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Daftar Lampiran 
 

Lampiran A. Detail Maturity Level Service Element (SE) 
 

IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

L
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Memastikan 
apakah tingkat 
minimum dari 
item prasyarat 
yang tersedia 

untuk mendukung 
proses proses 
kegiatan TI. 

Level 1 - Tidak ada Item prasyarat sama 
sekali 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

- Berikut adalah proses dasar yang 
tidak konsisten dalam organisasi 

- Proses telah didefinisikan hanya 
sebagian (misalnya, proses hanya 
mengalir) 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 

- Sebagian proses  
telah didefinisikan dengan 
kesepakatan moderat 
pada bagaimana kegiatan proses 
tertentu yang dilakukan. 

- Staf yang bertanggung 
jawab untuk melakukan tugas-
tugas yang berhubungan dengan 
proses TI bervariasi dalam 
pendekatan mereka dengan proses 
dan platform. 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 

- Proses telah didefinisikan dan 
didokumentasikan untuk tingkat 
moderat, proses asumsi terkait 
yang diketahui. 

- Ada kesepakatan untuk bagaimana 
kegiatan proses TI harus 
dilakukan secara standar dan 
konsisten. 

Strong, Agree 
or Mature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 5 

- Proses yang didefinisikan dengan 
baik, didokumentasikan dan 
dikomunikasikan kepada 
organisasi TI 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk melakukan tugas yang 
berhubungan dengan proses-
proses TI telah mencapai 
kesepakatan untuk bagaimana 
proses ini harus dilakukan di 
seluruh proses dan platform 
dengan cara standar yang 
konsisten 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Menetapkan apaka
h ada pernyataan 
kebijakan 
organisasi, tujuan 
bisnis (atau bukti 
serupa dari tujuan) 
menyediakan 
tujuan baik dan 
bimbingan dalam 
transformasi. 

Level 1 

- Tidak ada arah untuk bagaimana 
proses spesifik  TI harus 
dilakukan berdasarkan, standar 
yang konsisten. 

- Organisasi TI tidak terlibat 
dengan kegiatan pemerintahan 
dan pemerintahan didirikan hanya 
dalam bisnis. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

- Proses sosialisasi TI  belum 
pernah dilaksanakan tapi sudah 
direncanakan. 

- Ada sedikit arahan untuk 
bagaimana proses spesifik 
TI harus dilakukan berdasarkan, 
standa  yang konsisten. 

- Tidak ada maksud terkait dengan 
proses TI dalam laporan bisnis. 

- Organisasi TI jarang berkonsultasi 
dengan kegiatan pemerintahan. 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 

- Proses sosialisasi TI telah 
diterapkan sekali terbatas pada 
departemen TI dan bisnis 

- Ada satu maksud tertentu dalam 
organizaiton/pernyataan bisnis 
yang berhubungan dengan proses 
TI 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 

- Proses kesadaran kampanye TI 
telah diterapkan untuk beberapa 
divisi TI dan bisnis.  

- Ada satu maksud tertentu dalam 
organizaiton/pernyataan bisnis 
yang berhubungan dengan proses 
TI 

Strong, Agree 
or Mature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 5 

- Proses sosialisasi TI telah 
dilakukan di seluruh devisi TI dan 
bisnis 

- Ada maksud tertentu dalam 
laporan organisasi/bisnis yang 
berhubungan dengan TI proses 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Meneliti kegiatan-
kegiatan 
yang dilakukan. Pe
rtanyaan ini 
ditujukan 
untuk mengidentifi
kasi apakah 
sebuah set 
minimum aktivitas
 yang sedang 
dilakukan. 

Level 1 

- Proses belum 
didokumentasikan atau 
didefinisikan (misalnya aliran 
proses, asumsi operasi, dan 
kepemilikan proses) 

- Proses TI tidak memiliki kendali-
kendali formal yang 
didokumentasikan atau 
diterapkan. 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk melakukan tugas-tugas 
yang berhubungan dengan proses 
TI telah diidentifikasi. 

- Perjanjian masih kurang untuk 
bagaimana proses ini harus 
dilakukan berdasarkan, standar 
yang konsisten 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk melakukan tugas yang 
berhubungan dengan proses TI 
tidak sepenuhnya memahami 
proses yang ada. 

- Teknologi atau toolsets yang 
terkait belum diidentifikasi oleh 
organisasi TI. 

- Tidak ada proses otomatisasi dan  
pelaksanaan proses dilakukan 
secara manual. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk  tugas yang berhubungan 
dengan proses TI memiliki 
pemahaman umum dari proses TI. 

- Pelatihan  proses TI  tersedia 
untuk staf TI. 

- Beberapa kemajuan 
menuju standarisasi teknologi dan 
toolsets telah dibuat. 

- Tujuan yang berkaitan dengan 
tools dan otomatisasi proses 
belum diformalkan. 

