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Bab II  

Tinjauan Pustaka  
 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Aileen dkk (2009), Implementation of IT Infrastructure 

Library (ITIL) in Australia: Progress and success factors. 

Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan; apakah 

pelaksanaan kemajuan ITIL terkait dengan faktor-faktor 

organisasi? apakah organisasi yang mengimplementasikan ITIL 

juga mengadopsi kerangka kerja COBIT? dan apakah kepuasan 

dengan ITIL terkait dengan kemajuan dalam mengimplementasi 

ITIL?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam 

empat bagian yaitu: arus inisiatif dan kemajuan, motivasi 

anggaran  terhadap kemajuan ITIL, presepsi dari faktor-faktor 

yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan  presepsi terhadap 

efektivitas ITIL. Penelitian ini menunjukkan popularitas 

fenomenal ITIL seperti yang dilaporkan dalam majalah praktisi TI, 

telah ada penelitian akademis sedikit dipublikasikan saat ini 

tentang isu-isu terkait dengan adopsi dan implementasi ITIL. 

Setelah meninjau literatur saat ini, penelitian ini memberikan 

temuan awal dari survei yang dilakukan pada konferensi ITSMF 

terakhir Australia. Dari 110 responden telah mengadopsi ITIL, dan 

kemajuan pelaksanaan dikaitkan dengan ukuran staf organisasi dan 

juga jumlah staf TI, dimana perusahaan swasta lebih maju dari 

organisasi sektor publik dalam implementasi ITIL. Kurang dari 

sepertiga responden juga menerapkan COBIT, dan untuk 
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organisasi-organisasi ini, kemajuan ITIL adalah lebih maju dari  

pada implementasi COBIT. Lebih dari separuh responden 

berpendapat bahwa ITIL telah memenuhi atau melampaui harapan 

mereka. 

Manuputty (2011), Analisa Layanan Manajemen TI dengan 

Framework ITIL Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian ini dibatasi pada 

strategi layanan manajemen TI. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mendapatkan gambaran penerapan dan pengembangan TI di 

Lingkungan Fakultas Teknologi Informasi sedangkan manfaatnya 

diharapkan dapat diketahui manajemen layanan TI yang terdapat 

di Fakultas Teknologi Informasi UKSW dan memperoleh 

gambaran penerapan strategi layanan TI pada Fakultas Teknologi 

Informasi UKSW. Fokus kajian berada pada layanan strategik dan 

layanan desain dan tidak membahas kerangka kerja ITIL secara 

keseluruhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa pengembangan manajemen portfolio lebih diletakkan pada 

pemenuhan kebutuhan tanpa mempertimbangkan ”business 

value”. Demikian pula dengan manajemen permintaan, dimana 

terjadi ketidakseimbangan 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 
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manajemen layanan TI. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan integrasi layanan dalam menjawab kebutuhan aktifitas 

layanan TI. Fakultas Feknologi Informasi perlu mengembangkan 

grand design manajemen layanan teknologi informasi, yang akan 

dipergunakan sebagai landasan pengembangan TI. Tindaklanjut 

dari pengembangan grand design dapat dimulai dengan melakukan 

integrasi secara menyeluruh dari semua layanan TI. 

Hayati dkk  (2007) Evaluasi Service Design Pada Perpustakaan 

Pusat universitas Indonesia. Evaluasi service design untuk mengetahui 

sejauh mana penerapan ITSM ( Information Technology Service 

Management) terhadap layanan perpustakaan sangat diperlukan agar 

seluruh mekanisme manajemen TI berjalan sesuai dengan 

perencanaan, tujuan dan proses bisnis perpustakaan. Kerangka 

kerja ITIL (Information Technology Infrastructure Library) versi 3 dan 

model CMMI (CapabilityMaturity Model Integration) serta ITSCM ( IT 

Service Continuity Management ) digunakan sebagai best practice 

dalam mengukur tingkat kematangan dari service design 

pada perpustakaan Universitas Indonesia. Responden dalam 

penelitian ini adalah direktur perpustakaan pusat, kepala bagian 

perpustakaan pusat, koordenator perpustakaan pusat dan bagian 

administrasi. Pada hasil analisa, diperoleh bahwa tingkat maturity 

untuk semua area pada  service design berada pada level 2, ini 

menandakan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan proses 

tersebut tidak terkoordinasi, tidak teratur, dan tanpa arah, 

meskipun proses ini telah diakui dan dialokasikan sebagai sumber 
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daya yang penting. Dengan demikian untuk memberikan layanan 

yang maksimal terhadap user, maka perlu evaluasi kepuasan 

pengguna terhadap sistem layanan perpustakaan UI dan pelatihan 

berkala terhadap staf perpustakaan serta mendokumentasikan 

setiap proses pengembangan sistem layanan.   

