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1. Pendahuluan  

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan hidup manusia 

semakin serba efisien. Beberapa aktivitas dikerjakan dalam suatu wadah 

organisasi dibantu oleh sebuah sistem terintegrasi yang didukung oleh kemajuan 

teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut dibuat bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi penggunanya, namun tidak semua teknologi informasi 

yang dibuat dapat mencukupi kebutuhan karena harus ada keharmonisan antara 

strategi teknologi informasi dan tujuan organisasi. Pengelolaan yang tepat perlu 

dilakukan untuk memastikan penggunaan teknologi informasi di dalam organisasi 

sehingga dapat mendukung tujuan organisasi, penggunaan semua sumber daya 

secara optimal serta pengelolaan resiko secara tepat. Salah satu aktivitas yang 

dilakukan organisasi untuk melakukan pengendalian yang berguna untuk 

menyelaraskan strategi teknologi informasi dan tujuan organisasi adalah 

melakukan evaluasi terhadap teknologi informasi yang mereka gunakan. 

Flexible Learning adalah media pembelajaran mahasiswa secara web online 

yang diberikan oleh Universitas Kristen Satya Wacana kepada mahasiswa untuk 

menunjang proses belajar mengajar antara lain share materi, upload tugas kuliah 

dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini kinerja dari Flearn belum optimal, 

karena tidak semua dosen menggunakan Flearn untuk mendukung kegiatan 

belajar mengajar. Audit perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan 

Flearn sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya Flearn itu sendiri. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) menyediakan 

rangkaian konsep serta teknik pengelolaan layanan TI dan proses terkait, serta 

melakukan upaya pendekatan berkualitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi 

bisnis dalam manajemen layanan TI. Peran kerangka kerja ITIL adalah untuk 

menggambarkan pendekatan, fungsi, peran dan proses, yang dapat mendasari 

operasi organisasi. Tugas ITIL adalah memberikan panduan sampai pada tingkat 

terendah yang dapat diterapkan secara umum. Di bawah tingkat itu, diperlukan 

pengetahuan khusus untuk menyempurnakan ITIL hingga mencapai efektivitas 

optimal. Evaluasi manajemen layanan teknologi informasi menggunakan 

framework ITIL Service Operation yang diimplementasikan pada Flexible 

Learning UKSW diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen layanan 

yang diberikan oleh penyedia layanan aplikasi dan meminimalisasi 

kelemahannya. Pemilihan Service Operation dikarenakan bagian Service 

Operation merupakan tahapan lifecycle yang mengelola secara operasional 

layanan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan, dilakukan 

penelitian dengan judul Evaluasi Manajemen Layanan Teknologi Informasi 

Menggunakan Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Version 3 - 

Service Operation pada Flexible Learning (Studi Kasus : Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga) 

 

1. Kajian Pustaka 

 

Penerapan Framework untuk proses evaluasi manajemen layanan teknologi 

informasi sudah diterapkan. Penelitian dilakukan pada bagian keuangan rumah 
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sakit serta manajemen TI menggunakan cara wawancara, kuisioner, dan observasi. 

Kesimpulan diambil dari hasil analisis menurut Management Guidelines 

berdasarkan Maturity Model pada framework COBIT menggunakan domain 

Monitor and Evaluate. Kinerja TI diukur berdasarkan nilai scoring 0 sampai 5 

sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria yang ada [1]. 

Dalam penelitiannya Manajemen Resiko Teknologi Informasi untuk 

Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework ITIL Versi 3 [2] 

yang dikutip oleh [3] mengemukakan pentingnya pengelolaan manajemen TI di 

dalam organisasi maupun pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. 

Manajemen resiko TI dan perencanaan strategis keberlangsungan layanan TI 

harus dilakukan secara sistematis dan latihan secara kontinyu untuk memperbaiki 

kualitas layanan publik. Kerangka kerja ITIL version 3 digunakan sebagai 

panduan dalam menyusun langkah-langkah strategis supaya keberlangsungan 

layanan TI berjalan dengan baik. Mengacu pada penelitian tersebut, akan 

dilakukan penelitian yang menerapkan framework Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) Service Operation yang akan diimplementasikan 

pada Flexible Learning Universitas Kristen Satya Wacana.  

Penelitian yang dilakukan membahas tentang teknologi informasi. Tidak 

hanya bisnis, Teknologi Informasi (TI) juga perlu dikelola dengan mengacu pada 

contoh yang baik (best practice) yang mengacu pada kerangka pengelolaan proses 

teknologi informasi tertentu. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk memastikan 

bahwa informasi dalam perusahaan dan teknologi informasi yang terkait telah 

mendukung tujuan bisnis, sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan 

resiko teknologi informasi dikelola dengan tepat. Pemenuhan informasi yang 

merupakan representasi kebutuhan bisnis akan teknologi informasi merupakan hal 

yang penting karena menentukan seberapa besar kontribusi yang diberikan 

teknologi informasi untuk menyukseskan strategi bisnis perusahaan [4]. 

ITSM atau Information Technology Service Management adalah metode 

pengelolaan sistem teknologi informasi pada organisasi/perusahaan yang terpusat 

pada pandangan customer layanan teknologi informasi terhadap 

perusahaan/organisasi. ITSM berfokus pada upaya penyediaan kerangka kerja 

untuk menstrukturkan aktivitas yang berhubungan dengan TI serta hubungan 

antara pengelola TI dengan customer TI. Kerangka kerja yang disediakan antara 

lain COBIT dan ITIL [5]. 

ITIL yang merupakan kepanjangan dari Information Technology 

Infrastructure Library merupakan kerangka kerja manajemen teknologi informasi 

yang menggambarkan best practice untuk IT Service Management [6]. Fokus 

pada penyediaan kerangka kerja, pengukuran terus-menerus, dan perbaikan 

kualitas layanan TI yang diberikan, memberikan banyak manfaat pada 

penggunaan ITIL. Versi ketiga ITIL (ITIL v3) terdiri dari lima domain yaitu 

Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, dan 

Continual Service Improvement. Penelitian yang dilakukan menerapkan domain 

Service Operation.  

Service Operation merupakan tahap yang mencakup semua kegiatan 

operasional pengelolaan layanan-layanan TI untuk memberikan dan mendukung 

layanan secara efektif dan efisien, serta menjaga stabilitas yang dimungkinkan 
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untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Di dalam Service Operation juga 

terdapat panduan bagaimana pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup 

serta target kinerja layanan TI. Proses yang ada dalam Service Operation meliputi  

- Event Management 

Inti dari proses Event Management adalah mensurvei dan melakukan 

pemantauan secara berkala semua proses yang terjadi dalam infrastruktur 

teknologi informasi sehingga dapat melacak dan meningkatkan kesiapan 

dalam mengatasi kejadian tidak terduga. Survei dan pemantauan tersebut 

dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi status infrastruktur teknologi 

informasi, layanan teknologi informasi, dan menerapkan kontrol yang tepat. 

- Incident Management 

Incident management berfokus pada pemulihan kendala proses bisnis secepat 

mungkin untuk meminimalisasi dampak yang mungkin ditimbulkan. 