Weak, Disagree 
or Immature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 3 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk tugas-tugas yang 
berhubungan dengan proses TI 
telah memahami proses, tetapi 
kurangnya kontrol atas proses 
kegiatan yang berhubungan 
dengan IT. 

- Proses pelatihan TI telah direques 
oleh organisasi TI. 

- Proses formal teknologi serta 
seleksi  alat telah dimulai  

- Beberapa tools yang digunakan 
dan otomatisasi di tempat, dan 
sebagian besar proses masih 
dilakukan secara manual. 

- Persyaratan layanan TI yang 
berhubungan dengan teknologi 
dan/ toolsets sedang didefinisikan 
dan dikembangkan 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk melakukan tugas yang 
berhubungan dengan proses TI 
secara langsung dapat 
mempengaruhi/meningkatkan 
proses kegiatan TI.  

- Proses yang didorong oleh toolsets 
diimplementasikan dan tidak 
akan efektif tanpa mengunakan 
teknologi saat ini.. 

- Konsistensi Proses menurunkan de
ngan pengenalan kebutuhan bisnis 
baru. 

- Persyaratan Bisnis  yang berkaitan 
dengan proses  otomatisasi TI 
telah berkumpul dan setidaknya 
diimplementasikan secara parsial  

Strong, Agree 
or Mature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 5 

- Staf yang bertanggung jawab 
untuk melaksanakan tugas yang 
berhubungan dengan proses TI 
adalah pemimpin dalam 
pembuatan dan peningkatan 
operasi 

- Proses TI secara sistematis 
dilakukan oleh petugas 
independen dari pengenalan 
kebutuhan bisnis baru 

- Proses maturity memastikan 
operasi yang konsisten bahkan 
dengan pengenalan kebutuhan 
bisnis baru. 

- Peralatan telah dipilih, 
dilaksanakan dan sepenuhnya 
didokumentasikan (misalnya data 
poin, dependensi, sistem eksternal 
dll). 

- Efisiensi operasional dan 
keuntungan bisnis telah 
dipamerkan dan secara resmi 
didokumentasikan 
/dikomunikasikan. 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Berusaha untuk 
memastikan 
apakah aktivitas-
dalam proses-
yang 
terintegrasi cukup   
untuk memenuhi 
tujuan proses. 

Level 1 
- Proses analisis integrasi belum 

dilakukan. 
- Poin integrasi data tidak ada. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

- Proses operasional redundansi ma
sih terjadi (mislnya (prosedur data 
yang berlebihan dll). 

- Point 
integrasi data dilakukan secara 
manual. 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 

- Point integrasi data secara manual 
dilaksanakan dengan bantuan alat. 

- Peluang Proses otomatisasi telah 
diidentifikasi dan diujicobakan. 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 

- Proses titik integrasi 
mempertimbangkan 
ketergantungan antar lintas 
kegiatan di dalamnya. 

- Otomatisasi konsisten Proses  
kegiatan telah dilaksanakan. 

Strong, Agree 
or Mature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 5 

- Kegiatan TI dipetakan secara 
keseluruhan didukung proses 
bisnis yang mencakup sistem dan 
komponen terkait.  

- Penghematan biaya yang 
berhubungan dengan jatuh tempo 
proses integrasi telah 
didokumentasikan. 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Memeriksa output 
yang sebenarnya 
dari proses untuk 
menanyakan 
apakah semua 
produk yang 
relevan sedang 
diproduksi. 

Level 1 - Tidak ada laporan yang dihasilkan 
oleh proses ini 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 
- Kadang-kadang ada laporan 

informal yang dihasilkan oleh 
proses ini. 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 
- Ada standar laporan yang 

dihasilkan, tetapi tidak 
disampaikan secara teratur 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 - Standar laporan diproduksi secara 
teratur 

Strong, Agree 
or Mature 

Level 5 
- Laporan realtime dan proaktive; 

secara konsisten hasil digunakan 
untuk proses kegiatan perbaikan. 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Proses yang 
bersangkutan 
dengan review dan 
verifikasi proses 
output untuk 
memastikan 
bahwa proses 
ini sudah 
sesuai dengan 
tujuan kualitas. 

Level 1 

- Metrik/pengukuran untuk proses 
TI belum diidentifikasi 

- Tidak ada metrik tertentu yang 
diambil atau dilaporkan 

- Kinerja terkait dngan pelaksanaan 
prosedural dari proses TI perlu 
diperbaiki substansialnya. 

- Secara signifikan kekurangan TI 
dalam kepatuhan mereka dengan 
audit internal dan persyaratan 
legislatif eksternal. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 2 

- Identifikasi proses metrik informal 
terkait telah dimulai  

-  Pengukuran yang ada berlebihan 
dan tidak digunakan 

- Program Pengukuran belum dikem
bangkan 

- Kinerja yang terkait dengan prose 
-proses ini tidak konsisten dan 
memiliki banyak ruang untuk 
perbaikan 

- TI tidak 
memiliki kepatuhan dengan audit 
internal dan persyaratan legislatif 
eksternal. 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 

- Metrik untuk  proses TI telah 
diidentifikasi, pengukuran dan 
pengumpulan data telah dimulai.  

