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Bab IV 

Hasil Dan Pembahasan 
 

4.1 Divisi Nasional Teknologi Informasi (DNTI) 

DNTI merupakan lembaga departemen keadilan di 

kementrian MJTL yang memiliki fungsi dan tanggung jawab 

untuk memberikan layanan TI bagi semua pengguna sistem, serta 

menjamin pemerintahan yang baik untuk memberikan layanan 

terhadap masyarakat Timor Leste. 

 
Visi 

- Semua aktor dalam sistem keadilan memiliki akses terhadap 

infrastruktur yang memadai yaitu  komputer, peralatan 

pendukung layanan,  jaringan TI, dan menggunakan tools-

tools TI untuk mempermudah pekerjaan di kementrian MJTL. 

- Sebuah tim nasional yang mampu mempertahankan 

infrastruktur dan sistem, memberikan layanan secara 

independen terhadap pengguna SI dan TI serta  pemeliharaan 

peralatan dan sistem. 

- Pemeliharaan masa depan akan memungkinkan kementrian 

MJTL untuk menggunakan sistem tertentu dalam mendukung 

pengelolaan proses pengadilan, dan informasi tentang 

peraturan yang relevan dan hukum untuk semua orang. 
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Misi 

- Menerapkan atau meningkatkan infrastruktur yang 

dibutuhkan untuk mendukung layanan dasar TI. 

- Mengembangkan sistem untuk mendukung proses manajemen 

dan meningkatkan akses terhadap informasi 

dan komunikasi di sektor keadilan serta mengembangkan 

kapasitas nasional untuk membangun infrastruktur jaringan 

dan sistem. 

Selain dari visi dan misi tersebut divisi DNTI juga 

menyediakan dukungan dan layanan TI kepada semua staf di 

kementrian MJTL, memastikan layanan yang konsisten untuk 

pengguna akhir dari layanan TI. Selain itu bertanggung jawab 

untuk perencanaan, instalasi, konfigurasi sistem komputer, server, 

sistem operasi, akses jaringan, dan memastikan bahwa kebijakan 

TI yang diterapkan membawa standar keselamatan dan akses TI 

yang memadai.  

DNTI di kementrian MJTL terdiri dari ahli  teknisi di bidang TI 

yang memiliki lima (5) tim: 

- Direktor Pelayanan TI: terdiri dari direktur TI, yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan kebijakan, pengendalian internal dan 

membuat prosedur TI yang akan memastikan sebuah 

perencanaan yang efektif, dan mengidentifikasi kebutuhan TI 

di pengadilan. Direktur juga bertanggung jawab dalam 

menyiapkan anggaran tahunan untuk peralatan dan layanan TI 
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untuk seluruh divisi dan memastikan bahwa kegiatan yang 

direncanakan akan dilakukan dan dieksekusi. 

- Sekretaris dan Administrasi: terdiri dari dua karyawan, yang 

bertanggung jawab di bagian administrasi, termasuk 

administrasi yang disebut teknisi, manajemen persediaan 

perangkat TI, dan layanan telepon. 

- Departemen Sistem dan Server: terdiri dari lima teknisi TI 

yang bertanggung jawab untuk mengelolah, memelihara dan 

bertanggung jawab terhadap semua sistem, website, dan 

server di kementrian MJTL. 

- Departemen Jaringan dan konektivitas: terdiri dari empat 

teknisi TI, yang bertanggung jawab secara cepat, untuk 

mendukung konektivitas jaringan, termasuk jaringan untuk 

semua bangunan di seluruh distrik. 

- Departemen Pelatihan: departemen ini bertanggung jawab 

untuk semua kebutuhan pengguna  yang berkaitan dengan 

sistem dan jaringan. Departemen ini terdiri dari sepuluh orang 

yang mendukung semua divisi di kementrian MJTL. Mereka 

juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada 

semua staf yang akan berinteraksi lansung dengan sistem.  

Selain itu DNTI kementrian MJTL memiliki dua orang advisor 

international dari UNDP (United Nation Development Program), 

yaitu seorang ahli TI dan koordinator TI. 
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4.1.1 Departemen Sistem dan Server 

Semua sistem dan layanan TI yang di implementasikan di 

kementrian MJTL terpusat pada satu server di DNTI. Server 

ini dikelola dan didukung oleh ahli dan teknisi di bagian 

sistem dan server yang bertanggung jawab untuk melakukan 

instalasi baru, upgrade, backup data, troubleshooting dan 

monitoring terhadap semua sistem. 

 
4.1.2 Web Server 

Kementrian MJTL menyediakan berbagai sistem dan aplikasi 

web untuk meningkatkan efisiensi layanan internal terhadap semua 

warga negara Timor Leste. Pengembangan aplikasi web adalah 

salah satu layanan yang di sediakan oleh DNTI, dengan satu 

pengembangan dan design web. Tim ini bertanggung jawab untuk 

mengembangkan, memelihara dan mendukung sistem web untuk 

sektor keadilan di antaranya:  

- Perencanaan, desain, analisis dan implementasi aplikasi web. 

- Konfigurasi dan integrasi website. 

Selain itu staf teknis dari departemen DNTI juga dapat 

mengembangkan, mendukung dan memperbaharui konten 

beberapa situs yang disimpan di web server kementrian 

MJTL. Aplikasi Web saat ini yang berjalan di kementrian MJTL 

terdiri dari: 

- www.mj.gov.tl:  Website resmi MJTL 

- http://wiki.intranet:  Situs web Intranet MJTL 

- http://www.jornal.gov.tl/: Website Jornal da Republika 
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- www.tribunais.tl:  Website dos Tribunais. 

- www.defensoria.gov.tl: Website da Defensoria Publica. 
 