Irfan Maliki (2010), melakukan penelitian dengan judul 

“Manajemen Resiko Teknologi Informasi Untuk Keberlangsungan 

Layanan Public Menggunakan Framework ITIL versi 3”, 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik 

memerlukan tata kelola yang baik. Dengan menerapkan tata kelola 

yang baik akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, penggunaan TIK oleh 

institusi pemerintahan sudah dilakukan sejak beberapa dekade 

lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat. Dalam upaya 

memastikan penggunaan TIK tersebut benar-benar mendukung 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan 

efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko terkait 

dengannya, maka diperlukan tata kelola TI. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan pengelolaan terhadap resiko-resiko sehingga dapat 

mereduksi resiko yang mungkin muncul. Untuk meminimalisasi 

resiko tersebut, setiap instansi pemerintah daerah diharapkan dapat 

menyusun langkah-langkah terpadu untuk menjamin 

keberlangsungan layanan agar tetap dapat berfungsi dengan baik 

terutama dalam penggunaan layanan TI. Kerangka kerja ITIL versi 

3 digunakan sebagai panduan dalam rangka menyusun langkah-
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langkah operasional agar keberlangsungan layanan TI dapat 

berfungsi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemajuan TIK serta meluasnya perkembangan infrastruktur 

informasi global telah mengubah pola dan cara 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. Begitupula pemanfaatan 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.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa salah satu indikator untuk meningkatkan 

mutu pelayanan publik adalah sumber daya manusia dalam hal ini 

adalah mutu pelayanan terhadap pelanggan atau user. Hasil 

penelitian itu juga menunjukkan bahwa banyak organisasi yang 
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mengimplementasikan ITIL dalam meningkatkan mutu layanan 

dibandingkan dengan COBIT. 

 
2.2. Service Delivery (SD) 

Service Delivery merupakan sekumpulan proses manajerial 

yang memiliki fokus utama pada user dari semua layanan TI, yang 

menjamin bahwa layanan-layanan TI tersebut dapat digunakan 

sesuai fungsinya untuk mendukung kegiatan bisnis. Seperti halnya 

seorang user sebuah layanan akses Internet, dia selalu peduli 

dengan kualitas akses, terkait dengan berapa bandwidth yang 

didapat, ketersediaan serta kemudahan akses pada saat apapun dan 

di manapun, harga akses serta fasilitas-fasiltas lain dari 

keanggotaannya pada sebuah internet service provider (Cristanto, 

2009).  

Lebih lanjut (Cristanto, 2009) mendefenisikan bahwa Service 

Delivery sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan user, 

yaitu pihak bisnis dan layanan publik dalam hal utilisasi teknologi 

untuk membantu, mengotomatisasi jalannya satu atau lebih proses 

bisnis. Kemudahan akses dan ketersediaan aplikasi, response time, 

keamanan penggunaan aplikasi, layanan serta ketanggapan pihak 

TI dalam menangani semua keluhan dan kesulitan dalam 

pengoperasian aplikasi, menjadi tujuan dari semua proses yang ada 

dalam area Service Delivery. Service Delivery terdiri dari lima 

proses berikut (ITGI, 2009): 
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1. Service Level Management. 

Service Level Management memiliki tujuan utama  

menyeimbangkan demand dengan supply layanan TI, dengan 

mengetahui kebutuhan-kebutuhan bisnis serta kapabilitas dari 

TI sebuah organisasi bisnis, atau sebuah perusahaan.  

2. Financial Management for IT Services. 

Financial Management atau manajemen keuangan merupakan 

mekanisme utama dalam mengelolah sumber daya keuangan 

dalam sebuah perusahaan. Mekanisme ini mendukung sebuah 

perusahaan dalam merencanakan dan mengeksekusi semua 

tujuan-tujuan bisnisnya, serta memerlukan pengaplikasian 

yang konsisten serta terintegrasi dalam seluruh bagian 

perusahaan, agar tercapai konsistensi yang maksimal. 

