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Perusahaan yang sehat 
Ditinjau dari perspektif sistem informasi, Perusahaan yang sehat adalah Perusahaan yang sell 
memperbaiki sistem informasinya. Proses update sistem didasari oleh kebutuhan dan Tujuan 
bisnis. Kebalikannya Perusahaan yang tidak sehat cenderung untuk membiarkan sistem 
informasinya tidak diperbaiki atau bahkan sering mengganti sistem informasinya secara mayor 
dan membuang sistem informasi yang lama tanpa kajian yang tepat. Beberapa perusahaan yang 
sistem informasinya hanya sebagai pelengkap, merasa tidak jadi suatu masalah yang besar untuk 
setiap tahun mengganti sistem informasinya dengan yang yang baru dan juga sekaligus memulai 
basis data yang baru. Seolah-olah data yang lama bukan merupakan suatu aset. Tetapi pada 
perusahaan yang sangat mengunggulkan sistem informasi dalam proses bisnisnya, tidak bisa 
mengganti sistem informasi tanpa didahului dengan kajian kebutuhan. Perusahaan tersebut 
harus mengkaji bagian mikro apa dari sistem informasi lama yang merupakan aset dan harus 
dilestarikan. Bagian mikro tersebut bisa hanya berupa algoritma, prosedur, data pasif, kebijakan 
keamanan. Sebagai contoh suatu perusahaan yang membuat sistem baru dan sama sekali tidak 
mengembangkan sistemnya dari sistem lama tentunya tetap harus melestarikan data pelanggan 
yang sudah bertahun-tahun menjadi anggota dari grup pelanggan perusahaan tersebut. 
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Namun secara mikro, banyak prosedur, query yang 
dibuat tetapi hanya menjadi tumpukan library yang 
tidak dipergunakan lagi. Fenomena perubahan suatu 
sistem informasi harus ditindak lanjuti dengan 
manajemen perubahan (Change Management) yang 
tepat yang tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi 
juga memasukan unsur manusia yaitu aksesbilitas, 
skill, penolakan (reluctancy).  

Sustainabilitas 
Pada tingkat pertama atau setidaknya tingkat dua, 
Mahasiswa Sistem Informasi diajarkan untuk 
merancang sistem melalui beberapa matakuliah 
diantaranya matakuliah Manajemen Sistem Informasi. 
Banyak perguruan tinggi yang melanjutkannya dengan 
mengajarkan cara untuk menganalisa sistem informasi 
dan berhenti sampai disitu sampai semester akhir dan 
tidak mengajarkan bagaimana melakukan proses 
pengembangan atau perbaikan dari suatu sistem 
informasi. Jarang sekali Mahasiswa yang memilih 
tugas akhir S1 nya untuk mengembangkan dan 
memperbaiki sistem, mereka lebih memilih untuk 
membuat sistem yang benar-benar baru. Pertama 
karena tidak ada sistem lama yang bisa dijadikan 
percobaan untuk tugas akhir atau skripsinya, kedua 
karena memperbaiki sistem sering dianggap kurang 
pencapaiannya dalam suatu topik tugas akhir atau 
skripsi. Membuat sistem informasi dari awal sampai 
akhir lebih dianggap bermakna dari pada hanya 
memperbaiki suatu elemen di dalam sistem informasi 
pada dunia akademisi. 

Namun hal ini bertolak belakang dengan dunia 
industri dan Perusahaan yang memanfaatkan 
Teknologi Informasi (Enterprise) sebagai salah satu 
nilai unggulnya. Perusahaan memiliki cara pandang 
yang berbeda dengan akademisi. Bagi Perusahaan 
sistem informasi merupakan bagian pendukung yang 
harus sering disesuaikan dengan kebutuhan dan 
tujuan bisnis. Sistem Informasi mendukung 
keberlangsungan perusahaan sampai beberapa 
generasi mendatang, sehingga sistem informasi harus 
beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Kita tahu 
bahwa lingkungan sistem informasi berupa kumpulan 
dari stakeholder yang mempengaruhi perubahan 
sistem informasi. Jika sistem informasi terus menerus 
digantikan secara mayor seperti yang dilakukan 
Mahasiswa saat membuat tugas akhir maka bisa jadi 
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Beberapa kerangka kerja (Framework) 
Pengembangan Sistem Informasi 

• TOGAF (The Open Group 
Archtecture Framework) 

• PERA (Purdue Enterprise Architect 
Framework) 

• CIMOSA (Open System Architecture 
for Computer Integrated 
Manufacture) 

• ARIS (Architecture for Information 
System) 

• GERAM (Generalized Enterprise 
Reference Architecture Model)
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ribuan perubahan sistem 
informasi terjadi pada satu 
tahun penggunaan sistem 
informasi. Suatu  enterprise 
d i t u n t u t u n t u k m u d a h 
d i k e m b a n g k a n d a n 
p e n g e m b a n g a n n y a h a r u s 
terkontrol pada suatu blue print 
atau kerangka kerja yang sudah 
ditetapkan.  

