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Abstrak - Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat
penting bagi suatu instansi atau perusahaan karena teknologi informasi dirasakan mampu meningkatkan
produktivitas dan membuat proses bisnis menjadi efektif dan efisien karenanya penerapan teknologi informasi
menjadi sebuah investasi yang sangat besar yang harus dikelola dengan baik agar memberikan keuntungan yang
maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana penerapan ITSM (information
technology service management) yang ada pada layanan teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informasi
Kota Depok dengan menggunakan kerangka kerja ITIL (information technology infrastructure library) versi 3
pada area service design. Hasil penelitian akan menunjukkan tingkat kematangan layanan teknologi informasi
yang ada kemudian diberikan rekomendasi perbaikan untuk dapat meningkatkan layanan.
Kata kunci: ITSM, ITIL, service design, Tingkat Kematangan

1. PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi
informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat
penting bagi suatu instansi atau perusahaan karena
teknologi informasi dirasakan mampu meningkatkan
produktivitas dan membuat proses bisnis menjadi
efektif dan efisien. Sehingga tidak dapat dipungkiri
jika suatu perusahaan belum memanfaatkan teknologi
informasi
bisa
dipastikan tidak akan mampu
berkompetitif.
Dinas
Komunikasi
dan
Informasi
(DISKOMINFO) Pemerintah Kota Depok dalam
operasionalnya
telah
memanfaatkan
teknologi
informasi untuk mendukung proses bisnisnya.
Manajemen layanan katalog, kapasistas TI, sistem
keamanan, perkembangan teknologi, availability, dan
aplikasi design yang ada saat ini perlu dievaluasi
secara berkala agar seluruh mekanisme manajemen TI
berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan serta
proses bisnis Diskominfo selaku penyedia layanan TI
di pemerintah kota Depok.
Bentuk evaluasi yang dilakukan pada penelitian
ini
mengacu
pada
kerangka
kerja
ITIL
(InformationTechnology Infrastucture Library) versi 3
sebagai best practices dalam mengelola proses ITSM
(InformationTechnology Service Management) yang
secara spesifik melakukan pengkajian terhadap fungsi,
operasional, dan atribut organisasi yang diperlukan
agar tata kelola operasional dapat dioptimalisasi
secara penuh kedalam 5 kategori yaitu Service Strategi
(Strategi Layanan), Service Design (Desain Layanan),
Service Transition (Transisi Layanan), Service
Operation (Operasional Layanan), dan Continual
Service
Improvement
(Perbaikan
Layanan
Berkelanjutan). Evaluasi layanan yang dilakukan pada
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penelitian ini difokuskan pada area service design.
Sedangkan untuk pengukuran tingkat kematangan
penulis menggunakan pendekatan yang berasal dari
model maturiry software engineering institute dari
ITGI yang mendefinisikan untuk kapabilitas
pengembangan software. Penilaian evaluasi ini
menggunakan level 0 (Non-existant) hingga level 5
(optimised).
2.