Perspektif  manajemen keuangan sangat penting untuk 

dipahami, dan bahkan perlu diimplementasikan dalam setiap 

proses yang terkait dengan perencanaan, pengimplementasian, 

pengoperasian serta pengendalian sistem dan infrastruktur TI. 

3. Capacity Management. 

Capacity Management merupakan proses yang bertanggung 

jawab dalam menjamin kapasitas pemrosesan atau komputasi 

dan penyimpanan atau storage yang dimiliki oleh TI sesuai 

dengan kebutuhan bisnis yang terus berevolusi, tentunya pada 

tingkat biaya yang efektif serta perencanaan yang 

berkesinambungan. 
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4. IT Services Continuity Management. 

Proses ini adalah nama lain dari Disaster Recovery Plan 

(DRP). Dengan kata lain, ITIL menggunakan IT Services 

Continuity Management (ITSCM) ini untuk semua proses yang 

terkait dengan usaha-usaha pemulihan layanan TI, setelah 

terjadinya gangguan yang menyebabkan tidak tersedianya 

layanan TI tersebut. 

5. Availability Management. 

Availability Management merupakan sebuah proses yang 

digunakan untuk menjawab ketergantungan bisnis terhadap TI. 

Tingkat ketergantungan ini, di banyak perusahaan atau 

organisasi bisnis besar, telah berkembang pada tingkatan di 

mana jika TI berhenti berfungsi, maka bisnis pun akan 

berhenti. Tujuan utama keberadaan proses availability 

management ini adalah untuk mengoptimalkan kapabilitas dari 

infrastruktur TI, layanan-layanannya serta organisasi yang 

terlibat di dalamnya, agar keseluruhan layanan TI yang 

digunakan oleh bisnis terjamin tingkat ketersediaannya. Di 

mana layanan TI tersebut dapat selalu ada, jika bisnis 

membutuhkannya, kapan pun dan di manapun. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Service Delivery merupakan salah satu komponen penting dari 

ITIL, yang mendeskripsikan proses-proses best practice dalam 

menghadapi serta berinteraksi dengan customer layanan TI dari 

pihak bisnis. 
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2.3. Information Technology Service Management (ITSM) 

Menurut Michael (2008) ITSM adalah suatu  Service yang 

memiliki kemampuan untuk memberikan nilai kepada pelanggan 

dalam bentuk layanan; dan  kemampuan tersebut bertujuan untuk 

lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pemberian 

layanan kepada pelanggan. Sedangkan menurut Ivanka (2009) IT 

Service Management adalah manajemen dari semua proses yang 

bekerja sama untuk memastikan kualitas layanan, sesuai dengan 

tingkat layanan yang telah disepakati dengan pelanggan. Seperti  

inisiasi, desain, organisasi, pengendalian, pengadaan, dukungan 

dan peningkatan layanan TI, disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi pelanggan. Standar elemen untuk definisi ITSM secara 

umum meliputi:  

- Penjelasan tentang proses yang diperlukan untuk memberikan 

dan dukungan layanan TI untuk pelanggan. 

- Tujuan utama adalah untuk menyampaikan dan mendukung 

teknologi atau produk yang dibutuhkan oleh  key business 

untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi, memberikan peran 

dan tanggung jawab bagi orang yang terlibat termasuk staf TI, 

pelanggan dan stakeholder lainnya yang terlibat. 

- Pengelolaan  pihak eksternal yang terlibat dalam peran dan 

dukungan teknologi atau produk yang ada.  

Kombinasi elemen-elemen ini memberikan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk sebuah organisasi untuk memberikan kualitas 
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dan dukungan  IT Services yang memenuhi kebutuhan bisnis yang 

spesifik.   

Manfaat dari ITSM, yaitu:  

- Peningkatan mutu penyediaan layanan. 

- Biaya kualitas pelayanan dapat dibenarkan.   

- 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 atau atribut untuk menjelaskan konsep 

ITSM, yaitu (Saputra, 2008):  

- Partners atau Suppliers Perspective: mempertimbangkan 

pentingnya hubungan antara pihak eksternal, partner, supplier  

dan bagaimana mereka berkontribusi dalam service delivery. 

