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Bab I 

Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta 

meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah 

mengubah pola dan cara beraktivitas pada organisasi, institusi, 

industri, maupun pemerintahan. Fakta semakin meningkat 

ketergantungan organisasi kepada teknologi informasi (TI) untuk 

mencapai tujuan strategi dan kebutuhan organisasi menjadi 

pendorong utama pentingnya TIK (Weber, 2000). Ketergantungan 

tersebut menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan layanan TI 

berkualitas tinggi yang mengikuti kebutuhan organisasi dan user 

yang sesuai dengan perkembangannya. Layanan TI berkualitas 

tinggi berarti meningkatkan proses perbaikan penggunaan TI 

untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Begitu pula pemanfaatan 

TIK terhadap negara, dimana salah satu kunci sukses kemajuan 

suatu bangsa adalah dengan mengembangkan TIK untuk 

membantu pemerintah dalam memberikan layanan terhadap 

masyarakat.  

 Timor Leste merupakan salah satu negara baru yang hidup  

dalam lingkungan global, sehingga pemerintah Timor Leste harus 

hidup dalam penguasaan ilmu TI, khususnya untuk kepentingan 

bangsa sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah 

mengimplementasikan dalam salah satu bentuk dari tujuan dan 
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arah pembangunan nasional, yaitu sektor atau bidang TI.  Untuk 

itu pemerintah Timor Leste harus lebih terbuka dan tanggap untuk 

memanfaatkan kemajuan TI sebagai sarana untuk meningkatkan 

kemampuan mengolah, menyalurkan, dan mendistribusikan 

informasi bagi pelayanan publik, dimana parameter kemajuan 

suatu bangsa dapat diukur dari tingkat kemajuan di bidang TI. 

Begitu pula pemanfaatan TIK dibidang pemerintahan, dimana 

Ministerio da Justiça Dili Timor Leste (MJTL) merupakan salah 

satu institusi pemerintahan yang melayani masyarakat di sektor 

hukum dimana telah mengimplementasikan SI dan TI yang 

mengintegrasikan beberapa divisi  seperti: Kementrian Publik 

(Ministerio Publico), Kejaksaan Agung (Tribunal Recurso), 

Pengadilan Nasionl (Tribunal Distrital) dan Tempat Tahanan 

(Justice Sectore Project Management Plan, 2010). Kementrian 

MJTL telah meningkatkan investasi  infrastruktur di bidang TIK 

melalui anggaran nasional, dengan meningkatkan pelayanan 

melalui penggunaan TI, meningkatkan komunikasi internet, 

intranet dan memperluas jaringan kementrian MJTL di seluruh 

distrik di  Timor Leste. Sesuai dengan rencana strategik 

kementrian MJTL, kebutuhan infrastruktur untuk TIK sangat 

penting untuk meningkatkan kapasitas yang lebih baik dalam 

pengoperasian peradilan. Struktur TIK kementrian MJTL diatur 

dengan cara sentralisasi dimana staf ahli yang  bertanggung jawab 

untuk memberikan layanan terhadap SI dan TI terpusat pada DNTI 

kementrian MJTL. Namun struktur ini memiliki tantangan dan 
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keterbatasan seperti: 1) kurangnya pengontrolan terpusat untuk 

semua aset TI di kementrian MJTL, termasuk lisensi perangkat 

lunak, penggunaan peralatan, tempat peralatan (Gudang), dan lain-

lain; 2) SOP tidak seragam dan baku, dimana setiap divisi 

menetapkan aturan sendiri, yang menyebabkan kendala untuk 

menuju penerapan IT Governance secara keseluruhan; 3) 

kurangnya spesialisasi karena sentralisasi: dengan memusatkan 

profesional TI (DNTI Strategic Plan, 2010). Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka perlu adanya penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana layanan terhadap SI dan TI yang telah 

diimplementasikan. 

Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ITIL versi 3 (Information Technology Infrastructure Library). 

ITIL merupakan sebuah kerangka pengolahan layanan SI dan TI 

yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Dua area atau model 

dalam ITIL, yaitu Service Support (SS) yang memastikan adanya 

layanan TI yang membuat fungsi-fungsi bisnis dapat terus 

berjalan, sedangkan Service Deliver (SD) memfokuskan terhadap 

servis apa saja yang dibutuhkan oleh perusahan dari penyedia TI 

agar dapat memberikan layanan terhadap bisnis user. Sehingga 

dapat dilihat bahwa ITIL merupakan pendekatan dalam IT 

Gevernance dan tata kelola layanan TI (Mulyani, 2009). 