4.1.3 Sistem Manajemen Terhadap Kasus 

Salah satu prioritas sektor ini, sesuai dengan rencana strategis 

kementrian MJTL adalah pembentukan suatu sistem manajemen 

kasus  (Case Management System) secara efektif, sesuai dengan 

kebutuhan untuk setiap divisi yaitu Pengadilan, Defensor Public, 

Penjara, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. DNTI bertanggung 

jawab untuk keseluruhan koordinasi sistem di setiap institusi, 

sesuai dengan standar operasi prosedur dan kebijakan TI. Hal ini 

dilakukan dengan tim kerja teknis yang dipimpin oleh direktur TI 

kementrian MJTL, dimana perwakilan teknis TI untuk masing-

masing lembaga bertemu dan membicarakan cara pelaksanaan 

terbaik, kebutuhan infrastruktur dan berbagai perkembangan. 

Sistem yang telah dikembangkan dan dikelola oleh DNTI adalah: 

- Sistem  manajemen untuk Pengadilan. 

- Sistem manajemen dan monitoring para tahanan untuk 

Penjara. 

- Sistem manajemen investigasi untuk Kepolisian. 

- Sistem Manajemen untuk Kejaksaan Agung. 

 
4.1.4 Departemen Pendukung dan Pelatihan. 

Departemen ini bertanggung jawab untuk mendukung 

kebutuhan pengguna dalam kaitannya dengan sistem dan koneksi 
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jaringan. Pekerjaan utama yang ditawarkan oleh departemen ini 

dapat dijelaskan dibawah. 

 
4.1.4.1 Dukungan Layanan Teknis  Untuk User.  

Layanan ini difokuskan pada setiap user masing-masing di 

kementrian MJTL. Setiap user dapat menghubungi departemen 

tersebut melalui telepon, email atau pesan instan, sistem 

manajemen insiden digunakan untuk mencatat informasi tentang 

permintaannya dan juga untuk memantau penyelesaian masalah. 

Hal ini juga menghasilkan jumlah panggilan yang dapat digunakan 

oleh pengguna untuk memantau status panggilan mereka dengan 

media. 

 
4.1.4.2 Layanan Pengelolaan Peralatan Komputer 

Layanan ini didefinisikan sebagai kelompok teknis atau 

profesional yang ditawarkan oleh DNTI untuk mencapai satu atau 

lebih tujuan strategis dalam sktor keadilan. Layanan ini meliputi: 

- Konfigurasi dan instalasi komputer untuk staf baru. 

- Pemasangan perangkat lunak tambahan dan update. 

- Perbaikan komputer dan peralatan TI. 

- Perbaikan dan pemantauan konektivitas jaringan dan 

infrastruktur Kehakiman. 

Gambaran Umum Organisasi DNTI Kementrian MJTL dapat 

dilihat pada lampiran E, halaman 126. 

 

 



 
 

 

48 
 

4.2 Hasil Pernyataan Kuesioner ITIL Versi 3.  

4.2.1 Hasil Kuesioner Service Strategy (SS) Sub Domain 
Services Portfolio Manegement (SPM). 
 

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Sub Domain Service Portfolio 
Management (SPM)
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(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
 
Tabel 4.1 merupakan penilaian hasil kuesioner dari 18 

responden. Dimana hasil dari domain Service Strategy (SS), 

dengan sub-domain Service Portfolio Management (SPM) 

merupakan jumlah total untuk masing-masing Service Element 

(SE), sehingga mendapatkan hasil untuk setiap pernyataan (1-5) 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2. Jumlah Service Element (SE) Sub Domain Service 

Portfolio Management (SPM) 

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Hasil pada tabel 4.3 merupakan  jumlah nilai rata-rata Service 

Element (SE) untuk sub domain Service Portofolio Management 

(SPM) yang diberikan oleh responden terhadap setiap pertanyaan 

kuesioner, dimana hasil tersebut didapat dari jumlah semua nilai 

responden dibagi jumlah nilai Service Element (SE) sehingga 

mendapatkan index nilai rata-rata 4.36, maka maturity levelnya 4 

(Managed). 

Tabel 4.3 Score Rata-Rata Service Element (SE) Sub Domain 
Service Portfolio Management (SPM) 

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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4.2.2 Hasil Kuesioner Service Strategy (SS) sub domain 
Demand Management (DM). 

Tabel 4.4  Hasil Kuesioner  Demand Management (DM)
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(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 

Tabel 4.4 merupakan penilaian hasil kuesioner dari 18 

responden. Dimana hasil dari domain Service Strategy (SS), 

dengan sub-domain Demand Management (DM) merupakan 

jumlah total untuk masing-masing Service Element (SE), sehingga 

mendapatkan hasil untuk setiap pernyataan (1-5) yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Jumlah Service Element (SE) Sub Domain Demand 

Management (DM) 

 

(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Hasil pada Tabel 4.6 merupakan  jumlah nilai rata-rata 

Service Element (SE) untuk sub domain Demand Management 

(DM) yang diberikan oleh responden terhadap setiap pertanyaan 

kuesioner, dimana hasil tersebut didapat dari jumlah semua nilai 

responden dibagi jumlah nilai Service Element (SE) sehingga 

mendapatkan index nilai rata-rata 4.29, maka maturity levelnya 4 

(Managed). 

 
Tabel 4.6 Score Rata-Rata Service Element (SE) Sub Domain 

Demand Management(DM) 

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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4.2.3 Hasil Kuesioner Service Strategy (SS) Sub Domain 
Financial Management (FM). 
 