- People Perspective: fokus terhadap area yang lebih “soft” 

dari staf TI, customer, pemegang saham dan lainnya, seperti, 

apakah staf sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan 

untuk menjalankan peran mereka?  

- Products atau Technology Perspective: Mempertimbangkan 

bagaimana peran dari teknologi, hardware, software bahkan 

sampai budgeting.  
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- Process Perspective:  Berkaitan  end-to-end dari  service 

delivery berdasarkan proses yang sedang berjalan.  

Kualitas ITSM menjamin bahwa keempat perspektif 

diperhitungkan sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus 

organisasi TI. Hal yang sama ketika mendesain baru atau diubah 

jasa sendiri,  dalam perspektif keempat perlu dipertimbangkan dan 

dipenuhi untuk memungkinkan keberhasilan dalam rancangan, 

transisi, dan akhirnya diadopsi oleh pelanggan. 

 
2.4. IT Governance 

Pada dasarnya, IT Governance dipandang sebagai sarana 

pemanfaatan TI dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena 

itu, peranan IT Governance diletakan dalam rangka pengelolaan TI 

dalam mencapai tujuan organisasi. IT Governance juga dapat 

dilihat sebagai proses yang dapat memantau pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah–masalah dengan lebih 

menekankan pada nilai integrasi dan sistematis. 

IT Governance berfokus khusus pada sistem teknologi 

informasi, kinerja dan manajemen resiko. Tujuan utama dari IT 

Governance adalah untuk memastikan bahwa investasi di TI 

menghasilkan nilai bisnis dan untuk mengurangi resiko yang 

berkaitan dengan TI. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 

struktur organisasi dengan baik didefinisikan peran untuk 

tanggung jawab informasi, proses bisnis, aplikasi dan 

infrastruktur. IT Governance harus dilihat sebagai bagaimana 

teknologi dan informasi menciptakan nilai yang sesuai ke dalam 
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strategi tata kelola perusahaan keseluruhan organisasi. Dalam 

mengambil pendekatan ini, para stakeholder akan diminta untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. IT 

Governance diperlukan untuk memastikan bahwa investasi dalam 

menghasilkan nilai dan mengurangi resiko terkait TI, dan 

menghindari kegagalan ketika TI dirancang untuk membawa 

perubahan dalam suatu organisasi (Weill dan Ross, 2006). 

Hasil survei yang dilakukan oleh IT Governance Institute 

(ITGI) yang tertuang dalam IT Governance Global Status Report 

yang diterbitkan tahun 2008 antara lain menyebutkan bahwa 63% 

responden menyatakan TI sangat penting bagi organisasinya, 

termasuk organisasi yang berada di Indonesia, karena survei 

dilakukan juga terhadap para CIO (Chief Information Officer) dan 

CEO (Chief Executive Officer) yang ada di Indonesia (Institute 

Pertanian Bogor, 2008). 

Jika ditinjau dari sisi pemahaman, maka Weil dan Ross dalam 

Budiati (2006), menyatakan bahwa IT Governance dipandang 

sebagai keputusan-keputusan yang diambil guna memastikan 

adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, lebih jauh Budiarti (2006) 

menyatakan bahwa IT Governance pada intinya mencakup 

pembuatan keputusan, dan mengelola proses pembuatan serta 

pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 

TI.  
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka Weil & Ross dalam 

Budiati (2006), menyatakan bahwa ada tiga pertanyaan mendasar 

yang perlu dijawab yaitu : 

- Keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk 

memastikan terlaksananya manajemen yang efektif dan 

efisien dalam pengelolaan TI? 

- Siapa yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan 

dengan penggunaan TI? 

- Bagaimana keputusan-keputusan tersebut dibuat dan 

dimonitor? 

Mengacu pada pertanyaan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka guna membantu memahami, mendesain, 

mengkomunikasikan, dan memelihara TI, maka Weill dan Ross 

dalam Budiati (2006), menggambarkan proses tersebut dalam 

Gambar 2.1. 