Departemen pertahanan di 
Amerika menerapkan kerangka 
kerja DODAF (Departement of 
D e f e n d  A r c h i t e c t u r e 
Framework) yang merupakan 
k e r a n g k a k e r j a u n t u k 
m e n g e m b a n g k a n s i s t e m 
informasi yang sangat teliti dan 
m e m i l i k i d a y a t a h a n 
penyusupan yang tinggi (low 
vulnerability). Pada saat ini 
pembuatan blue print Sistem 
I n f o r m a s i l e b i h s e r i n g 
mempergunakan kerangka 
k e r j a T O G A F k a r e n a 
perancangan tahapan (phasa) 
pengembangannya yang mudah 
dimengerti meskipun perlu 
mengumpulkan dasar-dasar 
perancangan yang detail yang 
disebut dengan artefact.  
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TOGAF dan Zachman sebagai Kerangka Kerja TI 
Oleh Muhammad Raza

Apa itu arsitektur perusahaan? 
Arsitektur perusahaan (EA) adalah konstruksi yang 
mengkomunikasikan seluruh sistem perusahaan 
organisasi, yang terdiri dari: 

• Teknologi 

• Proses 

• Aset informasi

Zachman dan TOGAF adalah dua 
kerangka kerja paling populer yang 
membantu Anda mengimplementasikan 
Arsitektur Perusahaan. 

Pada art ikel kal i ini , k i ta akan 
membahas TOGAF dan Zachman. Kami 
juga akan menyertakan kiat tentang cara 
memilih serta sumber daya tambahan.
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Arsitektur perusahaan (EA) anda memberikan berbagai perspektif dari sudut pandang teknologi 
dan bisnis, memungkinkan bagi anda untuk mengambil pendekatan disiplin dalam mengelola 
sistem tersebut. Dengan kata lain, arsitektur perusahaan anda menentukan batasan pilihan yang 
dapat diterapkan pada TI perusahaan dan sistem bisnis dan dapat memiliki tiga komponen inti: 
kerangka kerja, metodologi, dan perangkat. 

Memanfaatkan EA memecahkan dua masalah utama yang dihadapi organisasi bisnis berbasis 
teknologi: 
1. Mengembangkan pemahaman menyeluruh antara himpunan bagian yang sangat bergantung 

dari sistem perusahaan memungkinkan organisasi untuk mengurangi keseluruhan 
kompleksitas arsitektur. 

2. Membantu membangun proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan terinformasi 
dengan baik menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis. 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework

TOGAF adalah kerangka kerja standar industri de 
facto, yang menawarkan pendekatan metodologis 
untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata 
kelola Arsitektur Perusahaan. Ini memberikan 
pandangan yang konsisten tentang artefak arsitektur 
yang dapat dipahami dengan baik oleh semua 
pemangku kepentingan dalam organisasi. Sifat 
kerangka kerja yang terbuka memungkinkan 
organisasi untuk mencegah vendor terkunci dengan 
solusi EA berpemilik. Artinya, Anda dapat 
menskalakan dan beradaptasi tanpa mengalami 
masalah biaya, keamanan, dan integrasi teknologi 
yang signifikan.  

Kerangka kerja TOGAF menyediakan serangkaian 
langkah yang dapat ditindaklanjuti dalam proses 
ars i tektur , yang d ikenal sebagai Metode 
Pengembangan Arsitektur (ADM).  

Proses ADM bukanlah template preskriptif tetapi 
metodologi umum dan dapat disesuaikan yang 
dapat diterapkan pada berbagai kasus penggunaan 
organisasi dalam mengembangkan arsitektur 
perusahaan. Bagian ADM dari TOGAF menyajikan 
proses untuk mengimplementasikan pilihan 
keputusan dan menghasilkan model yang 
diinginkan. Langkah-langkah tersebut adalah: 

1. Visi arsitektur. Fase awal yang menjelaskan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi pemangku 
kepentingan, dan memperoleh persetujuan yang diperlukan. Sasaran dan pendorong bisnis 
dikomunikasikan. Penilaian kapabilitas dapat dilakukan untuk mengevaluasi Arsitektur 
Perusahaan yang ada.  

2. Arsitektur bisnis. Proses yang digunakan untuk memenuhi Visi Arsitektur didefinisikan dalam 
fase ini. Analisis dan pemodelan bisnis terperinci dilakukan pada fase ini bekerja sama dengan 
berbagai pemangku kepentingan. Target formal untuk tujuan dasar dan target juga 
ditentukan.  
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Anda dapat mengubah dan menyusun 
ulang fase ini saat persyaratan berubah, 
yang sangat berguna mengingat TOGAF-
ADM bekerja siklus berulang untuk 
m e n g e l o l a d a n m e n g e m b a n g k a n 
persyaratan Arsitektur Perusahaan yang 
baru. 

TOGAF memiliki tiga pilar yang digunakan 
u n t u k m e n g e k s p l o r a s i a r s i t e k t u r 
perusahaan Anda: 

• Domain Arsitektur Perusahaan 

• ARM 

• Kontinum Perusahaan
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3. Arsitektur sistem informasi. Aktivitas serupa 
seperti fase sebelumnya sekarang dilakukan 
untuk data dan arsitektur aplikasi yang 
mendukung Visi Arsitektur. Prinsip desain 
target untuk data dan arsitektur aplikasi akan 
ditentukan dalam fase ini.  