- Metrik pelaporan ada 
tapi belum standar di seluruh 
proses. 

- Program pengukuran dasar secara 
garis besar telah disampaikan dan 
dikembangkan. 

- TI telah membuat panduan audit 
internal dan sesuai dengan 
inisiatif legislatif yang khusus.  

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 

- Proses pengukuran acuan dasar 
telah ditetapkan dan diterapkan 
secara konsisten di seluruh proses 
TI. 

- Program Pengukuran formal telah 
dilaksanakan. 

- Kinerja yang terkait dengan 
proses-proses ini dilakukan secara 
konsisten. 

- Proses kontrol Umum telah 
dilaksanakan dan secara penuh 
sesuai dengan persyaratan 
legislative. 

Strong, Agree 
or Mature 



 
 

 

103 
 

IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

Level 5 

- Pengukuran yang konsisten dan 
laporan metrik telah 
diimplementasikan di 
seluruhproses TI. 

- Proses acuan dasar (baseline) dan 
batas maksimum telah 
didokumentasikan; tren dianalisis 
dan dipahami. 

- Program pengukuran relatif telah 
dioptimalkan terhadap TI dan nilai 
bisnis. 

-  Proses kontrol telah 
dioptimalkan dan bahkan 
melampaui audit internal dan / 
atau persyaratan legislatif. 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Berkaitan dengan 
proses tata kelola  
dan memastikan  
bahwa ada 
infrmasi yang 
memadai dan tepat 
waktu yang 
dihasilkan dari 
prses dalam 
rangka untuk 
mendukung 
keputusan 
manajemen yang 
diperlukan. 

Level 1 

- Proses TI tidak memiliki kendali-
kendali formal yang 
didokumentasikan atau 
diimplementasikan. 

- Organisasi TI tidak memiliki 
struktur komunikasi yang efektif. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

- Kontrol sekarang sedang 
dijelaskan secara mandiri oleh 
domain operasional. 

- Informal inisiatif tata 
kelola TI telah mulai 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 

- Beberapa proses kontrol telah 
diimplementasikan dalam 
lingkungan TI. 

- Komite formal  IT Governace 
secara aktif dibentuk. 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 
- Proses kontrol  terhadap TI   

terpusat dan dikelola di 
dalam Devisi TI.  

 

Strong, Agree 
or Mature 

Level 5 

- Proses kontrol  TI terintegrasi 
dengan kebutuhan kontrol bisnis  

- Penghematan biaya  berhubungan 
dengan jatuh tempo. 

- Proses integrasi telah 
didokumentasikan  dan 
dikomunikasikan.  

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Memeriksa apakah
 semua interface  
eksternal  dan 
hubungan antara 
proses diskrit dan 
proses lainnya 
telah ditetapkan 
dalam organisasi. 
Pada tingkat 
ini, untuk 

Level 1 
- Proses dilakukan secara 

independen dari proses 
operasional lainya. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

- Proses melakukan secara 
independen tetapi 
analisis integrasi proses telah 
dimulai. 
 

Weak, Disagree 
or Immature 
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IT Process Excellence - Detailed Maturity Levels 
Service 
Element  Maturity 

Level Maturity Level Defenition Response Key 

pelayanan 
manajemen IT, 
penggunaan 
terminologi ITIL     
dapat diharapkan 
secara lengkap. 

Level 3 
- Proses integrasi dengan proses-

proses TI lainnya sedang aktif 
diimplementasikan. 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 
- Proses  Integrasi  

diimplementasikan dan 
meminimalkan redundansi data. 

Strong, Agree 
or Mature 

Level 5 
- Process integration points are 

tightly-coupled cross processes, 
including data level integration 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Berkaitan dengan 
review eksternal 
yang sedang 
berlansung dan 
proses validasi 
untuk memastikan 
bahwa itu tetap 
dioptimalkan 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
customer. 

Level 1 
-  Proses TI tidak memiliki laporan 

atau informasi kepada pelanggan. 
-  Ada keluhan besar dari pelanggan 

yang berkaitan dengan proses ini. 

Very Weak, 
Strongly 

Disagree or 
Highly 

Immature 

Level 2 

-  Proses TI kadang-
kadang menyampaikan 
laporan untuk pelanggan 

-  Ada keluhan dari pelanggan yang 
berkaitan dengan proses ini. 

Weak, Disagree 
or Immature 

Level 3 

- Proses TI secara teratur 
menyampaikan laporan tentang 
proses ini untuk pelanggan. 

- Masukan dan keluhan akan 
ditangani secara memadai. 