- Problem Management 

Proses ini termasuk semua kegiatan yang berlangsung untuk mendiagnosis 

penyebab insiden yang ditimbulkan beserta dengan kegiatan untuk 

menentukan solusi untuk masalah tersebut. 

- Request Fulfillment 

Proses pelayanan pemenuhan permintaan dari customer atau pengguna yang 

merupakan bagian dari operasi normal. 

- Access Management 

Proses yang mengatur hak akses pengguna sistem. Inti dari proses ini adalah 

menerima hak akses yang berwenang, sementara akses pengguna yang tidak 

berwenang dicegah. 

- Monitoring and Control 

Merupakan aktivitas penting pada Service Operation. Bertujuan untuk 

mendukung dan meningkatkan performa dari layanan. 

- IT Operations 

Merupakan aktivitas operasional rutin untuk mengelola infrastruktur 

teknologi informasi. 

- Service Desk 

Service Desk berupa Single Point of Contact (SPOC) bagi pelanggan yang 

menangani semua kejadian, permintaan akses dan permintaan layanan. 

Tujuan utama adalah mengembalikan “normal service” kepada customer. 

Flexible Learning merupakan suatu metode pembelajaran secara fleksibel 

dalam hal pengaturan akses, metode, kurikulum yang memanfaatkan teknologi 

digital dan sumber daya internet. Pengaturan akses dimudahkan dengan 

kenyamanan bagaimana, dimana, serta kapan proses pembelajaran dilaksanakan. 

Banyak manfaat yang didapatkan dalam pemanfaatan Flexible Learning, di 

antaranya user dimudahkan mengakses secara real time dan sesi tanya jawab 

dengan pemberi materi tanpa adanya proses pembelajaran tatap muka dengan 

memanfaatkan chat room atau papan diskusi. 

Flexible Learning memberikan manfaat bagi para penggunanya. Oleh 

karena itu, Universitas Kristen Satya Wacana memanfaatkan teknologi Flexible 

Learning yang disingkat dengan nama Flearn sebagai salah satu media 

pembelajaran yang disediakan untuk mahasiswa. Flexible Learning mengarah 
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kepada proses pembelajaran secara mandiri dan terpadu tanpa adanya face-to-face 

dengan pengajar sehingga mahasiswa tidak tergantung pada dosen. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Metode ini sangat berbeda dengan kebanyakan metode lainnya dan 

cenderung untuk meneliti objek yang tidak dapat diukur dengan angka atau 

bernilai eksak. Data yang diperoleh dari objek atau subjek yang diteliti lebih 

lengkap dan lebih bermakna karena menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Pendekatan induktif cenderung melakukan pengamatan terlebih dahulu 

dan baru kemudian mengambil kesimpulan dari pengamatan yang didapat. 

Penelitian deskriptif melakukan penelitian secara objektif dan apa adanya sesuai 

fakta di lapangan [7]. Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan 

pengamatan terlebih dahulu terhadap manajemen layanan yang ada pada aplikasi 

Flearn, baru kemudian dilakukan pengumpulan bukti berdasarkan hasil kuisioner 

dan wawancara yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi. Tahapan 

penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Tahap Persiapan

Tahap Pengumpulan Data

Tahap Pengolahan Data

Tahap Analisis Data

Tahap Pemberian Rekomendasi

 
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian 

 

- Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan persiapan-persiapan. Penguasaan ilmu yang 

memadai sangat diperlukan sebelum melakukan penelitian yaitu dengan 

melakukan studi pustaka. Tanpa landasan ilmu yang kuat, penelitian akan 

menjadi terhambat. Selain itu, juga dilakukan perijinan kepada pihak terkait 

dalam studi kasus penelitian dalam hal ini Biro Teknologi dan Sistem 
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Informasi Universitas Kristen Satya Wacana yang mengelola flearn. Untuk 

surat izin penelitian, diperoleh surat dari bagian Skripsi FTI UKSW. Hasil 

yang diperoleh dari tahap ini ialah ilmu dari literatur serta jadwal, rencana 

dan instrumen pengumpulan data. 

- Tahap Pengumpulan Data 

Dari studi literatur, dirancang dan disusun pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada tahap ini ialah :  

1. Kuisioner 

Penyebaran kuisioner dibagikan kepada staf pengajar dan staf di BTSI 

lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana. Tidak semua staf 

pengajar dan staf di BTSI mendapatkan kuisioner karena hanya 

menggunakan sample yang mewakili objek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada Bapak Drs. Prihanto Prihanto Ngesti 

Basuki Basuki, M.Kom., selaku Manajer Biro Teknologi dan Sistem 

Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Selain beliau, juga 

dilakukan wawancara dengan Bapak Paulus Nindito Adi selaku 

pengelola Flearn UKSW, Bapak Frederik L. Djurumana selaku 

programmer Flearn, Ibu Sylvia Suryantini sebagai sekretaris BTSI, 

Bapak Sunarko sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi, Bapak 

Partono sebagai Kepala Bagian Sistem Informasi, dan Bapak Johan 

Tambotoh serta Bapak Agustinus Fritz Wijaya sebagai staf pengajar di 

Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Kristen Satya Wacana. 

- Tahap Pengolahan Data 

Hasil wawancara dan kuisioner diteliti serta ditelaah kembali lebih lanjut 

dengan wawancara lebih mendalam dan observasi. Pengecekan perlu 

dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah valid dan 

objektif.  

- Tahap Analisis Data 

Semua hasil wawancara mendalam dan observasi dianalisis sedemikian rupa 

sehingga diperoleh temuan-temuan penelitian. 

- Tahap Pemberian Rekomendasi 

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan temuan serta bukti yang ada, 

proses rekomendasi perlu dilakukan bagi perusahaan/organisasi yang diteliti 

untuk meningkatkan performa layanan manajemen aplikasi. 

Bukti (evidence) merupakan informasi apapun yang digunakan oleh 

pengaudit sistem informasi atau pengevaluasi teknologi informasi untuk 

menentukan apakah data yang dievaluasi sesuai dengan kriteria atau tujuan 

evaluasi. Ketika merencanakan aktivitas evaluasi, perlu didefinisikan tipe dari 

bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana hal tersebut memenuhi tujuan 

evaluasi [7]. Agar diperoleh suatu hasil penelitian yang layak, maka peneliti perlu 

mengumpulkan bukti-bukti kongkrit.  
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3. Hasil dan Pembahasan 
 

 
 

Gambar 2 Struktur Organisasi BTSI UKSW 

 

Gambar 3 menunjukkan bagan struktur organisasi BTSI. BTSI sebagai unit 

penunjang di UKSW yang menangani masalah teknologi dan sistem informasi 

dikepalai oleh seorang manajer. Saat ini yang menjabat sebagai manajer BTSI 

adalah Bapak Prihanto Ngesti Basuki. Bagan tersebut juga menunjukkan tugas 

manajer dibantu oleh seorang sekretaris yang bertugas membantu mengelola 

keuangan dan pengadaan fasilitas serta inventaris. Kemudian ada bagian 

sekretariat yang bertugas sebagai front office, administrasi sekaligus sebagai 

helpdesk.  BTSI sendiri terdiri dari dua bagian, sebagai berikut : 

1. Bagian Teknologi Informasi 

Bagian Teknologi Informasi dikepalai oleh seorang kepala bagian, Bapak 

Sunarko. Bagian ini masih dibagi lagi ke dalam beberapa divisi. Divisi 

jaringan komputer dan internet dikelola oleh Bapak Daniel, divisi 

laboratorium komputer dikelola oleh Bapak Rosi  serta divisi audio visual 

dikelola oleh Bapak Bambang Sugito. 

