunikasikan dan tergabung 

dalam pelatihan dan penyimpangan diawasi, ditelusuri dan dilaporkan. 

Alat-alat otomatis seperti dorongan teknologi, diperlukan untuk 

menyelenggarakan standar dan meningkatkan stabilitas/keseimbangan. 

Konfigurasi sistem manajemen melindungi sebagian besar aset TI dan 

mengijinkan pengeluaran manajemen dan penyaluran dan pengaturan 

yang tepat. Pengecualian dianalisa, sebaik pembuktian fisik, terus-

menerus dipergunakan dan sumber penyebabnya diselidiki. 

5 

Optimized 

Semua aset IT diatur dalam sebuah konfigurasi manajemen sistem yang 

berisi semua informasi yang penting tentang komponen-komponen, 

hubungan timbal balik dan kejadian. Konfigurasi data sejajar dengan 

katalog vendor. Ada penggabungan penuh dari proses-proses yang 

berhubungan dan mereka menggunakan dan mengubah konfigurasi data 

dalam mode otomatis. Dasar laporan audit menyediakan data hardware 

adan software yang penting untuk memperbaiki layanan jaminan upgrade 

dan penilaian teknikal untuk setiap unti individu. Aturan-aturan untuk 

membatasi instalasi dari software yang tidak diotorisasi dilaksanakan. 

Manajemen meramalkan perbaikan dan upgrade dari laporan analisan 

yang menyediakan jadwal upgrade dan kemampuan penyegaran 

teknologi. Pelacakan aset dan pemonitoran aset TI individu 

melindunginya dan mencegah dari pencurian, penyalahgunaan dan 

pemakian yang salah. 
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Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Tidak ada pengetahuan akan pentingnya memanage problem, seperti 

tidak adnya pembedaan antara problem dan kecelakaan. Tidak ada usaha 

untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari kecelakaan. 

1 

Initial 

Masing-masing individu sudah mengenali kebutuhan untuk memanage 

problem dan menyelesaikan akibatnya. Individu yang memiliki 

pengetahuan memebrikan bantuan terhadap area sesuai keahliannya, 

namum tidak ada penugasan terhadap tanggung jawab kepada problem 

yang ada. Informasi tidak dibagi, sehingga menghasilkan problem 

tembahan dan kehilangan waktu prouktif untuk mencari jawaban. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Terdapat pengetahuan yang luas tentang kebutuhan dan keuntungan 

memanage masalah berkaitan dengan TI antara unit bisnis dan fungsi 

servis informasi. Proses pemecahan masalah telah disusun sampai pada 

titik dimana beberapa individu kunci bertanggungjawab untuk 

menidentifikasikan dan menyelesaikan masalah. Informasi dibagi secara 

infromal dan reaktif diantara staf. Tingkat layanan untuk komunitas 

pengguna bervariasai dan dihambat oleh ketidakcukupan pengetahuan 

untuk manajer problem. 

3 

Defined 

Process 

Kebutuhan untuk sebuah sistem manajemen problem yang terintegrasi 

diterima dan ditunjukan oleh pendukung manajemen terdapat anggara 

untuk pelatihan dan penggajian staf. Pemecahan masalah dan proses 

bertingkat telah distandarisasi. Pencatatan dan pelacakan problem dan 

penyelesaiannya difragmentasi ke dalam tim respon, menggunakan 

peralatan yang ada tanpa pemusatan. Penyimpanan (deviasi) dari norma 

standar/yang telah disusun tidak terdeteksi. Informasi dibagi antara staf 

secara proaktif dan formal. Identifikasi dan penyelesain masalah bersifat 

terbatas dan informal. 
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4 

Managed and 

Measurable 

Proses manajemen problem dipahami disemua level organisasi. 

Tanggungjawab dan kepemilikan ditetapkan dengan jelas. Metode dan 

prosedur didokumentasikan, dicatat dan diukur secara efektif. Mayoritas 

problem diidentifikasi, dicatat dan dilaporkan serta terdapat inisiatif 

untuk menyelesaikan. Pengetahuan dan keahlian diolah, dimantain dan 

dikembangkan kepada level yang lebih tinggi sebagaimana fungsinya 

untuk ditampilkan sebagai aset dan kontribusi terbesar untuk pencapaian 

tujuan IT (it obyective dan peningkatan layanan IT. Manajemen problem 

diintegrasikan secara baik terhadap proses yang lain seperti kecelakaan, 

perubahan, keberadaan dan manajemen konfigurasi dan mambantu 

pelanggan untuk memanage data, fasilitas dan operasi. KPI dan KGI atas 

proses manajemen problem telah disetujui.  

5 

Optimized 

Proses manajemen problem telah disusuns secara proaktif dan bervisi ke 

depan, berkontribusi kepada tujuan IT Problem telah diantisipasi dan 

dicegah. Pengetahuan untuk pola-pola permasalahan di masa lalu, dan 

masa mendatang dimantain melalu kontak teratur antara vendor dan 

orang yang ahli. Pencatatan, pelaporan dan analisa permasalahan dan 

pemecahannya dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan  

onfigurasi manajemen data. KPI dan KGI diukur secara konsisten. 

Kebanyakan sistem telah dilengkapi dengan deteksi otomatis dan 

mekanisme peringatan yang terus menerus dilacak dan dievaluasi. Proses 

manajemen permasalahan telah dianalisa, untuk peningkatan 

berkesinambungan, berdasarkan analisa KPI dan KGI dan dilaporkan 

kepad pengambil keputusan. 
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Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Data tidak dikenlai sebagai aset dan sumber daya organisasi. Tidak ada 

yang bertanggungjawab terhadap integritas dan manajemen data kepada 

individual. Kualitas dan keamanan data lemah atau tidak ada. 

1 

Initial 

Organisasi memiliki kebutuhan terhadap data yang akurat. Terdapat 

pendekatan khusus (ad hoc) untuk menspesifikasi kebutuhan keamanan 

dalam manajemen data meski tidak terdapat komunikasi formal. Tidak 

terdapat pelatihan spesifik dalam manajemen data. Tanggung jawab 

terhadap manajemen data tidak jelas. Terdapat prosedur back up data dan 

persetujuan penyelesaian. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Terdapat kesadaran akan kebutuhan keakuratan data dalam organisasi. 

Kepemilikan data mulai muncul pada level atas. Kebutuhan untuk 

manajemen data didokumentasikan oleh individu tertentu yang 

bertanggungjawab. Beberapa monitoring didalam IT dilakukan pada 

aktifitas utama manajemen data (back up, restorasi, penyelesaian). 

Tanggung jawab manajemen data secara informal ditugaskan pada staff 

IT tertentu. 

3 

Defined 

Process 

Kebutuhan dalam manajemen data didalam IT dan antar organisasi telah 

dimengerti dan diterima. Tanggung jawab terhadap manajemen data 

sudah disepakati. Kepemilikan data sudah ditugaskan dan keamanan 

dikontrol oleh pihak yang bertanggung jawab. Prosedur dalam 

manajemen data diformalkan dalam IT dan beberapa perangkat untuk 

back up dan penyelesaian data dari perangkat yang digunakan. Terdapat 

beberapa monitoring dalam manajemen data. Metrik penampilan dasar 

sudah didefiniskan. Sudah ada pelatihan staff untuk manajemen data. 

4 

Managed and 

Kebutuhan akan manajemen data sudah dimengerti dan ada aksi yang 

diperlukan telah diterima oleh organisasi. Tanggung jawab kepemilikan 
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Measurable data dan manajemen data telah didefinisikan, ditugaskan, dan 

dikomunikasikan dengan jelas dalam organisasi. Prosedur telah 

diformalkan, dikenal luas, dan pengetahuan-pengetahuan dibagi. Sudah 

ada kesadaran kebutuhan dalam penggunaan alat yang tersedia. Indikator 

tujuan dan penampilan disetujui pengguna dan dimonitor melalui proses 

yang didefinisikan dengan baik. Terdapat pelatihan formal terhadap staff 

untuk manajemen data. 

5 

Optimized 

Kebuthan pada manajemen data dan pengertian pada semua aksi yang 

diperlukan telah dimengerti dan ditermia dalam organisasi. Kebutuhan 

dan keprluan dimasa mendatang dilakukan eksplorasi secara proaktif. 

Tanggung jawab untuk kepemilikan dan manajemen data dibangun 

dengan jelas, dikenal luas diseluruh organisasi dan diupdate dalam waktu 

tertentu. Prosedur diformalkan dan dikenal luas, dan membagi ilmu 

adalah kebutuhan standar. Perangkat canggih digunakan dengan otomasi 

manajeman data secara maksimum. Indikatir tujuan dan penampilan 

disetujui oleh pengguna dan dihubungkan dengan tujuan bisnis dan 

dimonitor secara konsisten dengan proses yang didefiniskan dengan baik. 

Peningkatan manajemen data dieksplorasi secara konstan. Pelatihan 

untuk staff manajemen data diinstitusionalkan. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS12 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Tidak ada kesadaran untuk melindungi fasilitas atau investasi dalam 

perhitungan sumberdaya. Faktor-faktor yang berkenaan dengan 

lingkungan termasuk perlindungan terhadap kebakaran, debu, power, dan 

panas yang berlebihan dan kelembaban, kedua-duanya tidak dimonitor 

ataupun dikendalikan. 

1 

Initial 

Organisasi mengenali kebutuhan bisnis untuk menyediakan lingkungan 

fisik yang sesuai yang melindungi sumber daya dan personil berlawanan 

dengan bahaya yang dibuat oleh manusia ataupun yang alami. 

Pengelolaan fasilitas dan perlengkapan tergantung pada keahlian dan 

kemampuan kunci individu. Personil dapat melangkah di dalam fasilitas 

tanpa pembatasan. Manajemen tidak memonitor pengendalian 

lingkungan fasilitas atau gerak gerik personil. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Pengendalian lingkungan diterapkan dan dimonitor oleh personil operasi. 

Keamanan fisik merupakan proses yang tidak formal, didorong oleh 

sekelompok kecil pegawai yang memiliki pengaruh tingkat tinggi yang 

berhubungan dengan pengamanan fasilitas fisik. Prosedur pemeliharaan 

fasilitas tidak didokumentasikan dengan baik dan bertumpu pada good 

practices dari sedikit individu. Tujuan keamana fisik tidak berdasar pada 

standar formal manapun, dan manajemen tidak memastikan bahwa 

tujuan keamana tercapai. 

3 

Defined 

Process 

Kebutuhan memelihara sebuah pengendalian lingkungan perhitungan 

dipahai dan diterima dalam organisasi. Pengendalian lingkungan, kinerja 

pencegahan keamanan fisik item anggaran disetujui dan ditelusuri oleh 

manajemen. Pembatasan akses dipergunakan dengan hanya mengijinkan 

personil yang disetujui mengakses komputer. Tamu dicatat dan ditemani 

tergatung pada individu. Fasilitas fisik dijaga tetap rendah hati dan tidak 
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siap diidentifikasi. Pendudukan mempunyai wewenang mengawasi 

pelaksanaan dengan peraturan kesehatan dan keseluruhan. Resiko-resiko 

yang diasuransikan dengan usaha terkecil untul mengoptimalkan biaya 

asuransi. 

4 

Managed and 

Measurable 

Kebutuhan untuk memelihara sebuah pengendalian lingkungan komputer 

dapat secara penuh dipahami, secara jelas dalam struktur organisasi dan 

alokasi anggaran. Kebutuhan keamanan fisik dan lingkunga 

didokumentasikan dan akses dikendalikan dan dimonitor dengan 

seksama. Pertanggungjawaban dan kepemilikan telah disusundan 

dikomunikasikan. Fasilitas staf telah secara penuh dilatih dalam kondisi 

yang mendesak, sebaik latihan kesehatan dan keselamatan. Mekanisme 

pengendalian yang telah distandarisasi ditempatkan untuk membatasi 

akese ke fasilitas dan pengalamatan lingkungan dan faktor keselamatan. 

Manajemen memonitor efektifitas dari pengendalian dan pemenuhan 

dengan standar yang disusun. Manajemen menyusun KPI dan KGI untuk 

mengukur pengelolaan lingkungan komputerisasi. Kemampuan untuk 

pulih dari sumber daya komputer tidak dipersatukan ke dalam proses 

manajemen organisasi. Informasi yang terintegrasi digunakan untuk 

mengoptimalkan jaminan dan biaya-biaya yang berhubungan. 

5 

Optimized 

Disepakati rencana jangka panjang untuk fasilitas yang diperlukan untuk 

mendukung lingkungan komputerisasi suatu organisasi. Standar 

didefinisikan untuk semua fasilitas, mencakup pilihan lokasi, 

pembangunan, penjagaan, keselamatan personil, sistem mekanik dan 

eletrik, perlindungan yang bertentangan dengan faktor-faktor lingkungan 

(contoh: kebakaran, penerangan, kebanjiran). Semua faslilitas 

diinventaris dan diklasifikasikan berdasarkan proses manajemen resiko 

organisasi. Akes dengan keras diatur pada dasar kebutuhan pekerjaan 

dimonitor secara terus menerus, dan semua pengunjung ditemani 

sepanjang waktu. Lingkungan dimonitor diatur melalui perlengkapan 

khusus dan ruangan perlengkapan menjadi tidak ada orang. KPI dan KGI 

diujur secara terus menerus. Pencegahan pemeliharaan, program 

menyelenggarakan ketaatan untuk menjadwalkan dan ujian secara teratur 

digunakan pada perlengkapan yang bersifat sensitif. Startegi dan standar 
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fasilitas searag dengan sasaran tersedianya sumber daya IT dan 

memepersatukan dengan rencana kelancaran bisnis dan krisis 

manajemen. Manajemen meninjau dan mengoptimalkan fasilitas 

manggunakan KPIs dan KGIs dalam basis terus menerus memperbesar 

kesempatan untuk meningkatkan kontribusi proses. 
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MANAGEMENT GUIDLINES 

Maturity Model 

Doc ID  : MM-DS13 

 

Skala Penjelasan 

0 

Non-Existent 

Organisasi tidak menyediakan waktu dan sumbr daya untuk 

pembentukan dasar pendukung IT dan aktifitas operasi. 

1 

Initial 

Organisasi mengenali kebutuhan untuk menyusun fungsi pendukung IT. 

Sedikit prosedur standar disusun dan aktifitas operasi diaktifkan kembali 

secara alami. Sebagian besar proses operasional secara tidak resmi 

dijadwalkan dan memproses permintaan yang diterima tanpa pengesahan 

terlebih dahulu. Komputer, sistem dan aplikasi mendukung proses bisnis 

seringkali dirintangi, ditunda dan tisak tersedia. Waktu hilang ketika 

pegawai menunggu untuk sumberdaya. Output media kadang-kadang 

menunjukan tempat yang tidak diharapkan atau tidak sama sekali. 

2 

Repeatable 

but Intuitive 

Orgainsasi tahu kunci peranan bahwa aktifitas operasi IT bermain dalam 

menyediakan fungsi pendukung IT. Anggaran untuk tools akan 

dialokasikan sesuai dengan kasusnya. Operasi pendukung IT tak resmi 

dan berdasarkan institusi. Terdapat ketergantungan yang tinggi pada 

keahlian dan kemampuan individu. Petunjuk apa yang dilakukan, kapan 

dan apa yang dipesan tidak didokumentasikan. Beberapa operator 

pelatihan yang ada dan ada beberapa standar operasi resmi. 

3 

Defined 

Process 

Kebutuhan untuk manajemen operasi komputer dimengerti dan diterima 

dalam organisasi. Sumber daya telah dialokasikan dan beberapa 

pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan dilaksanakan. Fungsi yang dapat 

diulang secara resmi didefinisikan, distandarisasi, didokumentasikan dan 

dikomunikasikan. Kejadian dan hasil yang selesai direkam, dengan 

terbatas dilaporkan ke manajemen. Penggunaan jadwal otomatis dan tool 

lain diperkenalkan untuk membatasi campur tangan operator. 

Pengendalian dikenalkan untuk penempatan pekerjaan baru dalam 

operasi. Kebijakan formal dikembangkan untuk mengurangi jumlah 
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kejadian yang tidak terjadwal. Pemeliharaan dan persetujuan layanan 

dengan vendor tetap secara tidak resmi, secara alamiah. 

4 

Managed and 

Measurable 

Operasi komputer dan tanggungjawab pendukung secar jelas 

didefinisikan dan hak milik diberikan. Operasi-operasi didukund 

anggaran sumberdaya untuk pengeluaran yang besar dan sumber daya 

manusia. Pelatihan menjadi resmi dan terus menerus   

Jadwal dan tugas didokumentasikan dan dikomunikasikan, keduanya 

internal ke dalam fungsi IT dan ke customer bisnis. Memungkinkan 

untuk mengukur dan memonitor aktifitas sehari-hari dengan persetujuan 

kinerja yang distandarisasi dan tingkat layanan yang telah disusun. 

Menyimpangan apa saja dari norma pembentukan secara cepat 

dialamatkan dan dibenarkan. Manajemen memonitor penggunaan 

sumberdaya perhitungan dan penyelesaian pekerjaan atau tugas yang 

diberikan. Sebuah usaha yang terus menerus ada untuk meningkatkan 

tingkat dari otomatisasi proses berarti perbaikan yang terus menerus. 

Pemeliharaan fromal dan persetujuan layanan disusun dengan vendor. 

Ada penjabaran penuh dengan masalah, kapasitas dan ketersediaan 

proses manajemen, didukug oleh sebuah analisa dari penyebab kesalahan 

dan kegagalan. 

5 

Optimized 

Operasi pendukung IT akan efektif, efisien dan cukup fleksibel untuk 

menjumpai kebutuhan tingkat layanan dengan kehilangan produktifitas 

terkecil. Manajemen proses operasional IT  distandarisasi dan 

didokumentasikan dalam dasar penegtahuan dan merupakan subjek 

untuk perbaikan terus menerus. Proses-proses otomatis mendukung 

sistem berjalan tanpa celah dan menyumbang ke dalam lingkungan yang 

stabil. Semua masalah dan kegagalan dianalisa untuk mengidentifikasi 

sumber penyebab. Pertemuan teratur dengan perubahan manajemen 

memastikan pencantuman tepat pada waktunya dari perubahan jadwal 

produksi. Dalam kerjasama dengan vendor, perlengkapan dianalisa umur 

dan gejala kegagalan pemakaian dan sebagian besar pemeliharaan 

pencegahan pada dasarnya. 
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KPI, PKGI, ITKGI 

Doc ID  : KPI/KGI-DS1 

 

Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Jumlah pratinjau SLA formal yang 

bersesuain dengan bisnis pertahun. 

 Prosentase tingkat layanan yang 

dilaporkan. Prosentase tingkat 

layanan yang dilaporkan secara 

otomatis. 

 Jumlah dari hari kerja yang 

dilewatkan untuk mengurus sebuah 

tingkat layanan setelah persetujuan 

dengan pengguna 

 Jumlah layanan yang tidak terdapat 

dikatalog. Prosentase layanan yang 

dersesuaian dengan tingkat layanan. 

 Prosentasi tingkat layanan yang 

diukur 

 Prosentase dari stakeholder bisnis 

yang merasa puas terhadap 

kesesuaian layanan dengan tingkat 

yang disetujui. 

 Prosentase dari user yang merasa 

puas terhadap kesesuaian layanan 

dengan level yang disetujui. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Prosentase dari setiap supplier untuk 

emndefinisikan kebutuhan dan 

tingkat layanan secara jelas. 

 Prosentase dan mayoritas supplier 

dalam hal monitoring. 

 Tingkat pemenuhan bisnis dengan 

efektifitas komunikasi dari supplier. 

 Tingkat kepuasan supplier dengan 

efektifitas kumunikasi dari bisnis. 

 Prosentase kecelakaan yang 

signifikan dari supplier setiap satuan 

waktu yang tidak dikomplain. 

 Prosentase dari mayoritas supplier 

dan tingkat layanan secara jelas. 

 Jumlah dari perselisihan formal 

dengan supplier. 

 Prosentase dari perselisihan dengan 

supplier berkaitan dengan masalah 

faktur (invoice). 

 Jumlah dari komplain user 

dikarenakan layanan yang 

dikontrakan. 

 Prosentase dari pembelanjaan 

sehubungan  dengan pengadaan yang 

bersifat kompetitif. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Frekuensi peramalan kapasitas dan 

performansi. 

 Prosentase aset termasuk yang ada 

dalam review kapasitas. 

 Prosentase aset yang dimonitor 

melalui tool yang tersentralisasi. 

 Puncak tingkat (rate) beban dan 

semua tingkat (rate) yang diperlukan. 

 Prtosentase dari puncak yang 

melampaui target utilisasi 

(penggunaan). 

 Prosentasi dari waktu tespon yang 

tidak sesuai dengan SLA. 

 Tingkat kegagalan transaksi. 

 Jumlah jam yang hilang per user per 

bulan sehubungan dengan 

perencanaan kapasitas yang tidak 

sesuai. 

 Julmah proses bisnis kritis yang tidak 

tertutupi oleh perencanaan 

keberadaan layanan yang terencana. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Waktu yang diperlukan antar 

pengetesan dari berbagai macam 

elemen dari perencanaa 

keberlangsungan IT. 

 Jumlah jam yang digunakan dalam 

pelatihan untuk keberlanjutan IT per 

tahun per pegawai IT yang relevan. 

 Prosentase dari komponen dalam 

infrastruktur yang bersifat kritis 

(critical). 

 Prosentase dari SLA yang 

bersesuaian dengan proses bisnis. 

 Jumlah dari proses bisnis yang kritis 

berdasarkan IT dan tidak terpenuhi 

oleh perencanaan keberlanjutan IT. 

 Prosentase dari tes yang mencapai 

tujuan recovery. 

 Jumlah dari gangguan proses yang 

kritis. 

 Jumlah jam yang hilang setiap bulan 

berdasarkan hal yang tidak terencana. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Jumlah dan review dari tipe 

keamanan yang akan dimonitor. 

 Jumlah dan tipe dari akun yang tidak 

terpakai. 

 Jumlah dari IP adrdress yang tidak 

memiliki autorisasi. 

 Prosentase kriptografi yang diterima 

dan tidak. 

 Jumlah dari hak akses yang 

diautorisasim ditolak, direset dan 

diubah. 

 Jumlah dan tipe, baik yang 

sebenarnya maupun sebatas 

perkiraan, dari pelanggaran hak akses 

yang sebenarnya dan perkiraan. 

 Jumlah dari pelanggaran dari 

pemisahan tugas. 

 Prosentase daru user yang tidak 

menggunakan password standar. 

 Jumlah kode berbahaya yang 

dibilangkan. 

 Jumlah dari insiden yang memiliki 

efek kedalam bisnis. 

 Jumlah dari sistem dimana 

kebutuhankeamanan tidak sesuai. 

 Waktu untuk memeberikan dan 

menghilangkan hak akses. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Prosentase dari keterlibatan bisnis 

user dalam defisnisi model biaya. 

 Frekuensi review dari model alokasi 

biaya. 

 Prosentase dari biaya yang 

dialokasikan secara otomatis atau 

manual. 

 Prosentase dari perbedaan diantara 

anggarana belanja, ramalandan biaya 

yang sebenarnya. 

 Prosentase keseluruhan biaya IT yang 

dialokasikan sesuai dengan model 

biaya yang telah disetujui. 

 Prosentase selisih biaya dengan 

bisnis. 

 Prosentase dari tagihan sevice IT 

diterima atau dibayar oleh 

manajemen bisnis. 

 Satuan ongkos setiap service lebih 

dari waktu. 

 Kepuasan bisnis (penelitian) dari 

model biaya service IT. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Frekuensi dari pembaharuan 

kurikulum pelatihan. 

 Keterlambatan waktu antara 

pengenalan kebutuhan pelatihan dan 

penyampaian pelatihan. 

 Jumlah layanan penggilan untuk 

pelatihan atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan. 

 Prosentase kepuasan stakeholder 

dengan pelatihan yang disediakan. 

 Prosentase pegawai yang dilatih. 

 Mengukur kemajuan produktifitas 

pegawai sebagai hasil dari 

pemahaman sistem yang lebih baik. 

 Meningkatkan kepuasan user dengan 

daftar layanan sistem atau teknologi 

baru. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Prosentase kejadian dan permintaan 

layanan yang dilaporkan dan dicatat 

menggunakan peralatan otomatis. 

 Jumlah hari pelatihan setiap staff 

bagian layanan setiap tahun. 

 Jumlah panggilan yang ditangani 

setiap staff bagian layanan setiap 

jam. 

 Prosentase kejadian yang 

membutuhkan bantuan lokasi/ 

setempat (bantuan lapangan, 

kunjungan pribadi). 

 Rata-rata waktu bagi pemulihan data. 

 Prosentase pemecahan pertama 

berdasar pada total permintaan. 

 Prosentase kejadian yang dibuka 

kembali. 

 Tarif dasar panggilan. 

 Rata-rata lamanya kejadian dengan 

kekerasan. 

 Rata-rata kecepatan untuk 

menanggapi telepon dan 

email/permintaan web. 

 Kepuasan user dengan bantuan 

pertama (bagian pelayanan atau 

pengetahuan dasar). 

 Prosentase kejadian yang dipecahkan 

yang telah disetujui atau dapat 

diterima suatu waktu tertentu. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Rata-rata waktu antara pengenalan 

ketidaksesuaian dan meralatnya. 

 Jumlah ketidaksesuaian yang 

berhubungan dengan bentuk 

informasi yang tidak lengkap atau 

yang hilang. 

 Prosentase bentuk item searah 

dengan tingkat layanan untuk kinerja, 

keamanan dan ketersediaan. 

 Jumlah penyimpangan dikenali 

diantara susunan tempat 

penyimpanan dan susunan set 

sebenarnya. 

 Prosentase pembelian lisensi dan 

tidak dicatat ke dalam tempat 

penyimpangan. 

 Prosentase pokok persoalan 

pemenuhan bisnis disebabkan oleh 

susunan dari set-aset yang tidak tepat. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Rata-rata durasi antara pencatatan 
problem dan identifikasi akar 
permasalahan. 

 Prosentase dari permasalahan dimana 
analisis terhadap akar permasalahan 
telah diberikan. 

 Frekuensi dari laporan atau update 
terhadap problem yang sedang 
berjalan berdasarkan kesedrhanaan 
problem. 

 Prosentase dari problem yang dicatat 
dan dilakukan pelacakan. 

 Prosentase dari problem yang muncul 
kembali (dalam satu periode) 
berdasarkn kesederhanaan problem. 

 Prosentase dari problem yang 
diselesaikan dalam jangka waktu 
yang tepat. 

 Jumlah dari problem yang muncul, 
baru, atau ditutup, berdasarkan 
kesedrhanaan. 

 Rata-rata standar penyimpangan 
waktu yang terbuang antara 
pengenalan dan pemberian solusi 
masalah. 

 Jumlah kejadian keterlambatan waktu 
atau integritas data yang disebabkan 
oleh kapasitas penyimpanan yang 
tidk mencukupi. 

 Jumlah dari problem yang muncul 
dan berakibat terhadap bisnis. 

 Jumlah dari kekacauan bisnis 
diakibatkan dari problem operasi. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Frekuensi pengujian backup media. 

 Rata-rata waktu bagi pemulihan data. 