 
Gambar  2.1. IT Governance Yang Efektif  

(Budiati, 2006) 
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Berdasarkan Gambar 2.1 maka dalam mengembangkan IT 

Governance yang efektif diperlukan:  

- Penetapan strategi organisasi secara lebih baik.  

- Organisasi perlu memperhatikan perilaku organisasi serta 

bagaimana penerapan TI dalam organisasi tersebut. 

- Diperlukan pengaturan yang baik terhadap enam asset yang 

dimiliki organisasi seperti: hubungan antar asset, asset fisik, 

intellectual property asset, human relation asset, financial 

asset dan TI.  

- Penciptaan strategi organisasi yang baik dalam kaitannya 

dengan penggunaan TI dalam organisasi. 

 
2.5. Information Technology Infrastruktur Library (ITIL) 

ITIL merupakan metodologi yang memberikan panduan best 

practice bagi ITSM dalam membantu menghubungkan TI dengan 

kebutuhan pelayanan bisnis dan juga sebaliknya. ITIL 

memberikan pengaruh kepada manajemen termasuk di dalamnya 

manajemen orang dan proses, efektifitas teknologi, serta efisiensi 

dan ekonomis dalam memberikan pelayanan bisnis dengan service 

level yang telah disetujui bersama (antara IT dengan bisnis).  

Fakta yang mendukung penerapan ITIL kerangka kerja ini 

dicatat oleh organisasi Pink Elephant. Menurut catatan tersebut 

beberapa organisasi konsultan atau survei internasional telah 

melakukan survei terhadap para pelaku bisnis mengenai penerapan 
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ITIL pada perusahaan mereka (Pink Elephant, 2006). Berikut 

adalah sebagian dari hasil survei: 

- Pada Survei Gartner di tahun 2004, jumlah responden yang 

mengatakan menerapkan ITIL dalam perusahaan mereka 

meningkat 30% dari tahun 2003 (pink Elephant, 2006). 

- Berdasarkan pada Oline Polling week  terhadap 450 

profesional TI mengenai pengunaan ITIL, 50% telah 

melakukan fase perencanaan atau akan memulai perencanaan 

pada 6 atau 12 bulan berikutnya, sedangkan 30% telah 

mengimplementasikan ITIL secara efektif (pink Elephant, 

2006). 

Berdasarkan pada hasil survei tersebut terbukti bahwa makin 

banyak organisasi atau perusahaan yang mulai menerapkan 

framework ITIL untuk meningkatkan kinerja mereka dan 

mencapai keuntungan. 

Gambar 2.2 dapat terlihat bahwa ITIL berperan sebagai 

jembatan antara kepentingan bisnis perusahaan dengan penerapan 

teknologi di dalamnya. Dua di antara beberapa kumpulan tersebut 

merupakan core utama dalam menetapkan standar kelayakan tata 

kelola TI di organisasi yaitu Service Delivery dan Service Support 

yang dikenal dengan istilah ITSM (IT Service Management). 

Gambar 2.2 juga mengilustrasikan hubungan area disiplin bisnis 

dan teknologi. Dapat dilihat bagaimana area business perspective 

lebih dekat ke arah bisnis dan area manajemen infrastruktur 

Information and Communication Technology (ICT) lebih dekat ke 
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arah teknologi. Area service delivery dan service support yang 

merupakan dua komponen dari area IT Service Management 

adalah jantung dari ITIL framework  (Saputra, 2008).  

 
Gambar 2.2.  ITIL Public Framework  

(Saputra, 2008). 
 

Keuntungan menerapkan ITIL sangatlah banyak. Perusahaan 

secara signifikan dapat menghemat biaya, meningkatkan proses, 

dan meningkatkan pelayanan. Pada penelitian ini, kerangka kerja 

ITIL akan diterapkan pada sebuah perusahaan yang sampai saat ini 

belum memiliki manajemen pelayanan TI terhadap client dengan 

baik. Selama ini perusahaan belum melakukan pencatatan laporan 

dari client sehingga sulit melakukan kontrol penanganan incident. 

Penelitian dibatasi pada penerapan sistem manajemen service desk 

sebagai bagian dari ITIL framework yang mampu berfungsi 

sebagai jalur utama komunikasi antara client dengan perusahaan. 