LANDASAN TEORI

2.1. IT Governance
IT Governance atau Tata kelola TI didefinisikan
sebagai struktur hubungan dan proses untuk
mengarahkan dan mengintrol perusahaan agar tujuan
bisnis dapat tercapai melalui penambahan nilai. Dalam
rangka mencapai tata kelola TI yang baik maka
diperlukan adanya evaluasi-evaluasi yang dilakukan
secara berkala, dan evaluasi ini dilakukan dengan
menggunakan standar yang telah ditetapkan, dan
dikenal dengan istilah audit. Audit dilakukan untuk
memberikan gambaran terhadap kondisi perusahaan
saat ini, dan hasilnya berupa rekomandasi proses apa
saja yang perlu mendapat perhatian kemudian dapat
digunakan oleh manajemen untuk diperbaiki dimasa
mendatang agar TI dapat memberikan dukungan
optimal dalam proses bisnis.
2.2. IT Service management (ITSM)
ITSM adalah suatu IT Service Management yang
memiliki kemampuan untuk memberikan nilai kepada
pelanggan dalam bentuk layanan; dan kemampuan itu
bertujuan untuk lebih meningkatkan ke-efektif-an dan
efisiensi dalam pemberian layanan kepada pelanggan.
Manfaat dari IT service management (Sumber:
itSMF,2007), yaitu :
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 Peningkatan mutu penyediaan layanan
 Biaya kualitas pelayanan sesuai dengan kualitas
layanan
 Pelayanan yang memenuhi bisnis, pelanggan dan
tuntutan dari user
 Proses Bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat
 Setiap orang mengetahui peran dan tanggung
jawab mereka dalam penyediaan layanan
 Belajar dari pengalaman sebelumnya
 Indikator kinerja dapat dibuktikan
Ada empat perspektif untuk menjelaskan konsep IT
service management (Sumber:itSMF,2007) yaitu :
 People: perspektif ini diperuntukkan untuk area
yang lebih “soft” dari pemakai, IT staff dan
lainnya.
 Technology/Products:
Mempertimbangkan
bagaimana peran dari teknologi,hardware dan
software hingga ke budgeting
 Process: Berkaitan end-to-end dari service
delivery berdasarkan proses yang sedang
berjalan.

Gambar 2. ITIL V3
(Sumber : itSMF,2007)

Secara ringkas kelima tahap siklus hidup layanan
disajikan pada table berikut:
Tabel 1. Ringkasan Siklus Hidup Layanan

Service
Strategy

Service
Desain

Service
Transition

Gambar 1. Empat perspektif IT Service Management
(Sumber: itSMF,2007)

2.3. IT Infrastructure Library (ITIL)
ITIL merupakan standar yang dikeluarkan oleh
pemerintah UK (united kingdom). ITIL memberikan
deskripsi detil tentang beberapa praktik TI penting
dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang
menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala
jenis organisasi TI.
Pada bulan Mei 2007, OGC (Office of Government
Commerce) menerbitkan versi ketiga ITIL yang
terdiri dari lima bagian dan lebih menekankan pada
pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan
oleh teknologi informasi. Kelima bagian ITIL yang
seperti tersebut di atas biasanya disebut juga sebagai
bagian dari sebuah siklus yang sering disebut Siklus
Layanan ITIL.

Service
Operation

Continual
Service
Improvement



Memastikan bahwa semua
tahap sikulus hidup tetap
dalam layanan berorientasi
permasalahan bisnis
 Mempengaruhi apa yang
terjadi dalam fase lain terkait
dengan
semua
elemen
pendamping proses yang
mengikuti
 Melibatkan pengembangan
spesifik untuk layanan baru
yang inovatif atau perbaikan
layanan
 Layanan baru atau yang
ditingkatkan tunduk pada
jaminan
kualitas
dalam
produksi
dan
pelepasan
terkontrol ke dalam produksi
 Termasuk
pengujian,
perubahan manajemen dan
manajemen rilis
 Focus pada kegiatan proses
pengiriman dan pengendalian
untuk mencapai keadaan
sangat
diinginkan,
manajemen layanan yang
stabil
 Berdasar pada setiap hari ke
hari
 Terus menerus berada dalam
tradisi ITIL dari perbaikan
berkelanjutan

