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ABSTRAK 

ANALISIS GOOD GOVERNANCE MENUJU OPTIMALISASI PENGAWASAN 
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIA. Good Governance sangat 

berpengaruh dalam proses penyelenggaraan organisasi, terutama terkait dengan teknologi 

informasi (IT Governance), yang implementasinya akan menjamin transparansi, efisiensi dan 
efektivitas organisasi. Bahkan dapat menghindari terbentuknya pulau-pulau informasi yang 

selain membuat penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif juga berpotensi menimbulkan 

masalah integritas data di kemudian hari. Untuk mendukung optimalisasi pengawasan 
pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

sebaiknya menerapkan IT Governance ini, yang dapat diterapkan bila organisasi mengetahui 

tingkat kemapanan teknologi informasi (TI) dalam mendukung penyelenggaraan organisasinya. 

Penilaian tingkat kemapanan TI dapat dilakukan dengan menggunakan suatu best practices 
seperti Control Objective for Information and Related Technology (CobiT) yang sudah diakui 

secara international. Kemudian menetapkan target kemapanan TI yang ingin diraih, dengan cara 

menentukan Critical Success Factor (CSF) termasuk rekomendasi pencapaiannya. Selain itu, 
penetapan besaran dampak dan upaya perlu dilakukan untuk mendapatkan prioritasi pencapaian 

CSF. Langkah selanjutnya adalah penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang dapat 

mengukur tingkat keberhasilan kinerja, sehingga tujuan organisasi untuk menyediakan 
pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud dengan mudah. 

 

Kata Kunci: Good Governance; Optimalisasi Pengawasan; IT Governance; Bapeten. 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE TOWARDS OPTIMIZING OF NUCLEAR 

ENERGY UTILIZATION IN INDONESIA. Good Governance is very influential in the 
process of government organization, especially related to information technology (IT 

Governance), that its implementation will ensure organizational transparency, efficiency and 

effectiveness. It can even avoid the formation of islands-of-information that not only making 

ineffective governance, but also potentially cause data integrity problems at later. To support 
the optimization of monitoring the nuclear energy utilization in Indonesia, Nuclear Energy 

Regulatory Agency (BAPETEN) should implement this IT Governance, which can be applied 

when an organization already know the IT maturity level in support of his organization. 
Assessment of IT maturity level can be conducted using a best practice such as Control 

Objectives for Information and Related Technology (CobiT), which has been recognized 

internationally. Then determine a target of IT maturity that want to be achieved, by determining 
the Critical Success Factor (CSF) including recommendations for its achievement. In addition, 

the determination of the impact and effort needs to be conducted to get the prioritization of the 

CSF achievement. The next step is establishing Key Performance Indicator (KPI) that can 

measure the success rate of performance, so that organizational goals to provide excellent 
service to the community can be realized easily. 

 

Keywords: Good Governance; Optimizing of monitoring; IT Governance; Bapeten.  

 



                                          

 

 

 

1. Pendahuluan 

Penyelenggaraan suatu organisasi tidak 

terlepas dari apa yang disebut sebagai 

Corporate Governance, yang 

merupakan sekumpulan kriteria dan tool 

yang diperlukan untuk memastikan 

penciptaan nilai (value creation) yang 

konsisten secara berkelanjutan serta 

menjamin efektifitas strategi dan 

efisiensi operasional pada organisasi 

dengan selalu mematuhi (compliance) 

aturan yang berlaku. Good Governance 

sendiri merupakan cara bagaimana 

keputusan dibuat dan hasil yang 

diperoleh kemudian dimonitor.[1] 

Sedangkan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka 

menyediakan pelayanan prima 

memerlukan Good Governance. 

Implementasi Good Governance ini 

akan menjamin transparansi, efisiensi, 

dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Sementara itu, 

penggunaan TI oleh institusi 

pemerintahan sudah dilakukan sejak 

beberapa tahun lalu, dengan intensitas 

yang semakin meningkat. Untuk 

memastikan penggunaan TI tersebut 

benar-benar mendukung tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan 

memperhatikan efisiensi penggunaan 

sumber daya dan pengelolaan risiko 

yang terkait, diperlukan Good 

Governance yang terkait dengan TI atau 

biasa disebut sebagai tata kelola TI (IT 

Governance).[2]  

Karena tanpa penerapan IT Governance 

mengakibatkan terbentuknya pulau-

pulau atau silo-silo informasi (terkotak-

kotak). Sehingga selain tidak efektif 

dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, juga berpotensi 

menimbulkan masalah integritas data di 

kemudian hari.[3] 

Jadi, IT Governance yang merupakan 

bagian dari corporate governance 

mencakup pertimbangan kinerja dan 

compliance. 