Service desk merupakan sistem yang dapat menyimpan, 

melakukan pendekatan, dan melacak incident yang terjadi. Sistem 
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ini memonitor, melakukan identifikasi masalah, eskalasi, 

koordinasi, dan penyelesaian masalah. Service desk juga 

memfasilitasi perbaikan ke keadaan normal sesuai Service Level 

Agreement dan tetap mengutamakan proses bisnis.  

Dengan adanya sistem manajemen service desk, perusahaan 

mengalami perubahan kualitas pelayanan TI ke arah yang lebih 

baik. Incident dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih 

singkat dibandingkan dengan pelayanan perusahaan yang tanpa 

menerapkan ITIL. Dokumentasi juga terkoordinasi dengan baik 

dan terstruktur sehingga semakin meningkatkan kualitas proses 

bisnis dalam perusahaan. Pada akhirnya terjadi inovasi di dalam 

perusahaan di mana manajemen perusahaan menjadi lebih 

terkontrol dengan baik. 

Versi terakhir dari ITIL adalah versi 3. Perubahan mendasar 

pada versi ini terletak dari sudut pandang pengelolaan TI, dimana 

pada versi 2 ITIL mengelola layanan sebagai sekumpulan proses 

dan fungsi sementara dalam ITIL versi 3 layanan pengelolaannya 

sebagai sebuah lifecycle atau daur hidup. 

Berdasarkan pada Gambar 2.3, terlihat siklus yang lebih 

menekankan pada system lifecycle atau daur hidup, yaitu tahapan 

lebih menekankan pada proses analisa kebutuhan dalam 

mendesain, menyampaikan serta perkuatan terhadap  dukungan 

layanan bagi konsumen (Kit, 2009).  
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1. Service Strategy (SS): Memberikan panduan kepada 

pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep 

ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi 

(dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan 

TI), tapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. SS 

lebih terfokus pada aspek pengembangan kemampuan untuk 

manajemen layanan, yang memungkinkan praktek ini menjadi 

aset strategi dari organisasi. Panduan ini disajikan dalam 

bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan 

serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan 

Gambar 2.3. Service lifecycle ITIL Versi 3 
(Kit, 2009) 
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ITIL Service Lifecycle. Proses-proses yang dicakup dalam 

Service Strategy, di samping topik-topik di atas adalah: 

a. Service Portfolio Management 

b. Financial Management 

c. Demand Management 

a) Service Portfolio Management (SPM) 

SPM adalah proses yang dinamis dan terus-menerus 

berkembang dan termasuk metode-metode yang digunakan 

untuk memvalidasi data portfolio. Ini adalah 

penilaian investasi jasa dalam hal manfaat potensial, sumber 

daya, dan kemampuan yang diperlukan untuk penyediaan dan 

memeliharanya. Hal ini juga dapat  memungkinkan service 

provider untuk mendefinisikan apa yang tidak dapat 

dilakukan (karena tingkat kematangan, kemampuan, 

resiko dan lain-lain). Ada empat pertanyaan yang mencakup 

dalam SPM yaitu: 

- Apa tujuan jangka panjang dari jasa organisasi? 

- Apa jasa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan 

tersebut? 

- Apa kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk 

menyampaikan dan mendukung pelayanan mereka?  

- Bagaimana sampai tujuan tersebut? 

b) Financial Management (FM) 

Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memberikan 

layanan biaya yang efektif  terhadap aset TI dan sumber 
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daya keuangan yang digunakan dalam memberikan layanan 

terhadap penguna. Dalam  hal memungkinkan organisasi 

untuk memperhitungkan sepenuhnya sumber daya 

keuangan yang dikonsumsi oleh penyedia layanan TI dan 

untuk atribut layanan biaya yang diberikan kepada 

pelanggan organisasi.   

c) Demand Management (DM) 

Tujuan utama dari DM adalah untuk membantu penyedia 

layanan TI dalam memahami serta mempengaruhi permintaan 

layanan dan kapasitas provision supaya berjalan seiring dengan 

permintaan. Sumber utama dari permintaan layanan TI datang 

dari pelaksanaan proses bisnis dalam organisasi telah dilayani.  

Dalam semua proses bisnis akan ada banyak variasi dalam 

beban kerja yang akan ada, yang diidentifikasikan sebagai pola 

aktifitas bisnis, agar lebih dapat dimengerti. 