Average, 
Neutral or 
Maturing 

Level 4 

-  Proses TI secara teratur 
menyampaikan laporan kepada 
para pelanggan dan dengan pasif 
menerima umpan balik dari 
mereka. 

- Pelanggan yang tenang merasa 
puas terhadap pengiriman dari 
proses ini. Semua keluhan akan 
ditangani secara memadai. 

Strong, Agree 
or Mature 

Level 5 

- Proses TI secara teratur 
menyampaikan laporan kepada 
para pelanggan dan secara aktif 
meminta umpan balik dari mereka. 

- Pelanggan senang terhadap 
pengiriman dari proses ini. Semua 
keluhan akan ditangani dengan 
memuaskan. 

Very Strong, 
Strongly Agree 

or Highly 
Mature 
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Lampiran B. Maturity Level ITIL Versi 3 

General Process Environment Maturity Levels 
Maturity  

Level Description 

1: 
Ad-Hoc 

- Kesepakatan tentang bagaimana untuk mencapai kinerja 
yang konsisten bukan proses di tempat 

- Dokumentasi masih kurang, ketinggalan jaman atau tidak 
ada 

2: 
Repeatable 

- Stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan dan 
kegiatan pelayanan telah diidentifikasi.  

- Ada dokumentasi relatif terhadap proses dan atau jasa 

3: 
Defined 

- Proses atau jasa telah didokumentasikan sesuai standar 
- Proses telah dikomunikasikan dan meluas di seluruh 

organisas 

4: 
Managed 

- Proses metrik telah diidentifikasi dan secara rutin 
dikumpulkan 

- Langkah-langkah proses telah baselined dan secara 
rutin dikumpulkan 

- Tools atau otomatisasi telah dimanfaatkan untuk 
menambah efisiensi fungsi proses 

5: 
Optimized 

- Konsisten dan memenuhi semua persyaratan operasional 
dan tingkat layanan. 

- Proses perbaikan telah menyebarkan dan terus-
menerus diaktifkan sesuai dengan tujuan bisnis  
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Lampiran C. Kuesioner Penelitian 
 

KUISIONER ANALISA PERSEPSI TERHADAP SERVICE DELIVERY 
DENGAN KERANGKA KERJA ITIL VERSI 3 DI KEMENTRIAN 

MINISTERIO DA JUSTIÇA DILI TIMOR LESTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuisiner Ini  adalah bagian dari penelitian pengendalian SI dan TI yang telah 
diimplementasikan di  kementrian Ministerio Da Justiça Dili Timor Leste. 
Tujuan dari kuisioner ini adalah mendapatkan data dan opini dari pihak-pihak 
seperti: Pihak Management, Manajer Teknologi informasi, Spesialis TI seperti  
technical support,  network Administrator, Database Admin, System Analyst, 
Programmer, dan user untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dan efisiensi 
sistem informasi dan teknologi informasi yang telah di implementasikan pada 
kementrian Ministerio da Justiça. Kuisioner ini dikembangkan dari Information 
Technology Infrastructure Library (TIIL). Untuk itu, mohon kiranya Bapak/Ibu 
dapat memberikan opini atau pendapat berasarkan pertanyaan yang diberikan 
dalam kuisioner. 
 
Petunjuk Pengisian: 

1: Ad-Hoc: Dokumentasi kurang, ketinggalan jaman atau tidak ada. 
2: Repeatable: Ada dokumentasi relatif terhadap proses layanan dan 
beberapa kegiatan telah teridentifikasi . 
3: Define: Proses dan layanan telah didokumentasikan dan belum 
maksimal.  
4: Managed: Proses perbaikan telah di laksanakan dan belum meluas di 
kementrian MJTL.  
5: Optimized: Proses perbaikan terus-menerus diaktifkan sesuai dengan 
tujuan atau visi misi dan meluas di seluruh devisi kementrian MJTL. 

Nama Responden :   Kode Resp:  

 
Jabatan  :  

 
Bagian/Unit  : 

 
Pendidikan Akhir : 
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NO 
Pertanyaan Jawaban 

1 2 3 4 5 
Domain Service Strategic (SS)      

Sub Domain Demand Management (DM)      

A Prasyarat-prasyarat      

1 Apakah ada pengaturan dalam menjaga kapasitas layanan 
TI di  MJTL? 

     

2 Apakah ada kegiatan untuk memonitoring kemampuan 
layanan TI di MJTL? 

     

3 
Apakah devisi TI di MJTL memiliki prioritas yang berbeda 
dalam menyediakan layanan sehingga  beberapa kegiatan 
TI memiliki prioritas yang lebih tinggi dari pada yang lain? 