Tabel 4.7 Hasil Kuesioner Sub Domain Financial Management 
(FM) 
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(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 

 
 Tabel 4.7 merupakan penilaian hasil kuesioner dari 18 

responden. Dimana hasil dari domain Service Strategy (SS), 

dengan sub-domain Financial Management (FM) merupakan 

jumlah total untuk masing-masing Service Element (SE), sehingga 

mendapatkan hasil untuk setiap pernyataan (1-5) yang dapat 

dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Jumlah Service Element Sub Domain Financial 
Management (FM)

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Hasil pada Tabel 4.9 merupakan jumlah nilai rata-rata Service 

Element (SE) untuk sub domain Financial Managment (FM) yang 

diberikan oleh responden terhadap setiap pertanyaan kuesioner, 

dimana hasil tersebut didapat dari jumlah semua nilai responden 

dibagi jumlah nilai Service Element (SE) sehingga mendapatkan 

index nilai rata-rata 4.29, maka maturity levelnya 4 (Managed). 

 
Tabel 4.9 Score Rata-Rata Service Element (SE) Sub Domain 

Financial Management (FM) 

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 

 
 Hasil pengolahan nilai rata-rata kuesioner untuk setiap 

pernyataan pada domain Service Strategy (SS) ITIL versi 3 dapat 

dilihat pada lampiran D, halaman 121 sampai 125.  
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4.3 Hasil Analisis Maturity Level 

4.3.1 Analisis Service Strategic (SS) Sub Domain Service 
Portfolio Management (SPM). 

 Proses ini merupakan salah satu proses yang dinamis dan 

terus menerus berkembang, termasuk metode-metode yang 

digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka 

pendek pada DNTI mengenai SI dan TI yang telah 

diimplementasikan di kementrian MJTL dan sumber daya yang 

digunakan dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan 

teknologi  yang memadai untuk memberikan layanan terhadap 

user. 

 Berdasarkan hasil kuesioner wawancara dan analisis data 

dapat dijabarkan dalam bentuk Kuesioner likert dimana hasil dari 

setiap pertanyaan pada service element dapat dijumlahkan dan 

dibagi jumlah 18 responden maka mendapatkan hasil untuk setiap 

service element yaitu pada kolom ke-2 (Hasil pengujian) Tabel 

4.10. Berdasarkan semua hasil pengujian dapat dijumlahkan 

sehingga mendapatkan index nilai rata-rata Service Portfolio 

Management (SPM) 4.35 maka dapat dibulatkan menjadi 4.00. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan menurut aturan atau 

guidelines ITIL versi 3 pada domain Service Strategic (SS), sub-

domain Service Portfolio Management (SPM) yang 

dimanifestasikan dalam bentuk scoring 1 sampai 5 maka posisi 

pada kementrian MJTL saat ini adalah 4 yaitu Managed. 
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Ad-Hoc 
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Repeatable 
2.00 
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2.50 
 

3.50 
 

4.50 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Maturity Level Sub Domain Service Portfolio 

Management (SPM) MJTL 
 

 Hasil analisis pada Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa 

walaupun sejauh ini DNTI kementrian MJTL belum 

mengimplementasikan standar pelayanan dengan kerangka kerja 

ITIL dalam memberikan layanan terhadap user, tetapi DNTI telah 

mengimplementasikan metode-metode yang ada pada sub domain 

Servive Portfolio Management (SPM) dalam membangun strategik 

jangka pendek dan jangka panjang terhadap layanan SI dan TI 

yang telah ditetapkan dalam Standard Operation Procedure (SOP) 

untuk mencapai tujuan serta visi dan misi DNTI di kementrian 

MJTL.  

 Menurut manajer DNTI kementrian MJTL strategi tersebut 

belum meluas ke seluruh unit karena minimnya sumber daya 

manusia serta  dana untuk investasi pemgembangan infrastruktur 

SI dan TI. Bila dikaitkan dengan kondisi nyata di kementrian 

MJTL maka salah satu temuan yaitu layanan yang telah 

diimplementasikan di DNTI kementrian MJTL adalah laporan 

mengenai layanan SI dan TI di hasilkan dan dilaporkan secara 

teratur, selain itu seluruh staf yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan layanan terhadap kegiatan SI dan TI telah terlatih 

meskipun dari sisi pengetahuan akademiknya perlu ditingkatkan. 
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Hasil dari setiap element service dan Maturity Level dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.2. 

 
Tabel 4.10 Analisis Maturity Level  Sub Domain Service Portfolio 

Management (SPM)

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Gambar 4.2. Representasi Hasil Analisis Sub Domain Service 
Portfolio Management (SPM) 

  

 Proses layanan persyaratan-persyaratan (Prerequisities), 

menurut hasil olahan data, proses ini jatuh pada angka 4.25. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, layanan ini telah didefinisikan dan 

didokumentasikan serta ada kesepakatan untuk 

bagaimana kegiatan layanan TI harus dilakukan secara standar dan 

konsisten. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan bahwa: 

- Manajer DNTI mengakui bahwa perlunya suatu metode 

khusus untuk menentukan tingkat layanan. 

- Tanggung jawab layanan terhadap user telah didefenisikan. 
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- Perlu adanya pengukuran terhadap kepuasan agar dapat 

mengetahui seberapa jauh tingkat layanan SI dan TI terhadap 

user. 

 Proses layanan intensitas manejemen (Management Intent), 

menurut hasil olahan data, proses ini jatuh pada angka 4.44. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, layanan mengenai kebijakan 

MJTL terhadap SI dan TI telah disosialisasikan terhadap beberapa 

unit di kementrian MJTL baik disosialisasikan secara  lansung 

maupun melalui traning. Dari hasil maturity level dan kondisi 

nyata di lapangan selama melakukan penelitian menemukan 

bahwa para user telah mendapat training dari DNTI kementrian 

MJTL. Selain training untuk penggunaan aplikasi ada juga training 

untuk bagaimana membangun aplikasi baik aplikasi berbasis web 

maupun aplikasi SI. 

 Layanan terhadap kemampuan proses (Prosess Capability), 

menurut hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.44. 