ITIL dikembangkan oleh The Office of Government Commerce 

(OGC) suatu badan di bawah pemerintah Inggris, bekerja sama 

dengan The IT Service Management Forum (ITSMF) dan British 
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Standard Institute (BSI). ITIL merupakan suatu kerangka kerja 

pengelolaan layanan TI (IT Service Management-ITSM) yang 

sudah diadopsi sebagai standar pengembangan industri perangkat 

lunak di dunia (Kridanto, 2008). Kelebihan yang diperoleh dari 

ITIL adalah menyediakan layanan terhadap bisnis yang lebih 

kompetitif dengan meningkatnya kepuasan dan pelayanan 

nasabah, meningkatnya ketersedian dan keandalan dari pelayanan 

TI, meningkatnya roles dan responsibilities dari organisasi TI, 

menghubungkan TI dengan bisnis dan bisnis dengan TI. 

 Lebih dari 15.000 perusahaan di seluruh dunia telah 

mengadopsi ITIL, termasuk Proctor & Gamble, Internal Revenue 

Service dan Boeing. Ada sekitar 80.000 ITIL bersertifikat 

profesional dengan sekitar 7.500 tambah setiap tahunnya (ITIL 

primer 2009). Beberapa organisasi di dunia yang telah 

mengimplementasikan ITIL dan keuntungan yang dapat mereka 

raih yaitu: Proctor & Gamble mulai menggunakan ITIL pada 

tahun 1999 dan dapat mengurangi biaya operasi sekitar 6% sampai 

8%. ITIL project lainnya telah mengurangi call pada help desk 

sampai 10%. Dalam empat tahun, perusahaan melaporkan dapat 

melakukan penghematan sekitar 500 juta dolar. Sedangkan Capital 

One mengimpelementasikan ITIL pada tahun 2001 menghasilkan 

penurunan sebanyak 30% pada kerusakan sistem dan software 

distribution errors, dan penurunan sebanyak 92% pada incident 

“bisnis kritis” pada tahun 2003. 
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Gambar 1.1 menunjukkan data statistik dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Pink Elephant, 2009) menunjukkan bahwa 

framework ITIL lebih banyak digunakan oleh perusahaan sebagai 

best practice  bagi perusahaannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Data Pengunaan Kerangka Kerja Oleh Perusahaan 
(Pink Elephant dan BMC Software, 2009) 

Implementasi ITIL pada perusahaan umumnya dilakukan 

dengan cara mengevaluasi seluruh komponen atau perangkat yang 

berkaitan dengan TI, terutama divisi TI pada perusahaan atau 

instansi pemerintahan. Evaluasi dilakukan dalam rangka 

memastikan apakah pengelolaan TI pada perusahaan dan institusi 

publik telah sesuai dengan ketetapan dan standar yang berlaku 

untuk memberikan layanan terhadap user.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut terbukti bahwa 

ITIL dapat memberikan solusi penanganan yang signifikan pada 

perusahaan (ITIL primer, 2009).  
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Lingkup kriteria informasi yang sering menjadi perhatian 

dalam ITIL adalah:  

- Effectiveness (Efektivitas) 

- Efficiency (Efisiensi) 

- Confidentiality (Kerahasian) 

- Integrity (Integritas) 

- Availability (Ketersedian) 

- Compliance (Kesesuaian) 

 
1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Bagaimana mengimplementasikan kerangka kerja ITIL 

terhadap layanan SI dan TI di kementrian MJTL? 

- Sejauh mana layanan strategik terhadap SI dan TI pada 

kementrian MJTL bila diukur dengan menggunakan kerangka 

kerja ITIL ? 

 
1.3. Keaslian Penelitian 

 Penelitian dalam tesis ini mengacu pada beberapa penelitian 

terdahulu, di antaranya adalah: Irfan Maliki (2010), melakukan 

penelitian dengan judul “Manajemen Resiko Teknologi Informasi 

Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan 

Framework ITIL versi 3”, melihat bahwa Kemajuan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) serta meluasnya perkembangan 

infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara 
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beraktivitas pada organisasi, institusi, industri, maupun 

pemerintahan. Fakta semakin meningkatnya ketergantungan 

organisasi kepada TI untuk mencapai tujuan strategi dan 

kebutuhan organisasi menjadi pendorong utama pentingnya TIK. 