     

B Intensitas Manajemen      

4 Apakah devisi TI memiliki tujuan dan manfaat dari layanan 
yang telah disebarluaskan dalam MJTL? 

     

5 Apakah semua bagian dalam MJTL  sudah mengetahui 
tentang adanya pengetahuan permintaan layanan? 

     

C Kemampuan Proses      

6 Apakah tanggung jawab untuk setiap kegiatan TI telah 
ditetapkan di MJTL? 

     

7 Apakah layanan TI untuk setiap user telah disusun?      

8 Apakah devisi TI memiliki mekanisme atau prosedur untuk 
memantau atau mengontrol layanan TI yang ada? 

     

9 Apakah devisi TI telah mengidentifikasi setiap aktivitas 
yang dilakukan oleh user? 

     

10 Apakah ada perbedaan layanan TI yang dilaksanakan  untuk 
setiap aktivitas? 

     

11 
Apakah devisi TI memiliki pertemuan berkala untuk 
membahas dan menganalisis tren/perkembangan dari setiap 
aktivitas yang di lakukan oleh user? 

     

D Integrasi Internal      

12 Apakah ada pertemuan berkala antara devisi TI dengan staf 
TI yang memberikan layanan terhadap user? 

     

13 Apakah devisi TI dengan jelas memberikan laporan kepada 
pimpinan mengenai layanan yang di laksanakan? 

     

14 Apakah devisi TI memberikan respon secara tepat kepada 
user mengenai komplain mereka? 

     

E Produk/Output      

15 Apakah laporan dari setiap user SI dan TI dihasilkan secara 
teratur? 

     

16 Apakah laporan aktivitas SI dan TI dihasilkan secara 
teratur? 

     

17 Apakah profil pengguna dan aktivitas TI yang mereka      
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NO Pertanyaan Jawaban 
1 2 3 4 5 

laksanan telah di didefinisikan dan didokumentasi? 

18 
Apakah devisi TI memiliki mekanisme untuk memberikan 
layanan dan mengatur setiap aktivitas yang dilaksanakan 
oleh user? 

     

19 Apakah devisi TI memiliki mekanisme untuk 
mempertahankan layanan yang diberikan? 

     

F Pengontrolan Kualitas      

20 
Apakah ada standar dan kriteria khusus untuk 
memverifikasi output dari kegiatan SI dan TI telah 
diterapkan? 

     

21 Apakah staff  TI yang bertanggung jawab untuk kegiatan TI 
di MJTL telah terlatih? 

     

22 Apakah devisi TI menggunakan tools untuk membantu 
memverifikasi output dari SI dan TI yang ada? 

     

23 Apakah devisi TI menggunakan tools yang sesuai  
untuk mendukung kegiatan SI dan TI di MJTL? 

     

G Informasi Manajemen      

24 Apakah devisi  TI menetapkan dan mereview tujuan dari 
implementasi SI dan TI untuk mencapai target? 

     

25 Apakah devisi TI menyediakan rekapitulasi/ringkasan 
laporan dari layanan TI yang ada terhadap pimpinan? 

     

26 Apakah deivisi TI  memberikan informasi mengenai 
perubahan dan rencana pelayanan bagi para user? 

     

27 Apakah devisi TI  memberikan laporan kinerja dari setiap 
staf TI kepada pimpinan? 

     

28 
Apakah devisi TI mengelola informasi mengenai 
peningkatan pengetahuan pegawai tentang TI, peningkatan 
aktivitas kerja dan penerapan strategis? 

     

H Integrasi Eksternal      

29 Apakah  dengan peningkatan layanan untuk TI akan 
berdampak pada biaya layanan yang ada? 

     

39 Apakah ada pertukaran informasi antara layanan TI dengan 
devisi TI untuk memprioritaskan pelayanan? 

     

I Interface Pelanggan      

31 Apakah devisi TI mengecek SI dan TI yang di 
implementasi memenuhi kebutuhan pengguna? 

     

32 Apakah devisi TI memonitoring  user bahwa mereka 
senang dengan layanan yang diberikan? 

     

33 Apakah devisi TI memonitoring  tren dalam kepuasan 
penguna mengenai SI dan TI di MJTL? 

     

34 Apakah devisi TI memberikan informasi kepada penguna 
mengenai layanan perbaikan yang akan dilaksanakan? 
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NO Pertanyaan Jawaban 
1 2 3 4 5 

35 Apakah devisi TI memonitoring persepsi penguna 
mengenai nilai layanan yang diberikan kepada mereka? 

     

 Sub Domain Financial Management (FM)      
A Prasyarat-prasyarat      

1 Apakah ada beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yang 
ditetapkan dalam devisi TI? 

     

2 
Apakah pengelolaan keuangan dalam devisi TI telah 
ditugaskan untuk individu-individu tertentu atau setiap 
area fungsional? 