2. Service Design (SD): Agar layanan TI dapat memberikan 

manfaat kepada pihak bisnis, layanan-layanan TI tersebut 

harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari 

pelanggan. Service Design memberikan panduan kepada 

organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice 

mendesain membangun layanan TI maupun implementasi 

ITSM itu sendiri. SD merupakan fase dimana terjadi proses 

desin infrasktruktur dan menakisme pendukung yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan 

oleh konsumen. Fase service design meletakkan titik berat 
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pada desain layanan TI yang diinginkan atau diperlukan. 

Service Design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode 

desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi 

TI dan bisnis menjadi portfolio atau koleksi layanan TI serta 

aset-aset layanan, seperti server, storage dan sebagainya. 

Proses-proses yang dicakup dalam Service Design yaitu: 

a. Service Level Management 

b. Service Catalog Management 

c. Supplier Management 

d. Capacity Management 

e. Availability Management 

f. IT Service Continuity Management 

g. Information Security Management 

a) Service Level Management (SLM) 

Tujuan utama dari SLM adalah untuk memastikan bahwa 

suatu level yang disepakati layanan TI yang disediakan untuk 

semua layanan TI saat ini, dengan bertindak sebagai 

penghubung antara penyedia layanan TI dan pelanggan, SLM 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan untuk mengumpulkan persyaratan, 

mengembangkan kesepakatan, dan pengukuran pelaporan 

kinerja yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan 

kebutuhan bisnis dan pelanggan. 

b) Service Catalog Management (SCM) 
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Tujuan utama dari SCM adalah untuk memastikan bahwa 

katalog layanan diproduksi, dipelihara, dan selalu 

berisi informasi yang akurat pada semua layanan 

operasional dan produksi tersebut siap untuk dipasarkan 

tergantung pada jumlah dan kompleksitas layanan yang 

ditawarkan, ukuran pelanggan dan pengguna akhir populasi 

dan apa tujuan yang telah ditetapkan untuk proses kegiatan, 

dan item mungkin memiliki sedikit atau banyak 

ketergantungan pada teknologi untuk menjadi efektif. 

c) Supplier Management (SM) 

Tujuan dari SM adalah untuk mengelolah pemasok dan 

layanan yang mereka supplay, dan memberikan 

kualitas layanan TI yang baik untuk  dan memastikan 

bahwa nilai uang akan dapat diperoleh. Tujuan lainnya 

termasuk penerapan kemampuan untuk: 

- Mendapatkan nilai uang dari pemasok dan kontrak. 

- Pastikan bahwa fondasi kontrak dan perjanjian dengan 

pemasok harus selaras dengan kebutuhan bisnis. 

- Mengelola hubungan dengan pemasok. 

- Negosiasi dan setuju kontrak dengan pemasok. 

- Mengelola kinerja pemasok. 

- Menjaga kebijakan pemasok dan pendukung  Supplier 

and Contract Database (SCD). 

d) Capacity Management (CM) 
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Untuk memastikan saat ini dan masa depan kapasitas dan 

kinerja tuntutan pelanggan mengenai hal penyediaan layanan 

disampaikan secara efektif. 

Proses dalam manajemen kapasitas: 

 Business Capacity Management 

- Mengatur kapasitas untuk memenuhi kebutuhan 

bisnis masa depan untuk layanan TI. 

- Mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam bisnis 

untuk menilai bagaimana mereka memungkinkan 

dampak kapasitas dan kinerja layanan TI. 

- Rencana dan mengimplmentasikan kapasitas yang 

memadai dalam skala waktu yang tepat. 

- Harus disertakan dalam manajemen perubahan dan 

kegiatan project manajemen. 

 Service Capacity Management 

- Berfokus pada pengelolaan kinerja layanan yang 

sedang berlangsun  sebagaimana tercantum dalam 

kesepakatan Service Level. 