IT Governance pada dasarnya memiliki 

tiga komponen, yaitu: 

1. Leadership – yaitu mengusulkan 

visi, misi dan tanggung jawab. 

2. Organize – yaitu menetapkan 

staffing, resourcing dan struktur. 

3. Process – yaitu menetapkan standar 

dan prosedur. 

Namun, satu hal yang terpenting dari 

komponen di atas adalah bahwa IT 

Governance juga mencakup pengelolaan 

risiko, khususnya risiko yang muncul 



                                          

 

 

terkait dengan strategi, delivering value, 

serta pengukuran dan pelaporan. 

 

2. Peran  IT Governance 

Peran IT Governance adalah untuk 

mengarahkan aktifitas TI dalam 

memastikan kinerja organisasi 

memenuhi tujuan berikut ini:[4] 

4. Penyelarasan TI dengan bisnis 

organisasi (IT-Business alignment) 

dan realisasi tingkat 

keuntungan/pelayanan yang ingin 

dicapai. 

5. Pemanfaatan TI dapat 

menjadikan organisasi mampu 

mengeksploitasi segala 

kemungkinan yang ada dan 

memaksimalkan 

keuntungan/pelayanan. 

6. Bertanggung jawab dalam 

menggunakan sumber daya. 

7. Manajemen yang cocok dengan 

risiko yang terkait dengan TI. 

 

Gambar-1 menunjukkan bagaimana 

konsep interaksi antara tujuan dan 

aktivitas TI dalam sudut pandang IT 

Governance dan dapat diaplikasikan 

dalam tingkatan manajemen yang 

berbeda dalam organisasi. 

 

3. Good Governance dalam 

Pengawasan Pemanfaatan 

Nuklir 

BAPETEN sebagai satu-satunya 

lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam mengawasi dan 

memastikan keamanan pemanfaatan 

nuklir di negeri ini, serta dituntut dapat 

memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat, harus didukung dengan 

pengelolaan infrastruktur yang 

memadai. Artinya penerapan Good 

Governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan harus efektif dan efisien. 



                                          

 

 

Selanjutnya, bagaimana cara untuk 

mencapai pengelolaan TI (IT 

Governance) yang efektif dan efisien? 

Dari tahun ke tahun, TI telah 

dimanfaatkan tidak hanya untuk 

mengotomasi proses manual dalam 

suatu organisasi, namun juga telah 

banyak memberikan kemudahan yaitu 

untuk mempermudah proses pada level 

operasional, bahkan sebagai strategi 

dalam pengambilan keputusan oleh 

pimpinan organisasi.  

Namun demikian, investasi TI yang 

sangat penting untuk meningkatkan 

kemampuan lembaga dalam 

berkompetisi dan memberikan 

pelayanan yang prima bagi masyarakat, 

terkadang kurang memiliki nilai bagi 

organisasi, dikarenakan kurangnya 

koordinasi antar pimpinan, tidak 

tersedianya prosedur dengan jelas, 

kemampuan sumber daya yang masih 

rendah, investasi yang ada belum selaras 

dengan proses bisnis, biaya investasi 

menjadi sangat tinggi, bahkan investasi 

tersebut belum mampu mengurangi 

risiko yang sering dihadapi, dan 

sebagainya. 

4. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat menerapkan IT Governance 

dengan baik, sebaiknya organisasi 

mengetahui tingkat kemapanan TI dalam 

mendukung penyelenggaraan 

organisasinya. Sehingga dapat 

mengetahui tingkat kelemahan dan 

kekurangan yang terjadi, masalah yang 

sering dihadapi, serta bagaimana 

sebaiknya TI akan dikelola dan 

dikembangkan. Apalagi sebagai 

lembaga pelayan masyarakat harus 

mampu memberikan pelayanan prima 

dengan terus mengadakan 

pengembangan dan pembenahan. 

Selanjutnya dengan tata pengelolaan 

pemerintahan yang baik (Good 

Governance) maka optimalisasi 

pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir 

dapat lebih mudah dicapai. Pada 

akhirnya BAPETEN dapat dengan 

mudah mewujudkan visinya yaitu 

“terwujudnya keselamatan, keamanan, 

dan ketenteraman dalam pemanfaatan 

tenaga nuklir” yang merupakan tujuan 

dari penelitian ini.[5] 

5. Metodologi 

Sebagai studi kasus, pengukuran tingkat 

kemapanan TI dilakukan di BAPETEN 

sebagai organisasi tujuan penelitian. 