 Prosentasi keberhasilan perbaikan 

data. 

 Jumlah kejadian dimana data yang 

bersifat peka akan diperoleh kembali 

setelah media diatur ulang. 

 Jumlah kejadian keterlambatan waktu 

atau integritas data yang disebabkan 

oleh kapasitas penyimpanan yang 

tidk mencukupi. 

 Kejadian dari ketidakmampuan untuk 

memulihkan data yang bersifat 

kritikal untuk proses bisnis. 

 Kepuasan pengguna dengan 

tersedianya data. 

 Kejadian dari tidak ada pemenuhan 

pada hukun yang berkaitan dngan 

persoalan pengeloaan penyimpanan. 
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Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Frekuensi pelatihan dari personil 

dalam ukuran keselamatan, 

keamanan, dan fasilitas/kesempatan. 

 Prosentase personil yang dilatih 

dalam ukuran keselamatan, 

keamanan, dan fasilitas/kesempatan. 

 Jumlah peringanan resiko menguji 

tingkah laku dalam satu tahun 

terakhir. 

 Frekuensi penilaian resiko fisik dan 

pemeriksaan. 

 Jumlah kejadian selama pelanggaran 

keamanan fisik atau kegagalan. 

 Jumlah kejadian akses yang tidak 

diotorisasi dari fasilitas komputer. 

 Kemunduran muncul dari kejadain 

lingkungan fisik. 

 Jumlah kerugian yang disebabkan 

oleh lingkungan fisik. 

 Keamanan menunjukkan peningkatan 

oleh lingkungan fisik. 

 



       FRM KPI-KGI 

KPI, PKGI, ITKGI 

Doc ID  : KPI/KGI-DS13 

 

Key Performance Indicator Key Goal Indicator for Process Key Goal Indicator for IT 

 Jumlah hari untuk pelatihan setiap 

personil per tahun. 

 Prosentase aset hardware tersmsuk 

jadwal perbaukan yang bersifat 

pencegahan. 

 Prosentase dari jadwal kerja yang 

diotomisasi. 

 Frekuensi dari mengupdate dari 

prosedur operasional. 

 Jumlah dari waktu yang hilang dan 

keterlambatan diakibatkan prosedur 

operasi yang menyimpang. 

 Prosentase pekerjaan dan permintaan 

yang terjadwal tidak tepat waktu. 

 Jumlah dari waktu yang hilang dan 

keterlambatan diakibatkan oleh 

prosedur yang tidak lengkap. 

 Jumlah dari service level yang 

terpengaruh oleh kecelakaan 

operasional. 

 Jumlah dari waktu yang tidak efektif 

diakibatkan kecelakaan operasional. 
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Q1.1 Apakah ada pengendalian terhadap manajemen kerangka kerja tingkat layanan? √
Q1.2 Seperti apa pengendalian tersebut? √

Q1.3 Apakah ada dokumentasi dari setiap kerangka kerja tingkat layanan? Bersifat informal 
atau sudah formal? √ √ √
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Q1.4 Sudah adakah definisi-definisi mengenai layanan-layanan? √
Q1.5 Adakah katalog layanan untuk mengorganisasi atribut kerja? √
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Q1.6 Apakah kerangka kerja yang dimiliki sudah mencakup semua struktur organisasi? √
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Q1.7 Bagaimana operasi layanan dilakukan untuk mendukung kebutuhan tingkat layanan?
√

Q1.8 Apakah ada keterlibatan user dalam mendefinisikan dan memodifikasi tingkat layanan?
√

Q1.9 Apakah sudah ada definisi tanggung jawab user terhadap sistem e-learning? Seperi apa? √
Q1.10 Bagaimana definisi layanan yang disediakan untuk user? Sudah jelaskah? √

FRM CO-QST

Responsible by

DS1.4 Prosedur atau persetujuan tingkat operasi Responsible by

DS1.3 Prosedur atau persetujuan tingkat layanan

Questions of Detail Control ObjectiveQuestions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS1

Responsible byDS1.1 Manajemen kerangka kerja tingkat layanan

DS1.2 Definisi dari layanan-layana yang ada
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Q1.11 Adakah pemantauan terhadap pencapaian keberhasilan sistem e-learning? √ √
Q1.12 Adakah pratinjau terhadap kebutuhan tingkat layanan secara berkala? √
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Q1.13 Apabila ada usulan/tambahan terhadap performa sistem e-learning, bagaimana ditanggapi? √ √ √

Q1.14 Adakah individu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan 
terhadap kinerja sistem e-learning? √

DS1.5 Pengawasan dan pelaporan dari pencapaian tingkat pelayanan Responsible by

DS1.6 Pratinjau dari prosedur/ persetujuan dari tingkat pelayanan dan kontrak Responsible by



LAMPIRAN G 

Questions of Detail Control Objective 

G.b Questions of Detail Control Objective DS 2 

 



Kode Pertanyaan

SM H
O

H
IT

A

H
D

C
A

B
PO

R
M

TM ID
M

C
M

PM C
IO

C
A

R
S

Q2.1 Bagaimana identifikasi dilakukan terhadap supplier? Seperti apa? √ √ √
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Q2.2 Adakah kontrak yang ditandatangani sebagai wujud hubungan kerjasam formal dengan 
penyedia? Seperti apa? √ √ √

Q2.3 Sudah adakah dokumentasi mengenai hubungan teknik dan organisasi? √ √ √
Q2.5 Meliputi apa saja dokumnetasi tersebut? Tugas, tanggung jawab, tujuan? √ √ √
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Q2.4 Bagaimana penanganan terhadap resiko terhadap masalah yang mungkin terjadi dengan 
pihak ketiga? √ √ √
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Q2.6 Bagaimana pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga dilakukan? √ √ √
Q2.7 Sudah adakah dokumentasi terhadap kinerja pihak ketiga? √ √ √

DS2.4 Pengawasan terhadap performansi penyedia Responsible by

Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS2

Responsible byDS2.1 Indentifikasi dari semua hubungan dengan penyedia

DS2.2 Manajemen hubungan dengan penyedia Responsible by

FRM CO-QST

DS2.3 Manajemen resiko penyedia Responsible by
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Q3.2 Bagaimana perencanaan disusun dalam menentukan performansi dan kapastias sistem?
√

Q3.3 Apakah dilakukan pratinjau terhadap perencanaan performasi dan kapastias untuk 
menyesuaikan biaya dan dukungan TI? √

Q3.4 Apabila terjadi penurunan kapasitas sistem, langkah penyelesaian apa yang diambil?
√
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Q3.8 Apakah dilakukan peninjauan ulang terhadap kinerja hardware yang tersedia? √
Q3.9 Bagaimana dukungan fasilitas yang tersedia? Apakah cukup mendukung? √

Q3.10 Apakah fasilitas yang tersedia memungkinkan aplikasi untuk diakses secara intranet 
maupun internet? √

Q3.11 Apakah aplikasi memiliki kecepatan akses yang cukup cepat? √
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Q3.5 Apakah digunakan tools tertentu dalam membantu memodelkan/memprediksi kebutuhan, 
kinerja dan kehandalan konfigurasi pada masa yang akan datang? √

Q3.6 Kalau ada, tools seperti apakah yang digunakan? √

Q3.7 Apakah dilakukan update terhadap sumberdaya berupa fasilitas dan aplikasi sesuai 
kebutuhan dan perkembangan teknologi? √

Q3.12 Apakah terdapat fasilitas yang memungkinkan user untuk dapat melakukan pelaporan 
terhadap kinerja aplikasi kepada pihak pengelola? √

DS3.3 Tampilan dan kapasitas masa mendatang Responsible by

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS3

Responsible byDS3.1 Perencanaan tampilan dan kapasitas

DS3.2 Tampilan dan kapasitas saat ini Responsible by
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Q3.13 Apakah terdapat sumberdaya yang tersedia untuk setiap kebutuhan operasional sistem e-
learning? √
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Q3.1 Apakah sudah ada dokumentasi terhadap pengawasan dan pelaporan dari kinerja yang 
dihasilkan dalam penerapan sistem e-learning? √

Q3.14 Sudah adakah dokumentasi mengenai fasilitas yang mendukung sistem e-learning? √

Q3.15 Sudah adakah dokumentasi mengenai kinerja hardware yang digunakan dalam mendukung 
sistem e-learning? √

DS3.4 Sumber daya yang tersedia Responsible by

DS3.5 Pengawasan dan pelaporan Responsible by
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Q4.1 Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap kinerja sistem e-learning? √ √

Q4.2 Bagaimana kerangka kerja disusun untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan 
terus menrus? √ √

Q4.3 Apakah kerangka kerja yang dibangun sudah mencakup semua item? √ √ √
Q4.4 Seperti apa prinsip backup dan recovery sistem dilakukan? √

Q4.5 Apabila terjadi gangguan aplikasi, file-file data serta kebutuhan hardware, solusi alternatif 
apa yang dilakukan? √ √ √
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Q4.6 Mencakup apa saja rencana kerja? Petunjuk penggunaan, aturan dan tanggung jawab, 
prosedur? √ √ √

Kode Pertanyaan

SM H
O

H
IT

A

H
D

C
A

B
PO

R
M

TM ID
M

C
M

PM C
IO

C
A

R
S

Q4.7 Bagaimana prosedur operasional sumber daya TI yang bersifat kritikal? √ √
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Q4.8 Adakah perubahan prosedur dilaukan secara berkala untuk memastikan rencana 
kesinambungan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis? √ √ √

Q4.9 Bagaimana rencana kerja sistem e-learning dibuat? Apakah sesuai dengan tujuan 
organisasi? √ √

DS4.3 Sumber dayar IT yang kritis Responsible by

DS4.4 Perbaikan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan Responsible by

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS4

Responsible byDS4.1 Kerangkakerja IT yang berkelanjutan

DS4.2 Perencanaan IT yang berkelanjutan Responsible by
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Q4.10 Adakah uji rencana kesinambungan TI dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa 
sistem TI berjalan sesuai tujuan organisasi? √
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Q4.11 Adakah sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur dan peran serta 
tanggung jawab? √ √
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Q4.12 Apakah ada pertemuan tertentu untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI? √ √ √
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Q4.13 Sudah adakah kerang kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi alternatif apabila 
terjadi gangguan layanan sistem e-learning? √ √ √

Q4.14 Bagaimana prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplemetasikan? √ √ √ √

Q4.15 Tindakan seperti apa yang diambil untuk memastikan pemulihan sistem setelah terjadi 
permasalahan tertentu? √ √
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Q4.16 Bagaimana pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem/data? √ √

Q4.17 Adakah pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan secara 
periodik? √ √

DS4.9 Penyimpanan cadangan dari offsite Responsible by

DS4.6 Pelatihan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan Responsible by

DS4.7 Distribusi dari perencanaan IT yang berkelanjutan Responsible by

DS4.8 Pemulihan dan kelanjutan dari pelayanan IT Responsible by

DS4.5 Percobaan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan Responsible by
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Q4.18 Apabila terdapat solusi alternatif, apakah dilakukan pelatihan terhadap individu tertentu 
untuk mengmplementasikannya? √

Q4.19 Sudah adakah dokumentasi mengenai solusi jika terjadi gangguan layanan sistem e-
learning dan prosedur yang berkaitan? √

DS4.10 Pratinjau pasca-kelanjutan Responsible by
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Q5.1 Bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap keamanan data dan fasilitas fisik 
sebagai sumberdaya sistem e-learning? √ √ √

Q5.2 Apakah ada pengawasan terhadap pengguna internal sistem? √
Q5.3 Adakah proses otentikiasi untuk mengaktifkan identitas pengguna? √ √

Q5.4 Adakah konfirmasi terhadap hak askes pengguna, sesuai dengan persyaratan pengguna? √ √
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Q5.5 Sudah adakah definisi tertulis mengenai penyebab gangguan layanan sistem e-learning, 
dan langkah antisipasinya? √ √
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Q5.6 Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pengguna?
√ √

Q5.7 Apakah sistem e-learning sudah dilengkapi dengan pendeteksi virus? √ √ √
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Q5.8 Bagaimana prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna? √ √
Q5.15 Apakah terdapat prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user? √ √ √ √

Q5.23 Apakah hak akses yang diberikan kepada user sudah sesuai dengan fungsi pekerjannya? √ √ √ √
Q5.24 Apakah perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap hak akses user? √ √
Q5.25 Apakah perlu prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user? √ √

DS5.3 Manajemen identifikasi Responsible by

DS5.4 Manajemen akun pengguna Responsible by

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS5

Responsible byDS5.1 Manajemen keamanan IT

DS5.2 Perencanaan keamanan IT Responsible by



Q5.27 Sudah adalah dokumentasi mengenai prosedur manajemen hak akses user dan prosedur 
keamanan? √
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Q5.9 Bagaimana indikasi pelanggaran terhadap keamanan sistem e-learning dideteksi? Apakah 
cukup cepat? √

Q5.10 Adakah tinjauan rutin terhadap akun pengguna dan hak-hak terkait? √
Q5.11 Bagaimana prosedur penangan insiden keamanan dilakukan? √
Q5.12 Bagaimana pengujian dan pemantauan pelaksanaan keamanan TI dilakukan? √

Q5.13 Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap insiden yang mungkin terjadi 
mengancam keamanan sistem? √
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Q5.28 Sudah adalah definisi mengenai kecelakaan keamanan yang mungkin terjadi? √ √
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Q5.29 Bagaimana perlindungan terhadap keamanan fisik teknologi? √
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Q5.26 Apakah terdapat dokumentasi mengenai fasilitas untuk mengubah password, laporan 
pelanggaran? √
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Q5.16 Apabila terjadi pelanggaran keamanan sistem, apakah tercatat secara berkala, dilaporkan 
dan ditinjau? √ √

Q5.17 Dari dokumentasi terhadap pelanggaran keamana sistem tersebut, apakah selalu 
menghasilkan solusi pemecahannya? √

DS5.9 Pencegahan, deteksi dan koreksi perangkat lunak dari ancaman bahaya Responsible by

DS5.6 Definisi kecelakaan keamanan Responsible by

DS5.7 Perlindungan terhadap keamanan teknologi Responsible by

DS5.8 Manajemen Cryptographic Key Responsible by

DS5.5 Uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan Responsible by



Q5.18 Apakah pihak pengelola sudah memiliki prosedur dalam menangani masalah keamanan 
data atau fasilitas sistem e-learning? √ √

Q5.19 Apakah dilakukan tinjauan ulang jika terjadi gangguan terhadap sistem atau perubahan 
prosedur keamanan? √ √

Q5.20 Apakah dilakukan review secara berkala mengenai prosedur keamanan sistem? √ √
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Q5.21 Adakah teknik tertentu(misal, firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan) 
digunakan untuk mengotorisasi akses dan kontrol informasi ke jaringan? √
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Q5.14 Apakah ada pengelompokan data-data terkait sistem e-learning, berdasarkan tingkat 
sensitifitas data? √

Q5.22 Seperti apa prosedur pertukaran data yang bersifat sensitif? √

DS5.10 Keamanan jaringan Responsible by

DS5.11 Pertukaran data sensitif Responsible by
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Q6.1 Bagaimana prosedur identifikasi cost benefit(biaya yang dilekuarkan dan manfaat yang 
diperoleh? √
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Q6.2 Seperti apa peta alokasi biaya? √
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Q6.3 Bagaimana penggunaan biaya dimodelkan dan direncanakan? √
Q6.4 Adakah dokumentasi terhadap analisa cost benefit? √
Q6.5 Apakah sudah dilakukan analisa secara berkala terhadap cost benefit? √

Kode Pertanyaan

SM H
O

H
IT

A

H
D

C
A

B
PO

R
M

TM ID
M

C
M

PM C
IO

C
A

R
S

Q6.6 Sebarap besarkah biaya yag dikeluarkan secara berkala dalam mendukung berjalannya 
sistem e-learning? √

Q6.7 Sebandingkah biaya tersebut dengan manfaat yang diperoleh? √

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS6

Responsible byDS6.1 Definisi dari layanan-layanan

DS6.2 Akuntansi IT Responsible by

DS6.3 Pemodelan dan pembayaran biaya Responsible by

DS6.4 Biaya perawatan Responsible by
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Q7.1 Bagaimana prosedur dalam melakukan pelatihan terhadap pengguna? √ √

Q7.2 Apakah pelatihan terhadap pengguna dilakukan sesuai program kerja yang telah 
didefiniskan? √ √

Q7.3 Apakah pelatihan penguna  sesuai dengan kebutuhan materi pelatihan? √ √

Q7.4 Adakah pelatihan untuk staff IT dan staff akademik mengenai prosedur pengoperasian 
sistem e-learning? √ √

Q7.5 Adakah modul dalam melakukan pelatihan kepada pengguna maupun staff terkait?
√ √

Q7.6 Apabila terjadi perubahan sistem kerja, apakah ada pelatihan dan sosialisasi kepada 
pengguna dan staff terkait? √ √

Q7.7 Adakah dukungan biaya, sumber daya dan fasilitas dalam melakukan pendidikan dan 
pelatihan? √ √
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Q7.8 Apakah ada pengaruh besar setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan? √ √
Q7.9 Apakah ada pelatihan mengenai keamanan sistem? √ √
Q7.10 Adakah pelatihan bagaimana menangani kegagalan sistem? √ √

Q7.11 Apakah ada keterlibatan pengguna atau staff terkait dari unit lain dalam melakukan 
penyusunan kurikulum pelatihan? √ √
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Q7.12 Apakah materi pelatihan sudah sesuai dengan pengerjaan tugas kerha dimasing-masing 
unit kerja yang mengikuti pelatihan? √ √

Q7.13 Adakah dokumentasi mengenai pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan 
pelatihan? √

DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima Responsible by

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS7

Responsible byDS7.1 Indentifikasi kebutuhan untuk mendidik dan melatih pengguna

DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan pendidikan Responsible by
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Q8.1 Apakah terdapat media komunikasi untuk menampung pertanyaan atau keluhan yang 
diajukan pengguna? √

Q8.2 Adakah individu yang bertugas memantau meja pelayanan? √
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Q8.3 Adakah klasifikasi insiden tertentu berdasarka prioritas? √

Q8.4 Adakah prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan 
pengguna? √ √ √ √
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Q8.5 Adakah kerjasama dengan pihak manajemen lain dalam melayani masukan pengguna?
√

Q8.6 Bagaimana analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user? √ √ √ √

Q8.7 Apakah dilakukan analisa secara berkala terhadap permasalahan yang mungkin diajukan 
oleh pengguna? √

Q8.8 Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki? √
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Q8.9 Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, bagaimana respon diberikan oleh pihak 
pengelola? √ √ √ √

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS8

Responsible byDS8.1 Meja pelayanan

DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan pengguna Responsible by

DS8.3 Eskalasi Insiden Responsible by

DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden Responsible by
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Q8.10 Apakah dilakukan rekapitulasi dan analisa terhadap permasalahan secara berkala, agar 
tidak terjadi lagi dimasa mendatang? √

Q8.11 Apakah ada laporan yang disusun untuk setiap kegiatan meja pelayanan, sebagai 
pengukuran tingkat pelayanan? √

Q8.12 Apakah setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi? √ √ √ √

Q8.13 Adakah dokumentasi mengenai permasalahan baik berupa pertanyaan atau keluhan dari 
pengguna? √

DS8.5 Pelaporan dan analisa trend Responsible by
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Q9.1 Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki? √ √

Q9.2 Apakah selalu dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi? √ √ √ √
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Q9.3 Apakah ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset 
IT(software, hardware dam fasilitas lain)? √ √

Q9.4 Apakah dilakukan inventarisasi secara lengkap terhadap semua software dan hardware 
yang digunakan? √

Q9.5 Apakah ada pemeliharaan secara khusus terhadap sumberdaya(fasilitas, aplikasi, data) 
yang bersifat kritis? √

Q9.6 Terhadap kesalahan dan permasalahan yang timbul, apakah dilakukan inventarisir, diteliti 
dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien? √

Q9.7 Adakah dokumentasi terhadap permasalahan, kesalahan dalam penerapan sistem e-
learning? √
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Q9.8 Adakah dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem e-learning? √
Q9.9 Adakah dokumentasi terhadap konfigurasi aset IT? √
Q9.10 Apakah dilakukan tinjauan ulang terhadap konfiguarasi TI? √

DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi Responsible by

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS9

Responsible byDS9.1 Konfigurasi Repositori dan baseline

DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari konfigurasi items Responsible by
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Q10.1 Bagaimana analisa masalah dilakukan? √ √ √
Q10.2 Bagaimana masalah yang terjadi diklasifikasikan? √

Q10.3 Adakah individu yang bertanggung jawab untuk menangani setiap malasah yang terjadi? √
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Q10.4 Adakah fasilitas tertentu yang tersedia untuk memungkinkan pelacakan, analisa dan 
menentukan akar permasalahan yang terjadi? √

Q10.5 Adakah laporan secara berkala selama proses penyelesaian? √
Q10.6 Bagaimana pemantauan penyelesaian masalah dilakukan? √
Q10.7 Adakah rekapitulasi terhadap permaslahan yang terjadi? √
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Q10.10 Apakah permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang 
efisien? √ √

Q10.11 Apakah sudah ada prosedur yang formal dalam menangani masalah yang terjadi? √
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Q10.8 Adakah integrasi delakukan dengan manajemen lain untuk memastikan manajemen yang 
efektif dari masalah dan kemungkinan perbaikan? √ √

Q10.9 Apakah analisa dan pemecahan masalah yang terjadi dilakukan secara periodik? √ √ √

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS10

Responsible byDS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah

DS10.2 Pelacakan masalah dan penyelesaiannya Responsible by

DS10.3 Penutupan masalah Responsible by

DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden dan manajemen masalah Responsible by



LAMPIRAN G 

Questions of Detail Control Objective 

G.c Questions of Detail Control Objective DS 11 

 



Kode Pertanyaan

SM H
O

H
IT

A

H
D

C
A

B
PO

R
M

TM ID
M

C
M

PM C
IO

C
A

R
S

Q11.1 Adakah prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data? √ √

Q11.2 Adakah verifikasi bahwa semua data yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan bisnis? √

Q11.3 Adakah peringatan bagi pengguna apabila terdapat kesalahan pengguna dalam melakukan 
input, hapus dan update data? √

Q11.4 Apakah ada batasan pengguna dalam hak akses data, hanya untuk data terkait dengan 
aktifitsanya saja yang diakses? √

Q11.15 Apakah pengguna selalu melakukan input data secara berkala dan konsisten? √

Q11.16 Apakah dokumen-dokumen akademik selalu dipersiapkan dan diinput oleh dosen secara 
berkala? √
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Q11.5 Apakah ada validasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh sistem e-learning oleh pihak 
berwenang? √

Q11.6 Apakah ada evaluasi secara berkala mengenai kemampuan sistem dalam menghasilkan 
informasi yang akurat? √

Q11.7 Apakah back-up data pengguna dilakukan secara lengkap? √ √

Q11.8 Apakah media penyimpanan yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas 
dan keamanan)? √ √

Kode Pertanyaan
SM H

O

H
IT

A

H
D

C
A

B
PO

R
M

TM ID
M

C
M

PM C
IO

C
A

R
S

Q11.9 Adakah petugas yang bertanggung jawab mengelola data library(koleksi data)? √

Q11.10 Apakah letak server back up data dan database/aplikasi lain berada dalam satu gedung? √ √

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS11

Responsible byDS11.1 Kebutuhan bisnis untuk manajemen data

DS11.2 Prosedur penyimpanan data, retensi, dan pengarsipan Responsible by

DS11.3 Manjemen sistem media pustaka data Responsible by



Q11.11 Adakah prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, backup data dan revovery, dan 
apakah sudah diterapkan? √ √
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Q11.12 Apakah cukup tersedia petunjuk bagi pengguna untuk mengoperasikan sistem e-learning? √

Q11.13 Apakah fasilitas menu sistem e-learning cukup lengkap, disertai peringatan apabila 
pengguna melakukan kesalahan dalam mengakses? √

Q11.14 Adakah konfirmasi terhadap kebenarana data sebelum data yang diinputkan disimpan ke 
dalam sistem? √
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Q11.17 Bagaimana pendeteksian, pelaporan dan perbaikan dilakukan terhadap kesalahan 
pengelolaan data? √

Q11.18 Adakah pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengontrolan akurasi, kelengkapan dan 
keabsahan data akademik? √

Q11.19 Apakah pusat pengelolaan data melakukan validasi pemrosesan data, otentikasi, dan 
penyuntingan data? √
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Q11.20 Adakah perlindungan yang memadai terhadap informasi yang sensitif selama 
berlangsungnya kases tanpa ijin, modifikasi dan kesalahan pengiriman data? √

Q11.21 Apakah ada pencegahan akses terhadap informasi yang sensitif dari perangkat lain saat 
ada akses penggunaan dari pengguna lain? √

Q11.22 Apakah dilakukan pemeriksaan secara periodik terhadap keamanan akses fisik dan file 
data dan item lainnya? √

Q11.23 Adakah pemeriksaan terhadap otentifikasi dan integritas informasi dari luar organisasi, 
sebelum dilakukan tindakan kritis? √

Q11.24 Apakah sudah ada dokumentasi mengenai penglolaan data? √

DS11.6 Prosedur keamanan untuk penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan keluaran data.
Responsible by

DS11.4 Prosedur perlindungan data saat ada transfer data atau hardware Responsible by

DS11.5 Prosedur backup data, pemulihan sistem, aplikasi, data dan dokumentasi. Responsible by
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Q12.3 Bagaimana prosedur penentuan lokasi untuk menyimpan fasilitas? √
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Q12.1 Bagaimana pengendalian dilakukan tergadap askes failitas IT? √
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Q12.2 Adakah hak tertentu yang diberikan kepada individu tertentu untuk mengakses lokasi?
√

Kode Pertanyaan

SM H
O

H
IT

A

H
D

C
A

B
PO

R
M

TM ID
M

C
M

PM C
IO

C
A

R
S

Q12.4 Apakah lokasi dimana fasilitas IT berada cukup aman? √
Q12.5 Adakah peralatan pelindung keamanan fisik lainnya? √
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Q12.6 Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keamanan fisik fasilitas? √
Q12.7 Adakah dokumentasi terhadap fasilitas fisik IT? √

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS12

Responsible byDS12.1 Pemilihan lokasi dan tata letak

DS12.2 Ukuran keamanan secara fisik Responsible by

DS12.3 Akses terhadap sumber daya berupa fisik Responsible by

DS12.4 Perlindungan terhadap ancaman lingkungan Responsible by

DS12.5 Manajemen fisik fasilitas Responsible by
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Q13.1 Bagaimana prosedur operasi dijalankan? √
Q13.2 Apakah setiap staff terkait mengetahui prosedur operasi tersebut? √
Q13.8 Apakah ada dokumentasi terhadap proses pengelolaan operasi? √
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Q13.3 Bagaimana penjadwalan kerja disusun? √
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Q13.4 Apakah ada pengawasan terhadap infrastruktur IT? √

Q13.5 Apabila terjadi permsalahan terhadap infrastruktur IT, bagaimana penyelesaiannya?
√
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Q13.6 Apakah terdapat tools yang digunakan dalam melindungi dokumen sensitif? √
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Q13.7 Bagaimana pemeliharaan perangkat keras dilakukan? √

FRM CO-QST
Questions of Detail Control Objective
Doc ID : QST-DS13

Responsible byDS13.1 Prosedur dan intruksi operasi

DS13.2 Penjadwalan kinerja Responsible by

DS13.3 Pengawasan infrastruktur IT Responsible by

DS13.4 Prosedur perlindungan dokumen sensitif dan perangkat keluaran Responsible by

DS13.5 Prosedur pemeliharaan perangkat keras Responsible by
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FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 
Doc ID : REV-DS1   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS1.1 Manajemen kerangka kerja tingkat 
layanan 

SM 

Dalam manajemen kerangka kerja tingkat layanan, sudah terdapat 
pengendalian proses kerjanya meski masih bersifat informal. Dimana 
pengawasan masih dalam proses pengendalian tersebut dilakukan oleh unit 
terkait atau head operations. Namun belum terdapat dokumentasi, dan 
bersifat informal.  