2. Bagian Sistem Informasi 

Bagian Sistem Infomasi dikepalai oleh Bapak Partono. Bagian ini juga dibagi 

lagi menjadi divisi Sistem Informasi Manajemen dikelola oleh Bapak Hepi, 

divisi Web dan Flearn dikelola oleh Bapak Frederik L. Djurumana, divisi 

software dikelola oleh Bapak Agus W., serta divisi Pelatihan dan 

Dokumentasi yang dikelola oleh Bapak Paulus Nindito Adi. Bapak Paulus 

Nindito Adi sendiri sampai saat ini juga bertugas sebagai administrator serta 

service desk aplikasi Flearn, sedangkan Bapak Frederik L. Djurumana yang 

bertugas sebagai pengelola sistemnya. 
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RACI Chart kepanjangan dari Responsible, Accountable, Consulted and 

Informed merupakan sebuah teknik untuk mengidentifikasi area fungsional dan 

menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam 

suatu proses bisnis. Chart ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan peran dan 

tanggungjawab antar bagian di dalam suatu proses bisnis. 

 

 
 

Gambar 3 RACI Chart 

 

RACI Chart pada Gambar 3, dijelaskan sebagai berikut : Responsible 

(Pelaksana), merupakan orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan  

pekerjaan; Accountable (Penanggungjawab), adalah orang yang bertanggung 

jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara; Consulted 

(Penasehat) adalah orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan 

berkontribusi akan kegiatan tersebut; dan Informed (Terinformasi), adalah orang 

yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan atau tindakan. 
 

Event Management 

Event management merupakan manajemen untuk memonitor, mensurvei 

serta mengevaluasi semua peristiwa yang terjadi dalam infrastruktur TI untuk 

meninjau kinerja TI secara berkala guna melacak dan meningkatkan persiapan 

dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga. Kapasitas sumber daya manusia 

dalam hal ini adalah staf masih ada kekurangan karena service desk yang 

ditangani satu orang yakni administrator, Bapak Paulus Nindito Adi. Hal tersebut 

dapat mengganggu performa kinerja layanan aplikasi. Bapak Paulus Nindito Adi 

selaku administrator juga bertugas sebagai pengurus pelatihan dan dokumentasi. 

Beliau mengungkapkan bahwa BTSI masih memerlukan staf yang mengerti benar 

akan open source untuk pengembangan aplikasi. 

Perencanaan kapasitas dan sumber daya yang mendukung apliksi Flearn 

tidak direncanakan secara spesifik karena kondisi yang kurang ideal terutama 

pada sumber daya manusianya. BTSI sendiri sebagai unit penunjang dalam 
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program kerjanya menangani berbagai kebutuhan support bukan hanya Flearn 

semata tetapi hal itu tidak diimbangi dengan kuantitas sumber daya manusianya. 

Penanganan kebutuhan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Partono
1
 sebagai kepala bagian Sistem Informasi sebagai 

berikut: “Jadi di situ ya perencanaannya sebetulnya ada, jadi umpamanya 

penambahan SDM, rekruitmen dan macam-macam. Tetapi dengan kondisi yang 

ada, kita memanfaatkan dengan memakai skala prioritas”. Keterbatasan staf yang 

ada dan BTSI yang menangani berbagai macam kebutuhan support 

mengakibatkan program kerja yang telah disusun terkadang disisipi kebutuhan 

yang mendesak sehingga program yang tidak diprioritaskan akan tertunda. Maka  

dapat disimpulkan peramalannya belum semua terpenuhi. Selain tidak adanya 

perencanaan secara spesifik, konfirmasi secara rutin dari pihak kabag TI dan SI 

mengenai kapasitas dan kinerja  TI yang mendukung aplikasi Flearn juga belum 

ada. Hal itu disampaikan oleh Bapak Prihanto Ngesti Basuki
2
 sebagai manajer 

BTSI yang menyampaikan bahwa : “Konfirmasi secara rutin itu belum ada, 

belum terencana dan belum diprogramkan. Dalam artian konfirmasi itu pada saat 

aplikasi itu sedang dibangun dipastikan bahwa aplikasi itu berjalan. Jadi untuk 

konfirmasi secara rutin perkembangannya tidak ada. Jadi hanya jika ada 

komplain/keluhan sifatnya”. Konfirmasi yang terjadi antar bagian tidak terjadi 

secara rutin melainkan ketika terdapat permasalahan, konfimasi baru dilakukan. 

Pengorganisasian penjadwalan staf pada BTSI umumnya sudah dilakukan 

namun tidak secara khusus. Hal ini berkaitan dalam menangani permasalahan 

yang berhubungan dengan Flearn. Kesimpulan tersebut didapat dari Bapak 

Prihanto Ngesti Basuki
3
 ketika ditanya mengenai kendala dalam job scheduling 

pada proses bisnis yang menyangkut aplikasi Flearn : ” Kasubag pelatihan dan 

dokumentasi, dia akan berkoordinasi saja dengan bagian jaringan. Karena yang 

sering terdapat gangguan di bagian tersebut. Kasubag pelatihan dan dokementasi 

ini ada di bawah koordinasi kabag SI jadi ada koordinasi lintas ke atas dan lintas 

ke kabag bagian jaringan. Jadi memang tidak ada penjadwalan staff khusus, 

karena memang yang menangani satu”. Berdasarkan pernyataan tersebut juga 

dapat diketahui bahwa yang sering berhubungan antar divisi jaringan. Kerja sama 

dilakukan apabila ada permasalahan terutama yang menyangkut permasalahan 

jaringan. Seperti pernyataan yang disampaikan Bapak Paulus Nindito Adi
4
 : 

“Kami biasanya diskusi semua kepada antar bagian terutama pada bagian 

jaringan karena memang keluhannya banyak terdapat pada lambannya akses. 

Jadi kami selalu kerja sama. Ketika ada masalah kami diskusikan ini bagaimana. 

Ada masalah seperti ini tolong cek. Kami cek dari database kami. Seperti itu 

kerja samanya”. 

 

Incident Management 

Incident management merupakan manajemen untuk menangani kejadian 

yang tidak terduga. Insiden pada aplikasi Flearn pernah terjadi beberapa kali. 

                                                           
1
 Wawancara Tanggal 30 Oktober 2013 

2
 Wawancara Tanggal 29 Oktober 2013 

3
 Wawancara Tanggal 29 Oktober 2013 

4
 Wawancara Tanggal 31 Oktober 2013 
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Namun bukan karena kegagalan sistem melainkan kegagalan hardware yang 

disebabkan listrik yang tidak stabil dan mengakibatkan aplikasi down. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Bapak Agustinus Fritz Wijaya pada kuisioner ketika 

ditanyakan mengenai gangguan yang sering terjadi pada aplikasi Flearn. 