Penilaian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan suatu framework best 

practice, seperti Control Objective for 

Information and Related Technology 

(CobiT). CobiT adalah suatu kerangka 

kerja dan standar pengelolaan TI yang 



                                          

 

 

berisi sekumpulan ukuran yang telah 

mendapat pengakuan dan diterima 

secara internasional sebagai proses 

manajemen TI yang disusun oleh 

ISACA (Information System Audit & 

Control Association) dan ITGI 

(Information Technology Governance 

Institute), yaitu suatu lembaga non profit 

yang bergerak di bidang pengelolaan 

TI.[6] 

Dalam kerangka kerjanya, CobiT terdiri 

dari kumpulan aktivitas dan kegiatan 

(detailed control objectives) yang dapat 

diterapkan dalam pengelolaan TI yang 

secara keseluruhan terdapat 318 

kegiatan, terdiri dari 34 proses (high 

level control objectives) dari 4 domain 

pengelolaan TI, yaitu: 

2.Plan and Organize (PO),  

Perumusan strategi dan taktik 

untuk menciptakan kontribusi TI 

terhadap pencapaian tujuan 

bisnis organisasi. 

3.Acquire and Implement (AI), 

Identifikasi solusi-solusi TI yang 

harus diadakan/dikembangkan, 

diimplementasikan, 

diintegrasikan dengan proses 

bisnis, dipelihara dan 

disempurnakan untuk 

merealisasikan strategi TI. 

4.Deliver and Support (DS), 

Penyelenggaraan layanan TI, 

termasuk manajemen keamanan 

dan kelangsungan sistem, 

dukungan pengguna, serta 

manajemen data dan fasilitas 

operasional. 

5.Monitor and Evaluate (ME), 

Monitoring proses penyediaan 

layanan TI untuk menjamin 

kinerja layanan dan kepatuhan 

terhadap ketentuan-ketentuan 

tatakelola maupun regulasi. 

Sedangkan model kemapanan untuk 

proses TI pada CobiT dibuat 

berdasarkan metode evaluasi organisasi 

yang memungkinkan organisasi tersebut 

dapat menilai tingkat kemapanan yang 

dibagi mulai dari 0 (non-existent) hingga 

5 (optimised). Penjelasan tingkatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

0 – Non-existent 

Adalah tingkatan paling rendah, disini 

proses sama sekali tidak ada. Bahkan 

organisasi belum menyadari 

permasalahan yang harus diatasi. 

1 – Initial / Ad Hoc 

Pada tingkatan ini, organisasi telah 

menyadari adanya masalah yang harus 

diatasi. Akan tetapi belum terdapat suatu 



                                          

 

 

proses yang baku, melainkan hanya 

bersifat adhoc (secara mendadak) yang 

diterapkan secara kasus per kasus. 

Sehingga belum ada pengorganisasian 

pengelolaan terhadap proses tersebut. 

2 – Repeatable but Intuitive 

Pada tingkatan ini, proses telah 

mempunyai pola yang diikuti oleh 

semua unit yang melakukannya. Namun 

belum ada pelatihan maupun penetapan 

prosedur standar secara formal dan 

kewajiban pelaksanaannya diserahkan 

kepada kebijakan masing-masing unit. 

Karena masih banyak mengandalkan 

pengetahuan dari masing-masing unit 

sehingga konsistensinya rendah. 

3 – Defined Process 

Tingkatan dimana manajemen telah 

berhasil menciptakan suatu standar baku 

tentang pengelolaan proses terkait 

meskipun belum dilakukan secara 

terintegrasi. Namun tidak terdapat 

pengawasan dalam pelaksanaannya. 

4 – Managed and Measurable 

Tingkatan dimana manajemen 

melakukan monitoring atas kepatuhan 

pelaksanaan kegiatan dan melakukan 

intervensi jika ada masalah dalam 

pelaksanaannya. Di tingkatan ini proses 

senantiasa disempurnakan menjadi good 

practices. Bahkan alat bantu mulai 

digunakan secara terbatas atau parsial. 