HITA Belum terdapat dokumentasi secara lengkap dan terperinci, serta bersifat 
formal. 

HD 

Dalam manajemen kerangka kerja tingkat layanan, sudah terdapat 
pengendalian proses kerjanya meski masih bersifat informal. Dimana 
pengawasan masih dalam proses pengendalian tersebut dan dilakukan oleh 
unit terkait atau head operations. Namun belum terdapat dokumentasi, dan 
bersifat informal.  

Auditor 

Sudah ada definisi dari manajemen kerangka kerja, meski bersifat 
infromal. Dan sudah terdapat pengendalian kerja dari manajemen tersebut. 
Termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap kerangka kerja 
tingkat layanan. Dokumentasi dari kerangka kerja tingkat layanan masih 
bersifat informal, dan belum terperinci. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS1.2 Definisi dari layanan-layanan yang 
ada SM Definisi dari sejumlah layanan yang ada belum ada. Semua masih bersifat 

informal. Dan belum terdapat katalog pelayanan. 



Auditor 
Belum ada definisi resmi maupun katalog dari sejumlah layanan-layanan 
yang tersedia, yang akan membantu staff mapun pengguna dalam 
pengoperasian sistem. Hal-hal tersebut masih bersifat infromal. 

 Maturity Score 1  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS1.3 Prosedur atau persetujuan tingkat 
layanan 

SM Tidak semua prosedur dan kerangka kerja mencakup semua struktur 
organisasi. 

Auditor 
Prosedur yang dibuat dan kerangka kerja yang disusun masih belum 
mencakup semua struktur organisasi. Sehingga beberapa hal tidak 
memiliki standar dalam melakukan pelayanan. 

 Maturity Score 1  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS1.4 Prosedur atau persetujuan tingkat 
operasi 

SM 

Dalam mendukung kebutuhan tingkat layanan, dilakukan dengan 
pelayanan langsung. Dimana tidak ada keterlibatan secara khusus dari user 
untuk mementukan tingkat layanan. Sehingga belum ada definisi tanggung 
jawab user dengan pasti. 

Auditor 

Pengguna tidak terlibat dalam menentukan peresetujuan tingkat operasi, 
dalam hubungannya menetukan tingkat layanan. Hal ini menyebabkan 
tidak ada kejelasan tanggung jawab pengguna, sehingga masih bersifat 
infromal. 

 Maturity Score  1 
 
 
 
 
 

  



Detail Control Objective Responsible by Description 

DS1.5 Pengawasan dan pelaporan dari 
pencapaian tingkat pelayanan 

SM 
Ada pengawasan secara tidak langsung, dimana pengawasan masih 
bersifat incidental. Pratinjau terhadap pencapaian tingkat layanan sudah 
dilakukan, meski tidak berkala. 

HO 
Ada pengawasan secara tidak langsung, dimana pengawasan masih 
bersifat incidental. Pratinjau terhadap pencapaian tingkat layanan sudah 
dilakukan, meski tidak berkala. 

Auditor 

Pengawasan dan pelaporan dalam memantu pencapaian tingkat layanan 
kepada pengguna masih bersifat incidental, dan tidak berkala, maksudnya, 
apabila terdapat masalah atau kejadian akan langsung ditangani dan 
dikomunikasikan kepada uint terkait maupun kepala operasi. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS1.6 Pratinjau dari prosedur/ persetujuan 
dari tingkat pelayanan dan kontrak 

HO 
Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan oleh uint terkait. 
Sehingga apabila terdapat masukan dari pengguna akan langsung dapat 
ditanggapi. 

HITA Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan tergantung regulasi dari 
sistem yang berjalan. 

HD 
Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan oleh uint terkait. 
Sehingga apabila terdapat masukan dari pengguna akan langsung dapat 
ditanggapi. 

Auditor 

Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan tergantung regulasi dari 
sistem, oleh unit terkait, dan dengan penganganan secara langsung, yang 
berarti tidak ada pratinjau yang dilakukan secara berkala. Hal ini, 
dimaksudkan, jika ada masukan pasca peninjauan, akan langsung bisa 
ditanggapi. 

 Maturity Score  2 
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LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS2 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 
Doc ID : REV-DS2   
   
Detail Control Objective Responsible 

by Description 

DS2.1 Indentifikasi dari semua hubungan 
dengan penyedia 

HO 

Dalam melalukan identifikasi terhadap semua hubungan degan penyrdia 
tidak dilakukan secara khsusus.  Hal ini dikarenakan sistem dikembangkan 
oleh PKSI, pengembang sistem yang berada di bawah rumah tangga 
universitas. 

HITA Identifikasi diklasifikasikan berdasar developer atau produsen konten. Dev 
oleh PKSI, produsen konten oleh dosen. 

HD 

Dalam melalukan identifikasi terhadap semua hubungan degan peneydia 
tidak dilakukan secara khsusus.  Hal ini dikarenakan sistem dikembangkan 
oleh PKSI, pengembang sistem yang berada di bawah rumah tangga 
universitas. 

Auditor 

Tidak ada identifikasi kebutuhan khusus berkenaan dengan hubungan 
dengan pihak penyedia, hal ini dikarenakan pihak penyedia merupakan 
pengembang yang berada dibawah rumah tangga universitas, yaitu UPT 
PKSI, masih merupakan identifikasi secara umum, termasuk juga 
produsen konten sistem yang berasal dari dosen. 

 Maturity Score 1 

   
Detail Control Objective Responsible 

by Description 

DS2.2 Manajemen hubungan dengan penyedia HO 

Terdapat kontrak yang ditandatangi sebagai wujud hubungan kerjasama 
formal antara pihak fakultas sebagai penyedia dan PKSI sebagai 
pengembang sistem. Meski belum terdapat dokumentasi dari segi teknik 
maupun organisasi. 



HITA 
Tidak ada kontrak yang ditandatangi sebagai wujud hubungan kerjasama. 
Dan juga tidak ada dokumentasi mengenai hubungan teknik maupun 
organisasi. 

HD 

Terdapat kontrak yang ditandatangi sebagai wujud hubunga kerjasama 
formal antara pihak fakultas ebagai penyedia dan PKSI sebagai 
pengembang sistem. Meski belum terdapat dokumentasi dari segi teknik 
maupun organisasi. 

Auditor 

Ada ketimpangan yang terjadi, dimana kepala admisitrasi IT mengatakan 
tidak ada kontrak yang ditandatangani sebagai wujud hubungan kerjasama 
antara piohak pengembang dan pihak penyedia layanan, dalam hal ini 
Fakutas Sains dan Teknologi, sebaliknya kepala operasi mengatakan ada 
kontrak yang ditandatangani. Namun secara keseluruhan, tidak ada 
dokumentasi mengenai hubungan dari segi teknik maupun organisasi. 

 Maturity Score 1  

   
Detail Control Objective Responsible 

by Description 

DS2.3 Manajemen resiko penyedia 

HO 
Belum terdapat mekanisme resmi dalam manajemen penangan resiko yang 
mungkin terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga. Berkenaan dengan 
hal tersebut, akan diidentifikasi dan dibicarakan secara langsung. 

HITA 
Resiko yang mungkin terjadi adalah kehilangan data atau sistem yang 
gagal fungsi. Hal ini ditangani oleh pihak pengembang dengan melakukan 
back up sistem secara reguler satu minggu sekali. 

HD 
Belum terdapat mekanisme resmi dalam manajemen penangan resiko yang 
mungkin terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga. Berkenaan dengan 
hal tersebut, akan diidentifikasi dan dibicarakan secara langsung. 



Auditor 

Tidak ada prosedur yang dijalankan dalam menangani resiko yang 
mungkin terjadi berkenaan dengan hubungan antara penyedia dan 
pengembang. Resiko yang mungkin terjadi hanyalah kehilangan data atau 
kegagalan sistem, hal ini diatasi dengan back-up sistem secara reguler. 
Masalah lain yang mungkin terjadi akan dikomunkasikan dan ditangani 
secara langsung. 

 Maturity Score  1 

   
Detail Control Objective Responsible 

by Description 

DS2.4 Pengawasan terhadap performansi 
penyedia 

HO 

Pengawasan dilakukan dengan melihat melalui hasil akhir kinerja. 
Evaluasi presentasi kinerja. Pengawasan secara khusus belum ada. Dan 
belum ada dokumentasi mengenai hal tersebut. Namun untuk pengawasan 
kinerja sudah terdapat dokumentasi meski belum terperinci. 

HITA 
Tidak ada pengawasan yang secara prosedural dilakukan. Pengawasan 
dilakukan dengan komunikasi secara langsung, dan bersifa informal. Juga 
tidak terdapat dokumentasi mengenai hal tersebut. 

HD 

Pengawasan dilakukan dengan melihat melalui hasil akhir kinerja. 
Evaluasi presentasi kinerja. Pengawasan secara khusus belum ada. Dan 
belum ada dokumentasi mengenai hal tersebut. Namun untuk pengawasan 
kinerja sudah terdapat dokumentasi meski belum terperinci. 

Auditor 

Pengawasan secara prosedural belum dilakukan, pengawasan dilakukan 
dengan melihat hasil akhir dan prosentase kinerja, dan komunikasi secara 
langsung. Belum terdapat dokumentasi secara menyeluruh mengenai 
pengawasan tersebut, namun pengawasan kinerja sudah terdapat 
dokumentasi meski belum terperinci. 

 Maturity Score  2 
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LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS3 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas 
Doc ID : REV-DS3   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS3.1 Perencanaan tampilan dan kapasitas 

HO 

Ada perencanaan dalam menghasilkan tampilan dan kapastitas sistem, 
meski belum terdapat dokumentasi terhadap pengawasan dan pelaporan 
dari kinerja sistem. Dalam menghadapi kegagalan sistem yang mungkin 
terjadi, akan langsung ditangani oleh unit terkait sebab belum terdapat 
SOP resmi yang dibuat. 

Auditor 

Sudah ada perencanaan terdahulu yang disusun sebelum mengembangkan 
sistem dan kapasitas, termasuk didalamnya tampilan sistem. Meski tidak 
terdokumentasi secara formal, juga termasuk didalamnya dokumentasi 
mengenai pengawasan dan pelaporan kinerja sistem. Belum terdapat SOP 
resmi dalam penganganan masalah yang mungkin terjadi, namun akan 
langsung ditangani langsung oleh unit terkait. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS3.2 Tampilan dan kapasitas saat ini 
HO 

Dilakukan tinjauan ulang terhadap kinerja sistem dan hardware. Dilihat 
dari segi dukungan, sistem secara teknik didukung fasilitas yang memadai, 
sehingga sistem dapat dioperasikan dan diakses dengan cepat. 

Auditor Secara teknik, sistem didukung fasilitas yang memadai, sehingga sistem 
dapat dioperasikan dan diakses dengan cepat. 

 Maturity Score 2  

 

 
 
  



Detail Control Objective Responsible by Description 

DS3.3 Tampilan dan kapasitas masa 
mendatang 

HO 

Update tampilan dan kapasitas sistem masih bersifat incidental, sehingga 
tidak berkala dilakukan. Dalam menetukan atau merencanakan tampilan 
dan kapasitas dimasa mendatang belum ada manajemen khusus. Apabila 
terdapat usulan atau tambahan dari pengguna, maka akan ditanggapi 
sejauh memberikan manfaat pasti bagi sistem.  Termasuk juga belum 
digunakan tools bantu dalam memodelkan kebutuhan sistem dimasa 
mendatang. 

Auditor 

Belum ada manajemen khusus dan tools yang digunakan dalam 
mengupdate tampilan dan kapasitas sistem dimasa mendatang, hal ini 
masih bersifat incidental, sehingga tidak secara berkala dilakukan. Namun 
jika terdapat usulan atau tambahan baik dari pengguna maupun pihak 
tertkait, akan langsung dintanggapi. 

 Maturity Score 1  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS3.4 Sumber daya yang tersedia 

HO 
Sumber daya yang mendukung dan tersedia terbilang baik, meski tidak 
secara khusus untuk sistem e-learning. Sebab sistem merupakan bagian 
dari grand design sistem keseluruhan. 

Auditor 
Sistem e-learning merupakan bagian dari grand design sistem yang akan 
dikembangkan oleh UPT PKSI sehingga sistem e-learning dapat dikatakan 
memiliki dukungan sumber daya dan fasilitas yang baik. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS3.5 Pengawasan dan pelaporan HO 
Tidak ada pengawasan khusus, sehingga juga tidak ada dokumentasi dan 
pelaporan secara khusus dan berkala mengenai tampilan dan kapasitas 
sistem. 



..i

14...i
aa

'dEBbr)

b0

Nclbofr

c.t

(\tk()(Dv)()t-*
NFj4>

l
bI)

(nnq)t1?.vF

+
<q)

€cdti()o
i

a
E

ioE
9

C
g 

E
')

o
u

)
d

rn
G

l 
ct

9
'd

1
4

d

q
*

6
!

Y
E

J,-r 
E

U
'd

B
E

oo o.
D

H
q

'g

:3
:

::6
g

b
0

s
d

r3
6

..; 
d

W
D

ffi

ot
6l

C
\

v)vtr-l

O(-O!c)
Hcaa

a-l

eav)c,

j4(-al

C
4

Ncaa

v)d(nU
)

_
-

':€

a
a

a
\tr

c.)
U

)
lrG

)

hllrq)

o.f,aoa

trC
)

a-v)Fbo.-l
orncoa

caa0)l-(oohI'F=

caaC
)

o)llr+
?OlrC
)

a



LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS4 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS4 Memastikan Layanan yang Berkelanjutan 
Doc ID : REV-DS4   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.1 Kerangkakerja IT yang berkelanjutan 

HO 

Belum terdapat kerangka kerja yang disusun secara terperinci, sehingga 
tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu yang bertanggung 
jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip back up 
data sistem guna tetap memastikan berkelanjutannta sistem, meski tidak 
berkala. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka hanya tinggal dilakukan 
restore data. 

HITA 
Guna memastikan sistem tetap berjalan, terhadap gangguan yang mungkin 
terjadi, dilakukan backup data secara reguler. Gangguan akan langsung 
dibenahi oleh unit atau individu yang bertanggungjawab. 

HD 

Belum terdapat kerangka kerja yang disusun secara terperinci, sehingga 
tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu yang bertanggung 
jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip back up 
data sistem guna tetap memastikan berkelanjutannta sistem, meski tidak 
berkala. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka hanya tinggal dilakukan 
restore data. 

CA 

Belum terdapat kerangka kerja yang disusun secara terperinci, sehingga 
tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu yang bertanggung 
jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip back up 
data sistem guna tetap memastikan berkelanjutannta sistem, meski tidak 
berkala. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka hanya tinggal dilakukan 
restore data. 



Auditor 

Secara keseluruhan, hanya prinsip back-up data saja yang secara 
prosedural dilakukan, hal ini dikarenakan gangguan yang mungkin terjadi 
hanya berkaitan dengan kegagalan sistem dan kehilangan data. 
Penanganan masalah tersebut dilakukan oleh unit terkait, dengan 
merestore data. Kerangka kerja yang lebih terperinci belum disusun. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.2 Perencanaan IT yang berkelanjutan 

HO 

Ada perencanaan IT yang disusun guna menjaga sistem akan terus 
berjalan, meski masih bersifat informal. Perencaan tersebut meliputi 
petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta 
prosedur. 

HD 

Ada perencanaan IT yang disusun guna menjaga sistem akan terus 
berjalan, meski masih bersifat informal. Perencaan tersebut meliputi 
petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta 
prosedur. 

CA 

Ada perencanaan IT yang disusun guna menjaga sistem akan terus 
berjalan, meski masih bersifat informal. Perencaan tersebut meliputi 
petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta 
prosedur. 

Auditor 
Secara informal, perencanaan disusun untuk memastikan bahwa sistem 
akan tetap berjalan. Meliputi petunjuk penggunaan secara umum, aturan 
dan tanggung jawab, serta prosedur. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.3 Sumber dayar IT yang kritis HO Prosedur dalam operasional sumber daya IT yang bersifat kritikal masih 
bersifat informal. 



HITA Tidak ada prosedur resmi yang didefinisikan dalam operasional sumber 
daya IT yang bersifat kritikal. 

Auditor 
Tidak ada definisi dari prosedur secara resmi yang dibuat dalam 
operasional sumber daya IT yang bersifat kritikal, operasional sesuai 
dengan standar yang secara umum diterapkan. 

 Maturity Score 1  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.4 Perbaikan terhadap perencanaan IT 
yang berkelanjutan 

HO 
Ada perubahan prosedur yang dilakukan guna memastikan 
kesinambungan  perencanaan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
meski tidak dilakukan secara berkala. 

HD 
Ada perubahan prosedur yang dilakukan guna memastikan 
kesinambungan  perencanaan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
meski tidak dilakukan secara berkala. 

CA 
Ada perubahan prosedur yang dilakukan guna memastikan 
kesinambungan  perencanaan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
meski tidak dilakukan secara berkala. 

Auditor 
Ada tinjauan untuk melakukan perubahan prosedur untuk menyesuaikan 
kebutuhan bisnis organisasi, agar perencanaan TI dapat tetap 
berkelanjutan, meski tidak dilakukan secara berkala. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.5 Percobaan terhadap perencanaan IT 
yang berkelanjutan HO 

Belum dilakukan uji rencana kesinambungan TI baik itu secara berkala 
maupun yang bersifat incidental untuk memastikan bahwa sistem TI 
berjalan sesuai tujuan organisasi. 



Auditor 
Rencana kesinambungan TI akan langsung diterapkan, karena disusun 
dengan melihat perencanaan sebelumnya, dan perubahan yang dibutuhkan, 
sehingga tidak ada uji coba terdahulu. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.6 Pelatihan terhadap perencanaan IT 
yang berkelanjutan 

HO 
Belum ada sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur 
dan peran serta tanggung jawab. Pelatihan terhadap perencanaan TI yang 
berkelanjutan masih bersifat pelatihan secara umum. 

BPO 
Belum ada sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur 
dan peran serta tanggung jawab. Pelatihan terhadap perencanaan TI yang 
berkelanjutan masih bersifat pelatihan secara umum. 

Auditor 
Pelatihan terhadap perencanaan TI yang berkelanjutan masih bersifat 
umum, misalnya komunikasi secara infromal. Pelatihan juga tidak 
mencakup semua pihak manajemen. 

 Maturity Score 1 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.7 Distribusi dari perencanaan IT yang 
berkelanjutan 

HO 
Ada pertemuan tertentu yang diselenggarakan untuk mendistribusikan 
kesinambungan perencanaan TI, meski bersifat informal. Komunikasi 
langsung. 

HD 
Ada pertemuan tertentu yang diselenggarakan untuk mendistribusikan 
kesinambungan perencanaan TI, meski bersifat informal. Komunikasi 
langsung. 

BPO 
Ada pertemuan tertentu yang diselenggarakan untuk mendistribusikan 
kesinambungan perencanaan TI, meski bersifat informal. Komunikasi 
langsung. 



Auditor 
Komunikasi dalam pertemuan tertentu antar unit terkait yang meski 
bersifat infromal sudah dilakukan sebagai upaya dalam mendistribusikan 
kesinambunag perencanaan IT. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.8 Pemulihan dan kelanjutan dari 
pelyanan IT 

HO 

Belum ada kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi 
apabila terjadi gangguan layanan, namun akan ditangani langsung oleh 
personal yang bertanggung jawab. Prosedur rencana kerja kinerja sistem e-
learning diimplemetasikan sesuai dengan prosedur kinerja. Pemuliah 
sistem dan pelayanan secara umum ditangani oleh unit terkait. 

HD 

Belum ada kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi 
apabila terjadi gangguan layanan, namun akan ditangani langsung oleh 
personal yang bertanggung jawab. Prosedur rencana kerja kinerja sistem e-
learning diimplemetasikan sesuai dengan prosedur kinerja. Pemuliah 
sistem dan pelayanan secara umum ditangani oleh unit terkait. 

HITA Pelayanan IT direncanakan  dengan grand design sistem yang telah dibuat. 
Active directory. Peggunaan  1 akun untuk semua aktifitas sistem. 

CA 

Belum ada kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi 
apabila terjadi gangguan layanan, namun akan ditangani langsung oleh 
personal yang bertanggung jawab. Prosedur rencana kerja kinerja sistem e-
learning diimplemetasikan sesuai dengan prosedur kinerja. Pemuliah 
sistem dan pelayanan secara umum ditangani oleh unit terkait. 



Auditor 

Prosedur pemulihan dan kelanjutan pelayanan IT masih bersifat informal, 
juga beluma ada kerangka kerja akternatif yang disusun, namun gangguan 
yang terjadi akan langsung ditangani oleh unit terkait. Meski telah disusun 
sebuah grand design yang mencakup pelayanan IT yang akan terus 
berkelanjutan, dengan penggunaan sistem active directory, dimana 1 akun 
login dapat untuk penggunaan semua sistem.  

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.9 Penyimpanan cadangan dari offsite 

HO 
Pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem/data belum ada. 
Pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan 
secara periodik juga belum dilakukan. 

HD 
Pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem/data belum ada. 
Pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan 
secara periodik juga belum dilakukan. 

HITA Fasilitas penyimpanan offsite sistem belum ada, tetapi untuk data sudah 
ada. 

Auditor Belum ada fasilitas penyimpanan offsite sistem, namun khusus untuk data 
sudah ada dengan melakukan back-up secara reguler, 1 minggu sekali. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS4.10 Pratinjau pasca-kelanjutan 
HO 

Tidak ada pengawasan dan pelatihan dalam implementasi solusi alternatif 
berkenaan dengan pratinjau pasca kelanjutan sistem. Juga belum ada 
dokumentasi mengenai solusi atau prosedur dalam penanganan masalah. 



  
Auditor 

Pratinjau pasca kelanjutan perencanaan TI belum terdokumentasi, dan juga 
belum dilakukan pengawasan maupun pelatihan solusi alternatif pasca 
penanganan masalah. 

 Maturity Score  2 
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LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS5 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS5 Memastikan Keamanan Sistem 
Doc ID : REV-DS5   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.1 Manajemen keamanan IT 

HO 

Ada pengawasan secara langsung, dan tidak langsung melalui pelaporan 
terhadap manajemen keamanan IT. Untuk hak akses pengguna, hanya 
diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif, dengan melakukan login 
blended sistem dengan SIA. 

HITA Manajemen keamanan pengguna, hanya untuk mahasiswa aktif dan dosen. 

HD 

Ada pengawasan secara langsung, dan tidak langsung melalui pelaporan 
terhadap manajemen keamanan IT. Untuk hak akses pengguna, hanya 
diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif, dengan melakukan login 
blended sistem dengan SIA. 

CA 

Ada pengawasan secara langsung, dan tidak langsung melalui pelaporan 
terhadap manajemen keamanan IT. Untuk hak akses pengguna, hanya 
diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif, dengan melakukan login 
blended sistem dengan SIA. 

CARS 
Pengawasan dan evaluasi terhadap keamanan data dan fasilitas dilakukan 
oleh divisi infrastruktur. Dan jaminan keamanan pengguna langsung dari 
sistem yang berjalan. 

Auditor 

Ada pengawasan langsung terhadap keamanan sistem maupun fasilitas 
yang dilakukan oleh divisi infratsruktur. Keamanan pengguna langsung 
dari sistem, dimana sistem e-learning merupakan bagian dari blended 
sistem akademik, sehingga hak akses login yang diberikan hanya kepada 
mahasiswa aktif. 

 Maturity Score  2 

 
 
  



Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.2 Perencanaan keamanan IT 

HO 
Tidak ada definisi tertulis mengenai perencanaan keamanan IT yang 
meliputi penyebab gangguan layanan sistem e-learning, dan langkah 
antisipasinya. 

CA 
Tidak ada definisi tertulis mengenai perencanaan keamanan IT yang 
meliputi penyebab gangguan layanan sistem e-learning, dan langkah 
antisipasinya. 

Auditor 
Tidak ada definisi perencanaan yang disusun dalam menangani masalah 
yang mungkin terjadi, termasuk langkah penyelesainnya. Gangguan yang 
mungkin terjadi akan langsung ditangani oleh divisi atau unit terkait. 

 Maturity Score  1 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.3 Manajemen identifikasi 

HO 

Tidak ada individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas 
pengguna. Sistem dibuat dengan model blended, sehingga keamanan akun 
pengguna secara keseluruhan terlindungi oleh grand design sistem. 
Termasuk perlindungan dengan penerapan pendeteksi virus. 

HITA Keamana data-data pengguna terjamin dengan dilengkapinya database 
dengan antivirus. 

HD 

Tidak ada individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas 
pengguna. Sistem dibuat dengan model blended, sehingga keamanan akun 
pengguna secara keseluruhan terlindungi oleh grand design sistem. 
Termasuk perlindungan dengan penerapan pendeteksi virus. 

CA 

Tidak ada individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas 
pengguna. Sistem dibuat dengan model blended, sehingga keamanan akun 
pengguna secara keseluruhan terlindungi oleh grand design sistem. 
Termasuk perlindungan dengan penerapan pendeteksi virus. 

CARS Indentifikasi keamana akun pengguna langsung oleh sistem. 



Auditor 

Identifikasi keamanan akun atau data pengguna langsung oleh sistem 
dengan model blended sistem, juga melalui antivirus yang dipasang. Hal 
ini berarti tidak ada individu yang bertanggung jawab secara khusus untuk 
mengidentifikasi masalah yang mungki terjadi. 

 Maturity Score 1 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.4 Manajemen akun pengguna 

HO 

Prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna diperuntukan untuk 
mahasiswa aktif. Pengguna dapat melakuan updata data, akun, dan rubah 
password. Prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user 
sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem, dimana hanya mahasiswa aktif 
yang bisa mengakses. Tidak perlu dilakuan peninjauan ulang terhadap 
akun pengguna. Sudah tedapat dokuemntasi mengenai prosedur hak akses 
pengguna meski masih bersifat informal. 

HITA 
Ada prosedur dalam memberikan dan memutuskan hak akses pengguna, 
meski belum dikompilasikan. Hak akses yang diberikan sudah sesuai 
dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa. 

HD 

Prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna diperuntukan untuk 
mahasiswa aktif. Pengguna dapat melakuan updata data, akun, dan rubah 
password. Prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user 
sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem, dimana hanya mahasiswa aktif 
yang bisa mengakses. Tidak perlu dilakuan peninjauan ulang terhadap 
akun pengguna. Sudah tedapat dokuemntasi mengenai prosedur hak akses 
pengguna meski masih bersifat informal. 