4. Arsitektur teknologi. Infrastruktur teknologi 
yang diperlukan untuk mendukung Visi 
Arsitektur dan secara khusus, selaras dengan 
Arsitektur Sistem Bisnis dan Informasi 
ditentukan dalam fase ini . Pemangku 
k e p e n t i n g a n u t a m a a k a n m e n c a k u p 
departemen TI dan eksekutif yang bertanggung 
j a w a b a t a s k e p u t u s a n t e k n o l o g i d a n 
persetujuan investasi.  

5. Peluang & solusi. Saat pilihan desain arsitektur 
diselesaikan pada tahap sebelumnya, berbagai 
skenario implementasi dievaluasi. Baik aspek 
teknis dan bisnis dipertimbangkan dalam 
penilaian ini dan skenario tradeoff yang 
optimal diidentifikasi.  

6. Perencanaan migrasi. Fase ini membawa daya 
tarik ke pilihan keputusan yang paling layak 
dan model Arsitektur Perusahaan seperti yang 
didefinisikan di fase sebelumnya. Strategi 
implementasi dirancang berdasarkan biaya, 
peluang serta risiko. Proyek-proyek tersebut 
terdaftar dalam hal prioritas.  

7. Tata kelola implementasi. Dalam fase ini, 
spesifikasi arsitektur yang diperlukan untuk 
proyek yang dipilih ditentukan. Pengawasan 
arsitektur lengkap diberikan selama fase ini, 
yang menjelaskan permintaan perubahan, 
penilaian kepatuhan, dan deskripsi blok 
bangunan solusi.  

8. Manajemen perubahan arsitektur. Di fase 
terakhir ini, Anda akan menentukan proses 
m a n a j e m e n p e r u b a h a n b a r u y a n g 
menggabungkan perubahan baru. 

 

Zachman Enterprise 
Architecture

John Zachman adalah pelopor TI yang 
memahami masalah yang dihadapi 
bisnis berbasis TI. Untuk mengatasi 
masalah ini, dia mengembangkan 
metodologi arsitektur perusahaan awal 
pada tahun 1987 — Kerangka 
Zachman.
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Fasa Architecture Development 
Method (ADM) pada TOGAF
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Kerangka Zachman menawarkan pendekatan berbasis model yang:
1. Menentukan keluaran (Deliverables)

2. Mengategorikan berbagai aspek himpunan bagian sistem perusahaan ke dalam bentuk matriks

3. Mengaitkan mereka dengan pilihan keputusan lingkungan bisnis-I

Dengan menggunakan matriks, baris 
mengkategorikan tampilan pemain yang 
berbeda dalam organisasi berdasarkan 
kriteria keputusan yang ditentukan dalam 
kolom. Tajuk kolom menjelaskan Apa, 
Bagaimana, Di mana, Kapan, dan Mengapa. 
Dengan informasi ini, setiap sel matriks 
menggambarkan hubungan setiap subsistem 
perusahaan dengan aspek organisasi yang 
sesuai.

Meskipun framework tidak memberikan 
pedoman atau metodologi implementasi, 
framework ini menawarkan fokus deskriptif 
artefak dengan memberikan perspektif di 
seluruh arsitektur perusahaan yang holistik.

Kategori baris meliputi:

• Perspektif eksekutif. Konteks ruang lingkup yang menggambarkan tujuan dan strategi bisnis.
• Perspektif manajemen bisnis. Konsep bisnis yang menggambarkan model perusahaan, pilihan desain, 

dan proses yang diadopsi oleh organisasi.
• Perspektif arsitek. Logika sistem yang menjelaskan bagaimana persyaratan bisnis akan dipenuhi.
• Perspektif insinyur. Fisika teknologi menjelaskan bagaimana solusi teknologi akan digunakan untuk 

mengimplementasikan pilihan sistem.
• Perspektif subkontraktor. Ini menjelaskan persyaratan terkait komponen perkakas modular tertentu.
• Perspektif perusahaan. Sistem yang berfungsi seperti yang dilihat oleh pengguna dalam lingkungan 

operasionalnya.

Choosing TOGAF or Zachman
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Arsitektur perusahaan mana yang Anda pilih bergantung pada pendekatan Anda. 

• Kerangka TOGAF memberikan pendekatan sistematis untuk menentukan proses pembuatan 
atau peningkatan Arsitektur Perusahaan. Dengan ADM-nya, kerangka kerja menawarkan 
proses untuk mengimplementasikan pilihan keputusan untuk menghasilkan model yang 
Anda inginkan. 

• Kerangka Zachman lebih merupakan ontologi — serangkaian ekspresi terstruktur yang 
menggambarkan bagaimana artefak dapat dikategorikan, dan dengan demikian dibuat, 
dioperasikan, dan diubah. Tidak seperti TOGAF, Zachman menggunakan berbagai perspektif 
perusahaan untuk mencakup, menentukan, dan merencanakan detail terkait subset 
individual dari sistem perusahaan Anda.
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