 

5 – Optimised 

Tingkatan dimana proses telah berhasil 

disempurnakan menjadi best practices 

melalui penyempurnaan secara terus-

menerus dan studi banding tingkat 

kemapanan dari organisasi lain. Alat 

bantu (tools) digunakan untuk 

mengotomasi alur aktivitas, 

meningkatkan efektivitas dan kualitas 

proses, dan menjadikan proses mudah 

beradaptasi terhadap situasi baru.  

Secara garis besar metodologi yang 

diterapkan adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

2. Pengumpulan data 

3. Analisis dan Pembahasan 

1. Pengolahan data; 

2. Penilaian tingkat kemapanan 

TI; 

3. Penetapan CSF;[7] 

4. Identifikasi besaran dampak 

dan upaya; 

5. Prioritasi pencapaian target 

kemapanan; 

6. Penetapan rekomendasi 

pencapaian CSF; 

7. Penetapan KPI;  

 



                                          

 

 

4. Kesimpulan 

5. Saran 

3. Pembahasan 

3.1. Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan terhadap data 

yang didapat dari penyebaran kuesioner 

kepada 20 orang pejabat dan staf dari 

berbagai unit kerja dan wawancara 

terhadap 5 orang pejabat dan staf senior, 

serta melalui observasi. 

3.2.  Penilaian Tingkat Kemapanan  

Hasil penilaian tingkat kemapanan TI 

berdasarkan hasil kuesioner, dapat 

ditampilkan dalam diagram radar seperti 

ditunjukkan dalam gambar-2. Dari 

diagram radar dapat diketahui bahwa 

skor tertinggi diperoleh dari proses DS5 

(memastikan keamanan sistem) dengan 

skor 2.53, sedangkan skor terendah dari 

proses DS8 (pengelolaan service desk 

dan peristiwa) dengan skor 1.74.  

3.3. Penetapan target kemapanan TI 

Dari hasil penilaian di atas, skor yang 

dicapai adalah sebesar 2,12. Artinya 

bahwa kondisi saat ini tingkat 

kemapanan organisasi di BAPETEN 

adalah 2,12 (repeatable). Selanjutnya 

ditetapkan target kemapanan yang ingin 

dicapai adalah di level 3,00 seperti 

dijelaskan dalam gambar-3.

 

 

Gambar 2. Diagram radar pemetaan hasil kuesioner 



                                          

 

 

 

Kemapanan TI

Saat Ini 
Target 

Kemapanann 

0
Non Existent  

1
Initial  

2
Repeatable  

3
Defined  

4
Managed  

5
Optimized  

Score: 2.12  Target: 3.00  

 

 

Gambar 3. Tingkat kemapanan TI saat ini dan target kemapanan yang ingin dicapai 
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Gambar 4. Diagram radar tingkat kemapanan saat ini dan target kemapanan 

 

Alasan ditetapkannya target kemapanan 

TI di level 3,00 (defined level) adalah 

dengan melihat kondisi infrastruktur, 

arsitektur, aplikasi dan proses TI yang 

sudah berjalan di BAPETEN adalah 

paling mudah dan memungkinkan untuk 

mencapai tingkat kemapanan di level ini 

dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Meskipun bisa saja menetapkan target 

kemapanan di level 4,00 atau 5,00 



                                          

 

 

sekaligus, namun hal ini tentu saja 

merupakan hal yang relatif sulit untuk 

diraih, serta membutuhkan waktu yang 

relatif lebih lama dan upaya yang sangat 

besar. Sehingga bila tingkat kemapanan 

TI kondisi saat ini dan target kemapanan 

digambarkan dalam suatu diagram radar 

dapat dilihat dalam gambar-4. 

Dari gambar 4 terlihat bahwa untuk 

BAPETEN dapat mencapai tingkat 

kemapanan 3,00, seharusnya tidak 

membutuhkan suatu usaha yang sangat 

berat. Meskipun demikian, untuk 

beberapa proses terutama dengan skor 

yang masih dibawah 2,00 dibutuhkan 

perbaikan kebijakan dan dukungan dari 

top manajemen untuk dapat mencapai 

tingkat kemapanan sesuai target yaitu di 

tingkat 3,00. 

3.4. Penetapan Critical Success Factor 

Critical Success Factor (CSF) adalah 

faktor kunci yang penting untuk 

menyempurnakan sebuah strategi 

obyektif organisasi. Sehingga untuk 

dapat mencapai tujuan target yang ingin 

diraih, perlu diidentifikasi CSF apa saja 

dari setiap proses tersebut yang ingin 

dicapai dalam mencapai target 

kemapanan di tingkat 3,00.  