CA 

Prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna diperuntukan untuk 
mahasiswa aktif. Pengguna dapat melakuan updata data, akun, dan rubah 
password. Prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user 
sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem, dimana hanya mahasiswa aktif 
yang bisa mengakses. Tidak perlu dilakuan peninjauan ulang terhadap 
akun pengguna. Sudah tedapat dokuemntasi mengenai prosedur hak akses 
pengguna meski masih bersifat informal. 

CARS Perlu dilakukan tinjauan berkala terhadap hak akses user, yaitu per 
semester. 

Auditor 

Hak akses pengguna hanya diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif 
atau belum lulus. Prosedur pemberian dan pemutusan hak akses sudah ada, 
hanya belum dikompilasikan. Login dilakukan dengan sistem terblended. 
Pengguna dapat melakukan updata data, input atau donwload, juga 
merubah password. Sudah ada dokumentasi mengenai prosedur hak akses 
pengguna meski masih bersifat informal. Dalam peninjauaan ulang, ada 
perbedaan pendapat antara Head Operations yang dalam hal ini juga 
merupakan Head Development, dan Chief Architect dengan individu yang 
bertanggung jawab dalam manajemen akun pengguna (CARS), dimana 
perlu dan tidak dilakukannya peninjauan. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.5 Uji coba, pemantauan dan 
pengawasan keamanan HO 

Belum pernah dilakukan uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan 
secara khusus sebab sistem cukup aman dengan dukungan fasilitas yang 
baik, dan belum pernah terjadi pelanggaran. 



CARS 

Prosedur keamanan yang dilakuakan dengan sistem model blended, satu 
login untuk semua. Pengujian dan pemantauan pelaksanaan keamana IT 
dilakukan sesuai SOP, selaman ini berjalan baik. Kecuali jika ada masalah 
akan langsung ditangani. Juga ada individu yang bertanggung jawab 
terhadap insiden yang mungkin terjadi. 

Auditor 

Pengujian dan pemantauan pelaksanaan keamanan IT dilakukan sesuai 
SOP, meski belum pernah dilakukan uji coba, pemantauan dan 
pengawasan keamanan secara umum sebab sistem cukup aman dengan 
dukungan fasilitas yang baik, dan belum pernah terjadi pelanggaran. 
Terhadap kemungkinana masalah yang mungkin terjadi, akan ditangani 
langsung oleh unit terkait. 

 Maturity Score 2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.6 Definisi kecelakaan keamanan 

HO Tidak ada definisi mengenai kecelakaan keamanan yang mungkin terjadi. 
Kecelakaan yang terjadi, saat itu juga akan ditangani oleh unit terkait. 

CA Tidak ada definisi mengenai kecelakaan keamanan yang mungkin terjadi. 
Kecelakaan yang terjadi, saat itu juga akan ditangani oleh unit terkait. 

Auditor Kecelakaan atau gangguan yang terjadi akan langsung ditangani. Sehingga 
tidak diperlukan definisi tertulis mengenai kecelakaan keamanan tertentu. 

 Maturity Score  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.7 Perlindungan terhadap keamanan 
teknologi 

HO Perlindungan cukup baik diberlakukan terhadap keamanan fisik teknologi 
yang diletakan dalam gedung yang layak fungsi. 

Auditor Keamanan teknologi pendukung secara fisik sebagai sumber daya 
terjamin, sebab berada dalam satu gedung yang baik. 

 Maturity Score  3 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.8 Manajemen Cryptographic Key 
HO Terdapat dokumentasi mengenai fasilitas untuk mengubah password dan 

laporan pelanggaran terhadap hak akses akun pengguna. 

Auditor Ada fasilitas mengenai manajemen Cryptographic Key, dalam hal ini 
perubahan passwod pengguna. 

 Maturity Score  1 

     
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.9 Pencegahan, deteksi dan koreksi 
perangkat lunak dari ancaman bahaya 

HO 

Ada antivirus yang dipasang untuk semua sistem. Pelanggaran keamanan 
sistem, tidak dicatat secara berkala, dilaporkan dan ditinjau. Sejauh ini 
belum ada pelanggaran berarti, masalah yang terjadi akan langsung 
ditangani oleh unit terkait. Dikarenakan belum tedapat prosedur resmi, 
sehingga penanganan masih bersifat incidental. Termasuk juga review 
mengenai prosedur dilakukan by incident. 

CARS 

Pelanggaran terhadap sistem diklasifikasikan menurut urgensinya, dan 
akan ditangani langsung jika memungkinkan. Laporan belum dilakukam 
secara berkala. Prosedur pengananan masalaha masih bersifat informal. 
Tinjaun ulang keamanan dilakukan jika ada insiden, begitu juga dengan 
review prosedur. 



Auditor 

Pencegahan ancaman bahaya perangkat lunak dengan penerapan antivirus. 
Dan terhadap pelanggaran yang terjadi akan langsung ditangani. Sebab 
prosedur penanganan masalah, tinjauan kemanan, dan review masih 
bersifat informal. 

 Maturity Score 2 
 
 
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.10 Keamanan jaringan 
CARS Jaminan keamanan jaringan dengan menerapkan firewall, peralatan 

keamanan, segmentasi jaringan. 

Auditor Keamanan jaringan terjamin dengan dipasang firewall, peralatan keamana 
lain, dan segmentasi jaringan. 

 Maturity Score 2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS5.11 Pertukaran data sensitif 

HO 
Tidak ada pengelompokan data-data sensitif terkait sistem e-learning. 
Masih secara umum. Prosedur pertukaran data dilakukan dengan login 
sistem dan melakukan upload-download. 

Auditor 
Pertukarana data masih dilakukan secara umum, sesuai dengan fungsi 
bisnis sistem, yaitu dengan login, upload dan donwload data. Data-data 
masih bersifat umum dan tidak sensitif. 

 Maturity Score  1 
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LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS6 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya 
Doc ID : REV-DS6   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS6.1 Definisi dari layanan-layanan 

HITA 
Identifikasi dan definisi cost benefit desesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran. Dari tradisional menjadi virtual.  Menghemat biaya, waktu, 
ruang, sumber daya dan memaksimalkan tranfer knowledge. 

Auditor 
Sudah ada definisi dan identifikasi dilakukan terhadap cost benefit, 
mengacu pada tujuan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar biaya yang 
dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang akan didapat. 

 Maturity Score  3 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS6.2 Akuntansi IT 
HITA Belum ada perhitungan akuntansi peta laokasi biaya. Tapi developer 

memiliki dana untuk penggunaan. 

Auditor Peta alokasi biaya belum disusun secara terperinci, meski pengembang 
memiliki biaya dan untuk penggunaan sistem secara reguler. 

 Maturity Score 1 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS6.3 Pemodelan dan pembayaran biaya HITA 
Belum ada permodelan biaya yang direncanakan untuk operasional 
layanan. Belum ada dokumentasi terhadap analisa cost benefit. Meski 
analisa sudah dilakukan dan belum secara berkala. 



Auditor 
Biaya yang akan digunakan dalam operasional layanan belum dimodelkan, 
dan belum didokumentasikan. Namun analisa kebutuhan biaya sudah 
dilakukan, meski belum berkala. 

 Maturity Score  1 

    
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS6.4 Biaya perawatan 

HITA 

Biaya yang dikeluarkan hanya untuk sekali pengunaan yaitu pada awal 
pengembangan. Untuk perawatan sistem belum ada. Sehingga tidak ada 
biaya yang dikeluarkan secara berkala oleh karena sistem dikembangkan 
sendiri. Biaya pengembanga awal dirasa sebanding dengan manfaat yang 
diperoleh. Meski relatif kecil, karena untuk kalangan sendiri. User free 
dalam penggunaannya. 

Auditor 

Tidak ada biaya perawatan yang dikeluarkan secara berkala, biaya yang 
dikeluarkan hanya pada awal pengembangan sistem. Hal ini dikarenakan 
sistem dikembangakan sendiri, sehinggan biaya yang dikeluarkan dirasa 
sebanding dengan manfaat yang didapat, meski tidak besar. Sebab 
pengguna, gratis dalam penggunaannya. 

 Maturity Score  1 
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LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS7 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna 
Doc ID : REV-DS7   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS7.1 Indentifikasi kebutuhan untuk 
mendidik dan melatih pengguna 

BPO Prosedur dalam melakukan pelatihan masih secara umum. Identifikasi 
biaya pelatihan oleh pusat. 

TM 

Pelatihan dilakukan secara umum, wajib untuk semua mahasiwa baru, 
melalui pelatihan ICT. Pelatihan sesuai dengan modul yang dibuat, 
pelatihan microsoft, dan inernet. Pelatihan terhadap staff hanya jika ada 
permintaan. Sosialisai terhadap perubahan sistem dilakuakn dengan surat 
terhadap pihak penyedia layanan, dalam hal ini fakultas, dan pendidikan 
secara informal jika diperlukan. Anggaran pelatihan dalam anggaran 
rumah tangga universitas. 

Auditor 

Pelatihan yang dilakukan adalah sesuai dengan program universitas, 
dimana setiap mahasiswa baru wajib mengikuti pelatihan ICT, meliputi 
pelatihan microsoft dan internet. Tidak ada pelatihan untuk staff tertentu, 
kecuali ada permintaan. Anggaran yang digunakan untuk pelatihan masuk 
dalam rumah tangga universitas. 

 Maturity Score 3  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan 
pendidikan BPO 

Ada pengaruh setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan terhadap 
pengguna. Tidak ada keterlibatan pihak lain dalam menyusunan kurikulum 
pelatihan. 



TM 

Ada pengaruh besar setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan, 
mahasiswa baru lebih familiar dalam pemanfaatan dan pengoperasian 
sistem. Tidak ada pelatihan mengenai keamanan sistem. Pelatihan 
menangani kegagalan sistem ditangani langsung oleh unit di PKSI. 
Penyusunan kurikulum pelatihan dilakukan oleh pihak PKSI. 

Auditor 

Pelatihan yang disampaikan memberikan pengaruh yang cukup, dimana 
mahasiswa menjadi lebih familiar dengan penggunaan microsoft dan 
internet sebagai sarana-sarana yang mendukung perkulaiahan ,termasuk 
didalamnya, sistem e-learning. Penyusunan kurikulum pelatihan dilakukan 
oleh pihak PKSI, tanpa campur tangan pihak lain. 

 Maturity Score  3 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima 

BPO Materi pelatihan sudah sesuai. Sudah ada dokumentasi mengenai 
pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan pelatihan 

TM 

Materi pelatihan sudah sesuai dengan pengerjaan tugas kerja dimasing-
masing unit kerja yang mengikuti pelatihan.Sudah ada dokumentasi 
mengenai pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan pelatihan. 
Mulai tahun 2011, sudah tersistem 

Auditor 
Materi yang diberikan sudah sesuai, juga sudah ada dokumentasi 
pelatihan, baik itu materi maupun palaksanaannya. Dimulai sejak tahun 
2011, secara tersistem. 

 Maturity Score  3 
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LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS8 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS8 Manajemen Meja Layanan dan Insiden 
Doc ID : REV-DS8   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS8.1 Meja pelayanan 

IDM 
Media komunikasi untuk menampung pertanyaan atau keluhan yang diajukan 
pengguna melalui e-mail PKSI atau via telepon. Ada individu yang bertugas 
memantau meja pelayanan. Tergantung siapa yang menerima keluhan. 

Auditor 

Ada meja pelayanan yang tersedia sebagai media komunikasi untuk 
menampung pertanyaan maupun keluhan yang bisa diajukan melalui e-mail 
atau via tetelpon langsung ke PKSI. Juga sudah ada individu yang bertanggug 
jawab memantau. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan 
pengguna 

HO 
Prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau 
permintaan pengguna masih bersifat informal. Masalah akan ditangani 
langsung. 

HD 
Prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau 
permintaan pengguna masih bersifat informal. Masalah akan ditangani 
langsung. 

CA 
Prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau 
permintaan pengguna masih bersifat informal. Masalah akan ditangani 
langsung. 

IDM 
Klasifikasi insiden berdasarka prioritas, seberapa pentingnya masalah yang 
terjadi.Penyelesaian masalah tidak melalui prosedur tertulis, akan ditangani 
langsung. 



Auditor 
Pertanyaan atau keluhan akan diklasifikasn berdasar prioritas, dan akan 
ditangani langsung oleh unit terkait, meski tidak ada prosedur tertulis secara 
resmi. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS8.3 Eskalasi Insiden 

HO 
Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan 
secara langsung. Masalah urgent atau tidak akan ditangani langsung oleh unit 
terkait. 

HD 
Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan 
secara langsung. Masalah urgent atau tidak akan ditangani langsung oleh unit 
terkait. 

CA 
Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan 
secara langsung. Masalah urgent atau tidak akan ditangani langsung oleh unit 
terkait. 

IDM 

Ada kerjasama dengan pihak manajemen lain dalam melayani masukan 
pengguna terkait server. Namun secara umum ditangani oleh PKSI. Analisa 
terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan secara langsung, 
dan ditangani secara langsung pula. Analisa secara berkala terhadap 
permasalahan yang mungkin diajukan oleh pengguna dilakukan sesuai event 
yang akan terjadi. Juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap aset IT yang 
dimiliki, tapi sesuai dengan masalah yang terjadi 

Auditor 

Dilakukan kerjasama dengan pihak manajemen lain utamanya terkait server. 
Selebihnya, analisa dan penanganan masalah akan dipecahkan secara 
langsung oleh unit terkait. Pemeriksaan aset TI dan permaslahan yang 
mungkin terjadi dilakukan secara berkala sesuai dengan event yang akan 
terjadi. 

 Maturity Score  3 



   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden 

HO Respon diberikan oleh pihak pengeloloa dengan baik karena ditangani secara 
langsung. 

HD Respon diberikan oleh pihak pengeloloa dengan baik karena ditangani secara 
langsung. 

CA Respon diberikan oleh pihak pengeloloa dengan baik karena ditangani secara 
langsung. 

IDM 
Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, respon diberikan oleh pihak 
pengelola secara baik, sebab masalah yang terjadi akan ditangani langsung 
jika memungkinkan. 

Auditor Masalah ditutup dengan segera, sebab masalah yang terjadi langsung 
ditangani oleh unit terkait. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS8.5 Pelaporan dan analisa trend 

HO Setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi 
langsung. 

HD Setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi 
langsung. 

CA Setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi 
langsung. 
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FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS9 Mengelola Konfigurasi 
Doc ID : REV-DS9   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS9.1 Konfigurasi, Repositori dan baseline 

HO 

Pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki dilakukan by incident. Misal 
terjadi crash, apaah HD penuh. Sistem menggunakan database resmi dari 
oracle. Aplikasi web dikembangkan sendiri oleh pengembang dibawah 
rumah tangga universitas. 

HD 

Pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki dilakukan by incident. Misal 
terjadi crash, apaah HD penuh. Sistem menggunakan database resmi dari 
oracle. Aplikasi web dikembangkan sendiri oleh pengembang dibawah 
rumah tangga universitas. 

CA 

Pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki dilakukan by incident. Misal 
terjadi crash, apaah HD penuh. Sistem menggunakan database resmi dari 
oracle. Aplikasi web dikembangkan sendiri oleh pengembang dibawah 
rumah tangga universitas. 

CM 
Per semester, dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang 
dimiliki. Dan dapat dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan 
software yang berlisensi. 

Auditor 

Pemeriksaan terhadap aset TI sudah dilakukan secara berkala, per semester 
tapi juga by incident, sehingga apabila terjadi masalah akan langsung 
ditangani. Sistem dikembangkan oleh pengembang dari universitas, dan 
dapat dipastikan menggunakan perangkat berlisensi, khususnya database. 

 Maturity Score 2 

   



Detail Control Objective Responsible by Description 

DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari 
konfigurasi items 

HO Ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset 
IT(software, hardware dam fasilitas lain). 

CM 

Ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset 
IT(software, hardware dam fasilitas lain)--Hendra, Gatra. Inventarisasi 
secara lengkap terhadap semua software dan hardware yang digunakan juga 
telah ada. Meski pemeliharaan terhadap sumberdaya(fasilitas, aplikasi, data) 
yang bersifat kritis masih secara umum. Kesalahan dan permasalahan yang 
timbul, tidak dilakukan dokumentasi namun akan diteliti dan dipecahkan 
dengan cara dan waktu yang efisien, sebab ditangani langsung. 

Auditor 

Ada individu yang ditunjuk dan bertanggung jawab mengelola konfigurasi. 
Perangkat lunak maupun keras juga sudah terinventarisir, meski 
pemeliharaannya masih secara umum. Masalah yang terjadi menyangkut 
konfigurasi sistem akan langsung dianalisa dan dipecahkan. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi 

CM Belum ada dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem e-learning. 
Namun sudah ada dokumentasi terhadap konfigurasi aset IT. 

Auditor 
Tinjaun konfigurasi dilakukan oleh staff yang bertanggung jawab. Juga 
sudah ada dokumentasi terhadap konfigurasi TI, meski tidak ada 
dokumentasi dalam prosedur pengoperasian sistem e-learning. 

 Maturity Score  2 

    
 
 
 

  



Nb{lr()

-Ma.aeBflHhodb0

NNL(l)

Fo).t){)

t--
(\I(!
lra

J4>
t

bo

!i

o\
(t)okO(t)

.F=]+

tnMoi0

t<L.-()C
)

ct2
c

a

+
1 F

€o
;i

€
i:

c.t 
b0

A
T

F
)F

i 
g

o
-v

akb0
frlr-

j4q)

I!bI)
q)

+
a2-li

caa

o\
aC

)

c.)
F

lht{7+
?q)t<OV
)o)b0:v(.)



LAMPIRAN H 

Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS10 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS10 Mengelola Masalah 
Doc ID : REV-DS10   
   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah 

HD Analisa masalah dilakukan langsung oleh problem manager. 
CA Analisa masalah dilakukan langsung oleh problem manager. 

PM 

Masalah langsung ditanggapi dan diselesaikan apabila mungkin. Jika 
tidak, akan dilakukan koordinasi dengan uint lain. Masalah yang terjadi 
diklasifikasikan berdasarkam divisi, apabila terkait SI, jaringan, 
infratsuktur atau layanan, penangan per-unit. Ada individu yang 
bertanggung jawaab untuk menangani setiap malasah yang terjadi, A/n Siti 
Mutmainah, S.Kom. 

Auditor 

Masalah yang terjadi akan diidentifikasi dan ditangani langsung atau 
koordinasi dengan unit lain. Klasifikasi masalah dilakukan berdasarkan 
divisi tertentu. Sudah ada indiviu yang bertanggung jawab sebagai 
problem manager. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS10.2 Pelacakan masalah dan 
penyelesaiannya PM 

Belum ada fasilitas tertentu yang tersedia untuk memungkinkan 
pelacakan, analisa dan menentukan akar permasalahan yang terjadi, sebab 
masalah yang ada akan ditangani langsung. Laporan selama proses 
penyelesaian masih informal. Pemantauan penyelesaian masalah 
dilakukan secara langsung oleh individu terkait yang bertanggung jawab. 
Rekapitulasi terhadap permasalahan yang terjadi masih bersifat informal. 



Auditor 

Masalah yang terjadi akan ditangani langsung oleh individu terkait, tanpa 
bantuan tools tertentu untuk melacak akar permaslahannya. Juga 
dilakukan laporan selama proses penyelesaiannya, meski infromal. 
Rekapitulais masalah masih bersifat informal. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS10.3 Penutupan masalah 

HD Permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan segera atau 
langsung. 

CA Permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan segera atau 
langsung. 

PM 

Permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu 
yang efisien, sebab ditangai langsung oleh unit terkait. Prosedur yang 
formal dalam menangani masalah yang terjadi ada ditingat layanan, yaitu 
penanganan masalah secara langsung. 

Auditor Masalah yang terjadi ditutup dengan penanganan secara langsung oleh 
unit atau individu terkait. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden 
dan manajemen masalah 

HD Masalah akan ditangani langsung oleh pihak PKSI. Penanganan masalah 
masih bersifat incidental.  

PM 

Tidak ada integrasi yang dilakukan dengan manajemen lain untuk 
memastikan manajemen yang efektif dari masalah dan kemungkinan 
perbaikan, sebaba semua ditanagi oleh pihak PKSI. Analisa dan 
pemecahan masalah yang terjadi langsung ditangani oleh uint terkait.   
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FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS11 Mengelola data 
Doc ID : REV-DS11   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS11.1 Kebutuhan bisnis untuk manajemen 
data 

HO 

Belum ada prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus 
dan update data. Sudah ada verifikasi bahwa semua data yang akan diolah 
sesuai dengan kebutuhan bisnis. Juga ada peringatan bagi pengguna 
apabila terdapat kesalahan pengguna dalam melakukan input, hapus dan 
update data. Pengguna lain tidak dapat melakukan akses data jika tidak 
memiliki hak akses yang sah. Data tidak selalu dan atau tidak semua 
diinput oleh produsen konten, meski dipersiapkan. 

CA 

Belum ada prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus 
dan update data. Sudah ada verifikasi bahwa semua data yang akan diolah 
sesuai dengan kebutuhan bisnis. Juga ada peringatan bagi pengguna 
apabila terdapat kesalahan pengguna dalam melakukan input, hapus dan 
update data. Pengguna lain tidak dapat melakukan akses data jika tidak 
memiliki hak akses yang sah. 

Auditor 

Prosedur pengguna dalam melakukan input, hapus, update data masih 
bersifat informal. Data yang diolah sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
dan ada verifikasi. Juga sudah ada peringatan jika pengguna melakukan 
kesalahan dalam pengoperasian sistem. Hak akses pengguna hanya 
dimiliki mahasiswa yang masih aktif, sebagai pengguna utama, dan dosen 
sebagai produsen konten. Data-data dokumen akademik dipersiapkan oleh 
produsen konten yang dalam hal ini adalah dosen, namun tidak selalu 
diinput dan tidak semua dosen melakukan input dan atau update data. 

 Maturity Score 1  
 
 
 

 
 
  



  
 
 

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS11.2 Prosedur penyimpanan data, retensi, 
dan pengarsipan 

HO 

Tidak ada validasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh sistem e-
learning oleh pihak berwenang. Evaluasi mengenai kemampuan sistem 
dalam menghasilkan informasi yang akurat dilakukan secara incidental. 
Back-up data pengguna dilakukan secara lengkap. Media penyimpanan 
yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas dan 
keamanan). 

CA 

Tidak ada validasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh sistem e-
learning oleh pihak berwenang. Evaluasi mengenai kemampuan sistem 
dalam menghasilkan informasi yang akurat dilakukan secara incidental. 
Back-up data pengguna dilakukan secara lengkap. Media penyimpanan 
yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas dan 
keamanan). 

Auditor 

Data yang dihasilkan sistem bersifat umum, misal materi kuliah, tugas, 
atau SAP perkuliahan. Ada evaluasi kemampuan sistem dalam 
menghasilkan informasi yang akurat meski secara incidental. Sistem 
memiliki dukungan media penyimpanan yang memadai. 

 Maturity Score 2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS11.3 Manjemen sistem media pustaka data HO 

Petugas yang bertanggung jawab mengelola data library(koleksi data), 
merupakan individu bagian akademik. Letak server back up data dan 
database/aplikasi lain terjamin keamanannya karena berada dalam satu 
gedung. Meski tidak ada prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, 
backup data dan revovery. 



CA 

Petugas yang bertanggung jawab mengelola data library(koleksi data), 
merupakan individu bagian akademik. Letak server back up data dan 
database/aplikasi lain terjamin keamanannya karena berada dalam satu 
gedung. Meski tidak ada prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, 
backup data dan revovery. 

Auditor 

Ada petugas yang bertanggung jawab dalam manajemen koleksi data, 
yaitu bagian akademik Fakultas Sains dan Teknologi. Server sebagai 
bagian penting sistem terletak dalam satu gedung dengan fasilitas TI 
lainnya, meski perawatan masih bersifat umum. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS11.4 Prosedur perlindungan data saat ada 
transfer data atau hardware 

HO 

Perlindungan data cukup aman, sebab sistem hanya bisa diakses oleh 
pengguna yang memili hak akses, dalam hal ini utamanya mahasiswa 
aktif. Transfer data dilakukan dengan login sistem, upload dan donwload 
data. 

Auditor 
Sistem merupakan sistem blended dengan sistem akademik, data-data 
yang ditukar harus melalui login sistem yang dilakukan utamnnya oleh 
mahasiswa dan dosen. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS11.5 Prosedur backup data, pemulihan 
sistem, aplikasi, data dan dokumentasi. HO 

Belum ada mekanisme pendeteksian, pelaporan dan perbaikan dilakukan 
terhadap kesalahan pengelolaan data. Juga tidak ada pihak yang ditunjuk 
untuk melakukan pengontrolan akurasi, kelengkapan dan keabsahan data 
akademik. Namun pusat pengelolaan data melakukan validasi pemrosesan 
data, otentikasi, dan penyuntingan data. 



Auditor 

Back up data dilakukan secara reguler, namun belum ada mekanisme 
formal perbaikan kesalahan pengelolaan data. Masalah yang terjadi akan 
ditangani langsung untuk segera memulihkan keadaan sistem. Belum ada 
dokumentasi mengenai hal-hal tersebut. 

 Maturity Score 1 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS11.6 Prosedur keamanan untuk 
penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan 
keluaran data. 

HO 

Ada perlindungan yang memadai terhadap informasi selama 
berlangsungnya akses tanpa ijin, modifikasi dan kesalahan pengiriman 
data. Ada pencegahan akses terhadap informasi yang sensitif dari 
perangkat lain saat ada akses penggunaan dari pengguna lain, hal ini 
dikarenakan sistem bermodel blended sistem, hanya dapat diakses oleh 
pengguna aktif. Tidak dilakukan pemeriksaan secara periodik terhadap 
keamanan akses fisik dan file data dan item lainnya. Pemeriksaan terhadap 
otentifikasi dan integritas informasi dari luar organisasi, sebelum 
dilakukan secara incidental. Tidak ada dokumentasi mengenai pengelolaan 
data. 

Auditor 

Sistem e-learning merupakan blended sistem dengan sistem akademik, hal 
ini memberikan prosedur keamanan yang dapat mencegah akses dari 
pengguna lain yang tidak memiliki hak akses. Meskipun tidak ada 
pemeriksaan secara berkala terhadap keamanan fisik maupun data dan 
item lainnya. Data masukan dan keluaran dikelola langsung oleh sistem. 
Secara keseluruhan, tidak ada dokumentasi mengenai pengelolaan data. 

 Maturity Score  2 
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Review Assesment Audit 

H.a Review Assesment DS12 

 



  
 

FRM REV-DCO 
Review Detail Control Result  DS12 Mengelola Lingkungan Fisik 
Doc ID : REV-DS12   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS12.1 Pemilihan lokasi dan tata letak 

HO 
Prosedur penentuan lokasi untuk menyimpan fasilitas dengan melihat 
kualitas gedung yang dinilai baik dan terhindar dari ancaman 
lingkungan.  

Auditor 
Gedung dipilih dengan melihat kondisi fisik. Saat ini gedung yang 
digunakan adalah gedung yang layak guna dan terletak dalam lokasi 
yang aman. 