Isi dari masing-masing proses service ITIL v3 yaitu :
1. Service Strategy, terdiri atas :
 Service Portfolio Management
 Financial Management
 Demand Management
2. Service Design, terdiri atas :
 Service Catalog Management
 Service Level Management
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 Supplier Management
 Capacity Management
 Availability Management
 IT Service Continuity Management
 Information Security Management
3. Service Transition, terdiri atas :
 Transition Planning and Support
 Change Management
 Service Asset & Configuration Management
 Release & Deployment Management
 Service Validation
 Evaluation
 Knowledge Management
4. Service Operation, terdiri atas :
 Event Management
 Incident Management
 Problem Management
 Request Fulfillment
 Access Management
5. Continual Service Improvement, terdiri atas :
 Reporting
 Service Measurement and Control
 Return on Investment on CSI
2.4. Maturity Level
Tingkat Kematangan adalah sebuah sistem untuk
mengukur proses kematangan organisasi (MAR,2006).
Kematangan organisasi mengacu pada kemampuan
organisasi untuk berkinerja. Kebanyakan model
kematangan ditetapkan melalui 5 (lima) tingkatan
yang dilalui oleh organisasi hingga organisasi menjadi
lebih kompeten. Tingkat kematangan terdiri dari
indikator-indikator yang memperlihatkan bukti-bukti
kemampuan organisasi. Melalui model tingkat
kematangan maka kita dapat mendokumentasikan
proses-proses kemampuan dari organisasi yang telah
diketahui dengan skala yang obyektif. Setiap level
kematangan kompetensi organisasi akan meningkat.
Pendekatan yang digunakan berasal dari model
maturiry software engineering institute dari ITGI yang
mendefinisikan untuk kapabilitas pengembangan
software. Penilaian evaluasi ini menggunakan level 0
(Non-existant) hingga level 5 (optimised).
Tabel 2. Level Model Maturity (Sumber: COBIT 4.1)

Level
0 – Non
Existent

1 – Initial /
Ad-hock

Kriteria Kedewasaan
Pihak
manajemen
tidak
menyadari perlu adanya suatu
proses untuk menentukan tingkat
layanan. Dan tidak adanya
tanggung jawab untuk memantau
tingkat layanan.
Adanya
kesadaran
akan
kebutuhan
mengelola
tingkat
layanan, tetapi prosesnya masih
belum formal. Tanggung jawab
untuk menentukan dan mengelola
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2 – Repeatable
but Intuitive

3 – Define

4 – Manage
and
Measurable

5 – Optimised

layanan belum ditetapkan. Untuk
pelaporan belum formal, jarang
bahkan tidak konsisten
Disepakati tingkat layanan, tetapi
tidak ditinjau.Tingkat pelaporan
layanan tidak lengkap dan tidak
relevan bahkan membingungkan.
Laporan
tingkat
layanan
tergantung keahlian dan inisiatif
perorangan. Diangkat atau dipilih
koordinator
yang
bertanggungjawab untuk layanan.
Kepatuhan terhadap proses SLA
masih
sukarela
dan
tidak
ditegakkan.
Tanggung jawab di definisikan
dengan baik, tetapi dengan suatu
kebijakan. Proses pengembangan
SLA dilakukan untuk menilai
kembali tingkat layanan. Setiap
service dan tingkat layanan
ditentukan, didokumentasi dan
disepakati dengan menggunakan
suatu standar proses. Tingkat
kekurangan layanan diidentifikasi,
tetapi prosedur tentang bagaimana
mengatasi kekurangan belum
diformalkan. Ada hubungan yang
jelas antara pencapaian tingkat
layanan dengan pendanaan yang
disediakan.
Tingkat
layanan
telah
didefinisikan dengan baik dalam
menentukan kebutuhan sistem
dilingkungan
operasional.
Kepuasan user secara rutin diukur
dan dinilai. Pengukuran kinerja
dilihat dari kebutuhan user. Di
tetapkannya suatu standarisasi.
Kriteria menentukan service level
berdasarkan bisnis dan termasuk
ketersediaan
layanan,
kinerja
perencanaan
berkesinambungan
dan pertimbangan keamanan.
Tingkat layanan terus menerus
kembali
dievaluasi
untuk
memastikan
keselarasan
TI
dengan tujuan bisnis. Semua
proses tingkat kepuasan layanan
pengguna secara terus menerus
dipantau dan dikelola. Tingkat
layanan merupakan refleksi atau
cerminan dari tujuan strategis dan
bisnis. Manajemen TI memiliki
kewenangan untuk memenuhi
target tingkat layanan dan ada
pertemuan
rutin.
Manajemen
senior memantau metrik kinerja
da nada perbaikan proses yang
berkelanjutan
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Instrumentasi Penelitian
Alat penelitian yang digunakan didalam
membantu proses penelitian ini adalah quisioner
berdasarkan literatur yang ada dalam ITIL versi 3.
Berikut adalah daftar pernyataan yang terdapat
dalam kuisioner :
Tabel 3. Garis Besar Pernyataan dalam area Service
Design
Pernyataan
Jumlah
Pernyataan
1. Praktek Manajemen Layanan
2
4
2. Prinsip Desain Layanan
3
3. Proses Desain Layanan
0
4. Teknologi yang berhubungan
7
dengan Desain Layanan
7
5. Pengaturan Desain Layanan
4
6. Pertimbangan Teknologi Desain
5
Layanan
7. Pertimbangan
Proses
1
Implementasi Desain Layanan