     

3 Apakah ada penetapan angaran untuk devisi TI dalam 
melakukan layanan? 

     

B Intensitas Manajemen      

4 Apakah ada tujuan dan manfaat manajemen keuangan 
untuk SI dan TI telah diimplementasikan dalam MJTL? 

     

5 Apakah kebijakan untuk mengelola keuangan telah 
ditentukan? 

     

6 Apakah devisi TI memiliki angaran untuk melakukan 
maintance untuk SI dan TI secara berkalah? 

     

7 Apakah devisi TI memiliki prosedur yang telah disepakati 
untuk mendokumentasi fasilitas TI yang ada? 

     

C Kemampuan Proses      

8 Apakah devisi TI memiliki tanggung jawab untuk 
mengelolah angaran yang telah ditetapkan? 

     

9 Apakah devisi TI memiliki prosedur yang jelas 
untuk pengadaan fasilitas TI  

     

10 Apakah ada laporan reguler selang waktu pengeluaran 
keuangan untuk devisi SI dan TI? 

     

11 Apakah devisi TI memiliki  mekanisme yang sesuai untuk 
menetapkan dan mengalokasikan biaya yang dikeluarkan? 

     

12 Apakah devisi TI memiliki procedur dan cara untuk 
memprediksi setiap unit layanan yang ada? 

     

13 Apakah ada proses yang ditetapkan untuk mengelola biaya 
layanan? 

     

14 Apakah devisi TI telah menentukan kebijakan untuk setiap 
layanan yang diberikan? 

     

15 Apakah devisi TI  memiliki prosedur perencanaan untuk 
cost recovery? 

     

16 Apakah devisi TI memiliki prosedur untuk menentukan 
biaya layanan? 

     

17 Apakah deivisi TI memiliki prosedur untuk pelaporan atas 
biaya SI dan TI? 

     

18 Apakah devisi TI memiliki prosedur/metode untuk      
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NO Pertanyaan Jawaban 
1 2 3 4 5 

meramalkan pengeluaran biaya terhadap investasi SI dan 
TI?  

D Integrasi Internal      

19 
Apakah manajemen keuangan memiliki tanggung 
jawab untuk melakukan indentifikasi dari pengeluaran 
terhadap layanan TI yang ada? 

     

20 Apakah penerapan biaya layanan (jika ada) diperhitungan 
berdasarkan kebijakan layanan? 

     

21 Apakah klasifikasi biaya dan pendaftaran dialokasikan 
sesuai dengan aturan yang telah didefinisikan? 

     

E Produk/ Output      

22 Apakah laporan mengenai pengeluaran dan pendapatan 
yang ada dihasilkan secara teratur? 

     

23 Apakah devisi TI  memberikan laporan keungan untuk 
penguna TI berdasarkan alokasi biaya yang ada? 

     

24 
Apakah devisi TI memberikan laporan kepada pimpinan 
mengenai pengeluaran biaya untuk layanan 
berdasarkan alokasinya? 

     

25 Apakah devisi TI menetapkan anggaran resmi untuk SI dan 
TI? 

     

F Pengontrolan Kualitas      

26 Apakah standar dan pengelolaan keuangan untuk kegiatan 
TI dilakukan secara berkala? 

     

27 Apakah personel yang bertanggung jawab untuk kegiatan 
pengelolaan keuangan telah terlatih? 

     

28 Apakah devisi TI menetapkan dan meninjau target atau 
tujuan yang baik untuk manajemen keuangan? 

     

29 Apakah devisi TI menetapkan dan meninjau target atau 
tujuan yang baik untuk manajemen keuangan? 

     

30 Apakah devisi TI mengunakan tools yang sesuai untuk 
mendukung proses manajemen keuangan? 

     

G Informasi Manajemen      

31 Apakah manajemen keuangan memberikan informasi 
mengenai perkiraan pengeluaran biaya untuk SI dan TI? 

     

32 

Apakah manajemen keuangan memberikan informasi 
mengenai biaya yang sebenarnya untuk menyediakan 
sumber daya dan layanan terhadap biaya yang 
direncanakan? 

     

33 Apakah manajemen keuangan memberikan informasi 
mengenai target  keuangan untuk maintanance SI dan TI? 

     

34 Apakah manajemen keuangan memberikan informasi      
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NO Pertanyaan Jawaban 
1 2 3 4 5 

mengenai perkiraan jumlah  biaya dan sumber daya yang 
akan diberikan selama setahun atau dalam anggaran 
berikutnya? 

35 
Apakah manajemen keuangan memberikan informasi 
tentang keuntungan yang akan di hasil dari layanan TI yang 
akan di berikan? 

     

36 
Apakah manajemen keuangan memberikan informasi 
mengenai kinerja pengelolaan biaya layanan terhadap target 
keuangan? 

     

37 
Apakah manajemen keuangan memberikan informasi 
mengenai target yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
terhadap layanan TI? 

     

38 Apakah manajemen keuangan menyediakan informasi 
mengenai rencana kuangan untuk devisi TI? 

     

H Integrasi Eksternal      

40 
Apakah devisi TI  mengadakan pertemuan rutin 
dengan pihak yang tertarik untuk membahas mengenai 
keuangan untuk layanan SI dan TI? 