 Maturity Score 3  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS12.2 Ukuran keamanan secara fisik 

HO Pengendalian dilakukan terhadap askes failitas IT melalui pengawasan 
langsung dan laporan dari unit terkait. 

Auditor 
Tidak ada definisi ukuran keamanan secara fisik, namun ada 
pengawasan langsung dan tidak langsung dari unit terkait untuk tetap 
menjaga keamanan fisik fasilitas. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS12.3 Akses terhadap sumber daya berupa fisik 
HO Ada hak tertentu yang diberikan kepada individu tertentu untuk 

mengakses lokasi. 

Auditor Akses ke gedung atau sumber daya fisik lainnya dimiliki oleh unit-unit 
terkait. 

 Maturity Score  2 



   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS12.4 Perlindungan terhadap ancaman 
lingkungan 

HO Lokasi dimana fasilitas IT berada cukup aman. Gedung layak fungsi, 
bertingkat 3, dan dengan dukungan ruang-ruang yang memadai. 

Auditor 
Fasilitas terlindung dari ancaman lingkungan, sebab semua sumber daya 
fasilitias secara fisik berada dalam satu gedung yang dipilih sesuai 
dengan identifikasi. 

 Maturity Score 3  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS12.5 Manajemen fisik fasilitas 

HO 
Meski tidak dilakukan secara berkala, namun pemeriksaan terhadap 
keamanan fisik fasilitas tetap dijalankan. sudah ada dokumentasi dan 
inventaris terhadap fasilitas fisik IT, meski belum lengkap. 

Auditor 
Ada pemeriksaan terhadap keamanan maupun kondisi fisik fasilitas, 
meski tidak secara berkala. Fasilitas yang dimiliki juga sudah 
terdokumentasi dan terinventarisir meski belum lengkap. 

 Maturity Score  2 
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Review Detail Control Result  DS13 Mengelola Operasi 
Doc ID : REV-DS13   
   

Detail Control Objective Responsible by Description 

DS13.1 Prosedur dan instruksi operasi 
HO 

Prosedur operasi dijalankan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat 
meski informal, dan meski tidak diketahui oleh hampir semua staff.  
Secara umum. Tidak ada dokumentasi dalam proses penglolaan operasi. 

Auditor Ada prosedur operasi, meski informal dijalankan dan tidak semua staff 
mengetahuinya. Juga tidak ada dokumentasi dalam operasinya. 

 Maturity Score 1 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS13.2 Penjadwalan kinerja 
HO Penjadwalan kerja disusun sesuai kebutuhan sistem, dimana sistem harus 

on setiap saat. 

Auditor Sistem diharuskan untuk dapat diakses setiap saat, sehingga tidak ada hari 
off. 

 Maturity Score 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Detail Control Objective Responsible by Description 

DS13.3 Pengawasan infrastruktur IT 

HO 
Pengawasan terhadap infrastruktur IT dilakukan secara incidental. 
Permasalahan terhadap infrastruktur IT yang terjadi diidentifikasi per unit. 
Yaitu oleh unit infratsurktur. 

Auditor 
Unit infrastruktur bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan 
penanganan masalah terkait infrastruktur TI, meski dilakukan secara 
incidental dan tidak berkala. 

 Maturity Score 2  

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS13.4 Prosedur perlindungan dokumen 
sensitif dan perangkat keluaran 

HO Antivirus digunakan dalam melindungi dokumen sensitif. 

Auditor Perlindungan data-data sensitif maupu sistem dengan dipasang antivirus 
pada database dan keseluruhan sistem yang dikembangkan. 

 Maturity Score  2 

   
Detail Control Objective Responsible by Description 

DS13.5 Prosedur pemeliharaan perangkat 
keras 

HO Pemeliharaan perangkat keras dilakukan seperlunya, kebersihan, cek, 
kontrol, dan pengawasan. 

Auditor Pemeliharaan sumber daya perangkat keras dilakukan secara umum, 
menjaga kebersihan, kontrol dan pengawasan.  

 Maturity Score 1  
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Kode Pertanyaan .Iawaban

Q l .1

Apakah ada pengendalian terhadap
manajemen kerangka kerja tingkat
layanan?

[.]* " \^g,.."".-{ _

le^ty*tt* o\st^ W uguav.r'

Ql .2 Seperti apa pengendalian tersebut?
n
lo;qov^^- oEL u\\j( nr(rro
l l

t ^
Y.a-^-D- ap<.n6^4 .

Ql .3

Apakah ada doktrmentasi dari
setiap kerangka kerja tingkat
layanan? Bersifat informal atau
sudah formal?

1tg" b"vlgt \^,tn.d

Ql .1
Sudah adakah definisi-definisi
mengenai I ayanan-l ay anan?

t7+*^;
f]

gQAx- t"t""r tr-ar.>- \

Q1.s
Adakah katalog layanan untuk
mengorganisasi atribut kerja? frru *B'- Yry 9"h'be'

Q1.6
Apakah kerangka kerja yang
dimiliki sudah mencakup semua
struktur organisasi?

$S^j^ ylA-o^. W*a g*^,,"

W

Ql .7
Bagaimana operasi layanan
dilakukan untuk mendukung
kebutuhan tingkat lay anan?

Q1 .8
Apakah ada keterlibatan user dalam
mendefinisikan dan memodifikasi
tingkat layanan?

Q1.e
Apakah sudah ada definisi
tanggung jawab user terhadap
sistem e-learning? Seperi apa?

llh^^t$ ggcrtc'- IL$AA,-A' r



t .  : . . .

t? .i

,-'F

Ql .10
Bagaimana definisi layanan yang
disediakan untuk user? Sudah
jelaskah?

So" ̂ ' fury- P-c,tr't"rt^"^- tr*1T^ -

QS^v -f^^ ,

Ql. l  r
Adakah pemantauan terhadap
pencapaian \eb erhasilan si stern e-
leaming?

r t - a' l i 8at- (€c'vrz^-

11
tJq v<,t8t4

Ql .12
Adakah pratinj ari terhadap
kebutuhan tingkat layanan secara
berkala?

A-+-" \r8,il- k^ft4&
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Kode Pertanyaan Jawaban

Qr.1r
Adakah pemantauan terhadap
pencapaian keberhasilan sistem e-
learning?

A4^ l.^^y't^ te/q",( VA vo&(M

h4 -Wc .

Tfl^t" Lr"i.a.!-r-

Q1
l 1
I J

Apabila ada usulan/tambahan
terhadap performa sistem e-
leaming, bagaimana ditanggapi?

N^^Wq
rg^be-tl";^ rWxf,e^* \etfu .

Q2.1
Bagairnana identifikasi dilakukan
terhadap supplier? Seperti apa?

Okt" wE-

W*h,b .,,A\&*. \Z Wfu 9A^*

"+{-*54" rvnvt[W"*ft

.{dakah kontrak yang
!  r .

or 1 ditandatangani sebagai wujud
x-'- hubunsan kerjasarn fonnal dengan

I penl'edia? Seperti apa?

- k'^ {61*

Q2.3
Sudah adakah dokumentasi
mengenai hubungan teknik dan
orsanisasi?

tlatr^" "L '

\"*r^-L g,ilu,'^ h"^"^{n'

Q2.4

Bagair-nana peanganan terhadap
resiko terhadap rnasalah yang
mungkin terjadi dengan pihak
ketiga?

(lldrr^- ,4- n**^'ne*- oa^tti

tp\#^r"Y"a t'* hUtc"r<vaP Va^ft

Q2.s
Meliputi apa saja dokumnetasi
tersebut? Tugas, tanggung jawab,
tujuan?

Jrfl^t^-' Lt", .Q4V^<^Azt

Q2.6
Bagaimana pengawasan terhadap
kinerja pihak ketiga dilakukan?

\k-trL ^PW Wf
e"af^'ca' YN

W^-"r/^,'* b\"^,h^ \2et".^^ a-)--.

Q2.7
Sudah adakah dokumentasi
terhadap kinerja pihak ketiga?

fi-l^f- &9-- vtvhL W* Yl6

\^ bs^-rAz. hi*.



Q3.1

Apakah sudah ada dokumentasi
terhadap pengawasan dan
pelaporan dari kinerja yang
dihasilkan dalam penerapan sistem
e-learnins?

Iv^t _ta&"- t^\t-t^I^; WG^W
' n  

o

f 
*1""^U^^ < f&YM..t+\,e?A ,

Q3.2
Bagaimana perencanaan disusun
dalam menentukan perfonnansi
dan kapastias sistem?

/r8^
ftAtr^"^

Br2"r5"nn",

Q3.3

Apakah dilakukan pratinjau
terhadap perencanaan perfonnasi
dan kapastias untuk menyesuaikan
biaya dan dukungan TI?

Art+ 
frr,h'%zur br\^^taf vene\c"\,--j-.

\.^"*r-l^ b"^V,X a* 'Vu' .

Q3.4

Apabila terjadi penurunan
kapasitas si stem. langkah
penyelesaian apa yang diarnbil?

\*Sr* ^n \e4^q/,V

W "a *tu,,r*V*Z
d\vt" .,'^tl. \erV'lk . \19v{, A<

,ET

lofro*"

Q3.5

Apakah digunakan tools tertentu
dalam membantu
memod elkan/rnempredik si
kebutuhan, kinerja dan kehandalan
konfigurasi pada masa yang akan
datans?

PPl".^^.

Up/\t- \e^'8"4e 
",,9''

Af44r -y\^wv\ v)fi" W^Y^ 
Yk ,*

U

Q3.6
Kalau ada, tools seperli afakah
yang digunakan?

a

f*-t^ /^--tob yA 9*6"^*"^

Q3.7

Apakah dilakukan update terhadap
surnbeldaya berupa fasilitas dan
aplikasi sesuai kebutuhan dan
perkembangan teknologi? 4,

\^c;9t*"9- " W* \,.4f^h'("a* '4&n '

ftl^L WMg- t\^?. -lJL 68rhau-

Q3.8
Apakah dilakukan peninj auan
ulang terhadap kinerja hardware
yang tersedia? ,

ft u9t,.^i"^ 6t-- . +rt.l- b'sJ'^I/-'

Q3.e
Bagaimana dukungan fasilitas
yang tersedia? Apakah cukup
mendukung?

9er.*^ .l,h,,tl"^Q", c^inf



Q3.10

Apakah fasilitas yang tersedia
memungkinkan aplikasi untuk
diakses secara intranet maupun
internet?

lr^-- n*-4g*ru*
T - T  U

Q3.11

Apakah aplikasi memiliki
kecepatan akses yang cukup
cepat?

b^49*W fuc^f

Q3.12

Apakah terdapat fasilitas yang
memungkinkan user untuk dapat
mel akukan pelaporan terhadap
kinerja aplikasi kepada pihak
pengelola?

U^'^
\o+* l^w6.,-V l^€- ?Vn,

Q3.13
Apakah terdapat sumberday a yang
tersedia untuk setiap kebutuhan
operasional sistem e-learning?

ll

- ,Q3.14
Sudah adakah dokumentasi
mengenai fasilitas yang
mendukung sistem e-learning?

M \^yt h*^t Iz-Aiv'pty+''

r"tfiw ,

Q3. l  s

Sudah adakah dokumentasi
mgngenai kinerja hardware yang
digunakan dalam mendukung
sistem e-learnins?

'frPu ^& .AoV*n"?.1-..

Q4.1

Adakah individu yang
berlanggung jawab terhadap
kinerja sistem e-leaming?

tv,h qT^ 
S*k* t ega.

,{;k""^ b.t*hhra^

Q4.2

Bagaimana kerangka kerja disusun
untuk memastikan sistem berjalan
dengan baik dan terus menrus?

Iw ^l- b^"d,^ 9^24 \^,7

Q4.3
Apakah kerangka kerja yng
dibangun sudah mencakup semua
item?

1Bt q,^^r^^rf . \.,"c"t-t &r^ra*

v*

,v



Q4.4
Seperti apa prinsip backup dan
recovery sistem dilakukan?

&{^ } **f Qa.eir q, -rc{a/%^ .

T"i f,'l"t bb"t"!-.

Q4.s

Apabila terjadi gangguan aplikasi,
file-file data serta kebutuhan
hardware, solusi altematif apa
yang dilakukan?

.e)A*"<. F O* 
k

Q4.6
Mencakup apa saja rencana kerja?
Petunjuk penggunaan, aturan dan
tanggung jawab, prosedur?

AJ.- . \

?rn"p VwfW, ^,L'.l\Ar^ , l^W

Vn"-^1" fu,^- y* nl*

Q4.7
Bagaimana prosedur operasional
sumber daya TI yang bersifat
kritiskal?

Adakah perubahan prosedur
dilaukan secara berkala untuk
memastikan rencana
kesinarnbungan TI. agar sesuai
dengan kebutuhan bisnis?

" 
co€Afn- 6't* Yv<rJ* t<x\tr

-fa, t-/^t ve^q^b--
Q4.8

Q4.e
Bagaimana rencana kerja sistern
leaming dibuat? Apakah sesuai
dengan tujuan organisasi?

Q4.10

Q4.11

Adakah uji rencana
kesinambungan TI dilakukan
secara berkala untuk memastikan
bahwa sistem TI berjalan sesuai
tujuan organisasi?

V[',*p^ J}w ,Luo<nz

P4^-\"^^t?^,^ Iv p.6dsx.^^

Adakah sesi pelatihan reguler
untuk setnua pihak mengenai
prosedur dan peran serta tanggung
iawab?

ht-^" 4 , .flkz\ 9.1^ Oel.r.h{r.--r" r<( gter- .
-  

\ -  I

Q4.12
4€akah ada peftemuan tertentu
untuk rnendistribusikan
kesinambungan perencanaan TI?



Q4.1 3

Sudah adakah kerang kerja
alternatif formal yang akan
dijadikan solusi alternatif apabila
terjadi gangguan layanan sistem e-
learning?

YtB[*.^"

V4""1 yl- y.*^U 1,g V-yg1l.

Q4.r4
Bagaimana prosedur rencana kerja
kinerja sisten e-leaming
diimplemetasikan?

t -

l0-f,hV*' w* WW'

Q4.15

Tindakan seperli apa yang diarnbil
untuk memastikan pernulihan
sistem setelah terjadi
permasalahan tefientu?

fgt '^&

Q4.16
Baqaimana pengelolaan fasi l i tas
penl.irnpanan offsite sistem data?

h A

1?* o8'- flaau^- kew,
t 4

yyry^:^z\t' o$^t.rt' aJ,A"^ 8"*--

Q4.r7
Adakah pengawasan dan evaluasi
terhadap pengaturan offsite sistem
dilakukan secara periodik?

F ^ .
V04- ilr^. 6ola-^<rtv 96.*_

e^ra$-avi W\*W ,k4p v.{F,- .

Q4.18

Apabila terdapat solusi altematif,
apakah dilakukan pelatilr4n
tergadap individu tefientu untuk
mengmplementasikannya?

Ard .r^^t WMryW

Q4. le

Sudah adakah dokumentasi
mengenai solusi jika terladi
gangguan layanan sistem e-
learning dan prosedur yang
berkaitan?

\bl.r'-l tedoF,"t lqrt gr^r\ \ZVf

Qs.1

Bagaimana pengawasan dan
evaluasi dilakukan terhadap
keamanan data dan fasilitas fisik
sebagai sumberdaya sistem e-
learning?

V"Yt .h"".^x'.
, (^6rf^n \^cj'a-( 'k"' hal t

Q5.4
Adakah konfirmasi terhadap hak
askes pengguna, sesuai dengan
persyaratan pengguna?

J^. U^,.hL vt"v""-'h ^t^h1 '

i?



Qs.5

Sudah adakah definisi tertulis
mengenai penyebab gangguan
layanan sistem e-learning, dan
langkah antisipasinya?

1f+"1^ ̂ t-- &V^<i: -{tUlnS
\^"e Wre\Xk

Q5.7
Apakah sistem e-learning sudah
dilengkapi dengan pendeteksi
virus?

/7< 
9A!4\r?- lo4l€^^l\i^"\ G\o""'

*ry 9+k-*b"W- f{-.9\-

Q5.8
Bagaimana prosedur pengaturan
hak akses dan akun pengguna?

"l"lrt ,g"- W ^S\ (a"^^"" )

V1UL haAe" n\* ,^- r.lar.l".

Q5.e

Bagairnana indikasi pelanggaran
terhadap kearnanan sistenr e-
leaming dideteksi? Apakali cukup
ceoat?

Q5 .14

Apakali ada pengelornpokan data-
data telkait sistem e-learning,
berdasarkan tingkat sensitifi tas
data?

TUtl-* UorF' uerre.

Qs.15
Apakah terdapat prosedur dalarn
rnemberikan atau urerrrutu'skan hak
akses usel?

?oocnfunt-z v*a\qt^,tra 4(t4'.t GRa aI44-

,1n.,.*vi A'L^') q$'L 4^\t'' r^^\ll?.z\ U\w

hl+ V-t^ .

Qs.16

Qs. l7

Apabila terj adi pel anggaran
kearnanan sistem, apakali tercatat
secara berkala, dilaporkan dan
ditiniau?

\\l"L VLt{- ra{.*;

Yr^* *l^ fu*tft
Dari dokurnentasi terhadap
pelanggaran keamana sisten-r
tersebut, apakah selalu
rnenghasilkan solusi
pemecahannya?

(^- &csl* L"W

Qs.18

Apakah pihak pengelola sudah
memiliki prosedur dalam
menangani masalah keamanan
data atau fasilitas sistem e-
learning?

fJfl".,u^ ,*1" '1o,fJ-t- ytaty^et-
u^z.ga.latt^ _



Q5.1e

Apakah dilakukan tinjauan ulang
jika terjadi gangguan terhadap
sistem atau perubahan prosedur
keamanan?

Y,"- lt^S G"iE*- -

1iLt kJ6iiA-

Qs.20
Apakah dilakukan review secara
berkala mengenai prosedur
keamanan sistem?

l4o , I\ry" h#/^

FtU t*P-* '|

Qs.22
Seprli apa prosedur pertukaran
data yang bersifat sensitif?

W p.{l"r* , '(VjF.S"9 ?"&(" e%- W

\'pb& o\"tn Bv\!^ & fu^"'Va* o\eL

yq\A^*Wrt- .

o i  r i
Apakah hak akses yang diberikan
kepada user sudah sesuai dengan
fungsi pekerjannya?

0--t61" we"\ "

Qs.24
Apakah perlu dilakukan
peninjauan berkala terhadap hak
akses user?

tTt $^ FJ.t )

Qs.25
Apakah perlu prosedur dalam
rnernberikan atau rnemutuskan hak
akses user?

f)-#"
^  r -  ,  a l

,\y\-q L h.bt ^.

Q5.26

Apakah terdapat dokumentasi
mengenai fasilitas untuk
mengubah password, laporan
pelanggaran?

i

M'1^ - fud\N{uA*Y

Qs.27

Sudah adalah dokumentasi
rnengenai prosedur rnanaj ernen
hak akses user dan prosedur
keamanan?

f"{-'
TfY"* hr^rl-.

Q8.4

Adakah prosedur yang ditetapkan
untuk segera menyelesaikan
insiden atau permintaan
pengguna?

\"a"t,"^'l- '

[.c,^i"r^ o.t/^ 9"W UT* llfL-
rrnrV Ja.At^^-t! '



Q8.6

Bagaimana analisa dilakukan
terhadap permasalah an yang
diaiukan oleh user?

br\^"ilA W*, r.al"a\ar.l^ v'1ev| ^+'.

hl''t". D+^,
W^i* "

Q8.e

Dari segi kapastias solusi dan
ketepatan waktu, bagaimana
respon diberikan oleh pihak
pengelola?

Vr'"il,

V^r* 9461^"" \^\q1

Q8.12
Apakah setiap perrnasalahan yang
dilaporkan oleh pengguna selalu
ditanggapi?

V Hd,^

Qe.1
Apakah dilakukan pemeriksaan
secara berkala terhadap aset IT
yang dimiliki?

U6 i*8{+'
n^nVL, Crt1tn. FO W^^t4.

Qe.2
Apakah selalu dipastikan bahwa
sistem e-leaming menggunakan
software yang berlisensi?

D^t&^p ,{K)L. con^^ .

ys&er gu"tgrg g ?Kq[.

Qe.3

Apakah ada staff yang
bertan ggungj awab mengelola
perubahan konfi gurasi asset
IT(software, hardware dam
fasilitas lain)?

64*

H*Y* \-\t*^t^" . !:Ko"'

Q11 .1
Adakah prosedur terlulis bagi
pengguna dalam melakukan input,
hapus dan update data?

P/,\^"^ /* y*wlt [atJ;'r

Ql1 .2
Adakah verifikasi bahwa semua
data yang akan diolah sesuai
dengan kebutuhan bisnis?

W-v€^.h \rV.- 9,ez,

Q1 1 .3

Adakah peringatan bagi pengguna
apabila terdapat kesalahan
pengguna dalam melakukan input,
hapus dan update data?

l4-- y**y** y\ *Aen\r^^

.t



Ql  l . 4

Apakah ada batasan pengguna
dalam hak akses data, hanya untuk
data terkait dengan aktifitsanya
saja yang diakses?

)r-
hK -  0^v* ,

- v\"4\n{al^-.

Ql 1 .s

Apakah ada validasi terhadap
dokumen yang dihasilkan oleh
sistem e-learning oleh pihak
berwenans?

Tia" &.'Aa"r^

Ql  l . 6

Apakah ada evaluasi secara
berkala mengenai kemampuan
sistem dalarn menghasilkar-r
informasi yang akurat?

W \d{,^t . \,*^l- \e<*,- b.r^t^{^.

Ql1 .7
Apakah back-up data per.rgeuna
dilakukan secara lenskao l

Q l  1 .8

Apakah rnedia penyirnpanan yang
digunakan saat ini cukup
memadai(dari segi efektifitas dan
keamanan)?

Gk
[^^1^1z- [,** Vo&^!b-

Ql1 .9
Adakah petugas yang bertanggung
jawab rnengelola data
1i'brary(koleksi data)?

M^- 8"5 ,&ue"^L

Ye* y*y6^- .

Qr 1 .1
0

Apakah letak server back up data
dan database/aplikasi lain berada
dalam satu gedung?

Ir-
w4\

Q1 1 .1
1

Adakah prosedur terlulis dalam
melakukan perawatan, b ackup
data dan revovery, dan apakah
sudah diterapkan?

I

<l-#^!^ bl-. berd^c [e'{..^"\
t !  I

Q1 1 .1
L

Apakah cukup tersedia petunjuk
bagi pengguna untuk
mengoperasikan sistem e-
learnins?

1rfu^l- o'e"
,at, 

*,te.rrl.ru

v



Ql  l . l
a
J

Apakah fasilitas menu sistem e-
leaming cukup lengkap, disertai
peringatan apabila pengguna
melakukan kesalahan dalam
mengakses?

Ql1 .1
4

Adakah konfirmasi terhadap
kebenarana data sebelum data
yang diinputkan disimpan ke
dalarn sistem

tiyal^- 6t& p*a.*","

Ql1 . l
5

Apakah pengguna selalu
melakukan inpr,rt data secara
berkala dan konsisten?

"f^-
F.Ao,^ E\n^t,^,

Qr1 .1
Apakah dokurnen-dokumen
akadernik selalu dipersiapkan dan
diinput oleh dosen secara berkalal

Bagaimana pendeteksian,
pelaporan dan perbaikan
dil akukan terhadap kesalahan
pengelolaan data?

ht?* . T ra^t^

\-ngeraagu^+-.

S€rt,tr\l". 1 t8".t" a.Y<*-

1r4^t^ 8€,1-4.Jt4.

Ql  l . l
1

VpX,' aP^'-

Qr l . l
8

Adakah pihak yarig ditunjuk untuk
melakukan pengontrolan,akurasi,
kelengkapan dan keabsahan data
akademik?

f#.L- *&o 
f^k^r^ yZ

Q11.1
9

Apakah pusat pengelolaan data
rnelakukan validasi pemrosesan
data, otentikasi, dan penyuntingan
data?

Y^ &**. v^L'e**'

Q11.2
0

Adakah perlindungan yang
memadai terhadap informasi yang
sensitif selama berlangsungnya
kases tanpa ijin, modifikasi dan
kesalahan pengiriman data?

b8*' i,

Q11.2
I

Apakah ada pencegahan akses
terhadap informasi yang sensitif
dari perangkat lain saat ada akses
penggunaan dari pengguna lain?

6& V"ftM- v\utu* Gltt^.

Szt1a tgax gt;b^A DuL,', p*1ovr,-t, -

ry



Ql1 .2
2

Apakah dilakukan pemeriksaan
secara periodik terhadap
keamanan akses fisik dan file data
dan item lainnya?

1i0,"1^ .d4^- 
f€u^4.riby,^^^ .

Q11.2
a
J

Adakah pemeriksaan terhadap
otentifikasi dan integritas
informasi dari luar organisasi,
sebelum dilakukan tindakan kritis?

% r&;aa T l*^ V6/6\i-

Ql1 .2
4

Apakah sudal ada' dokurnentasi
mengenai pengiolaan data?

Trt^- 6gc- Fo1r."^"--tq-.

Q12 .1
Bagairnana pengendalian
dilakukan tergadap askes failitas
IT.]

l*1^""" \"f*t , t^* l.'T"."*

N u,tr{t F4(o.it ,

Q12.2
Adakah hak tertentu yang
diberikan kepada individu teftentu
untuk mengakses lokasi?

Q12.3
B agaimana prosedur penentuan
lokasi untuk menyimpan fasilitas?

lw,
V,en btt'/ p.r\uv-{.'r N
A,V(gtalt-

Q12.4
Apakah lokasi dimana fasilitas IT
belada cukup aman?

A{-at^.

Q12.s
Adakah peralatan pelindung
keamanan fisik lainnya? +,$i- 6eA2," 8on.

Q12.6
Apakah dilakukan pemeriksaan
secara berkala terhadap keamanan
fisik fasilitas?

p



Q12.7
Adakah dokumentasi terhadap
fasilitas fisik IT? W .W"^ L'z4r\Gf.

Q13.1
Bagaimana prosedur operasi
diialankan? ' Q1L^fr,- so\,, ; ttf rettab,-

k*)^ d{*n4^ , '

Q13.2

Q 13 .3

Q13.4

Q13.5

Q13 .6

Apakah setiap staff terkait
rnengetahui prosedur operasi
tersebut?

TU^t^ . lp-,'rr^ra .1"#. .

Bagaimana penjadwalan keria
disusun? Tf.- Qi.* or,.- \4rq'

Apakah ada pengawasan terhadap
infrastruktur IT? A,t#"- " \u.^&^^Al-

Apabila terl adi permsalahan
terhadap infrastruktur IT, ,

bagaimana penyelesaiannya?
\ l**r rr*rli1tr.,l..}"kr.v

Apakah terdapat tools yang
digunakan dalam rnelindungi
dokumen sensitif./

&l^' -

4*t-*.s,

Q13 .7

Q13.8

B agairnana pemeliharaan
perangkat keras dilakukan?

Yet"e)*w"="* W
kr""t"t ^^ t Ce!* / Wv*;J* - 

fur$*try,\.

