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Abstrak 
 

Teknologi Informasi (TI) tidak hanya diharapkan sebagai perangat pembantu keiatan organisasi, tetapi sudah merupakan 

bagian strategi dari suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Arsitektur teknologi informasi sebuah perusahaan 

merupakan kerangka untuk membuat keputusan TI jangka panjang yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan 

organisasi secara keselruhan. Sistem Informasi untuk Sistem Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK) merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu arsitektur sistem informasi, 

dimana arsitektur sistem informasi merupakan sebuah kerangka informasi yang menggambarkan aliran informasi di suatu 

institusi/organisasi. Salah satu kerangka kerja Enterprise Architecture adalah The Open Group Architecture Framework 

(TOGAF). Framework tersebut digunakan untuk merancang Sistem dan Teknologi Informasi untuk sistem Pelayanan 

Penerbitan SKCK pada Satuan Intelejensi Keamanan (Set Intelkam) di Polres Purwakarta. Penelitian ini meneghasilkan 
empat arsitektur domain yang berbasis pada empat pilar yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, serta teknologi, dengan 

metodologi fase perancangan pada TOGAF ADM.  

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Sistem Informasi, TOGAF ADM. 

 

 



 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian 

dari Sistem Informasi (SI) telah memiliki 

perubahan peran yang besar dalam sebuah 

organisasi TI tidak hanya diharapkan sebagai 

perangkat pembantu kegiatan organisasi, tetapi 

sudah merupakan bagian strategi dari suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang 

menjadi masalah adalah bagaimana 

menyelaraskan antara strategi bisnis dan 

strategi teknologi. Untuk menjawab tantangan 

tersebut, organisasi harus merencanakan 

arsistektur TI perusahaan sebagai kerangka 

untuk membuat keputusan TI jangka panjang 

yang tepat dengan  mempertimbangkan 

kepentingan organisasi secara keseluruhan. 

Sebuah sistem yang telah dikembangankan di 

Polres Purwakarta pada Sat Intelkam adalah 

Sistem Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK tersebut 

digunakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi 

pengemban Satuan Intelijensi Keamanan (Sat 

Intelkam) dalam penyelengaraan penerbitan 

SKCK sesuai ketentuan yang berlaku serta 

kewenangan yang ada pada Polri. Dalam 

implementasinya, penerbitan SKCK dikelola oleh 

Kapolres kepada anggota masyarakat.  

Solusi yang ditawarkan adalah dengan 

membangun Sistem Pelayanan Penerbitan SKCK 

on-line ke Markas Besar Polri dengan 

menggunakan arsistektur yang telah ada. 

Implementasi dan Enterprise Architecture yang 

dapat digunakan oleh organisasi, sebaiknya 

mengadopsi dari sebuah metode atau 

framework yang dapat digunakan, sehingga 

dapat mengelola sistem yang komplek dan 

dapat menyelaraskan bisnis TI yang akan 

diinvestasikan. [1] 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menganalisis dan merancang Sistem 

dan Teknologi Informasi untuk Sistem 

Pelayanan penerbitan SKCK (Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian) pada Satuan Intelinjensi 

Keamanan (Sat Intelkam) di Polres Purwakarta 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian, yaitu memudahkan Sistem 

Pelayanan Penerbitan SKCK pada Sat Intelkam di 

Polres Purwakarta. 

 

1.4 Tinjuan  Pustaka 

 TOGAF merupakan sebuah framework untuk 

mengembangkan arsitektur perusahaan. TOGAF 

memiliki metode yang detail sekaligus tools 

pendukung untuk mengimplementasikannya. 

Framework ini dikeluarkan oleh [2]. TOGAF 

sebagai kerangka kerja perancangan arsitektur 

memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

1. Termasuk dalam 3 kerangka kerja 
perancangan arsitektur yang paling 
sering digunakan. 

2. Merupakan keranga kerja yang bersifat 
open-standard 

3. Focus pada siklus implementasi (ADM) 
dan proses 

4. Bersifat netral 
5. Diterima oleh masyarakat internasional 

secara luas 
6. Pendekatannya bersifat menyeluruh 

(holistic) 



7. Model dan klasifikasi dari platform 
layanan generic. Memiliki alat-alat 
bantu (tools) untuk perencanaan dan 
proses yang lengkap. 