Total Pernyataan

21

Tabel 4. Responen Ahli
NO
1
2
3







Praktek Manajemen Layanan menjelaskan
latar belakang tahapan service design pada
sistem
layanan
TI
Diskominfo
serta
kontribusinya terhadap pengelolaan layanan TI
secara keseluruhan
Prinsip
Desain
Layanan
menjelaskan
konsep- konsep kebijakan serta tata kelola
layanan service design yang terdapat pada
sistem layanan TI Diskominfo yang menjadi
acuan setiap proses terkait dalam tahap ini
Proses Desain Layanan dan Teknologi
yang berhubungan dengan Desain Layanan
menjelaskan
berbagai
proses
maupun
aktivitas yang menjadi kegiatan utama
tahapan lifecycle
pada sistem layanan TI Diskominfo
Pengaturan
Desain
Layanan
dan
Pertimbangan
Teknologi
serta
Proses
Implementasi Desain Layanan menjelaskan
solusi-solusi otomatisasi atau software ITIL
yang dapat digunakan pada tahapan service
design serta persyaratannya

Sampel dalam penelitian ini adalah responden
ahli yang mengetahui seluk-beluk layanan TI yang
berjumlah 5 orang responden seperti yang tercantum
dalam table berikut:

dan

JUMLAH
1
2
2

dan

5

TOTAL

3.2. Hasil Kuisioner
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
terhadap responden maka dapat dilihat tingkat
kematangan dari layanan TI Diskominfo untuk
saat ini seperti pada table berikut:
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Quisioner Domain
Service Desain

NO PROSES ITIL
1



RESPONDEN
Bidang TI
Seksi Pengembangan
Perencanaan TI
Seksi Pembangunan
Pengendalian Informasi

2
3
4

5
6
7

JUMLAH INDEKS
PERNYA KEMATA
TAAN
NGAN

Praktek Manajemen
Layanan
Prins ip Des ain
Layanan
Pros es Des ain
Layanan
Kegiatan yang
berkaitan dengan
Teknologi Des ain
Layanan
Manajemen Des ain
Layanan
Pertimbangan

24

3,01

30

2,95

77

2,97

45

2,91

15

2,85

17

2,88

Pertimbangan Pros es
Penerapan Des ain
Layanan

11

2,95

Total

219

20,53

Rata-Rata

2,93

Tingkat Kematangan

2

Pada table diatas dapat dilihat bahwa domain
Service Desain memiliki 7 proses ITIL dengan
jumlah pernyataan 219 diperoleh tingkat
kematangan rata-rata pada tingkat 2 –
repeatable.
Hasil rekapitulasi diatas juga ditampilkan
dalam bentuk diagram laba-laba seperti dibawah
ini:
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Gambar 3. Diagram Laba-laba Rekapitulasi
Hasil Kuisioner dalam area Service Desain
Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa semua
proses pada domain Service Desain berada tepat 1
tingkat di atas tingkat kematangan rata-rata domain
Service Desain. Hal ini berarti proses-proses tersebut
sudah mulai didokumentasi, distandarisasi dan
diintegrasikan.
3.3. Mengatasi Gap
Gap diperoleh dari hasil
wawancara
setelah tingkat kematangan diperoleh. Berikut target
kematangan yang harus dicapai pada sistem
layanan TI Diskominfo selanjutnya.

