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ABSTRAK 

PT. Fajar Paper, Tbk merupakan perusahaan kertas yang berkantor pusat 

di Jakarta. Berdasarkan observasi awal, diperoleh informasi bahwa PT. Fajar 

Paper, Tbk sudah memperhatikan penggunaan TI (Teknologi Informasi) untuk 

menunjang proses bisnisnya. Namun, dalam pengelolaannya masih ditemui 

beberapa kendala mulai dari penggunaan aset TI yang seringkali disalahgunakan 

untuk melakukan pekerjaan diluar tugas dan tanggung jawabnya hingga masih 

kurangnya pengawasan kinerja dan evaluasi rutin. Oleh karena itu diperlukan 

adanya evaluasi dan pengukuran dengan mengacu pada framework COBIT 5 

untuk mengetahui tingkat kesadaran manajemen serta mengukur capability level 

proses APO07 manage human resources baik untuk kondisi yang ada saat ini 

maupun kondisi yang diharapkan pihak perusahaan. 

Pengelolaan teknologi informasi dilakukan melalui 5 tahap. Pertama 

adalah survey lapangan dilanjutkan dengan perumusan masalah berdasarkan hasil 

temuan yang didapatkan. Tahap kedua adalah menentukan responden sesuai 

dengan RACI chart. Tahap ketiga adalah pembuatan dan pengisian kuesioner 

survey berdasarkan hasil pemetaan responden. Terdapat 2 jenis kuesioner survey, 

yaitu kuesioner I management awareness dan kuesioner II capability level. 

Kuesioner I management awareness digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesadaran manajemen dalam mengelola SDM TI. Sedangkan kuesioner II 

capability level digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas perusahaan dalam 

mengelola SDM TI. Tahap keempat adalah analisis jawaban hasil pengisian 

kuesioner yang telah didistribusikan. Tahap kelima adalah perancangan saran atas 

berbagai permasalahan dalam mengelola SDM TI 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa tingkat kesadaran 

manajemen PT. Fajar Paper, Tbk. pada proses APO07 manage human resources 

berada pada kategori sedang dengan nilai kinerja 2,33. Saat ini tingkat kapabilitas 

PT. Fajar Paper, Tbk. berada pada level 4-Predictable Process. Sedangkan untuk 

kondisi yang diharapkan berada pada level 5-Optimizing Process. Untuk usulan 

tindakan perbaikan akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah 

pencapaian capability level 4 dengan fokus kepada pengukuran dan kontrol proses 

pengelolaan SDM TI. Tahap kedua adalah pencapaian capability level 5 dengan 

fokus untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja proses pengelolaan 

SDM TI sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya.  
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