Penanganan masalah yang terjadi agar layanan tidak terganggu berupa 

pemasangan UPS serta saat ini usaha untuk mengajukan anggaran untuk tambahan 

hardware seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunarko
5
 : “……. Kemudian 

langkah-langkah yang kita sudah usahakan, kita tetap akan mengajukan 

anggaran untuk membeli backup server, sehingga yang dipasang tidak disatu 

tempat dengan existing, sehingga kalau terjadi disaster kita masih punya backup 

di luar itu. Harganya memang tidak murah, tapi kami selalu mengajukan 

anggaran walaupun belum 100 persen disetujui tapi kita akan terus 

mengusahakan itu untuk kelangsungan pelayanan jaringan tidak di BTSI saja tapi 

di UKSW supaya layanan yang sudah kita usahakan 24 jam tidak terganggu”. 

Kesimpulan yang didapat untuk penanganan masalah yang tidak terduga sudah 

dilakukan dan diminimalisasi. Walaupun belum secara total menyelesaikan 

masalah tersebut dan menghilangkan kemungkinan masalah cenderung berulang 

di masa yang akan datang.  

Penanganan incident management pada aplikasi Flearn lebih diperhatikan 

ke arah hal yang berhubungan dengan server, jaringan dan bandwith. Seperti 

misalnya untuk penanganan kejadian yang sewaktu-waktu tidak diharapkan maka 

proses backup penting untuk dilakukan. Biasanya dosen dianjurkan untuk 

melakukan backup guna mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem. seperti yang 

diungkapkan Bapak Frederik L. Djurumana
6
 sebagai programmer ketika ditanya 

mengenai ketersediaan backup storage : “Berkaitan dengan itu ada, kami punya 

ada backup-nya tapi bukan ke sistem backup keseluruhan, tapi memang di Flearn 

ini sudah ada kami sudah menjadwalkan backup yang akan kami gunakan 

sewaktu-waktu jika kami perlukan. Juga kami memberikan masukan ke pengguna 

terutama ke dosen melakukan backup secara periodic entah di tengah atau di 

akhir semester dia selalu melakukan backup. Karena itu nanti berkaitan juga 

ketika mata kuliah ini digunakan kembali. Jadi untuk backup sendiri 

penggunaannya bukan cuma untuk ketika ada kegagalan di sistem yang mungkin 

kita harus melakukan restore semua, juga kami buat untuk track back kejadian-

kejadian sebelumnya mungkin di log sebelumnya sudah tidak ada. Dari backup-

backup sebelumnya kami bisa track back misalnya ada kejadian apa yang kita 

bisa lacak kembali kita menggunakan backup-nya itu”. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa backup di sini bermanfaat untuk dokumentasi 

dan efisiensi ketika matakuliah yang sama dibuka kembali pada aplikasi Flearn. 

Manfaat yang lain adalah mengantisipasi kegagalan sistem, sehingga backup ini 

dapat berlaku sebagai jejak audit yang bisa di-track back. Hal yang sama juga 

diungkapkan Bapak Paulus Nindito Adi
7
 sebagai administrator dan service desk : 

“Satu saya minta dosen mem-backup kelasnya sendiri. Kedua fakultas mem-
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backup semua kelas-kelas yang dibuka oleh fakultasnya. Ketiga saya mem-backup 

secara keseluruhan. Jadi ada tiga backup……..”. Proses backup yang dilakukan 

Bapak Paulus Nindito Adi adalah backup secara keseluruhan untuk 

mengantisipasi kehilangan data. Selain backup, Bapak Paulus Nindito Adi jarang 

melakukan restore data pada aplikasi Flearn karena restore data rata-rata 

dilakukan oleh dosen yang menggunakan aplikasi Flearn. Selain proses 

penanganan insiden, proses peninjauan perlu dilakukan untuk mencegah masalah 

terulang kembali. Peninjauan ulang sudah dilakukan dan kemudian dievaluasi 

kembali serta ditingkatkan keamanannya. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 

BTSI terkadang tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat tergantung dengan 

tingkat permasalahan yang disampaikan oleh user. Pernyataan ini diungkapkan 

Bapak Prihanto Ngesti Basuki
8
 yang mengungkapkan bahwa : “Proses perbaikan 

dan pengembangan ini mestinya akan dilakukan kalau ada keluhan yang setelah 

dilacak gangguannya ternyata pada sistem moodle-nya. Pada sistem moodle-nya 

itu ada dua macam. Pertama, gangguan pada saat BTSI melakukan customice itu 

mungkin dapat langsung diperbaiki, artinya salah proses di dalam customice. 

Tetapi bisa jadi proses perbaikan ini tidak bisa dilakukan karena itu memang 

keterbasannnya moodle. Jadi untuk perbaikan dan pengembangan seperti tadi itu 

dilakukan dari waktu ke waktu biasanya berdasarkan kebutuhan, jadi masukan 

dari user. Selama kita belum dapat keluhan kita akan menunggu 

respon………….”. Kuisioner yang diberikan kepada Bapak Johan Tambotoh 

menyebutkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pihak BTSI tergolong cepat 

dan ada pemberitahuan  jika aplikasi Flearn bermasalah atau jika BTSI akan 

melakukan perbaikan. Sedangkan pada kuisioner yang diberikan kepada Bapak 

Agustinus Fritz Wijaya menyebutkan penanganan yang dilakukan harus 

menunggu terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kecepatan penanganan yang dilakukan oleh pihak BTSI dalam menangani 

permasalahan yang terjadi bervariatif tergantung masalah atau keluhan yang 

terjadi. Perbaikan dan pengembangan yang dilakukan juga bersifat menunggu 

respon dari user. 

Walaupun penanganan dan tindakan evaluasi sudah dilakukan yang terjadi tidak 

semuanya bisa diatasi karena untuk hardware sendiri memiliki keterbatasan. 

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada Bapak Johan Tambotoh dan Bapak 

Agustinus Fritz Wijaya sebagai staf pengajar yang menggunakan aplikasi Flearn 

juga dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat permasalahan, user sudah 

mengetahui kemana hendak melapor.  

 

Problem Management 

Problem management merupakan semua kegiatan yang berlangsung untuk 

mendiagnosis penyebab insiden yang ditimbulkan beserta dengan kegiatan untuk 

menentukan solusi untuk masalah tersebut. Problem management pada aplikasi 

Flearn ini sudah diterapkan. Seperti yang diungkapkan oleh kabag SI, Bapak 
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Partono
9
 : “Asal ada keluhan atau komplain kita tangani gitu aja. Prosesnya ya 

asal ada laporan kita tindak lanjuti sesuai keluhannya apa. Misalnya kalau akses 

tidak bisa dibuka dari intranet dari dalam atau dari luar itu sendiri. Kan itu 

problemnya tertentu ya. Apakah server-nya mati. Umpamanya gitu. Tidak bisa 

diakses. Jadi manajemennya ya sesuai dengan keluhan itu sendiri. Pada 

umumnya dicari penyebabnya tidak bisa diakses. Kalau kita secara umum 

prosedurnya ada dengan cara dirunut penyebabnya apa”. Permasalahan dan 

keluhan yang timbul dapat diukur tingkat keefektivitasannya jika permasalahan 

dan keluhan tersebut ditangani atau menjadi berkurang. Koordinasi dan integrasi 

antar bagian dan lintas divisi sangat diperlukan dalam manajemen masalah ini. 