Jika dilihat dari standar ITIL versi 3, layanan staf yang 

bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang berhubungan 

dengan SI dan TI di kementrian MJTL meningkat dan dapat 

memberikan hasil yang signifikan, hal tersebut dikarenakan 

penggunaan tools-tools dan adaptasinya perkembangan TI saat ini, 

sehingga dengan cepat dapat membantu memberikan layanan yang 

baik meskipun belum meluas ke seluruh unit. Menurut hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam 

memberikan layanan terhadap user SI dan TI, kementrian MJTL 
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telah menggunakan layanan teknologi seperti telephone (333-

1161), Ramal VoIP, Via email: suporte@mj.gov.tl, dan web: 

http://wiki.intranet.   

 Layanan integrasi internal (Internal Integration), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.08. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, layanan infrastruktur SI dan TI 

yang dibangun di kementrian MJTL untuk mengintegrasi seluruh 

unit telah dibangun sesuai dengan rencana strategik jangka pendek 

dan jangka panjang, meskipun hanya di beberapa unit saja. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan 

bahwa hal tersebut disebabkan karena faktor investasi keuangan 

serta minimnya sumber daya manusia. 

 Layanan produk/output (Products/Output), menurut hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.58. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, maka layanan ini dapat disimpulkan bahwa 

SI dan TI yang diimplementasikan di kementrian MJTL telah 

menghasilkan informasi yang teratur. Sesuai dengan pengamatan 

dan wawancara yang dilakukan di lapangan dengan manajer DNTI 

menyatakan bahwa salah satu hasil output yang produksi secara 

teratur adalah laporan mengenai layanan helpdesk terhadap dengan 

user. 

 Layanan pengontrolan kualitas (Quality Control), dari hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.51. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, maka pengontrolan terhadap layanan SI dan 

TI di kementrian MJTL telah ditetapkan dan diterapkan. Dari hasil 
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wawancara dan pengamatan dilapangan selama melakukan 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum ada peneliti 

internal yang melakukan penelitian terhadap kualitas layanan TI 

yang ada namun hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan dan SOP 

yang diterapkan di kementrian MJTL telah menjamin kualitas 

dalam mendukung proses pengambilan keputusan.   

 Layanan informasi manajemen (Management Information), 

dari hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.33. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, layanan terhadap proses tata 

kelola mengenai SI dan TI di kementrian MJTL dapat 

diinterpretasikan telah berjalan sesuai standar meskipun belum 

meluas dan mencapai target yang sempurna atau matang. 

Berdasarkan wawancara dan kondisi nyata di lapangan selama 

melakukan penelitian mengenai proses pengontrolan terhadap SI 

dan TI telah terpusat dan dikelola di DNTI kementrian MJTL. 

 Layanan integrasi external (External Integration,) dari hasil 

olahan data, proses ini jatuh pada angka 4.17. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, layanan mengenai integrasi eksternal 

khususnya kebijakan mengenai penyedia layanan TI yang 

mengintegrasikan kementrian MJTL, Kementrian Publik, 

Pengadilan Nasional Kejaksaan Agung dan Tempat Tahanan telah 

ditetapkan dalam standar operation procedure (SOP), misalnya 

maintainance terhadap aplikasi ditanggung oleh pihak ketiga 

(penyedia SI) selama aplikasi tersebut masih tetap digunakan oleh  

kementrian MJTL. 
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 Layanan interface pelangan (Custumer Interface) hasil 

olahan data, proses ini jatuh pada angka 4.40. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, layanan terhadap user selama ini di 

kementrian MJTL telah berjalan sesuai standar walaupun belum 

meluas ke seluruh unit. Sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap beberapa responden seperti helpdesk, 

menyatakan bahwa penanganan terhadap masalah terkadang 

langsung ditangani, tergantung masalah yang dihadapi user tidak 

pada waktu yang sama (serentak) karena minimnya staf sehingga 

proses penanganan masalah diprioritas berdasarkan permintaan 

user.  

 
4.3.2 Analisis Service Strategic (SS) Sub Domain Demand  

Mangement (DM) 
 Proses ini merupakan strategik dimana DNTI kementrian 

MJTL mengatur mekanisme untuk memberikan layanan terhadap 

kebutuhan user mengenai SI dan TI yang telah diimplementasikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data dapat dijabarkan 

dalam bentuk kuesioner likert dimana hasil dari setiap pertanyaan 

pada service element dapat dijumlahkan dan dibagi jumlah 18 

responden maka mendapatkan hasil untuk setiap service element 

yaitu pada kolom ke-2 (Hasil pengujian) pada Tabel 4.11. 

Berdasarkan semua hasil pengujian dapat dijumlahkan sehingga 

mendapatkan index nilai rata-rata Demand Management (DM) 

4.29 maka dapat dibulatkan menjadi 4.00. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan menurut aturan atau guidelines ITIL versi 3 pada 
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domain Service Strategic (SS), sub-domain Demand Management 

(DM) yang dimanifestasikan dalam bentuk scoring 1 sampai 5 

maka posisi pada kementrian MJTL saat ini adalah 4 yaitu 

Managed. 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Maturity Level Sub Domain Demand Management 

(DM) MJTL 
 
 Hasil analisis dari Gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa 

walaupun sejauh ini DNTI kementrian MJTL belum 

mengimplemenasikan standar pelayanan dengan kerangka kerja 

ITIL versi 3 dalam memberikan layanan terhadap user, tetapi 

mereka telah mengimplementasikan metode layanan Demand 

Management (DM) dalam pengaturan kapasitas layanan terhadap 

permintaan user. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3, 

dimana nilai scoring maturity levelnya berada pada posisi 4.00 

yaitu Managed  yang berarti bahwa kondisi pengaturan layanan 

telah terdokumentasi dan dikomunikasikan di kementrian MJTL 

meskipun belum maksimal menerapkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam SOP, dengan demikian maka kementrian MJTL 

khususnya DNTI harus meningkatkan kapasitas layanan melalui 

peningkatan human resource seperti training, sosialisasikan SOP 

yang telah ditetapkan, melakukan review terhadap aturan-aturan 



 
 

 

66 
 

internal yang telah ditetapkan dan investasi dana serta menerapkan 

metode-metode berdasarkan standar ITIL agar menuju penerapan 

IT Governace. Hasil dari setiap elemen service serta Maturity 

Level dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Gambar 4.4. 