Begitu pula pemanfatan TIK di pemerintahan, sebagai upaya 

mengefisiensikan dan mengefektifkan penggunaan TI agar dapat 

memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. 

Keberlangsungan layanan pada pelayanan publik merupakan salah 

satu hal yang perlu ditata kelola agar penyelenggaran pelayanan 

dapat terselenggara dengan baik sehingga masyarakat dan 

pengguna dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya. 

Manajemen resiko TI perlu dilakukan untuk mengurangi dan 

menanggulangi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Manajemen 

resiko TI dan merencanakan strategi-strategi dalam 

keberlangsungan layanan TI harus dilakukan secara sistematis dan 

latihan yang terus menerus untuk meningkatkan dan memperbaiki 

proses layanan TI. Kerangka kerja ITIL versi 3 digunakan sebagai 

panduan dalam rangka menyusun langkah-langkah operasional 

agar keberlangsungan layanan TI dapat berfungsi dengan baik. 

Manuputty (2011), “Analisa Layanan Manajemen TI Dengan 

Kerangka Kerja ITIL Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana”. Penelitin ini dibatasi pada 

strategi layanan manajemen TI. Berdasarkan hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa pengembangan manajemen portfolio lebih 

diletakkan pada pemenuhan kebutuhan tanpa mempertimbangkan 
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“business value”. Demikian pula dengan manajemen permintaan, 

dimana terjadi ketidak seimbangan antara pendapatan yang 

diperoleh dengan pengeluaran untuk investasi TI. Pada akhirnya 

ditemukan bahwa belum terdapat pengintegrasian secara 

menyeluruh dari semua layanan TI yang ada di dalam Fakultas 

Teknologi Informasi UKSW. Disisi lain, belum ditemukan grand 

pengembangan manajemen layanan teknologi informasi. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian–

penelitian  sebelumnya  adalah penelitian ini fokus pada SI dan TI 

pada kementrian MJTL dengan kerangka kerja ITIL Versi 3, 

dengan menggunakan domain Service Strategic. Dengan metode 

ini akan diperoleh rekomendasi yang menjelaskan mengenai 

layanan terhadap perkembangan SI dan TI yang telah 

diimplementasikan. 

 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

- Mendapatkan gambaran tentang pengimplementasian 

kerangka kerja ITIL terhadap layanan SI dan TI di 

kementrian MJTL 

- Mengetahui sejauh mana layanan strategik terhadap SI 

dan TI pada kementrian MJTL bila diukur dengan 

kerangka kerja ITIL. 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

- Diharapkan dapat mengetahui manajemen layanan SI dan 

TI  di kementrian MJTL. 
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- Memperoleh gambaran tentang penerapan layanan 

strategik di kementrian MJTL. 

 
1.5. Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya berfokus pada analisis presepsi terhadap 

service delivery pada divisi nasional teknologi informas (DNTI) di 

kementrian MJTL menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3 

dengan domain Service Strategy (SS) dan sub domain Service 

Portfolio Management (SPM), Demand Management (DM) dan 

Financial Managemen (DM). 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian yang dilakukan dibagi 
dalam beberapa bab sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan: Berisikan Latar belakang, perumusan 
masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 
batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka: Pada bagian ini berisi mengenai 
penelitian-penelitian terdahulu terkait topik yang diteliti dan teori-
teori pendukung di antaranya teori kerangka kerja ITIL. 

Bab 3 Metodologi Penelitian: Membahas mengenai metode 
penelitian yang digunakan seperti pengumpulan bukti dan metode 
pengukuran 

Bab 4 Analisis dan Pembahasan: membahas tentang temuan-
temuan evaluasi hasil penelitian dan laporan.  

Bab 5 Kesimpulan dan Saran: sebagai penutup dari tesis ini 
berupa kesimpulan mengenai hasil layanan SI dan TI secara 
keseluruhan disertai saran dan rekomendasi bagi pengembangan 
dan perbaikan layanan TI kedepan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