Penanganan masalah yang terjadi ditindak lanjuti dengan menganalisis sesuai 

dengan keluhannya dan dicari akar penyebab masalah yang timbul. Pelacakan dan 

analisis keluhan biasanya langsung ditangani karena pengaduan biasanya 

berkaitan dengan operasional. Seperti yang disampaikan Bapak Frederik L. 

Djurumana
10

: ” Ketika ada pengaduan, kita lihat dulu keluhan seperti apa, 

kemudian kita lakukan misalnya kalau kita ambil contoh ini kejadian tidak 

terduga, dimana sistem kami down, otomatis kita harus kasih sekuritas atau 

sistem reset kalau berkaitan dengan overload jadi bisa kembali, karena 

pengaduan paling tinggi berkaitan dengan operasional”. Proses audit trails 

jarang dilakukan karena pengaduan yang ditujukan relatif sama dan permasalahan 

yang ditangani sifatnya on responbase. Proses audit trails sebatas dengan 

melakukan trackback-trackback kejadian sebelumnya dan melihat pada backup-

backup yang pernah dilakukan. Bapak Paulus Nindito Adi sebagai administrator 

sekaligus service desk Flearn harus menangani banyak tugas sekaligus, sedangkan 

BTSI belum melalukan proses penambahan staf. Sehingga untuk ke depannya 

perancanaan dan peramalan secara terstruktur untuk meminimalkan resiko 

gangguan belum ada. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh manajer 

BTSI, Bapak Prihanto Ngesti Basuki
11

 : “Untuk perencanaan dan peramalan kita 

berpikirnya kalau ada keluhan seperti kritis ya akan kita tangani seperti ini 

sedangkan perencanaan secara terstruktur belum ada untuk meminimalkan resiko 

gangguan karena sifatnya yang on responbase atau berdasarkan respon dan 

feedback. Penambahan staf ada rencana namun secara spesifikasinya kita sulit 

menentukan”. 

Bentuk pengaduan dan pertanyaan yang sering ditanyakan user kepada 

administrator antara lain pertanyaan untuk meng-upload file dan membuat kuis. 

Sedangkan bentuk pengaduan sebatas password atau akses dosen yang lama tidak 

terpakai dia akan terhapus sendiri. BTSI selama ini belum pernah melibatkan 

orang expert di luar unit karena permasalahan yang dihadapi bisa diatasi secara 

mandiri. Bapak Prihanto Ngesti Basuki mengungkapkan bahwa BTSI selama ini 

belum pernah mengirim stafnya untuk mengikuti pelatihan penggunaan moodle 

karena di Indonesia pelatihannya sangat jarang dan sangat standar sehingga 
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pelatihan dan pendidikan yang secara formal belum ada. Untuk mempelajari 

moodle mereka belajar secara manual dan meningkatkan kemampuannya sebatas 

dari trial dan error saja. 

 

Request Fulfillment 

Request fulfillment merupakan proses pelayanan pemenuhan permintaan 

dari customer atau pengguna yang merupakan bagian dari operasi normal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Johan Tambotoh 

sebagai salah satu dosen di FTI UKSW yang aktif menggunakan Flearn, beliau 

belum meminta tambahan fitur karena semua fitur yang ada di Flearn belum 

semua beliau gunakan. Proses pemenuhan permintaan dari pengguna sendiri juga 

mempertimbangkan penggunaan standar yang berasal dari moodle seperti yang 

diungkapkan oleh manajer BTSI
12

 : ”Ini karena kita menggunakan aplikasi yang 

sudah dibangun jadi untuk standar proses pelayanan artinya perubahan untuk 

Flearn-nya itu kita akan mengikuti modelnya moodle karena kita tidak meng-

custom. Proses standar layanannya kita mengikuti bentuk alurnya moodle……..”. 

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BTSI menyebabkan tidak semua 

user mengetahui setiap fitur yang yang diberikan oleh aplikasi Flearn. Hal ini 

dinyatakan pada kuisioner yang diberikan oleh staf pengajar yang menggunakan 

aplikasi Flearn sehingga proses pemenuhan permintaan umumnya jarang 

dilakukan. 

 

Access Management 

Manajemen akses merupakan manajemen yang mengatur hak akses 

pengguna sistem. Inti dari proses ini adalah menerima hak akses yang berwenang, 

sementara akses pengguna yang tidak berwenang dicegah. Pengguna Flearn 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu internal user dan guest user atau disebut 

juga temporari user. Internal user dibagi lagi menjadi beberapa level yaitu 

authenticate user, student user, teacher, editing teacher, course creator dan level 

tertinggi yaitu administrator.  

Berdasarkan kuisioner yang diberikan oleh staf pengajar, permasalahan 

mengenai hak akses pada aplikasi Flearn umumnya tidak ada. Dosen yang akan 

menggunakan Flearn harus meminta izin dan mendaftar terlebih dahulu pada 

administrator baru kemudian dibuatkan account-nya serta menerima dia menjadi 

course creator pada matakuliah yang akan dibuat. Dosen bisa menambah level di 

bawahnya namun tidak bisa menambah level course creator. Berbeda dengan 

dosen, mahasiswa yang sudah otomatis terdaftar pada siasat, secara otomatis 

mempunyai account di Flearn menggunakan username dan password siasat. 

Mahasiswa masuk menjadi authenticate user sampai dosen yang mengajarkan 

matakuliah yang diambil mahasiswa yang bersangkutan menganjurkan untuk 

menjadi student di situ. Permasalahan yang timbul tidak terlalu serius. Misalnya 

dosen yang bersangkutan lupa untuk mengosongkan kembali kelasnya sehingga 

terjadi tumpang tindih. 
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Keamanan pada hak akses user misalkan password saat ini dirasa sudah 

cukup karena pada moodle sendiri menggunakan security yang bagus. Perbaikan 

sistem yang lain adalah melakukan update patch dari moodle. Keamanan tersebut 

harus diuji, namun pengujian yang dilakukan oleh pihak BTSI dilakukan secara 

umum dan tidak secara spesifik. Jika ada laporan bug yang berasal dari sistem 

terus dipantau. Ketika bug itu dirasa sudah mengganggu maka pihak BTSI 

melakukan patch. Untuk mengotorisasi serta mengatur akses dan arus informasi 

pada aplikasi Flearn ditentukan oleh admin Flearn itu sendiri. Pernyataan itu 

diungkapkan oleh kabag TI, Bapak Sunarko
13

 : “Kalau otorisasi dari akses ke 

aplikasi Flearn masuknya ke setingkat akses aplikasi itu sendiri yaitu oleh admin. 