Tabel 4.11 Analisis Maturity Level  Sub Domain Demand 
Management (DM) 

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Gambar 4.4. Representasi Hasil Analisis Sub Domain Demand 
Management (DM) 

 
Proses layanan persyaratan-persyaratan (Pre-requisities), 

menurut hasil olahan data, proses ini jatuh pada angka 4.35. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, maka proses pengaturan dalam 

menjaga kapasitas terhadap permintaan layanan telah 

terdokumentasi dimana DNTI kementrian MJTL memiliki 

prioritas yang berbeda dalam penyediaan layanan terhadap user 

meskipun dari pengamatan selama melakuan penelitian prioritas 

layanan tersebut lebih memprioritaskan kepada beberapa user. 

Proses layanan intensitas manejemen (Management Intent), 

menurut hasil olahan data, proses ini jatuh pada angka 4.17. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, maka layanan terhadap intensitas 

manejemen dalam mengatur kebijakan di DNTI kementrian MJTL 
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untuk mengatur kapasitas layanan terhadap user telah ditetapkan 

dan sebagian besar unit di kementrian MJTL telah mengetahui 

tentang adanya pengetahuan permintaan layanan terhadap user. 

Layanan terhadap kemampuan proses (Prosess Capability), 

menurut hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.56. 

Jika dilihat dari standar ITIL versi 3, maka layanan tersebut telah 

terdokumentasi dan dikomonikasikan.  Tanggung jawab untuk 

layanan pengembangan dan pemeliharaan SI dan TI telah 

ditugaskan kepada individu tertentu atau kelompok dengan 

keahlian yang diperlukan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan dan mempertahankan rencana tersebut. 

Kompensasi dan penilaian kinerja sedang dibentuk dan 

dibandingkan dengan organisasi TI dan industri praktek yang baik. 

Layanan integrasi internal (Internal Integration), menurut hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.24. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, dari hasil maturity level dapat disimpulkan 

bahwa layanan integrasi internal telah diterapkan walaupun belum 

meluas keseuluruh unit. Menurut hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti ditemukan bahwa:  

- Manajer DNTI menyatakan bahwa pihaknya melakukan 

pertemuan berkala dengan staf SI dan TI yang memberikan 

layanan terhadap user untuk tetap monitoring layananya. 

- DNTI secara tepat memberikan respon secara tepat kepada 

user mengenai complain mereka meskipun layanan tersebut 

hanya diterapkan pada beberapa unit.  
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Layanan produk/output (Produk/Output), menurut hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.27. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, dari hasil maturity level  dapat disimpulkan 

bahwa layanan standar laporan diproduksi secara teratur. Laporan 

mengenai pengguna SI dan TI dihasilkan secara teratur dan 

memiliki mekanisme untuk mempertahankan layanan yang 

diberikan terhadap user.  

Layanan pengontrolan kualitas (Quality Control), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.42. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa standar dan kriteria untuk memverifikasi output dari SI dan 

TI telah diterapkan serta staf yang bertanggung jawab untuk 

kegiatan TI telah terlatih, serta mengunakan tools untuk membantu 

memverifikasi output dari SI dan TI yang ada. Beberapa tools 

yang digunakan untuk menjamin keamanan terhadap TI adalah 

firewall, linux dan antivirus original. 

Layanan informasi manejemen (Management Information), 

menurut hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.41. 

Jika dilihat dari standar ITIL versi 3, hasil tersebut menunjukkan 

bahwa  proses tata kelolah terhadap layanan informasi telah 

didokumentasikan dan dikomunikasikan. Dimana DNTI 

kementrian MJTL telah memberikan laporan mengenai kinerja 

dari setiap staf terhadap pimpinan dan mengelolah informasi 

mengenai peningkatan pengetahuan pengawai tentang TI, 

peningkatan efektivitas kerja  dan penerapan strategik.   



 
 

 

70 
 

Layanan integrasi eksternal (External Integration), dari hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.89. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, hubungan terhadap proses diskrit telah 

ditetapkan dalam organisasi untuk pelayanan manejemen SI dan 

TI, meskipun DNTI kementrian MJTL belum 

mengimplementasikan ITIL tetapi proses integrasi serta aturan-

aturan untuk menuju penerapan ITIL telah diterapkan.  

Layanan interface pelangan (Custumer Interface), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.32. Dimana 

proses validasi atau pengecekan untuk kebutuhan user terus 

dioptimalkan. Dalam hal ini juga DNTI kementrian MJTL telah 

memonitoring tren dalam kepuasan pengguna mengenai SI dan TI 

serta memberikan informasi mengenai layanan perbaikan yang 

akan dilaksanakan. 

 
4.3.3 Analisis Service Strategic (SS) Sub Domain Financial    

Management (FM) 
 Berdasarkan hasil kuesioner wawancara dan analisis data 

dapat dijabarkan dalam bentuk quesioner likert dimana hasil dari 

setiap pertanyaan pada service element dapat dijumlahkan dan 

dibagi jumlah 18 responden maka mendapatkan hasil untuk setiap 

service element yaitu pada kolom ke-2 (Hasil pengujian) pada 

Tabel 4.12. Berdasarkan semua hasil pengujian dapat dijumlahkan 

sehingga mendapatkan index nilai rata-rata Financial Management 

(FM) 3.50 maka dapat dibulatkan menjadi 3.00. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan menurut aturan atau guidelines ITIL versi 3 
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Ad-Hoc 
1.00 

Repeatable 
2.00 

Defined 
3.00 

Managed 
4.00 

Optimized 
5.00  

1.50 
 

2.50 
 

3.50 
 

4.50 

pada domain Service Strategic (SS), sub-domain Financial 

Management (DM) yang dimanifestasikan dalam bentuk scoring 1 

sampai 5 maka posisi pada kementrian MJTL saat ini adalah 3 

yaitu Defined. 