 

3.5. Identifikasi besaran dampak 

upaya 

Untuk dapat mencapai target kemapanan 

dengan mudah, akurat dan tepat waktu, 

sebaiknya dimulai dari hal yang 

dampaknya dianggap paling besar bagi 

organisasi namun memerlukan upaya 

yang tidak besar (relative kecil). Karena 

itu perlu diidentifikasi besaran dampak 

dan upaya untuk setiap CSF dalam 

pencapaian target kemapanan tersebut. 

Kriteria besaran dampak dan upaya yang 

dibagi dalam suatu skala kecil, sedang 

dan besar dengan definisi sebagai 

berikut: 

4. Besaran Dampak: 

1. Kecil,  

bila dampak terhadap lembaga 

relatif kecil yaitu hanya 

berpengaruh terhadap proses 

dalam lingkup kecil di subbagian 

dalam suatu unit kerja. 

2. Sedang,  

bila dampak terhadap lembaga 

sedang, artinya berpengaruh 

terhadap beberapa unit kerja 

namun masih dalam satu satuan 

kerja atau kedeputian. 

3. Besar,  

bila dampak terhadap lembaga 

relatif besar, yaitu melibatkan 

semua unit kerja dan satuan 



                                          

 

 

kerja, serta berpengaruh terhadap 

hubungan dengan instansi lain 

maupun stakeholder secara 

eksternal. 

5. Besaran Upaya: 

1. Kecil,  

bila upaya yang dibutuhkan 

untuk pencapaian relatif kecil, 

karena identifikasi proses telah 

dipahami dengan baik. 

2. Sedang,  

bila upaya yang dibutuhkan 

untuk pencapaian agak besar, 

karena identifikasi dan definisi 

proses belum secara benar 

dipahami. Meskipun beberapa 

proses sudah dilakukan, namun 

belum adanya prosedur standar 

menyebabkan konsistensinya 

menjadi rendah.  

3. Besar,  

bila upaya yang dibutuhkan 

untuk pencapaian relatif besar, 

karena proses belum 

dilaksanakan (masih suatu 

perencanaan), sehingga 

identifikasi dan definisi proses 

belum dipahami. Atau upaya 

besar didefinisikan karena masih 

banyak ditemukan pelanggaran 

atau penyimpangan serta 

rendahnya tingkat compliancy 

(kepatuhan) terhadap kebijakan 

internal maupun eksternal. 

 

3.6. Prioritasi pencapaian target 

Hasil identifikasi besaran dampak dan 

upaya kemudian dipetakan dalam matrik 

dampak dan upaya untuk mendapatkan 

prioritasi pencapaian target kemapanan. 

Besaran dampak dan upaya dibuat dalam 

tiga tingkatan ukuran yaitu kecil, sedang 

dan besar, seperti dalam gambar-5. 



                                          

 

 

Upaya

Dampak

Sedang

Se
d
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g

K
e
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l

B
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sa
r

Kecil Besar

21 83 139

2919 3130 3932

4745 5049 5951
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8782

54 76 1412

3528 3736 4038

4341 5246 6256

6563 6967 9493

1710 2120 4833

7168 7675 8985

90

1615 5444

6157 8064

9183

1811 2322

2524 2726

4234 7260

7873 8886

5553 8458 92

Keterangan:

1 : menunjukkan CSF no. 1,

  (jumlah total CSF adalah 94)

 

Gambar 5. Identifikasi besaran dampak dan upaya 

 

Gambar-5 menunjukkan bahwa ternyata 

lebih dari 60% atau tepatnya 63.83% (60 

CSF) dari total 94 CSF yang harus 

dicapai, mempunyai dampak yang besar 

terhadap lembaga, dan dari semua CSF 

yang berdampak besar tersebut, hanya 10 

CSF (10.64%) yang memerlukan upaya 

besar untuk mencapainya.  

Selanjutnya sekitar 41.49% (39-CSF) 

memerlukan upaya kecil untuk dapat 

mencapainya, dan hanya 5 CSF (5.32%) 

yang berdampak sedang namun 

membutuhkan upaya yang cenderung 

besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya BAPETEN hanya 

memerlukan usaha yang tidak terlalu 

besar untuk mencapai target kemapanan 

yang lebih tinggi yaitu di tingkat 3,00. 