Admin dari Flearn membuat otorisasi siapa yang boleh akses dan tidak. Ada 

beberapa tingkatan, guest yang bebas membuka tentu saja dengan terbatas, ada 

mahasiswa mempunyai userID dan password dengan mendaftar sebagai peserta 

dari sebuah kelas yang ada di Flearn dan terakhir itu diatur oleh admin Flearn 

itu sendiri. “ 

 

IT Operations 

IT operations merupakan aktivitas operasional rutin untuk mengelola 

infrastruktur TI. Setiap staf yang bertanggung jawab menangani masalah yang 

berhubungan dengan aplikasi Flearn sudah diberi tugas kewajibannya masing-

masing. Penjadwalan staf ada namun tidak secara khusus.  Pernyataan tersebut 

sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Prihanto Ngesti Basuki
14

 

: “Untuk tanggung jawab Flearn kita mempunyai divisi ada satu staf yang 

bertanggung jawab. Apabila ada masalah di Flearn itu tidak hanya menyangkut 

staf itu sendiri artinya bisa jadi karena terkait dengan jaringan itu yang kita 

pikirkan sebagai tim. Walaupun secara formal bahwa Flearn itu di-handle oleh 

kasubag pelatihan dan dokumentasi baik pada saat ada pekerjaan yang harus 

melibatkan teman-teman jaringan dan teman-teman di bagian lain di multimedia. 

Kita akan bekerja secara team. Biasanya begitu”. Pengorganisasian dan 

penjadwalan staf dalam menangani masalah membutuhkan kerja sama antar 

bagian bila admin belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun karena 

masalah cenderung berulang dan hampir rata-rata sama proses penanganannya, 

tidak ada masalah.  

Selain penjadwalan staf, proses pemantauan/pengawasan yang terintegrasi 

untuk memastikan bahwa berjalannya aplikasi sudah berjalan sesuai tujuan 

dibuatnya aplikasi sebatas pengecekan setiap hari. Admin Flearn Bapak Paulus 

Nindito Adi
15

 mengungkapkan bahwa : “Kalau pemantauan setiap pagi kami 

pantau apakah aplikasi itu berjalan. Itu setiap pagi ketika buka kantor saya selalu 

melihat buka Flearn bisa atau gak. Kita buka satu kelas bisa apa enggak. Hanya 

itu”. Bapak Prihanto Ngesti Basuki
16

 mengungkapkan bahwa aplikasi dipantau 

sejauh aplikasi Flearn dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh user 

karena sifatnya yang ditangani apabila muncul suatu masalah : “Pemantauan 
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performa TI khusus untuk Flearn saat ini belum ada karena sifatnya yang 

berdasarkan keluhan tadi. Belum punya misalnya seperti balanced scorecard, kita 

belum mempunyai seperti itu. Kita tidak jauh sampai ke situ artinya secara hukum 

dan peraturan karena kita ada di bawah satya wacana karena selama ini hanya 

digunakan untuk intern jadi kita tidak jauh masuk sampai ke ranah hukumnya. 

Kita hanya berpikir bahwa apakah spesifikasinya cukup atau tidak untuk sisi 

hardware-nya persiapan teknis supaya Flearn bisa berjalan itu selama ini secara 

terstruktur belum dibuat. Jadi kita hanya memandang apakah Flearn berjalan 

sampai ke user cukup. Pengelolaan fasilitasnya sebatas pada jika ada gangguan 

server yang lambat ya kita ganti atau upgrade yang baru”. 

Ketika ditanyakan tentang proses pelaporan dan pendokumentasian pada uji 

coba aplikasi Flearn sebagai tolak ukur diimplementasikannya aplikasi kepada 

administrator Flearn, Bapak Paulus Nindito Adi mengungkapkan bahwa
17

 : 

“Belum pernah. Jadi saat kita uji coba pindah ke versi berikutnya, langsung bisa 

jalan, tanpa keluhan ya sudah kita tidak pernah update pendokumentasian seperti 

itu”. Perencanaan penerapan prosedur perubahan implementasi pada aplikasi 

Flearn ataupun update pada pendokumentasian aplikasi, dari wawancara yang 

dilakukan kepada Bapak Partono disebutkan bahwa ketika tersedia upgrade pada 

sistem moodle dengan fitur yang lebih maka jika akan melakukan perubahan versi 

berikutnya ternyata harus ada persyaratan tertentu yang dibutuhkan. Merubah 

versi satu ke versi selanjutnya terdapat konsekuensi yang dibutuhkan. Maka perlu 

dipikirkan kembali jika akan melakukan upgrade dari versi satu ke versi yang lain 

apakah fitur tambahan pada versi yang baru itu dibutuhkan atau tidak. Salah satu 

konsekuensi upgrade ke dalam versi yang baru adalah membuat suatu biaya. 

Seperti menyiapkan hardware yang lebih tinggi. Kemudian masalah backup yang 

juga perlu dilakukan bila akan melakukan upgrade ke dalam versi yang baru. Hal 

itu juga diungkapkan oleh Bapak Paulus Nindito Adi
18

 ketika ditanya mengenai 

prosedur berkelanjutan untuk proses perbaikan dan pengembangan sistem di BTSI 

terutama pada aplikasi Flearn secara terus-menerus : “Kalau pengembangan 

selalu ada tetapi belum tentu itu diterapkan hasil pengembangan itu. Karena 

banyak hal yang menjadi pertimbangan. Seperti misalnya kenaikan perubahan 

versi. Lebih baik tetapi apakah itu menjadi lebih bermanfaat atau tidak. Seperti 

misalnya kemarin kita mau menaikkan ke versi dua tetapi kenyataannya versi dua 

tidak menjadi lebih bagus dibanding versi sebelumnya. Pengembangan selalu ada 

khususnya pengembangan di tampilan, pengembangan di fitur-fitur kelas yang 

belum dipakai. Tetapi kalau pengembangan aplikasi sendiri sampai saat ini 

berhenti di versi dua kemarin kita berhenti tidak kita pakai”. Maka dari itu jika 

tidak dibutuhkan, maka upgrade ke dalam versi yang baru menjadi kurang efektif 

untuk dilakukan. 

Target yang berhasil dicapai oleh aplikasi Flearn selama ini adalah 

penyediaan layanannya sudah dapat diakses dan kapan saja bisa diakses karena 

layanan ini bersifat online tidak tergantung di kelas. Tes yang dilakukan tidak 

hanya bisa dilakukan di kelas namun juga bisa di mana saja. Target yang saat ini 
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belum berhasil dicapai pada aplikasi diungkapkan oleh Bapak Paulus Nindito 

Adi
19

 sebagai berikut : “Banyak. User khususnya dosen masih banyak yang 

terbatas hanya menempatkan materi kuliah di kelas. Sedangkan fitur-fitur yang 

lain seperti quising itu jarang dipakai ya artinya baru seperempat persen dosen 

menggunakan quising itu. Kalau assignment juga baru dikatakan sudah 75 %. 