     

41 
Apakah kebijakan harga layanan SI dan TI di tentukan 
melalui pengetahuan financial/keuangan dan kapasitas 
harga yang telah ditentukan? 

     

42 Apakah perdiksi harga setiap layanan ditentukan melalui 
kebijakan yang ada? 

     

43 Apakah manajemen keuangan memberikan informasi untuk 
merencanakan Cost Recovery? 

     

44 Apakah manajemen keuangan bertukar informasi dengan 
devisi TI untuk menentukan layanan terhadap SI dan IT? 

     

45 
Apakah manajemen keuangan bertukar informasi dengan 
devisi TI untuk mengelola biaya layanan (review tingkat 
layanan, harga yang dikenakan untuk sumber daya, dll.)? 

     

46 Apakah manajemen keuangan bertukar informasi dengan 
devisi TI mengenai pengadaan fasilitas SI dan TI? 

     

47 
Apakah manajemen keuangan bertukar informasi dengan 
devisi TI untuk memperkirakan biaya untuk pengembangan 
SI dan TI? 

     

48 
Apakah ada pertukaran informasi antara bagian keuangan 
dengan devisi TI dalam hal perencanaan budgjet untuk 
pengadaan fasilitas SI dan TI? 

     

49 
Apakah devisi keuangan  saling bertukar informasi dengan 
devisi TI untuk menentukan biaya terhadap layanan yang di 
berikan? 

     

I Interface Pelangan      
50 Apakah devisi TI memeriksa/memonitoring bahwa user      
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senang dengan layanan yang diberikan? 

51 
Apakah devisi keuangan mengecek pada devisi TI bahwa 
jika kegiatan yang dilakukan oleh manajemen keuangan 
cukup mendukung kebutuhan SI dan TI? 

     

52 Apakah devisi TI aktif dalam  memantau  kepuasan user 
mengenai layanan SI dan TI yang ada? 

     

53 
Apakah devisi TI melakukan survei terhadap kepuasan user 
mengenai layanan perbaikan sesuai dengan permintaan 
user? 

     

54 Apakah devisi TI memonitoring persepsi nilai penguna 
terhadap layanan yang diberikan? 

     

 Sub Domain Service Portfolio Management (SPM)      

A Prasyarat-prasyarat      

1 
Apakah ada metode khusus yang digunakan untuk  
memberikan informasi kepada user mengenai perubahan 
layanan yang di berikan? 

     

2 Apakah layanan yang diberikan kepada user telah disetujui 
bersama oleh pimpinan di kementrian MJTL? 

     

B Intensitas Manajemen      

3 Apakah tujuan dan manfaat dari  layanan TI telah 
disebarluaskan dalam MJTL? 

     

4 
Apakah devisi TI menyediakan kebijakan 
dan pedoman khusus mengenai layanan yang di berikan 
kepada user ? 

     

C Kemampuan Proses      

5 Apakah devisi TI memiliki tanggung jawab untuk 
menetapkan layanan  TI? 

     

6 Apakah devisi TI memiliki informasi dari layanan yang 
telah didefinisikan? 

     

7 Apakah layanan yang ada masih dilakukan secara berkalah 
(secara periodik)  

     

8 Apakah ada prosedur formal untuk mengevaluasi layanan 
SI dan TI sebelum diimplementasikan? 

     

D Integrasi Internal      

9 
Apakah ada pertemuan berkala untuk meninjau, 
mengkoordinasikan, mengevaluasi semua kegiatan SI dan 
TI yang telah diimplementasikan? 

     

10 Apakah ada mekanisme untuk memastikan kelengkapan 
dari semua layanan terhadap SI dan TI? 

     

E Produk/Output      
11 Apakah laporan  terhadap layanan  SI dan TI diproduksi      
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NO Pertanyaan Jawaban 
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secara teratur? 

12 Apakah laporan mengenai layanan  SI dan TI dihasilkan 
dan dilaporkan secara teratur? 

     

F Kualitas Kontrol      

13 Apakah standar dan kualitas untuk layanan TI dibuat secara 
eksplisit dan legal? 

     

14 Apakah ada aturan khusus untuk mengecek hasil output dari 
kegiatan TI yang telah diimplementasikan? 

     

15 Apakah staff yang bertangung jawab untuk melaksanakan 
layanan terhadap kegiatan SI dan TI  telah terlatih? 

     

16 Apakah  staff yang melakukan layanan menggunakan 
standar yang kualitas? 

     

17 
Apakah devisi TI  menggunakan tools atau metode 
khusus untuk memverifikasi output dari kegiatan SI dan TI 
yang ada? 

     

G Informasi Manajemen      

18 Apakah devisi TI mengatur dan mereview layanan yang ada 
untuk mencapai target? 

     

19 Apakah devisi TI  menyediakan rekapitulasi/ringkasan 
laporan layanan? 

     

20 
Apakah devisi TI  memberikan informasi sebelum 
melakukan perubahan terhadap SI dan TI yang telah 
diimplementasikan? 