 

3.7. Penetapan Rekomendasi 

Pencapaian   CSF 

Untuk membantu mencapai CSF dengan 

mudah, perlu ditetapkan rekomendasi 

kebijakan yang dapat dijadikan sebagai 

suatu pedoman atau arahan yang dapat 

membantu BAPETEN dalam mencapai 



                                          

 

 

CSF, sehingga pencapaian tingkat 

kemapanan sesuai target dapat 

dilaksanakan dengan akurat dan tepat 

waktu. 

Urutan prioritas dampak-upaya adalah: 

Besar-Kecil, Besar-Sedang, Sedang-

Kecil, Besar-Besar, Sedang-Sedang, 

Kecil-Kecil, Sedang-Besar, Kecil-

Sedang, dan Kecil-Besar. Angka-angka 

CSF dimasukkan pada kolom yang 

diurutkan sesuai dengan prioritas 

berdasarkan matrik, bukan diurutkan 

berdasarkan urutan angkanya. 

 3.8. Penetapan Key Performance 

Indicator 

Untuk memastikan bahwa setiap 

rekomendasi yang dilaksanakan benar-

benar efektif dalam mencapai masing-

masing CSF dari setiap proses dalam 

domain CobiT, perlu ditetapkan ukuran 

pancapaian kinerja atau biasa disebut 

sebagai Key Performance Indicator 

(KPI). 

4. Kesimpulan  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

skor tingkat kemapanan TI di 

BAPETEN saat ini 2.12 dari 

maksimal 5.00, atau di tingkat 

repeatable. 

 

2. Penetapan target kemapanan TI di 

tingkat 3.00 (defined) bukanlah suatu 

usaha yang sulit bagi BAPETEN 

untuk mencapainya. Mengingat 

kondisi infrastruktur, arsitektur, 

aplikasi dan proses TI yang sudah 

berjalan cukup memadai untuk 

mencapai target kemapanan ini. 

 

3. Sebagian Kebijakan yang 

direkomendasikan untuk dapat 

mencapai CSF dari tingkat 

kemapanan TI sesuai yang 

ditargetkan diantaranya adalah 

membentuk tim kecil yang membahas 

tingkat keselarasan perencanaan 

strategi TI dengan strategi bisnis, 

melakukan review terhadap dokumen 

rencana strategis TI dan strategis 

bisnis, mengidentifikasi risiko, 

pemeliharaan infrastruktur, 

menetapkan standar operasional, 

mengoptimalkan forum online 

sebagai sarana knowledge 

management, dan sebagainya. 

Sehingga upaya untuk mencapai tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik 

dapat diraih. Pada akhirnya akan 

menciptakan Good Governance untuk 

mengoptimalkan pengawasan 

pemanfaatan tenaga nuklir di 

Indonesia. 

 



                                          

 

 

5. Saran 

Beberapa saran yang dapat dijadikan 

rekomendasi umum yang dapat 

mendukung kegiatan pencapaian Good 

Governance, yaitu: 

1. Membentuk suatu tim kecil yang 

melakukan monitoring terhadap 

kepatuhan (compliancy) yang 

berlaku internal. Tim ini dapat 

merupakan bagian dari unit kerja 

Inspektorat. 

2. Tim-tim kecil yang disarankan 

sebaiknya mengerjakan beberapa 

CSF yang saling terkait, dan tidak 

perlu dibentuk satu tim kecil khusus 

untuk satu CSF. Hal ini akan 

menghemat sumber daya manusia, 

sekaligus lebih mengoptimalkan 

kinerja para pegawai. Meskipun 

begitu, tidak disarankan untuk 

membentuk tim kecil yang 

mengerjakan keseluruhan CSF. 

3. Menggunakan metode reward 

and punishment untuk setiap 

kebijakan, terutama kebijakan yang 

terkait dengan pengelolaan risiko. 

4. Mengadakan awareness 

campaign secara berkala untuk 

meningkatkan budaya, baik budaya 

tata kelola TI maupun budaya sadar 

risiko termasuk didalamnya adalah 

budaya keselamatan. Perlu 

diperhatikan bahwa awareness 

campaign ini akan lebih efektif jika 

seluruh staf dan jajaran pejabat mulai 

eselon 4 sampai dengan eselon 1 juga 

ikut melakukan kampanye ini. 

5. Bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, penelitian ini dapat 

menjadi tambahan referensi yang 

lebih memperkaya pengetahuan di 

bidang analisis tingkat kemapanan 

organisasi. 

6. Adanya pengkajian mengenai 

penetapan Key Goals Indicator 

(KGI) dan pemetaan roadmap untuk 

setiap CSF pada penelitian 

selanjutnya. 
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