Banyak kelas yang sudah menggunakan assignment tetapi target sampai dengan 

statistic hasil tes dan sebagainya itu belum. Padahal itu sangat berguna sekali 

bagi dosen jikalau dia menggunakan tes online kami. Jadi dia bisa menganalisis 

apakah soal-soal itu sulit atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya ada. Tetapi belum 

dimanfaatkan oleh banyak dosen. Ini bisa betul-betul menjadi policy pimpinan 

bahwa semua dosen harus masuk ke Flearn, tetapi belum ada policy itu. Disuruh 

tetapi belum ada tindakan apa-apa”. Pertanyaan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa dosen sebagai pengguna Flearn belum memanfaatkan fitur-

fitur yang ada pada aplikasi Flearn secara maksimal. Tidak semua fitur 

digunakan. Jadi untuk upgrade ke dalam versi yang baru dengan tambahan fitur 

baru kurang efektif dilakukan mengingat banyaknya fitur yang sudah ada tidak 

digunakan secara maksimal. 

Kemudian mengenai biaya-biaya untuk keberlangsungan aplikasi Flearn 

sama sekali tidak dikenakan biaya tambahan dari moodle. BTSI hanya 

mendaftarkan dan user menggunakan. Bapak Paulus Nindito Adi
20

 menyebutkan 

bahwa : “ Ada. Itu biaya pengembangan hardware saja. Jadi semakin besar user 

semakin besar hardware yang kita butuhkan terutama dari sisi storage. Sampai 

saat ini storage masih cukup akan tetapi akan berkembang terus sejalan dengan 

penggunanya Flearn sendiri. Kalau user berkembang, storage akan berkembang 

juga, seperti itu. Itu kan naik turun. Ada dosen yang semester ini pakai, ada yang 

enggak dan sebagainya. Tetapi karena ini datanya tidak berani dihapus, kalau 

ada dosen baru yang menambah datanya ya tetap saja storage kita tambah. 

Karena kita sudah tidak mengembangkan server lagi”. 

Penilaian terhadap aplikasi selama ini pun belum ada karena penilaian 

hanya berdasarkan apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik. Menurut Bapak 

Prihanto Ngesti Basuki sebagai manajer BTSI mengenai pemantauan terhadap 

perangkat lunak berlisensi di kantor. Benar-benar dipastikan bahwa itu perangkat 

untuk kepentingan unit. Namun lisensi di BTSI terbatas jadi tidak semua akan 

terpantau. Kadang-kadang instalasi ada yang instalasi sendiri. 

Prosedur mengenai mekanisme kerja yang berkaitan dengan operasional TI 

secara keseluruhan khususnya mengenai aplikasi Flearn dari bentuk proses 

penentuan, peningkatan, pengujian, pendokumentasian, penilaian, dan wewenang 

apabila terjadi perubahan darurat akibat penerapan aplikasi Flearn diungkapkan 

oleh Bapak Paulus Nindito Adi
21

 sebagai berikut : “Karena sudah terinstal jadi 

tidak ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Biasanya mengenai 

mekanisme itu kita cek dulu database kami, kalau database kami baik, lalu masih 

terjadi kelambanan masih terjadi error masih terjadi kesulitan akses baru kami 

menelepon teman-teman di jaringan. Lalu mereka lihat apakah memang ada 
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proses-proses yang menyebabkan Flearn ini menjadi bottle neck baru nanti 

mereka lakukan. Biasanya seperti itu. Atau kebalikan, kalau mereka melihat lebih 

dulu ya mereka ya akan memperbaiki dulu. Jikalau masih lambat ya mereka akan 

menelepon kami”. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

selama ini prosedur seperti itu belum dilakukan. Mekanismenya sebatas 

pengecekan dan kerja sama antar bagian atau lintas divisi secara timbal balik. 

BTSI belum mempunyai kebijakan untuk mensosialisasikan agar semua 

dosen dari suatu unit untuk memakai Flearn. Bapak Partono sebagai Kabag SI 

menyebutkan bahwa kebijakan sistem yang ada di BTSI sebagai unit support yang 

menyediakan infrastruktur tidak lepas dari kebijakan umum dari universitas. 

Namun dari segi pencanangan atau aturan dan peraturan secara universitas sendiri 

tidak jelas. Pihak akademik yang menaungi BTSI dalam hal ini Pembantu Rektor 

I belum mencanangkan kebijakan mengenai Flearn. Sehingga dosen diberi 

kebebasan untuk melakukan sistem pengajarannya sendiri apakah akan 

menggunakan aplikasi Flearn atau tidak. Selain itu kuisioner yang ditujukan 

kepada Bapak Johan Tambotoh serta Bapak Agustinus Fritz Wijaya sebagai staf 

pengajar FTI UKSW menyebutkan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi 

Flearn sangat minim serta sosialisasi sebatas panduan tertulis. Hal ini 

menyebabkan tidak semua user yang menggunakan Flearn mengetaui secara pasti 

semua fitur yang ada di aplikasi Flearn. 

 

Service Desk 

Pemangku tugas sebagai service desk pada aplikasi Flearn adalah Bapak 

Paulus Nindito Adi. Penanganannya bila terdapat masalah yang menyangkut 

aplikasi tidak hanya ditangani oleh Bapak Paulus Nindito Adi sendiri, melainkan 

bekerja sama antar bagian. Misalnya jika terdapat masalah pada bagian jaringan, 

maka Bapak Paulus Nindito Adi akan bekerja sama lintas bagian TI sub bagian 

jaringan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan 

secara individu atau bekerja sama sebagai tim.  Dalam wawancara yang 

diungkapkan Bapak Partono juga didapat kesimpulan bila terjadi masalah, 

penanganannya ditangani oleh satu atau dua orang staf kemudian diidentifikasi 

akan diteruskan ke bagian mana.  Mengenai pertanyaan yang cenderung berulang 

sudah ada cara penanganannya. Namun kegiatannya belum terlalu sering serta 

laporan yang diterima belum dibuat secara terstruktur dan terformat karena 

biasanya keluhan diterima melalui telepon atau email dan cenderung sama. Ketika 

sudah ditangani, tidak ada pendokumentasian yang dilakukan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Paulus Nindito Adi
22

 administrator Flearn : ”Saya tidak 

pernah mencatat. Identifikasi biasanya terlalu banyak dikoneksi di berbagai 

kasus. Ada yang disebabkan oleh server ada yang disebabkan oleh Flearn sendiri 

karena dia datanya berkembang sehingga dia menjadi lambat. Kebanyakan itu 

yang terjadi sekarang. Saya tidak pernah mendokumentasikan karena rata-rata 

hampir sama”.  Harapannya jika ada pendokumentasian akan terlihat kinerja 

service desk dalam mengatasi keluhan yang berhubungan dengan aplikasi Flearn. 
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Walaupun keluhan yang timbul relatif sama. Bapak Paulus Nindito Adi
23

 juga 

menambahkan bahwa : “Karena hampir keluhannya itu sama hampir tidak ada 

sesuatu yang baru. Kebanyakan justru pada akses saja. Hampir semua solusinya 

yang dikerjakan sama. Sistem pengklasifikasiannya belum ada. Prioritasi terjadi 

pertama, kalau dia terjadi macet. Pada saat kelas berjalan, kelas sedang dipakai, 

terjadi macet. Kedua, kalau ada keluhan-keluhan dari dosen seperti kelas sudah 

ditutup, sudah waktunya kelas itu ditutup. Atau dosen masih membutuhkan kelas 

dan bahan-bahan yang lama. Jadi itu agak tertunda. Pembukaan kelas itu juga 

sebenarnya mereka itu masing-masing sudah bisa menjadi admin di fakultasnya 

masing-masing akan tetapi itu semua tidak pernah jalan di fakultas manapun. 