 
 

 

 
Gambar 4.5 Maturity Level Sub Domain Financial Management 

(FM) MJTL 
 
 Hasil pada Gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa DNTI 

kementrian MJTL telah mengimplementasikan metodologi 

Financial Management (FM) dalam memberikan layanan biaya 

terhadap infrastruktur SI dan TI di kementrian MJTL. Dimana 

layanan tersebut belum maksimal dan meluas ke seluruh unit 

kementrian sehingga pengembangan TI di beberapa unit masih 

belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4.5, dimana nilai scoring maturity levelnya berada pada posisi 

Defined yang berarti bahwa kondisi keuangan untuk layanan 

terhadap infrastruktur SI dan TI serta pengembangan sumber daya 

manusia belum matang dan meluas ke seluruh unit di kementrian 

MJTL. Selain itu kementrian MJTL khususnya DNTI belum 

memiliki procedure yang jelas untuk pengadaan fasilitas TI. 

Berdasarkan hasil analisis dan wanwancara dengan manager DNTI 

menyatakan bahwa selama ini pimpinan kementrian belum 

menginvestasikan dana khusus untuk peningkatan sumber daya 
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manusia dibidang akademik, selain itu kebijakan pengalokasian 

dana untuk pengembangan SI dan TI masih sentralisasi sehinngga 

memperhambat proses pemgembangan di beberapa unit/devisi. 

Dengan demikian maka untuk menyelesaikan masalah-masalah 

tersebut pimpinan kementrian perlu mengalokasikan dana khusus 

untuk pemgembangan sumber daya manusia  serta 

desentralisasikan dana untuk setiap unit masing-masing dalam 

memberikan layanan terhadap SI dan TI yang telah 

diimplementasikan serta menerapkan praktek-praktek terbaik pada 

ITIL versi 3 untuk menunju penerepaan IT Governance. Hasil dari 

setiap elemen service serta Maturity Level dapat di lihat pada 

Tabel 4.12 dan Gambar 4.6. 

 
Tabel 4.12 Analisis Maturity Level  Sub Domain Financial 

Management (FM) 

 
(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Gambar 4.6. Representasi Hasil Analisis Sub Domain Financial 
Management (FM) 

Layanan persyaratan-persyaratan (Pre-requisites), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.22. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, maka menunjukkan bahwa 

layanan pengelolah keuangan untuk mengelolah dan melakukan 

maintanance terhadap infrastruktur SI dan TI di DNTI kementrian 

MJTL telah didefinisikan tetapi belum ditetapkan dan proses 

pengelolaan masih sentralisasi dan tidak ditugaskan pada setiap 

unit masing-masing atau area fungsional. 

Layanan intensitas manejemen (Management Intent), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.63. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, dimana proses ini berada pada 

posisi Managed yang berarti bahwa kebijakan untuk mengelola 
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keuangan telah ditentukan, dan anggaran yang disediakan belum 

maksimal untuk diinvestasikan ke seluruh unit di kementrian 

MJTL untuk melakukan maintanance terhadap infrastruktur SI dan 

TI yang telah dibangun.  

Layanan kemampuan proses (Process Capability), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.76. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, menunjukkan bahwa DNTI 

kementrian MTJL telah memiliki kebijakan untuk mengelola biaya 

layanan tehadap SI dan TI walaupun kebijakan-kebijakan tersebut 

masih sentralisasi.  

Layanan integrasi internal (Internal Integration), menurut hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.33. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, menunjukkan bahwa kebijakan untuk alokasi 

biaya telah didefinisikan tetapi penerapan biaya layanan tidak 

diperhitungkan berdasarkan kebijakan layanan yang ada sehingga 

memperhambat proses pengembangan infrastruktur TI di beberapa 

unit seperti: tempat tahanan dan kepolisian. 

Layanan produk/output (Produk/Output), menurut hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.56. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, kebijakan untuk mengelolah laporan 

mengenai pengeluaran SI dan TI telah ditetapkan serta 

memberikan laporan kepada pimpinan mengenai pengeluaran 

biaya untuk layanan berdasarkan alokasinya. 

Layanan informasi manjemen (Management Informasi), 

menurut hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.22. 
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Jika dilihat dari standar ITIL versi 3, menunjukkan bahwa selama 

ini divisi keuangan telah memberikan informasi mengenai rencana 

keuangan untuk pengembangan infrastruktur SI dan TI serta 

informasi mengenai perkiraan jumlah biaya dan sumber daya 

selama setahun. Tetapi rencana tersebut belum maksimal karena 

dana yang dialokasikan masih sentralisasi dan tidak memiliki item 

yang jelas sehingga dana tersebut tidak digunakan secara 

maksimal sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus 

diprioritaskan. 

Layanan integrasi eksternal (External External ), menurut hasil 

pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 3.33. Jika dilihat dari 

standar ITIL versi 3, dimana DNTI kementrian MJTL telah 

mengadakan pertemuan rutin dengan pihak yang tertarik untuk 

membahas mengenai keuangan untuk layanan SI dan TI serta 

pertukaran informasi dengan bagian keuangan dalam hal 

perencanaan budget untuk pengadaan fasilitas TI.  

Layanan interface pelangan (Interface Pelangan), menurut 

hasil pengolahan data, proses ini jatuh pada angka 4.41. Jika 

dilihat dari standar ITIL versi 3, menunjukkan bahwa kebijakan 

untuk mengimplementasikan keuangan dalam mengelola layanan 

TI telah didefinisikan, dimana devisi keuangan selalu mengecek 

pada DNTI bahwa jika kegiatan yang dilakukan oleh manajemen 

keuangan cukup untuk mendukung kebutuhan SI dan TI yang telah 

diterapkan, serta monitoring terhadap kepuasan user mengenai 

layanan perbaikan sesuai dengan permintaan user. 
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4.4 Temuan Terhadap Layanan SI dan TI  di DNTI 
Kementrian MJTL. 