Tabel 6. Gap Tingkat Kematangan
No
1

Service
Design Area
Praktek
Manajemen
Layanan

Maturity
Score
3.01

Maturity
Level
3

Maturity
Target
3

2

Prinsip
Desain
Layanan

2,95

2

3

3

Proses Desain
Layanan

2,97

2

3

4

Teknologi
yang berhubungan
dengan Desain
Layanan
Pengaturan
Desain
Layanan
Pertimbangan
Teknologi Desain
Layanan

2,91

2

3

2,85

2

3

2,88

2

3

Pertimbangan
Proses
Implementasi Desain
Layanan

2,95

2

3

5

6

7

3.4. Inisiatif Strategi
Hasil analisis data pada domain service design
adalah tingkat kematangan domain ini berada
pada skala 2, maka target tingkat kematangan
berikutnya adalah berada pada skala 3. Proses yang
belum mencapai
skala
3
perlu
dilakukan
penyesuaian. Proses-proses tersebut adalah:
1. Mengatasi gap pada prinsip desain layanan
a. Mengumpulkan
data
untuk
menyempurnakan portofolio manajemen
desain layanan
b. Memaksimalkan
sumberdaya
untuk memahami seluruh proses desain
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c.
d.

e.
f.

2.

baru
Mengumpulkan
data
untuk
analisa
resiko bisnis
Membuat
jadwal
yang
harus
disepakati dengan
komitmen
dan
komunikasi dengan para pengguna layanan
Mengumpulkan
data
secara
rinci
untuk melakukan pengujian desain
Mengaudit
investasi
untuk
melihat kesesuaian antara anggaran dengan
hasil rancangan.

Mengatasi gap pada proses-proses
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desain layanan
a. Menetapkan ruang lingkup yang jelas untuk
manajemen katalog layanan
b. Menetapkan ruang lingkup yang jelas
untuk manajemen kapasitas
c. Menetapkan ruang lingkup yang jelas untuk
manajemen ketersedian
d. Menetapkan ruang lingkup yang jelas
untuk manajemen kelangsungan layanan TI
e. Menetapkan ruang lingkup yang jelas
untuk manajemen keamanan TI
f. Menetapkan ruang lingkup yang jelas
untuk manajemen pemasok.
3.

4.

5.

Mengatasi
gap
pada
proses-proses
yang berkaitan dengan teknologi desain
layanan
a. Menggunakan wawancara dalam tehnik
untuk mengukur keefektifan dari prosesproses dalam rangka investigasi
b. Menggunakan
workshop/lokakarya
dalam memperbaiki mutu
c. Mendokumentasikan
persyaratan
ke
dalam catalog persyaratan berdasarkan
standarisasinya
d. Mengumpulkan
data
dan
menganalisnya untuk menguji data tersebut
masuk kedalam ruang lingkup manajemen
data
e. Menetapkan kepemilikan data untuk
dikelola
f. Organisasi
membangun
peran
tim diimasukkan ke dalam cakupan
pengembangan aplikasi.
Mengatasi
gap
pada
proses
mengorganisir desain layanan
a. Memperbaiki proses penentuan peran dan
tanggung jawab dengan mengembangkan
model RACI sehingga analisis fungsional
dapat dilakukan berdasarkan matriks RACI
b. Model RACI yang dibuat dapat digunakan
sebagai bahan analisis untuk mengukur
efektifitas sumberdaya yang ada.
Mengatasi
gap
pada
proses
pertimbangan teknologi desain layanan
a. Menganalisis dan membuat
rangkuman
berupa laporan kelayakan suatu
alat
b. Menguji
kelayakan
alat
dan
mencatatnya dalam dokumen kelebihan
dan kekurangannya
c. Mengukur masa aktif alat dengan
waktu
proses
desain
layanan.

6.

4.

Mengatasi
gap
pada
proses
pertimbangan penerapan desain layanan
a. Membuat dokumentasi dari penilaian resiko
layanan
b. Membuat suatu sistem pengukuran ditempat
untuk mengukur desain layanan
KESIMPULAN

Tingkat kematangan tata kelola layanan TI pada
Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota
Depok saat ini yang telah diukur berdasarkan
kerangka kerja ITIL versi 3 adalah berada pada level
2 – repeatable. Artinya proses-proses dan kegiatan
yang ada sudah memiliki tingkat kedisiplinan dan
kepatuhan.
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