Apakah ada dokurnentasi terhadao
proses pengelolaan operasi?

Til^r". ..* -9au^^c^aa*,

f
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Kode Pertanyaan Jawaban

Q1.3

Apakah ada dokumentasi
dari setiap kerangka kerja
tingkat lay anan? Bersifat
informal atau sudah formal?

kr,u,^ ^$'- .ggvr*^A.a'.

1 a
I JQr

Apabila ada
usul ariltambahan terhadap
perfonna sistem e-learning,
bagaimana ditanggapi?

}ur1v..,/r'4- ff-'rMn. Fo\re.,< r"6\^^ ad* ff',.461^'A
t"^ 

".I1;4 
,e,t^t* g^,hi<l.'^'4{nA '

w$ffi". 
!ao^-{6a1,7.a^ hk $..1;^- s{^1(rh rrryrrv4

- \nu< . \,^441t-v\ $ wa*.9 { \.tt_ t^,^i*

Q2.1

,  n ) l
,  Y - . '

Bagaimana identifikasi
dilakukan terhadap
supplier? Seperti apa?

?1fWh*t*-" \cy,5=t6,,*-^- &2rctngn'-<x, f'r/""
g^ban)@ e- \e.r*1 -

^ Der\r ; d\P,\^ ?tqv
- yYe,AlV* bu&a,- ; 6W d-*- p-X S^ -

Adakah kontrak yang
ditandatarrgani sebagai
wuj ud hubungan kerjasam
formal dengan penyedia?
Seperli apa?

W Wr{t *".r^ f - Q<-*ta^, 'ti&"b 
"n9^. l

I

I

l

Q2.3
Sudah adakah dokurnentasi
mengenai hubungan teknik
dan organisasi?

t^qA,^^ ae-.

l^Lrrt" w.yrr,'v,* FVx*-*.fafnl*

Q2.4

Bagaimana peanganan '

terhadap resiko terhadap
masalah yang mungkin
te{adi dengan pihak ketiga?

Pt^a* "p hlA" 9ec*vt^ ralu\B+

!"( **"W .

Q2.5

Meliputi apa saja
dokumnetasi tersebut?
Tugas, tanggung jawab,
tujuan?

G/^ /B^. Cae.r)

Q2.6
Bagaimana pengawasan
terhadap kinerja pihak
ketiea dilakukan?

{ir^ ^t"-
* g*ol'* , ,ry co*f 9**

Q2.7
Sudah adakah dokumentasi
terhadap kinerja pihak
ketisa?

{r}r"t .

f"'^',rIV+a gu.trtt 11.+!$rR!

'd



Q4.s

Apabila terjadi gangguan
aplikasi, file-file data serta
kebutuhan hardware, solusi
alternatif apayang
dilakukan?

f-r\^ .o1a \P^u^r re1{terr

fe*-ter.t,,.^* o\e.r^ b^t'vt*" \gr'no'y[ N

Q4.7
Bagaimana prosedur
operasional sumber daya TI
yang bersifat kritiskal?

ttga( ^3" - F." !".9^.. Wd 
g,k.,--<

Q4.14

Bagaimana prosedur
rencana kerja kinerja sistern
e-learning
diimplemetasikan?

f)cewavc'V- &:tf- 4.^rg %. 
,^i,.*

U

krnieB.rccf^t' p.76',^^- . ! . ̂ k-* u w&sL
\P)A4 atrhfrV-1 \+$\e'n .

Q4.16

Q5.4

Bagaimana pengelolaan
fasilitas penyimpanan
offsite sistem/data?

Pret'rt*'

' V^d^ W 9^.,4A ,'f

Adakah konfirmasi terhadap
hak askes pengguna, sesuai
dengan persyaratan
pengguna?

ltk.
U*nt" l)r1rp^ A4- lv.7J6o-%^/tt4

Qs.7
Apakah sistem e-leaming
sudah dilengkapi dengan
pendeteksi virus?

I s/L-*
C^),te,*

g.te( qvtat .

r-h? Vd,/"^.

,*-

h4r1,a. W^u* *itt-ryt'$<"^

tiyAL"r*,t , VDe ./ @td , N^) , 1n',r,eel &.y
h: wt*;".1t ^,- t^r,4p,r , 

-

Qs. ls

Q5.23

Apakah terdapat prosedur
dalam memberikan atau
memutuskan hak akses
user?

Apakah hak akses yang
diberikan kepada user sudah
sesuai dengan fungsi
pekerjannya?

Q6. l

Bagaimana prosedur
identifikasi cost
benefit(biaya yang
dilekuarkan dan manfaat
yang diperoleh?



Q6.2
Seperti apa peta alokasi
biaya?

fut"* ,'M W A[AL"vt v"X'
tl.f i gwdqex yf b^^e, 9"". /,:l^,.r.^,^rr,.

(Prfi4r"^r!h.

Q6.3
Bagaimana penggunaan
biaya dimodelkan dan
direncanakan?

W* /8^ 'w".of',oJ.n (W &

Q6.4

Q6.5

Adakah dokumentasi
terhadap analisd cost
benefit?

TiP^U ab -f-oV"-,*+:

Apakah sudah dilakukan
analisa secara berkala
terhadap cost benefit?

Sebarap besarkah biaya yag
dikeluarkan secara berkala
dalam mendukung
berjalannya sistem e-
learning?

S ebandingkah biaya tersebut
deggan manfaat yang
diperoleh?

[&{d to.^q b€u\

\),rpr hee /Jo..n^

(d^{<^/1 v^1.r1\\Nt".\.

A./-.

Q6.6

Q6.7

r9
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Kode Pertanyaan Jawaban

Q l .3

Apakah ada dokumentasi dari
setiap kerangka kerja tingkat
layanan? Bersifat informal atau
sudah formal?

Tie".
t.,uA

Q1 .13
Apabil a ada'usulan/tamb ahan
terhadap performa sistem e-
learning, bagaimana ditanggapi?

Q I .14

Adakah individu yang diberi
kewenangan uniuk melakukan
pengawasan dan pelaporan
terhadap kinerja sistem e-
leamins?

Y
a -

y\rln,.,l, Fr\a"*

Q2. t
Bagaimana identifi kasi diiakukan
terhadap supplier? Seperti apa?

dhl^ rc4i ,
T*1n*^y )-\""^l' ru*f Vg+ udvetttzl

Q2.2

Adakah kontrak yang
ditandatangani sebagai wujud
hubungan kerj asarn fonnal
dengan penyedia? Seperti apa?

tS-*'-
\<r\l.,,.t kt" L* Fre.t ry W\> ,

Q2.3
Sudah adakali dokumentasi
mengenai hubungan teknik dan
organisasi?

Q2.4

Bagairnana peanganan terhadap
resiko terhadap masalah yang
rnungkin terjadi dengan pihak
ketiga?

h"* ^l^ r.€[<4^.i<.a- tw^tt

Q2.5
Meliputi apa saja dokumnetasi
tersebut? Tugas, tanggung jawab,
tujuan?

ttg"" ^t* ,XV"""**^,

Q2.6
Bagaimana pengawasan terhadap
kinerja pihak ketiga dilakukan?



Q2.7
Sudah adakah dokumentasi
terhadap kinerja pihak ketiga?

f/oVt.uid.' hru ^g* .

W^* V"1^ ̂ 8*.

Q4.1
Adakah individu yang
bertanggung. j awab terhadap
kinerja sistem e-learning?

64*^ rn^fr'.,.1- W E@-uVr, F

Q4.3
Apakah kerangklr kerja yng
dibangun sudah, mencakup semua
item?

!4[u^ W* [P,r^.

o J i

Apabila terladi gangguan
aplikasi. fi1e-file data serta
kebutuhan hardware, solusi
altematif apa yang dilakukan?

wu vr 3,&^-.

Q4.6

Mencakup apa saja rencana
kerl a? Petunjuk penggunaan,
aturan dan tanggung jawab,
prosedur?

/\4.- ' \*4'*"^(- '

h""^^^ ' V^ry1 ?ir,-* , gna vAr<- ,

Q4.8

Adakah perubahan prosedur
dilaukan secara berkala untuk
mqxastikan rencana
ktisinambungan TI, agar sesuai
dengan kebutuhan bisnis?

J^ h'l^lr Wu't-^-

Q4.12
Apakah ada pertemuan tefientu
untuk rnendi stribusikan
kesinambungan perencanaan TI?

ll#*

\ao^- t^*' \^rS.r \a A-

Q4.13

Sudah adakah kerang kerja
alternatif formal yang akan
dijadikan solusi alternatif apabila
terjadi gangguan layanan sistem
e-learning?

b*** '
(1"Vt"1"^r l^^1*? dV,{^ u"tf F"M"A

Q4.14
Bagaimana prosedur rencana
kerla kinery'a sistem e-leaming
diimplernetasikan?

\P.^(.b,. oo'k W^k
Vri.,;W f\*. €*"1^r 1o.,+{,

,v



Q4.15

Tindakan seperti apa yang
diambil untuk memastikan
pemulihan sistern setelah terjadi
permasalahan tertentu?

f* ^-.1"^"- \^fW a\e1,.
vvtit \e,,\A.(E' .

Q4.17
Adakah pengawasan dan evaluasi
terhadap pengaturan offsite
sistem dilakukan secara periodik?

tt** "t-- y"*f,^**

Qs.3
Adakah proses otentikiasi untuk
mengaktifkan identitas
pengguna?

A-&^-

W.u^{"4- ^*h,(

Qs.6
Adakah individu yang
berlanggun g j awab terhadap
keamanan identitas pengguna?

\B*.

64"r^ ger-^c,^ b\uJee . &*
F€nvta.,.r.^ ft.^\ ""? T"* * ^((d0 - "*--WZ

Qs.15
Apakah terdapat prosedur dalam
rnemberikan atau memutuskan
hak akses user?

fte"-

U^ht^ v.rr^haku-rr' ^t"t{ ?nqOU1,
c e - r m , n t  ,  

-  ! '  l - - [ \ r " '  V %

Q5.23
Apakah hak akses yang diberikan
kepada user sudah sesuai dengan
fungsi pekerjannya?

9.W ,s^lr^i .

C)5 2s
Apakah perlu prosedur dalam
memberikan atau memutuskan
hak akses user?

d,8'^
d\4. b'1

Q8.4

Adakah prosedur yang ditetapkan
untuk segera menyelesaikan
insiden atau permintaan
pengguna?

\"^t-rt p\e,{,. v"rA

t{,(a;

Q8.6

Bagaimana analisa dilakukan
terhadap permasalahan yang
diaiukan oleh user?

/!*"t^{4" \f*t . Vrla.^^^' ',^^^qnl^,l^ -

(rht 
"r.^; \nr^ncnl JQJ- n*nf- [""t4AA

"  ) o  -



Q8.e

Dari segi kapastias solusi dan
ketepatan waktu, bagaimana
respon diberikan oleh pihak
pengelola?

Q8.12
Apakah setiap pennasalahan yang
dilaporkan oleh pengguna selalu
ditanggapi?

qd'" 9r't-^TftA(i

Qe.2
Apakah selalu dipastikan bahwa
sistem e-learning menggunakan
software yang berlisensi?

\-'l ^ '
(a-- \AVk.n-

\
!€-fn^t '

gJkk-"4r<-

Ql0 .1
Bagairnana analisa masalah
dilakukan?

Apakah analisa dan pernecahan
masalah yang terjadi dilakukan
secara periodik?

d$"J.a \f"-t . ,\ern

0rob\er^ 
o^+."*1or -

{r8^-t--

R.rd, \;ar&f " ^^^,^l^v- o y1^\ try"*

Q10.e

Q10 .10

Apakah permasalahan yang
te{adi diteliti dan dipeca\kan
dengan cara dan waktu yang
efisien?

;

Y^ g1"e^,^r*^' )€-a.ra \^1ry'

tt



.FRM AUD-INTV-STK

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA

Audit Sistem E-I-earning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : INTV-CA

;
Project Name : Audit Sistem E-leaming Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan

Kalij a ga Yo g.vakarta Men ggunkan.fi ' o t t r ev' orA Cobit 4. 1

Auditor : Rhesah Katu Unggara

Paper Description : Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari

:en:---:n tugas akhir mahasisu,a ProSrarn Studi Teknik Infonnatika,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoevakarta.

Lembar kertas kerja wawancara ini dikernbangkan untuk

mensevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diirnplernentasikan di

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarla.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat

memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalarn

,,t" wawancara ya'ng diberikan. Jawaban dan opini dari \\'a\\'ancara ini akan

menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasarnnya, kami ucapkan terimakasih.

Date : !  f)e+or*vr)sw

Responsible by : Chief Architect

Name : M. Mustakim M.T

AuditorApproved by

/ (

(responsible by)

Rhesah Katu Unggara



Kode Pertanyaan .Iawaban

Q4.2

Bagaimana kerangka kerja
disusun untuk memastikan sistem
berjalan dengan baik dan terus
menrus?

VVr.;u^* eT -v'd"^ b...ff s *zTae4

|igrf!r&-4 ^ 9"4f- b+*"+l** V.a^cf\v-,

Q4.3
Apakah kerangka kerja yng
dibangun sudah mencakup semua
item?

(Lptn.^^ \!*t2-

Q4.6

Mencakup apa saja rencana
kerj a? Petunjuk penggunaan,
aturan dan tanggung jau,ab"
prosedur?

66x,'', , qfvy *- yr",<!-W

ywy"t^AM.

Q4.8

Adakah perubahan prosedur
dilaukan secara berkala untuk
memastikan rellcana
kesinarnbungan TI. agar sesuai
dengan kebutuhan bisnis'l

V fr&+* ae*^I4'-

Q4.e
Bagaimana rencana kerja sistern
e-leaming dibuat? Apakah sesuai
dengan tujuan organisasi?

t \  J  a
l/\<flr'ro-w--* lry .\y.n*t*

o u
l -

fuy.,1,,vt^ Wv*^ c .

OTaV/'A?9;
U

Q4.13

Sudah adakah kerang kerj,a
alternatif formal yang akan
dijadikan solusi alternatif apabila
terjadi gangguan layanan sistem
e-leamins?

Itl,*,"

[",,.*1 X;"",
\ u ^

\'$4'o\llvrY
Y*w t^l

V^H,J,

Q4.14
Bagaimana prosedur rencana
kerja kinerla sistem e-learning
diimplemetasikan? ry"a/r .

Qs.1

Bagaimana pengawasan dan
evaluasi dilakukan terhadap
keamanan data dan fasilitas fisik
sebagai sumberdaya sistem e-
learning?

W^r,* Fca*^ \^1*ry &*

t.t"(r*r^

Qs.3
Adakah proses otentikiasi untuk
mengaktifkan identitas
pengguna?

As.^. ev*, yyv eh\

taurrcve gare*\,

*,



Qs.5

Sudah adakah definisi tertulis
mengenai penyebab gangguan
layanan sistern e-learning, dan
langkah antisipasinya?

[(d. ,.A .&hn^^*,^. Irrkh\

Q5.7
Apakah sistem e-learning sudah
dilengkapi dengan pendeteksi
virus?

la-, (r* aw* fl t+".T- fW
Aq\"S" ,,\./n,./rvrg . ..

Qs.8
Bagaimana prosedur pengaturan
hak akses dan akun pengguna?

\"^,n"V* ^W . P^V.^rs^r"}

DyezJ* b"&€.* .

o i  l i
Apakah terdapat prosedur dalarn
mernberikan atau memutuskan
hak akses user?

[i*re|rra, vr.atttrSr..,c yl rr^.c,.^i^ ^J-{.{

[,* *^9wk*n

I  Qs.23
Apakah hak akses yang diberikan
kepada user sudah sesuai dengan
fungsi pekerjannya?

S-g* tp^'i . f^1c W*fry

Q8.4

Adakah prosedur yang ditetapkan
uryPk segera menyelesaikan
insiden atau permintaan
pengguna?

D*-^1r'" ta-1*? o\r,* un*.

ry\ \r,\e.t< .

Q8.6

Bagaimana analisa dilakukan
terhadap permasalahan yang
diaiukan oleh user?

\.l.n*ot o4^{^fr"t^ btt*\^' Y^ry

o\rl^ unlk {rJa"& .

Q8.e

Dari segi kapastias solusi dan
ketepatan waktu, bagaimana
respon diberikan oleh pihak
pengelola?

Cr<^t

\.^"o" [tVSti,, \^f**t

Q8.12
Apakah setiap permasalahan yang
dilaporkan oleh pengguna selalu
ditanggapi?

Y^ (yt^$" 1"urqffi

it,



Qe.2
Apakah selalu dipastikan bafiwa
sistem e-learning menggunakan
software yang berlisensi?

Y-
$tBr^ W**t, W4,

Ql0 .1
Bagaimana analisa masalah
dilakukan?

A4Ml,^+^ \*'yl c\H* 
fbko" 

w-z\).Tr,

Wl ^ d\el^ .r^tt _h^V.n xa-" \52.

Q10.e
Apakah analisa dan pemecahan
masalah yang terjadi dilakukan
secara periodik?

f4. \,o&& 9*yd^. \*y<"ty,

Ql t
Adakah prosedur tertulis bagi
pengguna dalarn melakukan
input, hapus dan update data?

1
\ig^u .r*, 

tr*'R],( [.rd,\ ]

QI1 .7
Apakah back-up data pengguna
dilakukan secara lengkap?

uertw

Q1 i . 8

Apakah rnedia penyirnpanan yang
digunakan saat ini cukup ,
mernadai(dari segi efektifitas dan
keamanan)?

Gr,t ww,&-^^ , j.[t^* A?,,"'

9{n .b{-ht t-\ J* lF* ̂ - ^^^.

Qu l 0
Apakah letak server back up data
dan database/aplikasi lain berada
dalam satu gedung?

Y^ [Jr.Lt^ (pw of]Ly fqr .

Q11 l l

Adakah prosedur terlulis dalanr
melakukan perawatan, backup
data dan recovery, dan apakah
sudah diteraokan?

\ rf^u "i* 
, 

1yv-o Fdr,l \o"t l^\ v.r.b.XF

9&^t|w."
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Kode Pertanvaan .fawaban

Q4.11

Adakah sesi pelatihan reguler
untuk semua pihak mengenai
prosedur dan peran serta
tanggung jawab?

ffr^t *g*- ff-t'.1't"-* cq\'a'\'

t*^trr^;^ </-cr,,('\ ve.* .

Q4.r2
Apakah ada pertemuan tertentu
untuk mendistribusikan
kesinarnbungan perencanaan TI?

lvt- . i

f,"^u*\r,^a7.' 6"*t^& \\^hJ'c.a-"0-

Q7.1
Bagaimana prosedur dalam
melakukan pelatihan terhadap
pengguna?

\}:\^*^ 
\(ttNz, Vra\t\A t<-\ '

U^\+ vc'.,o- o^e^\^Aw@ '

Q7.2

Apakah pelatihan terhadap
pengguna dilakukan sesuai
program kerja yang telah
didefiniskan?

)4 kk r-' ry r^.a d^1. geJa"ht" ̂

\c\ 1q 8-1"^* .

Q7.3
Apakah pelatihan penguna
sesuai denlan kebutuhan materi
pelatihan?

C
!r.'^" , talT" k U"t,t^* fala.h"t^^*

Q7.4

Adakah pelatihan untuk staff IT
dan staff akademik rnengenai
prosedur pengoperasian sistem e-
learnins?

Q7.5
Adakah modul dalam melakukan
pelatihan kepada pengguna
maupun staff terkait?

\J*hl,. 6^alra-@!A

c*^lt, qa^4/vh/v
J A

A'e"' '

Q7.6

Apabila terjadi perubahan sistem
kerja, apakah ada pelatihan dan
sosialisasi kepada pengguna dan
staff terkait?

b% . h^,\^ -A*^
O U d\u

Q7.l

Adakah dukungan biaya, sumber
daya dan fasilitas dalam
melakukan pendidikan dan
pelatihan?

W. p,rh.\,^* . ruhlr $At^'^

6^Y,^ fu$-^F V\f" u6-l/e^/W( "



Q7.8
Apakah ada pengaruh besar
setelah dilakukan pelatihan dan
pendidikan?

Y. c"b"f

[""t"^r.o-. g'(t"+ g*"yTe^",.,[^ gz,r,

Q7.e
Apakah ada pelatihan mengenai
kearnanan sistern?

$|}^u

aw, k^V\U1^

Q7.10
Adakah pelatih4n bagairnana
menangani kegagalan sistem?

A'l- .

vqr'ry t*-

I Apakah ada keterlibatan
peng_quna atau staff terkait dari

Q7.1i unit lain dalam melakukan
.t penyusutlan kurikulurn
, pelatihan?

\ $* .^fz- !.^4,,1^\r.,kav Wr<rr*-u  )u
t t* t  

\ t_

Q7.12,

Apakah materi pelatihan sudah
sesuai dengan pengerjaan tugas
kerha dirnasing-masing unit
kerja yang rnengikuti pelatihan?

9^Nd

wa'9'

8k-4/^. Pn q*nno^ tlolarr/  \  \ y  
-A  )

-,^Wz

t . .  . . .

* ? I
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a

Kode Pertanyaan Jawaban

Q5. l

Bagaimana pengawasan dan
evaluasi dilakukan terhadap
keamanan data dan fasilitas
fi sik sebagai sumberdaya
sistem e-leamins?

OIe0" V*rv [*t'^'nrr-U'

Q5.2
Apakah ada pengawasan
terhadap pengguna internal
sistem?

U^f*"2 8;o^ >.&"'- fA q^1^^

Qs.6
Adakah individu yang
berlanggung j a',vab terh adap
keamanan identitas pengeuna'?

fiB^u kToZ *w,, b61eh^

Qs.10
Adakah tinjauan rutin terhadap
akun pengguna dan hak-hak
terkait?

Bagaimana prosedur perlangalt
insiden keamanan dilakukan?

Bagaimana pengujian dan
pemantauan pelaksanaan
keamanan TI dilakukan?

be* P'vki

9h e Wo{t</-

pa<t* ry vli^*- WV*d*
o

F^/.1^^ Al*t't\t't" ?* % W
ptU b"a ;  * .

%^^ ry ffi?' Wr.^ i^^ \e'^"/a

W,yxlun, .b"t \."2. W. " "3" F",U^t
A^- Plb*y^'v @ry2

I

lQ5.1r

Qs.12

Qs.13

Adakah individu yang
berlanggung jawab terhadap
insiden yang mungkin terjadi
mengancaln keamanan sistem?

. n ntw' 1*&u& 
\p{, \."-lnry ->_*
o v  /

Qs.16

Apabila tery' adi pelanggaran
keamanan sistem, apakah
tercatat secara berkala,
diiaporkan dan ditinjau?

Qs.18

Apakah pihak pengelola sudah
memiliki prosedur dalam
menangani masalah keamanan
data atau fasilitas sistem e-
learning?

\*p.*.aC .

Y'",r)'* \% &4.*+ /"*^*" Ut* r.+a
i?



. ;  t " i

Q5.1e

Apakah dilakukan tinj auan
ulang jika terjadi gangguan
terhadap sistern atau perubahan
prosedur keamanan?

Qs.20
Apakah dilakukan review
secara berkal4 mengenai
prosedur kearnanan sistem?

f*-"- 
'^"^!z.- 

"4al\a" )1",,3r,

Q5.2 r

Adakah teknik tertentu(misal,
fi rewall, peralatan keamanan.
segnentasi jarir\gan) digunakan
untuk mengotorisasi akses dan
kontrol informasi ke jaringan?

rt*^-
fi*F".,t\ , VArc./-*Y

J

I Apakah perlu dilakukan
Q-;.2-: peninjauan berkala terhadap

r hak akses user?

Pert, . ty^wa ?- vl-.

lar - E',w<v' '

f?
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Kode Pertanvaan Jawaban

Q7 . l Bagaimana prosedur dalam
melakukan pelatihan terhadap
pengguna?

Q7.2
Apakah pelatihan terhadap
pengguna di lakukan sesuai
program kerja yang telah
didefiniskan?

V p^'^ et :Jt 
-t% {a-{Fk

yjV* , %^ *,rtrtrrt'tt*- r\e-t^ *"at1^1i*
e

Q7.3 | Apakah pelatihan penguna sesuai
* dengan kebutuhan materi

pelatihan?
\^tn -'"a;

fot^l^t,^* fA,c..?t &,^

Cra )

A4^ " pio *

Ve^ro ̂ i.\^^*
J

Adakah pelatihan untuk staff IT
/ - \ ' 7 A  l ,  ^ ;V i.+ dan staff 'akadernik rnengerrai

prosedur pengoperasian sistem e-
leaminq?

b"{r gr6v-{

$ ̂ h.rG b&L^K\^^^
I

ry

Q7.5 Adakah rnodul dalarn melakukan
pelatihan kepada pengguna
maupun staff terkait?

\/o.tl- r +,tna.-gsk^r. ., 6J^ .

Unfl" A^,fL , [*-5^*ry (sv, {nt aa,

Q7.6
Apabila terjadi perubahan sistern
kerja, apakah ada pelatihan dan
sosialisasi kepada pengguna dan
staff terkait?

Ar{ " c.wn-9i:<rr,,i ryl""\-4i,:k r.n;r .

fet^lf^"^ *t,\a\rr y*^Al'.y* rt, ^A

Q7.l
Adakah dukungan biaya, sumber
daya dan fasilitas dalam
rnelakukan pendidikan dan
nelatihan?

N--, 04ri eqnsal^ fur 0\ ky5"

\1r"."ve-rri6^1 ,

Q7.8 Apakah ada pengaruh besar
setelah dilakukan pelatihan dan
nendidikan?

/>-**. [V.i^ t"^,", b^w tuAU {^"^r\rot-
W^ V,^V*^ 

^ 
f1f*- n-W*k.

Q7.e
Apakah ada pelatihan mengenai
keamanan sistem?

lh ,/'

fb{/"v* '1 \rA'



Q7.10
Adakah pelatihan bagaimana
menangani kegagalan sistem?

&*^. W*! Aq- avL f6w.

Q7.11
Apakah ada keterlibatan
pengguna atau staffterkait dari
unit lain dalam melakukan
pen)'usunan kurikulum pelatihan?

fi/"r
vK_U{ "

tn4e-ry- l-tvli

Q7.12
Apakah materi peilatihan sudah
sesuai dengan lengerjaan tugas
kerha dimasing-rnasing unit kerja
yan*s mengikuti pelatihan?

54"k. w-v^i .

Q7.13
Adakah dokumentasi mengenai
peiatihan. baik i tu rnareri
pelatihan atau pelaksanaan
pelatihan?

N^ \^"tr" \\^ 9-ott ,-h|^

l*r"6^*.

,A

tv
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Kode Pertanyaan Jawaban

Q8. l

Apakah terdapat media
komunikasi untuk menampung
pertanyaan atau keluhan yang
diajukan pengguna?

44.^, rs,t^t*'i e*f \ I K{4 -<N

vW letepu^ .

Q8.2
Adakah individu yang berlugas
memantau meja pelayanan?

64^ " \ena-.,*,tu ry^*\ry QrvY\

fa ra,uax+(e Hru^* -

Q8.3
Adakah klasifikasi insiden
tefi entu berdasarka prioritas?

A-t^-. ftlr^^ 
f*."a* vbe*^6.. fe."lnl1,.x<

vln"&ev l^2 &4"h .