Nah itu biasanya tertunda karena saya minta by email jadi kalau saya tidak sibuk 

ya baru saya perbaiki. Permintaan pembukaan kelas dan permintaan reset 

password saya biasanya by email.” 

Selain dipegang beberapa staf dan bekerja secara tim, pada aplikasi Flearn 

juga terdapat interface khusus sebagai service desk yang dijelaskan pada 

pernyataan Bapak Paulus Nindito Adi
24

 yang mengungkapkan bahwa : “User 

interface untuk dosen itu sebatas kalau dia membangun kelas, mengedit kelasnya. 

Kalau yang ada di saya dia lebih kepada secara keseluruhan data serta 

keseluruhan Flearn. Tetapi kalau service desk untuk dosen, dia hanya di kelas. 

Jadi ada interface untuk kelas yang bisa diedit langsung, bisa difungsikan oleh 

dosen itu”. Jika ada permasalahan yang berhubungan dengan kelas yang 

bersangkutan maka harapannya bisa ditangani oleh dosen yang bersangkutan, 

sehingga lebih memudahkan kerja service desk. Selama ini BTSI belum 

merencanakan untuk meningkatkan mutu service desk karena dirasa belum ada hal 

yang kritis sehingga perlu ditingkatkan. Idealnya setiap bagian harus ada minimal 

dua staf untuk bekerja bergantian saling melengkapi dan untuk backup. Walaupun 

secara kapasitas service desk sudah dirasa cukup namun secara kuantitas dirasa 

masih kurang.  

Kemudian mengenai keluhan dan permintaan informasi apa saja yang sering 

diutamakan service desk untuk segera ditangani disampaikan oleh Bapak Paulus 

Nindito Adi
25

 sebagai administrator Flearn : “Pembukaan kelas baru. Statusnya 

itu kebanyakan pada saat membuat pekerjaan sama yang bersamaan. Jadi 

misalnya begini, assignment untuk mahasiswa dikerjakan bersamaan di kelas. 

Nah itu biasanya terjadi bottle neck atau kelambanan sehingga kita harus mereset 

atau menarik beberapa mahasiswa ke tempat yang aman sehingga satu-persatu 

kita keluarkan lagi sebagai bukti sudah berjalan dengan baik. Itu yang utama. 

Sedangkan yang lain, permintaan informasi selama ini baru sampai kebutuhan 

untuk penelitian-penelitian dan disertasi. Itu biasanya informasi jumlah pemakai, 

fakultas apa saja yang memakai, berapa jumlah kelasnya, berapa dosen yang 

sudah memakai, berapa banyak user yang memakai pada satu semester, jadi 

hanya itu saja. Belum ada yang lain”. Prediksi pengguna aplikasi Flearn setiap 

trimester atau semester belum bisa ditentukan secara tepat karena belum ada 

kebijakan secara pasti untuk menggunakan aplikasi Flearn di kalangan pengguna 
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sehingga jika jumlah user tinggi daripada semester/trimester sebelumnya 

mengakibatkan terjadinya bottle neck saat pengerjaan tugas bersamaan di kelas.   
 

Hasil Temuan  

Temuan-temuan penelitian didapat berdasarkan hasil kuisioner dan 

wawancara yang dilakukan berdasarkan pada bukti audit sesuai dengan fakta di 

lapangan, bukan opini yaitu sebagai berikut. Pertama, belum ada kebijakan secara 

pasti untuk memakai aplikasi Flearn. Kedua, keterbatasan staf sehingga 

pengelolaan ditangani dengan skala prioritas. Ketiga, admin yang sekaligus 

sebagai service desk yang menangani tugas lain selain mengelola Flearn. 

Keempat, belum ada konfirmasi secara rutin antar bagian TI dan SI. Kelima, 

maintenance belum dilakukan secara rutin dan hanya saat terjadi masalah. 

Keenam, belum ada sosialisasi aplikasi Flearn secara rutin.  

Berdasarkan penelitian yang dilalukan di BTSI UKSW Salatiga terdapat 

temuan-temuan hasil audit, sehingga dapat diberikan beberapa rekomendasi, 

seperti terlihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1 Draft Rekomendasi 

 

No Rekomendasi Keterangan 

1 
Sebaiknya dibuat kebijakan 

mengenai penggunaan 

aplikasi Flearn. 

Sehingga staf pengajar dapat memanfaatkan 

aplikasi yang sudah tersedia di UKSW 

dengan maksimal. 

2 
Penambahan staf yang 

kompeten. 

Diharapkan setiap staf dapat mengerjakan 

tugas dan fungsinya masing-masing sesuai 

dengan perencanaan proses bisnis sehingga 

masalah dan perencanaan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat diselesaikan 

tepat waktu. 

3 
Penambahan tenaga untuk 

admin yang sekaligus 

sebagai service desk.  

Sehingga apabila ada kondisi staf admin 

Flearn berhalangan hadir, ada staf yang mem-

backup. 

4 
Sebaiknya ada konfirmasi 

secara rutin antar bagian TI 

dan SI. 

Hal ini untuk meminimalisasi masalah yang 

tidak terduga pada aplikasi Flearn 

5 
Sebaiknya maintenance 

dilakukan secara rutin. 

Untuk mengurangi timbulnya masalah yang 

tidak terduga serta meningkatkan waktu 

penggunaan hardware, mengingat BTSI 

sendiri mempunyai kendala keterbatasan 

hardware.  
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5. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil audit yang diteliti dapat diambil  kesimpulan sebagai 

berikut : kinerja Aplikasi Flearn di Universitas Kristen Satya Wacana menurut 

framework ITIL domain Service Operations adalah sudah baik namun dengan 

beberapa temuan masalah yang dapat menganggu keberlangsungan aplikasi 

seperti temuan pada jaringan dan kebijakan yang menyangkut aplikasi. Hasil 

penelitian yang dilakukan dapat digunakan oleh unit Biro Teknologi dan Sistem 

Informasi sebagai salah satu cara untuk melihat hal-hal yang perlu dibenahi 

sehingga lebih meningkatkan performa kinerja dalam aplikasi dengan bantuan IT 

untuk meningkatkan proses belajar mengajar bagi civitas akademika Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. 
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6 
Sebaiknya dilakukan 

sosialisasi aplikasi Flearn 

secara rutin. 

Supaya tiap user dapat mengetahui secara 

pasti setiap fitur di aplikasi Flearn, 

memanfaatkan aplikasi Flearn secara 

maksimal serta dapat mengurangi 

ketergantungan kepada service desk. 