 Berdasarkan analisa dari hasil pengumpulan bukti selama 

pelaksanaan penelitian di DNTI kementrian MJTL maka ada 

beberapa temuan yang memuat fakta-fakta baik yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan standard ITIL versi 3 maupun yang 

masih perlu diperbaiki lagi. Adapun fakta-fakta yang telah sesuai 

dengan standard ITIL versi 3 di antaranya adalah: 

Tabel 4.13 Standar ITIL Versi 3 Yang Telah Diimplementasikan 
Di MJTL 

Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

Service 

Portfolio 

Management 

(SPM) 

 

Terdapat 

program 

pelatihan 

terhadap user 

dan staf SI dan 

TI yang terbagi 

dalam 2 

kelompok 

-  Pelatihan terhadap semua 

staf SI dan TI dari UNDP di 

unit masing-masing dan 

juga pelatihan di lapangan 

tentang infrastruktur TI,  

jaringan dan penggunaan 

software-software gratis. 

-  Pelatihan terhadap user 

tentang penggunaan 

internet, penggunaan 

program aplikasi MS. Office 

(word, excel dan power 

point) dan membangun 

aplikasi web dengan 

menggunakan content 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

management system (CMS). 

 Pertemuan 

secara rutin 

DNTI dengan 

staf SI dan TI 

-  Kementrian MJTL 

khususnya manajer DNTI 

melakukan pertemuan 

berkalah dengan semua staf 

SI dan TI setiap minggu  

 untuk membahas dan 

menganalisis perkembangan 

dari setiap aktivitas yang di 

lakukan oleh user tentang 

penggunaan aplikasi yang 

telah di implementasikan.  

 Terdapat tools-

tools standar 

untuk keamanan 

data. 

-  Firewall, meningkatkan 

keamanan pengguna dan 

keamanan sistem. 

-  Proxy Server, 

mempertahankan privasi 

akses dari semua staf 

kementrian MJTL dalam 

mengakses internet dan 

aplikasi SI yang terpusat. 

-  DHCP Server, memberikan 

layanan IP secara otomatis 

terhadap semua user di 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

kementrian MJTL. Dalam 

hal memberikan keamanan 

dalam mengakses internet 

melalui range IP address 

yang telah ditentukan. 

Range IP address yang saat 

ini digunakan oleh DNTI 

kementrian MJTL adalah 

192.168.1.100 sampai 

dengan 192.168.50.700 

dengan tujuan agar semua 

komputer yang terkoneksi 

pada jaringan di kementrian 

MJTL akan memberikan 

alamat IP pada range di atas 

yaitu antara 100-700. 

- Server anti virus, DNTI 

menggunakan antivirus 

server terpusat (Symantec 

Endpoint) yang mengelola 

masing-masing komputer di 

kementrian MJTL, juga 

berfungsi sebagai 

pencegahan anti-spyware 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

firewall dan ganguan 

eksternal. Setelah antivirus 

terinstal di komputer client 

maka secara otomatis server 

ini akan secara otomatis 

mengupdate antivirus untuk 

meningkatkan keamanan 

komputer dan data. 

-  Pengelolaan Backup Server  

layanan ini bertanggung 

jawab untuk mengelolah 

backup semua data pada 

kementrian MJTL. Server 

ini menggunakan software-

software open source 

(Linux). 

 
Demand 
Management 
(DM) 

Terdapat 

standar target 

dalam 

penyelesaian 

permasalahan 

terhadap SI dan 

TI yang 

terintegrasi di 

User menghubungi staf 

DNTI kementrian MJTL 

mengenai permasalahan TI, 

baik masalah hardware 

maupun software melalui 

aplikasi online yang telah 

disediakan oleh DNTI 

kementrianMJTL: http:// 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

kementrian 

MJTL. 

wiki.intranet/live/admin/mo

dulos/suporte/  melalui 

bagian administrasi yang 

memberikan layanan selama 

12 jam (jam kerja). Setelah 

menerima permintaan dari 

user langsung ditugaskan 

kepada tim helpdesk untuk 

melakukan proses 

perbaikan. Hasil perbaikan 

akan dilaporkan kepada 

bagian administrasi untuk 

dientrikan dalam database.  

Laporan untuk 

penyelesaian 

masalah 

diproduksi 

secara teratur. 

Laporan tersebut terdiri dari 

layanan perbaikan terhadap 

permintaan user dan layanan 

perbaikan terhadap 

infrastruktur SI dan TI. 

Laporan tersebut diproduksi 

oleh bagian administrasi 

DNTI sesuai permintaan 

manajer TI  untuk 

dilaporakan kepada pimpinan 

kementrian MJTL . 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

Data center 

terpusat pada 

satu server. 

-  Semua data terpusat pada 

satu server di DNTI 

kementrian MJTL dan 

menggunakan sistem 

operasi (SO) Linux. 

-  Web Server dan Database, 

DNTI memiliki dua server 

yaitu web server  dan 

database yang berfungsi 

untuk mendukung layanan 

aplikasi web hosting, 

dimana data dari semua situs 

kementrian MJTL yang 

tersedia di situs kementrian 

disimpan dalam database 

yang dikelola oleh DNTI. 

-  Mail Server, layanan 

komunikasi e-mail dan 

messaging instant (Chat) 

kementrian MJTL. Tim 

teknis ini bertanggung 

jawab untuk mendaftar user 

baru dan memastikan 

keamanan dan kerahasiaan 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

pada server, membuat filter, 

memblokir spam dan 

antivirus. 