. \dakah prosecur rang

no 4 i  ditetapkan untuk see,era
V 6 . r +  r  ' ,  . ,

I  men le lesa ikan ins ide l l  a tau
j pennintaan pengguna?

Wry; te-u'''Y \^y*T'

Q8.s
Adakah kerjasama dengan
pihak manajenten lain dalam
melayani masukan pengguna?

$g"V-4, iy*-\rop. e$^.

Vv^&^
grurwn^T w\4t^^b"y'4,"

f.(.st . '
\^1*3rr

Q8.6

. r
Bagairnana analisa dilakukan
terhadap permasalahan yang
diaiukan oleh user?

7*rn"&rrv^ <pcaY' \^fr-y

[)^.^ A-tv,-eyyyi tt-ca,ra \^fT.

Q8.7

Apakah dilakukan analisa
secara berkala terhadap
permasalahan yang mungkin
diajukan oleh pengguna?

/5,L^ " Dnr.a.r^ \eu{'- tq'tt/^-V, v4{

Ne-,/'+ t4 alrau- t-yA' ry*
kzu<1r.,^ g.4\*"*

Q8.8

Apakah dilakukan pemeriksaan
secara berkala terhadap aset IT
yang dimiliki?

A-{^-. ftlad wd ry Ya*a*
t  

- ^

t% W , Y*^i",' *'v'\ PN*'^

Q8.e

Dari segi kapastias solusi dan
ketepatan waktu, bagaimana
respon diberikan oleh pihak
pengelola? - .

("@f \"n*V *i*r^*,



Q8.10

Apakah dilakukan rekapitulasi
dan analisa terhadap
perrnasalahan secara berkala,
agar tidak terjadi lagi dimasa
mendatans? ' \,, ",.

h ,
lft ^^".

M"-}- t*^-^^O

Q8.11

Apakah ada laporan yang
disusun untuk setiap kegiatan
meja pelayanan, sebagai
pengukuran tingkat peldyanan?

Wr^,. f ^h,t^ \.1(.r*

t *h* qzr'*^!-.

Q8.12
Apakah setiap permdsalahan
yang dilaporkart oleh pengguna
selalu ditanggapi?

f^ 7 <.tdar- \^^f"?'-

fer\e-u^!; .AV^ B+^*-V,V,,^ [e^taht^^
ry ,rw\v / g*-rx \ar,t ̂ -

Q8.13

Adakah dokumentasi mengenai
pennasalahan baik berupa
perlanyaan atau keiuhan dari
pengguna?

A4" , W f,e/.o'^ 6"abvi *"1- '

R
' l ' t

l  ' *
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Adakah dokumentasi terhadap
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leaming?

[kt"'^#q' rakJc"e^/t*-'

f*s**" (*\rK*,*"". l^;o*

Qe.e
Adakah dokumentasi terhadap
konfigurasi aset IT?
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Q10.1
Bagaimana analisa masalah
dilakukan?

VIVWZ U%*f"fi l^-' g'.Aery;v'^-
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Q10.2
Bagaimana masalah yang
tery' adi diklasifi kasikan?
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Q10.3

Adakah individu yang
bertanggung jawaab untuk
menangani setiap malasah yang
teriadi?

A4^ .
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Q10 .4

Adakah fasilitas tertentu yang
tersedia untuk memungkinkan
pelacakan, analisa dan
menentukan akar permasal ahan
yang terjadi?
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Q10.s
Adakah laporan secara berkala
selama proses penyelesaian?
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Q10 .6

Bagaimana pemantauan
penyelesaian masalah
dilakukan?
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Q10.7
Adakah rekapitulasi terhadap
permaslahan yang terjadi?
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Q10.8

Adakah integrasi delakukan
dengan manajemen lain untuk
memastikan manajemen yang
efektif dari masalah dan
kemungkinan perbaikan?
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Q10.e
Apakah analisa dan pemecahan
masalah yang terjadi dilakukan
secara periodik?
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Q10.10

Apakah permasalahan yang
te{adi ditetriti dan dipecahkan
dengan cara dan waktu yang
efisien?

evAf-f- $/-'\';z^
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Apakah sudah ada proserlur
yang formal. dalarn menangani
masalah yang terjadi?,
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ($ pada jawaban yang Anda pitih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

d ya I Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

d va ! Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali M 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

I I semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

! 5-10 menit VZO-ZOmenit

n l0-2Omenit n >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
' /

d Donwload materi kuliah/tugar MU"ngetahui pengumuman terkait perkuliahan
V'Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST? l
/

fl Koneksi intemet I Teriadi error

! Login susah 
' 

I Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

! Sangat butuh d gutult

D Cukup butuh ! Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

N1 Download materi kuliah I Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

I Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

M Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya d riauy
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen d4-6 dosen

I >6 dosen ! Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
t

f lYa  , ,  DT idak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akadanik)?

! Ya driaa*

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-leaming FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien /rr"U,,rdan efisien

n Cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas S euas i

! Clkuppuas D Kurangpuas

Y

Terima kasih.
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

WYa I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

I Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

q/^

D I minggu sekali
g'6a*rsekali

D I semester sekali

! Sangat butuh

n Cukup butuh

! 2 minggu sekali

n 3 bulan sekali

D Tidak pernah

! 20-30 menit

D >30 menit

6unh
I Kurang butuh

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

w{tomenit

D 10-20 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

E-fonwload materi kuliah/tugas D Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
- i -

LrKoneKsl lnternet I Terjadi error

tr Lbgin susah ! Tidak dapatdiakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

8. Meny apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

E/Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah plLit atSAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

!Ya oAiaa,
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen W 4-6 dosen

12. Apakah Sistem E-l,earning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Wta i ,  t rTidak

! >6 dosen ! Tidak ada

13. Apakah Sistern EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

!Ya 19iiau*
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

tr Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

( J fiup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien
\-/

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas n Puas

, n/pkup puas , ! Kurang puas
t-/

Terima kasih.
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

U Ya ! Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

M Ya n Tidak .

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

n I minggu sekali g 2 minggu sekali

! I bulan sekali I 3 bulan sekali

! I semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

n 5-10 menit ! 20-30 menit

M l0-20menit D >3Omenit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

fl Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah D Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

M Koneksi intemet ! Teriadi error

D Login susah tr Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh I Butuh
E Cukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

S Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ts Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

ts Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

! Ya M Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?
g 1-3 dosen ! 4-6 dosen

! >6 dosen I Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?

dYa , ,  lT idak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

E Ya ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

tr Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

d cukup efektif dan efisien D Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas I puas i

M Cgkup puas n Kurang puas

*, ,,

Terima kasih.
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

E Ya I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

M Ya ! Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

ts I minggu sekali I 2 minggu sekali

D 1 bulan sekali I 3 bulan sekali

! I sernester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-10 menit {ZO-lOmenit

! 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

U Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-leaming FST?
I

VKoneksi internet I Terjadi error

! Login susah tr Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

Z 
/ngatbutuh I Butuh

E/Cukup butuh ! Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

VDownload materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

E/Fo** diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

l Ya u/riout
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen

n >6 dosen ! Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?

Jvu ! , D Tidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

!Ya s4iaut
14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

[ ,Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

d cukup efektif dan efisien D Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas ! Puas i

E C.ukup puas , d Kurang puas

{q-edosen

p

Terima kasih.



FRM AUD-KSN

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Yogyakarta, .'p November 2012

[,rs
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

M'Ya ! Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

E Ya I Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

fl I minggu sekali ! 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

I I semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

d S-tO menit n 20-30 menit

! 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

dDonwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet €/Terjadi error

n Login susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh n Butuh
{ Cukup butuh D Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

6 Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

I Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

d Fo** diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

! Ya g/riOak

11. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem EJeaming FST?

n l-3 dosen { 4-6 dosen

! >6 dosen D Tidak ada ;

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?

g,Ya n Tidak

13. Apakah Sistem EJearning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistan lnformasi Akadanik)?

n Ya \O/Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-leaming FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

V/ Cukup efektif dan efisien n Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas tr Puas :

\U Cukup puas ,' n Kurang puas

ft

Terima kasih.
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

{vu sridak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

VYa tr Tidak .

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I 1 minggu sekali D 2 minggu sekali

iltbul^sekali D 3bulansekali

d I semester sekali D Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

V5-10 menit I 20-30 menit

! l0-20menit ! >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugat {M"ngetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

E 4(oneksi intemet ! Teriadi error

n togin susah n Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

! Sangat butuh /gututr
! Cukup bufuh n Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah {l-it utpengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

MDownload materi kuliah I Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya EkTidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

! l-3 dosen n 4-6 dosen

! >6 dosen MTidak ada d

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

vtu  , .  lT idak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

VYa ! Tidak

14' Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

I cukup efektif dan efisien {Kurungefektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangat puas n ?uas :

E C.ykup puas , d Kurang puas

ll

Terima kasih.
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ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

WYa FTidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

UzYa B Tidak I

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali I 2 minggu sekali

! I bulan sekali ! 3 bulan sekali

U-l semester sekali @Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

-W 5-10 menit D 20-30 menit

I 10-20 menit n >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
pMengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-leaming FST?

I Koneksi internet ! Teriadi error

! togin susah n Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

D Sangat butuh ! Butuh
EzCukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

D Download materi kuliah BLihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah f,Llhat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

n Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya E"Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

n l-3 dosen tr 4-6 dosen

[ >6 dosen ElTidak ada ;

12. Apakah sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

trYa , ,  &Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem tnformasi Akademik)?

tr Ya E:lidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

.! Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

I Cukup efektif dan efisien B,Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas ! Puas I

D C-1rkup puas , VKurang puas

rc ,,

Terima kasih.
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (i) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

{tu ! Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan sistem E-learning FST?

bya D Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

[ 2 minggu sekali

[ 3 bulan sekali

n Tidak pernah

4. BTaVa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

H S-tO menit ! 20-30 menit

D 10-20 menit [ >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda meneakTs Sistem E-learning FST?

n Donwload materi kuliah/tugas U Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST? :
n Koneksi internet D,rTerjadi error

! Lbgin susah d Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

- Sangat butuh E Butuh
! Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah n 
)-ihat 

SAp matakuliah

n Download tugas kuliah d fihatpengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

U Forum diskusi

! I minggu sekali

! I bulan sekali

M I semester sekali
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FSTT

! Ya U tiAat

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

D 4-6 dosen
/

U tiaak ada

12. Apykah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Vva  , ,  lT idak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akadem))?

! Ya 'Eltidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

F Sangat efektif dan efisien I 
/Efektif 

dan efisien

I Cukup efektif dan efisien V Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem EJearning FST?

tr l-3 dosen

n >6 dosen

n Sangatpuas

tr Qgkuppuas
,iiI

! fuas

u l(urang puas

t g i

Terima kasih.
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Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

{vu I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan sistem E-learning FST?

'€.TidakMva

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali ! 2 minggu sekali

! 1 bulan sekali [ 3 bulan sekali

S I semester sekali Klidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

ff s-tO menit n 20-30 menit

! 10-20menit !  >3Omenit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
E/Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

dKoneksi internet ! Teriadi error

! Login susah I Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh ! Butuh
tr Cukup butuh {Kurangbutuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

n Download materi kuliah VLihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

E-Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

l Ya crri0at<

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

d t-l dosen

n >6 dosen

12. Apakah Sistem E-l.ea.rning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

A 4-6 dosen

D Tidak ada

n Tidak

13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

"{Yu ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien 0,,I(urang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-leaming FST?

! Sangatpuas I Puas

I Cpkuppuas E-Kurangpuas

lll J

V*u , ;

Terima kasih.
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Berilah tanda ({ pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

M Ya ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

d ya €r ridak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali I 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

M I semester sekali n Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

d 5-l0menit ! 20-30menit

n 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

U Donwload materi kuliah/tugas D Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet I Terjadi error

! Login susah d Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

I Sangat butuh U Butuh
! Cukup butuh D Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

U Download materi kuliah I Lihat SAP matakuliah

E Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang juang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

U Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

! Ya d riaut
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

tr 1-3 dosen I 4-6 dosen

D >6 dosen U Tidak ada ;

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

dya D Tidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akadernik)?

il Ya driaat

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-leaming FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

tr Cukup efektif dan efisien d K,n*g efektif dan efisien

15' Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas n Puas !

DCukuppuas , dKurangpuas

iit

Terima kasih.
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

!Ya B Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

lYa F ridak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem EJearning FST?

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

D I minggu sekali

n I bulan sekali

V I semester sekali

!  5-10 menit

! 10-20 menit

! 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

* Tidak pemah

D 20-30 menit

! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem EJearning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

n Koneksi internet I Terjadi error

I Butuh
! Kurang butuh

I Ldgin susah FTidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

p Sangat butuh
n Cukup butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

D Download tugas kuliah $ linut pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah V Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

E Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

! Ya F Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

tr 1-3 dosen ! 4-6 dosen

I >6 dosen E-Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

FYa n Tidak

13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

! Ya X'Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

I cukup efektif dan efisien ( Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas ! puas

E C_pkup puas , d. Kurang puas

r?

Terima kasih.
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem EJearning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

I Ya dfax

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

I Ya u/riOat j

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali [ 2 minggu sekali

D 1 bulan sekali I 3 bulan sekali

I 1 semester sekali ff flaak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-l0menit !  20-30menit

! l0-20menit !  >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST? ,, ,

! Koneksi internet ! 
-Terjadi 

error

D Login susah d Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

d Sangat butuh I Butuh
! Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

I Download materi kuliah #UttutSAP matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya d tiauv.

I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

tr l-3 dosen n 4-6 dosen

[ >6 dosen dfidukada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

dvu i ,  t rTidak

13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

M Ya I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

D Cukup efektif dan efisien /Ku.ung efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas ! Puas :

! C-ukup puas , d Kurang puas

Terima kasih.
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Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama '\
AKa ltnr Nu?$h\^D rN CV

Program Studi Stouosr
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

V Ya ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

& Ya ! Tidak l

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali n 2 minggu sekali dV aAo. v\.ru-1.ri YtU r

! I bulan sekali [ 3 bulan sekali

q'l sernester sekali I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

g 5-10 menit I 20-30 menit

I l0-2Omenit !  >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugat d Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistern E-leaming FST?

I Koneksi internet ! Teriadi error

{fbginsusah D Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

I Sangat butuh I Butuh
f-Cutup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah E, Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

E Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

.Pt
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya n'tiaak

I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen [ 4-6 dosen

! >6 dosen g/Tidak ada d

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

lYa , ,  E-Tidak

13. Apakah Sistern E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

WYa ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

n Cukup efektif dan efisien dKur-g efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-leaming FST?

n Sangatpuas n puas

MClkuppuas , n Kurangpuas

Terima kasih.



FRM AUD-KSN

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID

Description

:KSN-MHS-DS

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir rpahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisiongr ini dikembangkan unfuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara
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Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama Kuncfa \na \nd^tn \Kacna $)

Program Studi grb'.ai\ ^:-,

Yogyakarta, ?7. November 2012

AResponden \n&h



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-leaming Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

d vu n ridak
2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

! Ya d riaat .

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali n 2 minggu sekali

! I bulan sekali !. 3 bulan sekali

d I semester sekali #ria* pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
,d slomenit tr 20-30 menit

! l0-2Omenit n >30menit

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugat d Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST? ,, ,

! Koneksi intemet D Teriadi error

! Login susah d Tidak dapat diakses setiap saat

l. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap sistem E-learning FST?

d Sangat butuh I Butuh
n Cukup butuh n Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

D Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah d Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

I Download materi kuliah !, Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah d tihat pengumuman

-Z Forum diskusi

tst,
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan
pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya d riaut
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas sistem E-leaming FST?

I l-3 dosen tr 4-6 dosen

n >6 dosen d tidak udu i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

M Ya I Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
dengan SIA (Sistan Informasi Akademik)?

I Ya d tiaat

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

! cukup efektif dan efisien d Kurung efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
I Sangatpuas ! puas i

E Cukuppuas d Kurangpuas

,g

Terima kasih.
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pitih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

d vu driauu.
2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

n Ya u/ fiaak r

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! 1 minggu sekali ! 2 minggu sekali

I I bulan sekali lr3 bulan sekali

! I semester sekali d fiAat pernah
N

4:- Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

D s-lOmenit D 20-30menit

! 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP rnatakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

D Koneksi internet I Teriadi error

n Lbgin susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

! Sangat bufuh ! Butuh
I Cukup butuh ! Kurang butuh

8' Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

n Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

I Forum diskusi

. . l t



FRM AUD-KSN.QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning aaT

! Ya d tiaat

ll.Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

! l-3 dosen !14-6 dosen

! >6 dosen $ tidak ada d

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
I

l Ya  i ,  gT idak

13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

QYa ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien tr, Efektif dan efisien

! cukup efektif dan efisien w Kurang efektif dan efisien

l5' Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

D Sangatpuas n,puas I

! Crrkup puas E Kurang puas

*t

Terima kasih.
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Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Nama

Responden

MtLacun N,**"h C,

Program Studi Pen'\,2\Kan Stota$t

lJ

O(ltA
Responden
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Berilah tanda ($ pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

I Ya driauu
2. Apakah Anda.pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

I Ya V riaat i
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

D I minggu sekali [ 2 minggu sekali

! I bulan sekali ! 3 bulan sekali

n I semester sekali I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

D 5-10 menit D 20-30 menit

! 10-20 menit [ >30 menit

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet I Teriadi error

! Lbgin susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap sistem E-leaming FST?

n Sangat butuh VButuh
! Cukup butuh D Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam sistem E-learning FST?

n Download materi kuliah &f*rat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

IYa driout
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

{t-E dosen J 4-6 dosen

! Tidak ada! >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

r Ya U4iaut
13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

I Ya M'iaut

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

D Cukup efektif dan efisien U/Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas JE{puas

E C-ukup puas VKurang puas
'ta'

,v

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Leaming yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

, '

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama Rat"; t")

Program Studi ?n A, b iolrqi
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Berilah tanda (i) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-leaming Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

I Ya ./riaat

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

I Ya driax i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

[ 1 minggu sekali ! 2 minggu sekali

! 1 bulan sekali [ 3 bulan sekali

D I semester sekali g/riA* pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

tr 5-l0menit !  20-30menit

I 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas D Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
D Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi intemet I Teriadi error

n Login susah D Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh ! Butuh
! Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

I Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning.FsT?

! Ya I Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

n 1-3 dosen ! 4-6 dosen

I >6 dosen I Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-l,earning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

n Ya ! Tidak

13. Apakah Sistern EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

I Ya I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien I Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangat puas n Puas 
':

DCgkuppuas ,  nKurangpuas

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

& Ya ! Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

O Ya ! Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali ! 2 minggu sekali

D I bulan sekali ! 3 bulan sekali

ff I sernester sekali I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

g 5-10 menit I 20-30 menit

! 10-20menit !  >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

Y Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

I Koneksi internet D Teriadi error

I Login susah V-Tiaat Oapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

tr Sangat butuh D Butuh
! Cukup butuh ts-Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-rearning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah G-Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

B' Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

! Ya U,rTidak

11. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu
menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

Er't-f dosen [ 4-6 dosen

! >6 dosen D Tidak ada !'

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

8Ya , ,  DT idak

13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

E Ya tr]-Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

! cukup efektif dan efisien E-Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
I Sangatpuas ! puas

I Cukuppuas E-Kurangpuas

Plt

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir rnahasiswa program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama fKutaa,,nrruad Fod(. ul w r-lfiilt (4)

Program Studi ftu.cttcft] kq r.*,4rdtql

Responden



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

YdYa @Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

VYa ffiTidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali

I I bulan sekali

! 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

A.Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

- t -
t.d I semester seKalr

!  5-10 menit

W 10-20 menit

I Sangatbutuh

I Cukup butuh

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

.& Donwload materi kuliah/tugas n Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet ! Terjadi error

! Login susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! 20-30 menit

[ >30 menit

I Bufuh

@ Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

E,Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

& Download materi kuliah I Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya D Tidak

I 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

Wl-3 dosen ! 4-6 dosen

I >6 dosen ! Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

lYa i ,  E-Tidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

6^Ya I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien R Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas I Puas :

I Cukuppuas , E-Kurangpuas

ri'

Terima kasih.
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Yogyakarta, 4. Novemb er 2012

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama Lwo [*] o* o (r)

Program Studi W fuor,oqi



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

W Ya ff riaat

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem EJearning FST?

E Ya g Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali ! 2 minggu sekali

F I bulan sekali ! 3 bulan sekali

! 1 semester sekali F Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

M 5-10menit n 20-30menit

n 10-20 menit I >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

E Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet ff Terjadi error

! Login susah tr Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

B Sangat butuh ! Butuh
! Cukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

VDownload materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

n Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

E Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah E Lihat pengumuman

M Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

D Ya d riaaL

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas sistem E-learning FST?

a 4-6 dosend rcdosen

! >6 dosen I Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

VYa , ,  lT idak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

I Ya U.riaat

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

I cukup efektif dan efisien ffKurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-leaming FST?
n Sangatpuas ! puas j

! Qukuppuas V Kurangpuas

tp

Terima kasih.
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Yogyakarta, K Novemb er 2012

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama Arg f'4aulnno%*'t Ct\

Program Studi
\< r^-'t 1A

Responden



l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

,,V Ya g<Tidak

2. ApAuh Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

't vu 4riaau ,'

FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pitih.

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem EJearning FST?

[ 1 minggu sekali ! 2 minggu sekali

! I bulan sekali ! 3 bulan sekali

ff I sernester sekali 5 Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-l0menit n 20-30menit

I 10-20 menit D >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

D Koneksi internet I Terjadi error

{Loginsusah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

I Sangat butuh g'gutuh

D Cukup butuh ! Kurang butuh
8. Mpnu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

/ /
sd Download materi kuliah d f*rutSAp matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

D Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

G'Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

nYa w4iauu
1 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

a 4-6 dosen

6rounuou
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

-wtu I Tidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

'gta I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

I Cukup efektif dan efisien W{ur^gefektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangat puas I Puas

tr l-3 dosen

[ >6 dosen

E Cukup puas A("rang puas

ry

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir nrahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisio4er ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama
&, q'"L t1b{*^[ (ur

Program Studi b"*u

Yogyakarta,'2.P November 2012
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pitih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

{vu n ridak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

d ya ! Tidak ;.

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali n 2 minggu sekali

! I bulan sekali d: but* sekali

n I sernester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

U/S-f O menit I 20-30 menit

! l0-20menit D >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

ElDonwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet Mferiadi error

! L6gin susah n fiOuf. dapatdiakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

n Sangat butuh U/gutul,
! Cukup butuh ! Kurang butuh

8' Menu apayangsering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

MDo*nload materi kuliah r Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat sAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman
I

N,4orum diskusi



FRM AUD.KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

! Ya g/riauk

I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

melganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

M t-f dosen ! 4-6 dosen

[ >6 dosen ! Tidak ada I

12. Ap.akah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

NIYa ! Tidak

13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
'dvu ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien MKurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-leaming FST?

! Sangatpuas I Puas i

n Cgkup puas V Kurang puas

f

Terima kasih.
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Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat mernberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama &* t.*on 4*g 5 ap uqn (g)

Program Studi W,^,  q
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

dvu ! Tidak

2. Apakah Anda.pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

W Ya ! Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali ! 2 minggu sekali

E' I bulan sekali ! 3 bulan sekali

! I semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

V S-tO menit [ 20-30 menit

n 10-20menit n >30menit

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

E/Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

D Koneksi intemet E/Teriadi error

n togin susah D fiaaf< dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

I Sangat butuh MButuh
! Cukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-reaming FST?

ff Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah M Lihat SAp matakuliah

B'Download tugas kuliah W Lihatpengumuman

ts, Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

tr Ya E/Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

Vl-3 dosen ! 4-6dosen "

n >6 dosen I Tidak ada i

12. Apakah Sistern E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

VYa ! Tidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

WYa ! Tidak

14' Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

D Sangat efektif dan efisien d Efenif Oan efisien

! cukup efektif dan efisien D Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangat puas dpuas j

! C-ukup puas n Kurang puas

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisiorler ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama
0o*oVan{t kkc."ao' d)

Program Studi Irtut R

Responden



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

"d yu r ridak
2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

d vu ! Tidak r

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

rE I minggu sekali ! 2 minggu sekali

n I bulan sekali ! 3 bulan sekali

! I semester sekali n Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

d s-ro menit tr 20-30 menit

n l0-20menit n >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

{ Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

C Koneksi internet Terjadi error

I Login susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

n Sangatbutuh
! Cukup butuh

./ eutur,
I Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-rearning FST?

# Oo*nload materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah n Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman
I

..,tr Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QsT

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan
pengumuman di Sistem E-leaming FST?

t rYa rd riaur
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

d r-: dosen

! >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?

UYa i ,  nT idak

13. Apakah Sistem EJearning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
dengan SIA (Sistan Informasi Akademik)?

!Ya driaa,
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-leaming FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

d cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien
l5' Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangat puas ! puas

V C-ukup puas n Kurang puas

J 4-6 dosen

! Tidak ada

Terima kasih.
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ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({ pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Yvu ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

dyu tr Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali MZ minggu sekali

! I bulan sekali [ 3 bulan sekali

! I semester sekali D Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

n 5-10 menit VZO-:O menit

n 10-20 menit [ >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

M Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

dKoneksi internet I Teriadi error

n L6gin susah n fiaaf. dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh /Butuh
n Cukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

V Download materi kuliah D Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ffLihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

M Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

MYu I Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

M r-r dosen

tr >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

{vu I Tidak

13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

!Ya driaut
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

V Cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas y'puu*

D Cgkuppuas ! Kurangpuas

J 4-6 dosen

! Tidak ada

Terima kasih.
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Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

i

R Katu Unggara
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

V Ya I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

{ ya 6 riaat
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali ! 2 minggu sekali

! I bulan sekali I 3 bulan sekali

M I semester sekali # Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

n 5-l0menit I  20-30menit

! 10-20 menit I >30 menit

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses sistem E-learning FST?

ff Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi intemet I Teriadi error

^z' Login susah I rlaat dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

n Sangat butuh y'eutuh

! Cukup butuh I Kurang butuh
8. Menu apayangsering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah fr Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-rearning FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

ff Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

l0' Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

I Ya Sfiaat

11. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem EJearning FST?

0 l-3 dosen [ 4-6 dosen

n >6 dosen ! Tidak ada i

12' Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
'dva  , ,  lT idak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

{vu D Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

tr Sangat efektif dan efisien g Efektif dan efisien

M cukup efektif dan efisien d Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistern E-learning FST?

! Sangatpuas ! puas ,

D Cpkup puas ilKurang puas

tC

Terima kasih.
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fiVwav Mumj(
Responden

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama AhtYuA Mun<ti u)
Program Studi brd$tkan $Qruia

fl



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta?

{vu ! Tidak

2. Apakah Andapernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

9Ya dyaav
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali

! I bulan sekali

U/ I semester sekali

t S-tO menit

! 10-20 menit

I 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

6tiaat pernah

[ 20-30 menit

[ >30 menit

I Kurang butuh

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

n Donwload materi kuliah/tuga, s4ra.ngetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses sistem E-learning FST?

I Koneksi internet n Terjadi error

MLogin susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap sistem E-leaming FST?

d Sangat butuh
! Cukup butuh

- E/butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?
! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah d tftat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

I Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

U Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

dva ! Tidak

I 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-reaming FST?

d vz dosen ,

! >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Eya ! Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
derngan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

dvu ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

I cukup efektif dan efisien d rur*g efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-leaming FST?
n Sangatpuas U puas l

VC-ukup puas n Kurangpuas
1 r .