- Menetapkan baseline dan profil penggunaan layanan, 

termasuk semua komponen dan sub-services yang 

mempengaruhi pengalaman pengguna. 

e) Availability Management (AM) 

Tujuan utama AM adalah untuk memastikan bahwa tingkat 

ketersediaan layanan disampaikan dalam semua layanan 
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sesuai atau melebihi kebutuhan saat ini dan masa depan yang 

disepakati bisnis dengan biaya yang efektif. 

f) Information Security Management (ISM) 

Untuk menyesuaikan  keamanan TI dengan keamanan bisnis 

dan memastikan bahwa keamanan informasi secara 

efektif dikelola dalam pelayanan dan aktifitas layanan 

manajemen TI. Tujuan keamanan terpenuhi bila: 

- Informasi yang diamati atau diungkapkan hanya mereka 

yang memiliki hak untuk tahu  (kerahasiaan). 

- Informasi lengkap, akurat dan dilindungi terhadap 

modifikasi yang tidak sah (integritas) transaksi bisnis, 

serta pertukaran informasi antara perusahaan, atau 

dengan mitra,  dapat dipercaya (keaslian dan non -

repudiation) 

3. Service Transition (ST): menyediakan panduan kepada 

organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan 

untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru 

maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam 

lingkungan operasional. Tahapan lifecycle ini memberikan 

gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan 

dalam Service Strategy kemudian dibentuk dalam Service 

Design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam 

Service Operation. Proses-proses yang dicakup dalam Service 

Transition yaitu: 
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a. Knowledge Management 

b. Service Asset & Configuration Management 

c. Change Management 

d. Transition Planning and Support 

e. Release & Deployment Management 

f. Service Validation 

g. Evaluation 

a) Knowledge Management (KM) 

Memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan manajemen dengan memastikan 

bahwa informasi yang handal, aman dan data yang tersedia di 

seluruh siklus hidup layanan. Selain itu untuk meningkatkan 

efisiensi dengan mengurangi kebutuhan untuk menemukan 

kembali pengetahuan. Membutuhkan data yang dapat diakses, 

kualitas dan relevan data dan informasi yang akan tersedia 

untuk staf. 

b) Service Asset & Configuration Management (SACM) 

Untuk mendukung penyediaan layanan TI yang disepakati 

dengan mengelola, menyimpan dan memberikan informasi 

tentang Configuration Item (CI) dan Service Asset sepanjang 

siklus hidupnya. Hal ini membantu dalam menyediakan 

model logis dari infrastruktur, termasuk hubungan yang 

relevan dan ketergantungan yang ada. 

c) Change Management (CM) 
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Untuk memastikan bahwa metode standar dan prosedur 

yang digunakan untuk penanganan dikendalikan, efisien dan 

cepat dari semua perubahan, dalam rangka untuk 

meminimalkan dampak perubahan terkait insiden pada kualitas 

layanan. 

4. Service Operation (SO):  merupakan tahapan lifecycle yang 

mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan 

layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan 

pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan 

efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan 

dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini 

mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan 

TI serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup 

serta target kinerja layanan TI. Proses-proses yang dicakup 

dalam Service Transition yaitu: 

a. Event Management 

b. Incident Management 

c. Problem Management 

d. Request Fulfillment 

e. Access Management 
5. Continual Service Improvement (CSI):  memberikan panduan 

penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan 

dari proses desain, transisi dan pengoperasiannya. CSI 

mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari 
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manajemen kualitas, salah satunya adalah Plan-Do-Check-Act  

(PDCA) atau yang dikenal sebagi Deming Quality Cycle 
 
2.6. Ministerio da Justiça Timor Leste (MJTL) 

Kementrian MJTL merupakan salah satu institusi pemerintah 

yang bergerak di bidang pelayanan keadilan terhadap masyarakat 

yang mempunyai visi yaitu akses terhadap keadilan untuk semua 

orang, didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia 

dan penegakan hukum dan misinya adalah mengadministrasikan 

keadilan secara efektif, efisien, mudah diakses dan layak 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mencapai visi 

dan misi tersebut maka salah satu parameter yang harus di 

perhatikan adalah penerapan SI dan TI. 

Gambar 2.4 merupakan infrastruktur SI dan TI yang saat ini 

sedang berjalan pada MJTL dimana sistem tersebut terpusat di 

DNTI kementrian MJTL yang mengintegrasikan ke seluruh divisi 

seperti; Kementrian Publik, Kejaksaan Agung, Pengadilan 

Nasional dan Tempat Tahanan. 
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Gambar 2.4. Infrastruktur SI dan TI Pada Kementrian MJTL 
(http://www.mj.gov.tl/) 