-  Monitoring Server dan 

Jaringan, layanan ini 

bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua 

sistem, peralatan jaringan 

dan server lainnya berjalan 

lancar. Server ini 

mengumpulkan konstan 

statistik penggunaan 

jaringan untuk semua unit di 

kementrian MJTL, 

menghasilkan grafis 

realtime yang dimonitor 

pada monitor khusus staf 

helpdesk DNTI. Dengan 

demikian, maka tim layanan 

helpdesk dapat dengan cepat 

mendeteksi masalah 

jaringan atau server, dan 

bertindak cepat mencari 

solusi. 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

-  Server Virtual Private 

Network (VPN), layanan ini 

untuk kemanan penggunaan 

jaringan internet jarak jauh 

untuk pengadilan di distrik 

Baucau, Suai dan Oeccuse. 

-  Server telephone VoIP 

(Voice over Internet 

Protocol), layanan yang 

mengelolah komonikasi 

jarak jauh melalui media 

internet antara semua divisi 

dan unit di kementrian 

MJTL. 

-  Windows Server Update 

Service (WSUS), layanan ini 

digunakan oleh DNTI untuk 

melakukan update sercara 

tersentralisasi (centralized 

update) terhadap semua 

perubahan sistem di 

kementrian MJTL. 

-  Virtualisasi Server, layanan 

ini digunakan untuk 
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Standar 
ITIL versi 3 Temuan Kegiatan 

membagi sumber daya 

server menjadi beberapa 

server virtual. Virtual server 

memiliki kemampuan 

menjalangkan sistem 

operasi tersendiri layaknya 

sebagai sebuah server. 

Bahkan dapat me-reboot 

sebuah server virtual secara 

terpisah (tidak harus me-

reboot server utama). 

 Terdapat 

informasi 

tentang layanan 

perbaikan 

-  Devisi TI memberikan 

informasi terhadap user 

mengenai layanan perbaikan 

melalui situs: https:// 

wikiintranet.mjtl.tl dan 

layanan VOiP 
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Sedangkan fakta-fakta yang masih perlu diperbaiki lagi dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. 

 
Tabel 4.14 Temuan Yang Perlu Di Perbaiki Di MJTL 

Standar 
ITIL Versi 3 Temuan Rekomendasi 

Financial 

Management 

(FM) 

Pengalokasian 

anggaran untuk 

pemgembangan dan 

maintanance 

infrastruktur SI dan TI 

masih sentralisasi pada 

DNTI kementrian 

MJTL. 

Perlu desentralisasikan 

anggaran untuk semua 

unit di kementrian 

MJTL yaitu: 

Kementrian Publik, 

Kejaksaan Agung, 

Pengadilan Nasional 

dan tempat tahanan.  

Pekembangan 

infrastruktur SI dan TI 

untuk tempat tahanan 

perlu di perbaiki. 

Perlu perbaikan 

infrastruktur SI dan TI 

untuk tempat tahanan 

dengan mengaloksikan 

anggaran khusus dan 

penambahan staf ahli 

SI dan TI.  

Belum ada investasi 

anggaran untuk 

peningkatan sumber 

daya manusia (SDM) 

untuk meningkatkan 

Perlu adanya investasi 

anggaran khusus untuk 

pengembangan SDM 

untuk meningkatkan 

keahlian masing-
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Standar 
ITIL Versi 3 Temuan Rekomendasi 

keahlian di bidang 

masing-masing 

khususnya SI dan TI. 

masing di bidang SI 

dan TI, karena sampai 

saat ini proses 

perkembangan 

infrastruktur SI dan TI 

masih dibawah 

pengontrolan 

internasional yaitu 

UNDP dan jenjang 

studi semua staf 

nasional hanya pada 

level SMA, DIII, dan 

S1. 

Demand 

Management 

(DM) 

Semua ahli SI dan TI 

masih terpusat pada 

DNTI kementrian 

MJTL sehingga 

memperlambat proses 

perkembangan SI dan 

TI di unit lain seperti 

tempat tahanan. 

Desentralisasikan staf 

ahli SI dan TI untuk 

semua unit agar 

mempercepat proses 

pengembangan di unit 

lain. 

 Belum ada survei 

terhadap kepuasan 

user kementrian MJTL 

Melakukan survei 

terhadap kepuasan 

user, untuk 
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mengetahui sejauh 

mana layanan terhadap 

SI dan TI yang telah 

diimplementasikan. 

 
 

4.5 Kesesuaian ITIL Versi 3 Domain Service Strategic (SS) di 
Kementrian MJTL. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

selama ini kementrian MJTL belum mengimplementasikan 

kerangka kerja ITIL sebagai guidelines untuk mendesain layanan 

strategik dalam mengelola SI dan TI yang telah diimplementasikan 

tetapi secara signifikan MJTL telah mengimplementasikan aturan-

aturan pada kerangka kerja ITIL. Hal tersebut dibuktikan melalui 

hasil pengolahan berdasarkan domain Service Strategic (SS) dan 

sub domain Service Porfolio Managemeng (SPM), Demand 

Management (DM) dan Financial Management (FM). Selain 

kesesuaian dari pembuktian domain hal serupa juga ditemukan 

melalui hasil wawancara dengan manajer DNTI kementrian 

MJTL, dimana manajer menyatakan divisinya telah menerapkan 

aturan-aturan standar yang berkaitan dengan ITIL dalam 

membangun strategik dalam memberikan layanan yang maksimal 

untuk menjawab kebutuhan user. Dengan adanya kesesuaian 

tersebut maka DNTI kementrian MJTL perlu 

mengimplementasikan kerangka kerja ITIL dalam mendesain 
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layanan strategik yang digunakan sebagai aturan baku untuk 

mengelolah serta membangun layanan SI dan TI untuk menuju 

penerapan IT Governance seperti pembuatan keputusan, 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan TI dan 

pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 

layanan SI dan TI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