?t

n 4-6 dosen

! Tidak ada

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir nrahasiswa program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Leaming yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

€*t hf*.d
Program Studi lsndt{ikdn hrnn,

Responden



FRM AUD.KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

{vu I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan sistem E-learning FST?

VYa #riaat i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali ! 2 minggu sekali

E l bulan sekali ! 3 bulan sekali

I I sernester sekali fi/Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

F- 5-10 menit n 20-30 menit
g/tO-ZO menit [ >30 menit

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas N4t4engetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

I Koneksi internet D Teriadi error

N,zl-ogin susah n flaat dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

! Sangat butuh N4utuh
tr Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah {fnatpengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

n4o**diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

t Ya ffiiOat

I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

Vt-l dosen [ 4-6 dosen

! >6 dosen ! Tidak ada d

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

v{a  , ,  lT idak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

! Ya g4idak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

I cukup efektif dan efisien E4.urang efektif dan efisien

15' Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangat puas D puas ',

E Cgkup puas , il.4.urang puas

p

Terima kasih.
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Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisione,r ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
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Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti
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Program Studi
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pitih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

WYa n Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

V Ya g Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali ! 2 minggu sekali

! 1 bulan sekali I 3 bulan sekali

U I semester sekali B Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

tr s-lOmenit !  20-30menit

W 10-20 menit I >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi intemet I Teriadi error

Vfigrnsusah I Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh ! Butuh
! Cukup butuh E/Kurang butuh

8. Menu apayangsering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah Vhhatpengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

glForum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan
pengumuman di Sistem E-leaming FST?

l Ya drioat<
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

{ n dosen

n >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

! Ya {tiaa,

13. Apakah Sistern E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

dvu

n 4-6 dosen

! Tidak ada

I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

! cukup efektif dan efisien d Krrung efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas ! Puas

il. Qukup puas , g Kurang puas

r?

Terima kasih.
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Responden

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir rnahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Leaming yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama Vt*- F{t) (a l ' t1cni 6)
Program Studi Ptn"^oJrko^ h< rrvraq



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pitih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

tfr yu r ridak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

vYa dr ia*  j

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! 1 minggu sekali ! 2 minggu sekali

! 1 bulan sekali I 3 bulan sekali

F/l semester sekali 6 fiaat pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

d s-to menit ! 20-30 menit

! l0-20menit [  >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugat ^C Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
D Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet /T".iudi 
".ro,

D Login susah ! fia* dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

n, Sangat butuh D Butuh
M Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apayangsering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah V Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

I Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan' .#'
pengumuman di Sistem E-learning FST?

IYa .^{rro*
I l. Dari setiap dosen di *uring-*urih progrirm studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

C vldosen

[ >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

f ,Ya  , , ! Tidak

13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah
dengan SIA (Sistem Informasi Akadanik)?

dvu D Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien d nf"nif Oan efisien

n cukup efektif dan efisien I Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
n Sangatpuas n Puas

VCgkuppuas , ! Kurangpuas

D 4-6 dosen

D Tidak ada

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lernbar kuisionpr ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti
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Nama htp ( t )

Program Studi F raa

Yogyakarta, {. November 2012
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FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

{vu @ riaut
2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

nYa driaut
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

[ 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

d Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-10 menit

n 10-20 menit

! I minggu sekali

! I bulan sekali

n I semester sekali

I Koneksi intemet

! Lbgin susah

! Sangat butuh
I Cukup butuh

! 20-30 menit

n >30 menit

I Terjadi error

tr Tidak dapat diakses setiap saat

I Butuh
! Kurang butuh

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

I Download materi kuliah n Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-rearning FST?

I Download maieri kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

.Pt
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya I Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen [ 4-6 dosen

[ >6 dosen I Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

nYa  ' ,  l T i dak

13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

! Ya tr Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

tr cukup efektif dan efisien I Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas I Puas

! Cukuppuas ! Kurangpuas

rit

Terima kasih.
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Yogyakarta,?k Nove*ber 2012

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioqer ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama fo,"uloawE (d

Program Studi F tsttr.q

r"f

z
,/.

Responden



FRM AUD.KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

dvu ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan sistem E-learning FST?

-{vu ! Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

g"s-to menit

! 10-20 menit

! I minggu sekali

! I bulan sekali

( I semester sekali

dKoneksi internet

Ll Logln susah

/sangat butuh
! Cukup bufuh

! 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

! Tidak pernah

[ 20-30 menit

! >30 menit

I Terjadi error

! Tidak dapat diakses setiap saat

! Butuh

! Kurang butuh

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

@ Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

d Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayan9iarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

/Po*- diskusi



FRM AUD-KSN-QsT

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

t rYa /riout
I I ' Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

d r-r dosen

! >6 dosen

12. Apakah Sistern E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

nYa r , {riaa*
13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

J 4-6 dosen

I Tidak ada

! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

D Cukup efektif dan efisien ffKurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas n Puas

dvu

D Qlrkup puas , dKurang puas
{

rg

Terima kasih.
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Atas perhatian dan keq'asamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

A.M. l - f t rbarp(r

Program Studi Fisi k a

Resp'



FRM AUD-KSN-QST

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
-".'<,

1t Ya ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan sistem E-learning FST?

lYta ! Tidak

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

1f, t minggu sekali ! 2 minggu sekali

! I bulan sekali n 3 bulan sekali

n I semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

n s-lOmenit ! 20-30menit

LZ 10-20 menit ! >30 menit

5. untuk keperluan apakah Anda mengakses sistem E-learning FST?

n Butuh
! Kurang butuh

ytOonwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

y{l<oneksi internet I Teriadi error

I Login susah D Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

td Sangatbutuh
! Cukup butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-rearning FST?

SffDownload materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Men; apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

&Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

n 
/ownload tugas kuliah

../Fo*rn diskusi

I Lihat pengumuman
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

t rYa pxfia^u
I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n 1-3 dosen

n >6 dosen

J 4-6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

tAYa , ,  lT idak

13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

tEYa ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

yffsangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

n cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas ! Puas

tr. Qgkup puas , W&urang puas

yttiaux uau

p

Terima kasih.
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ptu( N-l

p
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

I Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

.dyu sTiax
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

D 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

{zO-lo menit

! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

n Donwload materi kuliah/tugas ,t)lMengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet /T"4udi 
"no,

n Login susah I Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

a,4u

! 1 minggu sekali

! llulan sekali

Ufl I semester sekali

n 5-10 menit

! 10-20 menit

dsangatbutuh
I Cukup butuh

I Butuh
! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

D Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah ,/tit urpengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download fugas kuliah ! Lihat pengumuman

{7 Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST,

! Ya d riOut

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

Vlt dosen

I >6 dosen

O 4-6 dosen

! Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

$/*^ ' I Tidak

13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

I Ya \ZTidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

D Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

1p Cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-leaming FST?

! Sangatpuas D puas

VCukup puas , I Kurang puas
: L '

rit

Terima kasih.
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

l Ya E'Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

nYa Nr/Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

u/ria* pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali

D I bulan sekali

! I semester sekali

n 5-10 menit

D 10-20 menit

! Koneksi internet

I Login susah

! Sangatbutuh

! Cukup butuh

D 20-30 menit

! >30 menit

! Terjadi error

I Tidak dapat diakses setiap saat

Vnutuh
! Kurang butuh

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah D Lihat SAP matakuliah

! Download fugas kuliah ! Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

! Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan
pengumuman di Sistem E-leaming FST?

!Ya vflauu
ll.Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

{ rz dosen J 4-6 dosen

! Tidak ada! >6 dosen

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

! Ya friaut
13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

!Ya ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-leaming FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

! cukup efektif dan efisien n Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
n Sangatpuas I Puas

E. C*ukup puas , I Kurang puas

Terima kasih.
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Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama TnTani

Program Studi YeNffi\^n Trq\'" (r)
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

EIYa ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Vya n Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali D 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

Ml semester sekali n Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

U'5-10 menit n 20-30 menit

n 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

MDonwload materi kuliah/tugas n Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-leaming FST?

! Koneksi intemet E-Terjadi error

n Login susah I Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap sistem E-learning FST?

! Sangat butuh B,Butuh
I Cukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

U,'Download materi kuliah n Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah D Lihat pengumuman

UzForum diskusi

i'J,
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya E/Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

E/ l-3 dosen D 4-6 dosen

n >6 dosen I Tidak ada ;

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?
- z -

VYa  ' ,  l T i dak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

! Ya &zlidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

n Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

D cukup efektif dan efisien EzKurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas I puas ;

E Cukup puas , El,' Kurang puas

ft

Terima kasih.
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Leaming yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

n Ya d riaut

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

n Ya d riaa, i
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali ! 2 minggu sekali

! I bulan sekali ! 3 bulan sekali

! I semester sekali g/fiaak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-10 menit I 20-30 menit

! 10-20 menit t >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

n Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet I Teriadi error

! togin susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

n Sangat butuh ! Butuh
! Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan
pengumuman di Sistem E-learning FST?

n ya I Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu
menganjurkan untuk menggunakan fasilitas sistem E-leaming FST?

n 1-3 dosen [ 4-6 dosen

! >6 dosen ! Tidak ada j

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

! Ya ! Tidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang teqpisah
dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

I Ya ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

! cukup efektif dan efisien I Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem EJearning FST?
! Sangatpuas n puas ,

n C.gkup puas , I Kurang puas

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Leaming yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama ULt,q C,ftO trr_{ y/+N I U D tN 69
Program Studi ?erro rD (k,+N f lJtK4

rt

n tintl'lwln
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

d va ! Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

I Ya d riaat i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali ! 2 minggu sekali

I 1 bulan sekali n 3 bulan sekali

! I semester sekali V tiaat pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-10 menit [ 20-30 menit

D 10-20 menit n >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

D Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistern E-learning FST?

I Koneksi internet ! Teriadi error

I Login susah VTidak dapatdiakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh ! Butuh
n Cukup butuh E/Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

n Download materi kuliah tr Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya driOat

I 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

tr 1-3 dosen n 4-6 dosen

! >6 dosen g/tiduk ada i

12. Apakah Sistem E-lgaping FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

I Ya #riAat

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

{vu I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistern EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

I Cukup efektif dan efisien MKutung efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas ! Puas

E Cgkup puas , g Kurang puas

r!

Terima kasih.
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Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.
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R Katu Unggara
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

dvu n Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Vya ! Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

[ 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

e/tiaav.pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

{t-romenit n 20-30 menit

n 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

E{Oon*load materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet

u Logln susan

! Terjadi error

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap sistem E-leaming FST?

! I minggu sekali

I I bulan sekali

ff I semester sekali

! Sangat butuh

VCukup butuh

\E/fia* dapat diakses setiap saat

I Butuh
! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

MDownload materi kuliah n Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman
rUzforum diskusi

iy'
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

I Ya x4,o*
I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

tr l-3 dosen tr 4-6 dosen

n >6 dosen !Aia* uau ,'

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

lYa , ,  xdiaut
13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?
./

tglyu n ridak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

E Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

WCukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

I Sangatpuas n Puas

n C-gkup puas , \ilKurang puas

ttt ,"

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir r4ahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisiongr ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
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Program Studi h C-Yen&;*uk"n '\isika.

Yogyakarta, *. Novemb er 2012

/\ ^lv,/
Responden
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Vya ! Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

rdva ! Tidak r

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali [ 2 minggu sekali

! I bulan sekali ! 3 bulan sekali

E/l sernester sekali I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

{S-t0 menit D 20-30 menit

! 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

MDonwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-leaming FST?

I Koneksi intemet V Teriadi error

! Login susah I fiauf. dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh ! Butuh
! Cukup butuh B'Kurung butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

{Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

I Download materi kuliah W.LittatSAp matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

n Forum diskusi

*J
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

n Ya g,TiOak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

{t-Z dosen ! 4-6 dosen

! >6 dosen ! Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Nrya , l i 4 t  , ,  lT idak

13. Apakah Sistern E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

{vu tr Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien D Efektif dan efisien

n Cukup efektif dan efisien {Kurungefektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas ! Puas l

n Cpkup puas , VKurangpuas LaA , _-

fl

Terima kasih.
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

M Ya n ridak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

r Ya d riout i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali ! 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

! I semester sekali M fia* pemah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem EJearning FST?

! 5-l0menit n 20-30menit

I 10-20 menit n >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas D Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
I Mengetahui SAP matakuliah n Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi internet M Teriadi enor

! Login susah D Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

D Sangat butuh ! Butuh
n Cukup butuh M Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

n Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah U Lihat pengumuman

! Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

! Ya d riaut

I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

! l-3 dosen D 4-6 dosen

n >6 dosen d tiduk uau

12. Apakah Sistem E-[earning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

tYa ' ,  dr iaut
13. Apakah Sistern E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

dyu r ridak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien n Efektif dan efisien

I Cukup efektif dan efisien I Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem Ellearning FST?

! Sangatpuas I Puas j

! Caftup puas , n Kurang puas

rt

Terima kasih.



FRM AUD.KSN

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Yogyakarta, ?.1 November 2012

@w

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir r4ahasiswa Program

Sfudi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisionqr ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

I

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama MAE{aeu\\ uLrA (z)

Program Studi tAA{avtAt\FA

dt

Responden
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih,

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-leaming Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

d Ya n ridak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem EJearning FST?

d yu ! Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

n I minggu sekali n 2 minggu sekali

n 1 bulan sekali d : brrl* sekali

D 1 semester sekali I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

g 5-l0menit ! 20-30menit

[ 10-20menit n >3Omenit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

tr Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi intemet D Terjadi error

tr Login susah d Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

I Sangat butuh I Butuh
! Cukup butuh d Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

n Download materi kuliah d linut SAp matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

0 Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah
- l -  /
U Download tugas kuliah E Lihat pengumuman
,J_ -u t orum olsKusl

*J
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan
pengumuman di Sistem E-learning FST?

tr Ya d riOat<

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas sistem EJearning FST?

tr l-3 dosen I 4-6 dosen

I >6 dosen d tidak ada j

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?

dYu , ,  r r idak
13. Apakah Sistem EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

! Ya plriaut

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

I cukup efektif dan efisien d Kur*g efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
! Sangat puas n Puas r'

EQgkuppuas ,  dKurangpuas

Terima kasih.
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Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner, ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama Trra Rc,e drano L1l

Program Studi M0Wrnqt(Kcl
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

V Ya I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

E'Ya g Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

n I minggu sekali ! 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

E I semester sekali I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

g 5-10menit !  20-30menit

D 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

M Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

I Koneksi internet I Terjadi error

I L-ogin susah n Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

! Sangat butuh d gutuh

I Cukup butuh n Kurang butuh
8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

M Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah D Lihat pengumuman

gl Forum diskusi

P.t
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

l Ya B/riout

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

J 4-6 dosen

dtiduk udu

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

l Ya  , , driout
13. Apakah Sistern E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

D Ya erriaak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam
penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

I Cukup efektif dan efisien d Kur*g efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas D Puas 
"

E Cgkup puas , ,6 Kurang puas

n l-3 dosen

[ >6 dosen

f?

Terima kasih.
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Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama ful . grrntar i q)

Program Studi Ytattntsbikq



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (tr) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

V va #riaat
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

dya d riaat i
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

d t -inggu sekali n 2 minggu sekali

! I bulan sekali [ 3 bulan sekali

! I sernester sekali E^ tiaat pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-leaming FST?

n 5-l0menit f ,  20-30menit

n 10-20 menit d >:O menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

dOon*load materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan

E/Mengetahui SAP matakuliah D Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

I Koneksi internet D Teriadi error

d togin susah n fiaaf. dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

lI Sangat butuh ! Butuh

VCuLup butuh ! Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

dDo*nload materi kuliah dfn utSAP matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah #finut SAp matakuliah

n Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

u/Fo*tn diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

!Ya 6riauu
I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

n 4-6 dosen

driduk udu

12. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

{va , , ! Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

n l-3 dosen

I >6 dosen

{"u ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien I Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien /*ur*, efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem EJearning FST?

! Sangatpuas ! Puas

E Cgkup puas , E/Kurang puas

,t-? ..

Terima kasih.
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Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama pe>a A(ief (aDfu^n (S)

Program Studi KA\enu.liY4

Yogyakarta, *l November 2012

Responden
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

U-Ya M Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

VYa n Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! 1 minggu sekali ! 2 minggu sekali

! I bulan sekali er8 bulan sekali

E.,l semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

E6-10 menit [ 20-30 menit

! 10-20 menit ! >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas I Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
E fuIengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-leaming FST?

E/Koneksi internet ! Terjadi error

! L-ogrn susah tr Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh I Butuh
E-Cukup butuh I Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

n Download materi kuliah Vf,ihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

I Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

E-Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-leaming FST?

!Ya E-Tidak

1 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa mernbantu dalam proses perkuliahan?

l Ya EjTidak

13. Apakah Sistem E-leaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem lnformasi Akademik)?

V{a n Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

l Sangat efektif dan efisien

n Cukup efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

tr l-3 dosen

n >6 dosen

I Sangatpuas

! Cukup puas
t:

tr 4-6 dosen

E-Tidak ada

I Efektif dan efisien

NrKurang efektif dan efisien

n Puas

QTKurang puas

Terima kasih.
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LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Yogyakarta, k Nou.rnber 2012

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama {agd2ofu \ u^+4.1n (r)
Program Studi ? lrt"{fr

Responden



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

! Ya CriOat

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem EJearning FST?

! Ya ! Tidak i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

! I minggu sekali [ 2 minggu sekali

! I bulan sekali I 3 bulan sekali

n I semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-10 menit n 20-30 menit

! 10-20 menit [ >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

I Donwload materi kuliah/tugas D Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan

D Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

I Koneksi internet I Teriadi error

tr Login susah I Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem EJeaming FST?

n Sangatbutuh ! Butuh
n Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

I Download materi kuliah I Lihat SAP matakuliah

I Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

I Forum diskusi

.et
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya ! Tidak

I 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen ! 4-6 dosen

tr >6 dosen I Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-l.eaping FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

!Ya

13. Apakah Sistern EJeaming FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

n Ya ! Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien tr Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas I Puas

ECJkuppuas , nKurangpuas

,tt ,.

Terima kasih.
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Doc ID

Description

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: KSN-MHS-DS

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir r4ahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama cjnanb R C.' )

Program Studi ? . Mat.

Yogyakarta,Zf. Nou.* ber 2012

Responden
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Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Vvu n Tidak

2. Apakah Anda pemah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

dvu I Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem EJearning FST?

! 2 minggu sekali

! 3 bulan sekali

I Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

[ 20-30 menit

t{ rlOmenit

5. Ultuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

V Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
n Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. ,$a kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
,,/
! Koneksi internet ! Terjadi error

! Login susah tr Tidak dapat diakses setiap saat

l. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap sistem E-learning FST?

! Sangat butuh rt gutuh

! Cukup butuh I Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah D,Lihat SAp matakuliah

n Download tugas kuliah Y linut pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

fl,, Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman
J_-

u rorum olsKusl

V ' ru r mrnggu seKall

! I bulan sekali

I 1 semester sekali

D 5-10 menit

! 10-20 menit



10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST;

I Ya V riaut

I 1. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n 4-6 dosen

V ria*. uau
12. Agakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

VYu ! Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

deyean SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Vyu I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-leaming FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! l-3 dosen

I >6 dosen

l/Sangat efektif dan efisien

E Cukup efektif dan efisien

! Efektif dan efisien

! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terh/anaadanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangat puas Y Prru. ;

! Cp.kup puas , n Kurang puas

Terima kasih.
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LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Yogyakarta, 'K November 2012

{,

&
Responden

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir rnahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisionpr ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama t)<)^*-cd *Fi*\ AZ^,t 
L?)

Program Studi f un l
I  r t

[-/i C2\ tC]r-\cr- F( \* C-l
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Berilah tanda (!) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

U Ya I Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

n Ya g Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

n 1 minggu sekali D 2 minggu sekali

I I bulan sekali ! 3 bulan sekali

€f 1 semester sekali @fiaat pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

g 5-l0menit n 20-30menit

I lO-20menit !  >3Omenit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

M Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

! Koneksi intemet I Teriadi error

! Login susah ! fiaat dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangatbutuh U Butuh
! Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

I Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

n Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

D Download materi kuliah ! Lihat SAp matakuliah

! Download tugas kuliah I Lihat pengumuman

I Forum diskusi
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

n Ya [f Tidak

I L Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

n l-3 dosen ! 4-6 dosen

I >6 dosen U Tidak ada ;

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

EYa  , ,  DT idak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

UYa tr Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem EJearning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

tr Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

n Cukup efektif dan efisien I Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas n Puas ;

E Cpkup puas n Kurang puas

Terima kasih.
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LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: KSN-MHS-DS

FRM AUD-KSN

Yogyakarta, ZFNovember 2012

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakata.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama W- tqF"',tr{-ln\ Lj)

Program Studi V:ffiiftifu, l,\rk@[r",

Responden



FRM AUD-KSN-QST

Berilah tanda ({) pada jawaban yang Anda pilih.

l. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

I Ya y'riaut

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

nYa dr iA*  i

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

I I minggu sekali ! 2 minggu sekali

D I bulan sekali nr3 bulan sekali

n I semester sekali d fiOut pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

n 5-l0menit ! 20-30menit

! l0-20menit n >30menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
! Mengetahui SAP matakuliah ! Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

I Koneksi internet I Teriadi error

! Login susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-leaming FST?

n Sangat butuh I Butuh
n Cukup butuh ! Kurang butuh

8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah I Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-leaming FST?

! Download materi kuliah t Lihat SAp matakuliah

I Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

! Forum diskusi



FRM AUD-KSN-QST

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya n Tidak

I l. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-leaming FST?

! l-3 dosen tr 4-6 dosen

n >6 dosen t Tidak ada i

12. Apakah Sistern E-lgarning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

lYa  r ,  lT idak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

I Ya I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

! Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien n Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

! Sangatpuas I Puas

E Cgkup puas , ! Kurang puas

?y

Terima kasih.
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LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program

Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner,ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-

Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban

ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara

ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama n \
l)vv\ (hc ; 'no i ' f ^ (q)

Propram Studi Pp^d'd i  \ .^^ w a-.l"ena* ka

Yogyakarta, fF. Novemb er 2012

,/t
,/ (-/ /

/ 2 2

Responden
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Berilah tanda (r/) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistern E-learning Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

n Ya u/riOat

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-leaming FST?

! Ya ! Tidak l

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

n 1 minggu sekali, ! 2 minggu sekali

! I bulan sekali ! 3 bulan sekali

E 1 semester sekali ! Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! 5-10 menit n 20-30 menit

! 10-20 menit n >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

! Donwload materi kuliah/tugas ! Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan

n Mengetahui SAP matakuliah I Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-leaming FST? ,

I Koneksi intemet I Teriadi error

! Login susah ! Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

! Sangat butuh ! Butuh

! Cukup butuh ! Kurang butuh
8. Menu apayang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah n Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah n Lihat pengumuman

! Forum diskusi

9. Menu apayang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

! Download materi kuliah ! Lihat SAP matakuliah

! Download tugas kuliah ! Lihat pengumuman

n Forum diskusi

FJ
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10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan

pengumuman di Sistem E-learning FST?

I Ya ! Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masih program studi, berapa dosen yang selalu

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

! 1-3 dosen ! 4-6 dosen

n >6 dosen ! Tidak ada i

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

! Ya ! Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah

dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

n Ya I Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam

penggunaanya?

I Sangat efektif dan efisien ! Efektif dan efisien

! Cukup efektif dan efisien ! Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

n Sangatpuas n Puas

! Cukuppuas I Kurangpuas

tt

Terima kasih.



LAMPIRAN K 

Review Kusioner 

 



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Apakah Anda mengetahui 
keberadaan Sistem E-
learning Fakultas Sains 
dan Teknologi UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta?

  Ya 82
  Tidak 18

2

Apakah Anda pernah 
mengakses atau 
menggunakan Sistem E-
learning FST?
  Ya 74
  Tidak 26

3
Seberapa sering Anda 
mengunjungi Sistem E-
learning FST?
  1 minggu sekali 16
  2 minggu sekali 6
  1 bulan sekali 8
  3 bulan sekali 4
  1 semester sekali 38
  Tidak pernah 20

4
Berapa lama biasanya 
Anda mengakses Sistem E-
learning FST?
  5-10 menit 46
  10-20 menit 14
  20-30 menit 8

PertanyaanNo

28

0

Responden Responden
√ X

Program Studi Jawab 
(%)T. Informatika T. Industri Biologi P. Biologi Kimia P. Kimia Fisika P. Fisika Matematika P. Matematika

Responden Responden Responden Responden Responden Responden Responden

Review Jawaban Kuisioner Mahasiswa
Doc ID: REV-KUIS

FRM KUIS-DS

8

0

Responden



  >30 menit 4

5
Untuk keperluan apakah 
Anda mengakses Sistem E-
learning FST?
  Donwload materi 
kuliah/tugas 40
  Mengetahui SAP 
matakuliah 8
  Mengetahui 
pengumuman terkait 
perkuliahan 20
  Forum diskusi 2

6
Apa kendala Anda dalam 
mengakses Sistem E-
learning FST?
  Koneksi internet 26
  Login susah 14
  Terjadi error 16
  Tidak dapat diakses 
setiap saat 18

7
Bagaimana tingkat 
kebutuhan Anda terhadap 
Sistem E-learning FST?

  Sangat butuh 14
  Butuh 30
  Cukup Butuh 20
  Kurang butuh 16

8
Menu apa yang sering 
Anda gunakan dalam 
Sistem E-learning FST?
  Download materi 
kuliah 34

  Download tugas kuliah 2

  Lihat SAP matakuliah 2
  Lihat pengumuman 20
  Forum diskusi 12

30

28

20

30

26



9
Menu apa yang jarang 
Anda gunakan dalam 
Sistem E-learning FST?
  Download materi 
kuliah 4

  Download tugas kuliah 6

  Lihat SAP matakuliah 8
  Lihat pengumuman 4
  Forum diskusi 58

10

Apakah setiap dosen 
selalu mengupload materi 
kuliah, tugas, SAP 
matakuliah dan 
pengumuman di Sistem E-
learning FST?
  Ya 6
  Tidak 68

11

Dari setiap dosen di 
masing-masih program 
studi, berapa dosen yang 
selalu menganjurkan 
untuk menggunakan 
fasilitas Sistem E-learning 
FST?
  1-3 dosen 36
  4-6 dosen 8
  >6 dosen 0
  Tidak ada 38

12
Apakah Sistem E-learning 
FST dirasa membantu 
dalam proses perkuliahan?

 Ya 60
 Tidak 24

26

18

16

20



13

Apakah Sistem E-learning 
FST dirasa perlu memiliki 
hak akses login yang 
terpisah dengan SIA 
(Sistem Informasi 
Akademik)?
 Ya 42
 Tidak 40

14

Menurut Anda, apakah 
Sistem E-learning FST 
sudah efektif dan efisien 
dalam penggunaanya?

  Sangat efektif dan 
efisien 2
  Efektif dan efisien 6
  Cukup efektif dan 
efisien 20
  Kurang efektif dan 
efisien 52

15

Bagaimana tingkat 
kepuasan Anda terhadapa 
adanya fasilitas Sistem E-
learning FST?

  Sangat puas 2
  Puas 8
  Cukup puas 16
  Kurang puas 56

20

18

18
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