     

21 Apakah devisi TI memberikan laporan kinerja layanan TI 
terhadap kepada pimpinan di MJTL? 

     

H Integrasi External      

22 Apakah devisi TI melakukan pertemuan rutin dengan pihak 
yang menyedian layanan terhadap fasilitas SI dan TI? 

     

23 
Apakah pihak yang menyediakan fasilitas SI dan TI 
menginformasikan  tentang setiap perubahan yang akan di 
lakukan? 

     

24 Apakah devisi TI bertukar informasi dengan bagian layanan 
mengenai perubahan yang akan di lakukan ? 

     

I Interface Pelangan      

25 
Apakah devisi TI melakukan pengegecekan terhadap user  
jika layanan yang diberikan dapat mendukung pekerjaan 
mereka ? 

     

26 Apakah devisi TI  melakukan pengecekan terhadap user 
bahwa mereka senang dengan layanan yang diberikan? 

     

27 Apakah devisi TI aktif dalam memantau kepuasan user 
mengenai tren SI dan TI yang telah di terapkan? 

     

28 Apakah devisi TI memberikan informasi terhadap user      
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mengenai layanan perbaikannya? 
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Lampiran D. Hasil Rata-Rata Kuesioner Domain Service 
Strategy ITIL Versi 3 

D.1. Hasil Rata-Rata Pernyataan Kuesioner Sub Domain  

Service Porfolio  Management (SPM) 

Hasil rata-rata dari pernyataan berikut merupakan penjumlahan 

dari semua nilai responden dibagi dengan banyaknya responden 

yaitu 18 sehingga mendapatkan hasil untuk domain Service 

Strategy (SS) dan sub domain Service Portfolio Management 

(SPM) dimana hasil tersebut dapat dilihat pada Table 4.10. 
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(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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D.2. Hasil Rata-Rata Pernyataan Kuesioner Sub Domain  
Demand Management (DM) 
Hasil rata-rata dari pernyataan berikut merupakan penjumlahan 

dari semua nilai responden dibagi dengan banyaknya responden 

yaitu 18 sehingga mendapatkan hasil untuk domain Service 

Strategy (SS) dan sub domain Demand Management (DM)  dimana 

hasil tersebut dapat dilihat pada Table 4.11. 
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(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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D.3. Hasil Rata-Rata Pernyataan Kuesioner Sub Domain 
Financial Management (DM) 

Hasil rata-rata dari pernyataan berikut merupakan penjumlahan 

dari semua nilai responden dibagi dengan banyaknya responden 

yaitu 18 sehingga mendapatkan hasil untuk domain Service 

Strategy (SS) dan sub domain Financial Management (FM)  

dimana hasil tersebut dapat dilihat pada Table 4.12. 

 

 



 
 

 

120 
 

 



 
 

 

121 
 

 

(Sumber: Data Primer Yang Diolah Peneliti, 2012) 
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Lampiran E. Gambaran Umum Organisasi DNTI Kementrian MJTL 

 

 

 

 

 

 

        Pegawai Permanen Kementrian MJTL 

        Pegawai Kontrak Nasional dari UNDP 

        Pegawai Kontrak  Internasional dari UNDP 

        Pegawai Kontrak  Nasional dari MJTL 

Manager of Information 
Technology 

Secretary of  
Administration 

Coordenator of TI 
UNDP 

Secretary of 
Administration Level D 

Specialist of TI 
UNDP 

Departemento de Sistemas e 
Conectividades 

 
Chefe de Departemento  

(Nivel C) 

Departemento de Redes e 
Conectividades 

 
Chefe de Departemento  

(Nivel C) 

Técnico de  
Sistemas e 
Servidores  
(Nivel C) 

Técnico de 
Sistemas e 
Servidores  
(Nivel C) 

Técnico de 
Sistemas e 
Servidores 
 (Nivel C) 

Técnico de 
Sistemas e 
Servidores  
(Nivel C) 

Técnico de 
Sistemas e 
Servidores  
(Nivel C) 

Técnico de 
Redes e 

conectividade 
(Nivel D) 

Técnico de 
Redes e 

conectividade 
(Nivel D) 

Técnico de 
Redes e 

conectividade 
(Nivel D) 

Técnico de 
Redes e 

conectividade 
(Nivel D) 

Técnico de Suporte 
TI (Nivel D) 

 
(DEFENSORIA 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 

Departemento de Suporte 
e Formação 

 
Chefe de Departemento  

(Nivel C) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

(CFJ) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

(DNAJL) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

(DNTP) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

(DNAF) 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 
 

(DNDHC) 

Técnico de Suporte 
TI 

Técnico de Suporte 
TI 

Técnico de Suporte 
TI 

Técnico de Suporte 
TI 

Técnico de Suporte 
TI 

Técnico de Suporte 
TI 

Técnico de Suporte 
TI 

(Nivel D) 