 

Architecture Development Method (ADM) 

merupakan inti dari TOGAF sebagai hasil 

kontribusi dari banyak praktisi arsitektur 

teknologi informasi di dunia. Secara spesifik 

ADM dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

bisnis dan teknologi informasi berskala 

enterprise. Adm dilengkapi dengan banyak 

bantu(tools) baik dalam perencanaan maupun 

prosesnya, antara lain: 

1. Satu set arsitektur view yang mencakup 
view bisnis,data,aplikasi dan teknologi 

2. Satu set deliverables yang 
direkomendasikan. 

3. Linkages dengan banyak studi kasus 
yang nyata. 

4. Metode untuk mengelola requirement. 
 

 

 

Gambar 1. 1 Tahapan-tahapan ADM 

Sumber: Harrison (2009) 

2. Pembahasan 

2.1 Implementasi 

Metode yang digunakan adalah architecture 

development methode (ADM) yang merupakan 

komponen utama dalam The Open Group 

Architecture Framework (TOGAF).Karya tulis ini 

menguraikan aktifitas-aktifitas pada lima fase 

ADM, yaitu visi arsitektur, arsitektur bisnis, 

arsitektur informasi(mencakup arstektur data 

dan aplikasi),arsitektur teknologi, serta peluang 

dan solusi. 

2.2 Phase A: Architecture Vision 

Untuk penentuan fase A: Visi arstektur, 

dipresentasikan kedalam visi dan misi, tujuan 

organisasi, value chain, struktur organisasi, dan 

penggambaran kondisi arsitektur saat ini. 

 

Gambar 2. 1 Value Chain Satuan Intelejen 

Keamanan (Sat Intelkam) 

Berdasarkan gambar di atas maka deskripsi dari 

fungsi bisnis adaah sebagai berikut : 
 

Aktifitas Utama 

a. Pelayanan 

b. Pengaduan 

c. Pengamanan 

 

Aktifitas Pendukung 

a. Kapolres 

b. Wakapoles 

c. Ajudan 

d. Kepala Satuan 
e. Administrasi 

 

1.3 Phase B: Architecture Vision 

1. Proses Bisnis Saat ini  

Pelayanan SKCK dilakkan secara manual, 

masyarakat yang akan membuat skck datang 

langsung ke polres dan dapat mengetahui informasi 

pada papan informasi yang telah disediakan. 

2. Actor Task dan Role 

Tabel 2.1 Actor Task dan Role 



Actor Role 

Masyarakat Memerlukan suatu 

keterangan untuk 

kepentingan tertentu 

Petugas 

pelayanan 

Melayani terhadap 

keperluan masyarakat 

Petugas 

operator 

Melakukan tugas 

pengetikan terhadap 

lembar skck 

Bintara 

Pembantu 

Bendahara 

Menyelenggarakan 

administrasi umum 

Kepala satuan Menyelenggarakan upaya 

pengmanan, pengawasan, 

perlindungan, dan 

penindakan terhadap 

orang asing. 

 

2. 2.4 Phase C: Infromation System 

Architecture 

1. Arsitektur Data 

Dalam hal ini yang dibutuhkan untuk pelayanan 

penerbitan SKCK adalah masyarakat, petugas 

pelayanan, petugas operator, bintara pembantu 

bendahara, dan kepala kesatuan. 

2. Arstektur Aplikasi 

Untuk pembuatan website dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Berikut proses usulan yang disarankan : 

 

Tabel 2. 2 Flowmap Usulan 

 

1.5 Phase D : Technology Architectur 

Untuk mengklasifikasikan teknologi dapat 

menggunakan Technology Reference Moder dari 

TOGAF. Di tahap ini diusulkan penggunaan 

platform teknologi jaringan internet, teknologi 

jaringan intranet, dan teknologi usulan jarigan 

Wi-Fi. 

 

Gambar 2.2 Teknologi Jaringan Intranet 

 

1.6 Phase E : Opportunities And Solution 

Gap anilisis sistem yang akan diusulkan terdiri 

dari arsitektur bisnis yang dibangun, arsitektur 

teknologi informasi yang akan dibagun, dan 

sistem informasi yang akan dibangun. Beberapa 

gambar di bawah ini akan menjelaskan 

mengenai usulan arsitektur yang akan di 

bangun. 



 

Gambar 2.3 Arsitektur Bisnis yang akan dibangun 

 

Gambar 2. 4 Arsitektur Sistem Informasi yang akan 

dbangun 

3. Kesimpulan 
3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan yaitu : 

Mendapatkan rancangan system dan teknologi 

informasi untuk system pelayanan SKCK (Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian) padasatuan 

Intelijensi Keamanan (Sat Intelkam) di POLRES 

Purwakarta 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

memberikan saran-saran yang nantinya dapat 

membantu pemakai dalam pelaksanaan system 

yang terkomputerisasi adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini lebih banyak berfokus pada 

perencangan system dan teknologi 

informasi dari sisi teknis data, aplikasi dan 

teknologi, sehingga penelitian ini belum 

mencakup aspek metode pengukuran 

kualitas cetak biru yang dihaslikan  

2. Untuk mendapatkan perancangan system 

dan teknologi informasi yang lebih 

lengkap harus dilakukan penelitian lebih 

lanjut pada tiap tahapan dalam TOGAF 

ADM. 
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