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1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya perkembangan
infrastruktur informasi teknologi telah mengubah cara dan pola pikir serta aktivitas
organisasi, industri, bahkan pemerintahan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan
organisasi akan keberadaan teknologi informasi untuk dapat mencapai tujuan strategis
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dan proses bisnis organisasi menjadi salah satu faktor pendorong pentingnya teknologi
informasi. Ketergantungan ini menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan layanan
teknologi informasi berkualitas tinggi yang dapat mengikuti kebutuhan organisasi
serta user. Sistem baru atau modifikasi sistem yang dilakukan berpengaruh terhadap
suatu pelayanan pelanggan. Sistem yang belum dikenal ini yang dikhawatirkan dapat
menghambat kerja para user/pegawai untuk melayani pelanggan. Perubahan atas
sistem baru atau modifikasi dinilai dapat mempengaruhi manajemen di dalamnya.
Hal ini dikarenakan layanan TI tidak hanya melibatkan teknologi saja, melainkan
melibatkan proses-proses yang ada di dalamnya serta user atau pengguna [1].

Sebagai perusahaan dalam bidang telekomunikasi, PT. Telekomunikasi
Indonesia (PT. Telkom, Tbk), teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting.
Begitu pula dengan perkembangan sistem pelayanan terhadap keluhan maupun info
produk yang telah dipusatkan pada suatu sistem tertentu yang akan mencatat dan
menanggapi keluhan dari pelanggan. Meskipun  memiliki beberapa sarana untuk
menampung semua keluhan pelanggan di Indonesia, namun dalam kenyataannya
masih banyak keluhan pelanggan yang belum dapat terselesaikan dengan baik yang
perlu diperhatikan. Teknologi informasi memiliki hubungan dengan pelanggan/
konsumen pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pengadaan terhadap layanan
TI tidak hanya fokus terhadap teknologi saja, melainkan juga harus memperhatikan
kualitas layanan dan hubungan dengan konsumen [2].

ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu
rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta
operasi teknologi informasi (TI) [3]. ITIL versi 3. memiliki lima domain, yaitu Service
Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation serta Continual
Service Improvement. Setiap domain, di dalamnya masih memiliki sub-sub domain,
seperti service transition yang memiliki sub domain Transition Planning and
Support, Change Management, Service Asset and Configuration Management,
Release and Deployment Management, Service Validation and Testing,
Evaluation, serta Service Knowladge Management. Framework ITIL dipilih
karena ITIL membantu organisasi untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan
dengan cara memaksimalkan proses layanan informasi dan meningkatkan kualitas
layanan teknologi informasi. Seperti halnya ITIL membantu departemen-departemen
dalam meningkatkan kualitas layanan, termasuk di dalamnya peningkatan atas
penyerahan proyek dan waktu pemanfaatan sumber daya, pengurangan terhadap
pengulangan kerja (rework), dan memastikan layanan atau service sesuai dengan
bisnis core, konsumen dan permintaan end user [4].  Selain itu, ITIL dapat lebih
selaras dengan merelasikan bersama standar lain seperti ISO 27000 untuk
mewujudkan praktik ITSM atau COBIT untuk mendukung tata kelola teknologi
informasi [5].

Sistem informasi pada Plasa Telkom (Costumer Service Area) dalam
perkembangannya bertujuan dapat mempermudah pengolahan data maupun dalam
hal melayani konsumen dari SISKA menjadi I-SISKA, yaitu sistem yang dirancang
untuk dapat mengintegrasikan data pelanggan, history data layanan, dan yang
sebelumnya terdistibrusi pada setiap wilayah menjadi tersentralisasi. Pada saat
pergantian sistem terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sistem baru
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dapat di-release dan dioperasikan sesuai dengan harapan. Perusahaan telah memiliki
tata kelola perencanaan pergantian sistem baru, dimulai dari surat edaran sampai
penyusunan rencana aktivitas (activity plan). Penelitian tentang analisis terhadap
layanan teknologi informasi pada CSA Telkom Salatiga dengan menggunakan
framework ITIL domain service transition. Hal ini untuk mengetahui peran serta
kualitas layanan teknologi informasi pada sistem informasi pelayanan pelanggan (I-
SISKA) yang ada pada CSA Salatiga jika dilihat dari service transition ITIL V.3
yaitu pada saat perencanaan implementasi I-SISKA dari sistem sebelumnya yaitu
SISKA.

2. Kajian Pustaka

Dalam penelitian oleh Peterson tahun 2001 dijelaskan bahwa tata kelola TI
memiliki peran terhadap pengambilan keputusan atau decision making oleh
perusahaan, menunjukkan tanggung jawab masing-masing orang dalam organisasi
serta merupakan aturan atau prosedur dalam membuat dan memonitor keputusan
atas tujuan stragetis TI [6]. Dalam pengertiannya tata kelola teknologi informasi
adalah pertanggungjawaban dewan direksi dan manajemen eksekutif. Tata kelola
TI merupakan bagian yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi
kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi yang menjamin bahwa organisasi
teknologi informasi mengandung dan mendukung strategi serta tujuan bisnis [7].
Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap layanan TI tidak hanya fokus terhadap
teknologi, melainkan dengan manajemen (organisasi) yang ada di dalamnya. Pada
penelitian yang berjudul Orchestration of service design and serice transition [8]
dijelaskan bahwa service design maupun service transation merupakan proses
penting, dikarenakan masing-masing layanan tidak hanya berperan dalam teknik
saja melainkan juga support terhadap operasional.

ITIL adalah best practice dari Service Management IT dan menjadi pilihan
terpopuler saat ini sebagai framework analyst business seorang/sebuah client untuk
defining roadmap bisnis dan infrastruktur IT yang konsisten dan komprehensif,
agar bisnis perusahaan (business plan/strategy) sejalan dengan TI dan infrastruktur,
kedepan diharapkan dapat mencapai kualitas dukungan layanan TI yang terkelola
[9]. ITIL juga  merupakan kumpulan dokumen berisikan best practices dan
merupakan kerangka kerja dalam area IT Service Management. ITIL menjelaskan
cara menyediakan layanan TI yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
maupun kebutuhan bisnis [10]. ITIL dibangun dalam lima komponen utama, yaitu:
1. Service Strategy, memberikan panduan implementasi ITSM pada bagaimana

memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi
(memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan TI), tapi juga sebagai
sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-
prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang
beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Lifecycle.

2. Service Design, memberi panduan kepada organisasi TI secara sistematis dan
best practice mendesain serta membangun layanan TI maupun implementasi
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ITSM itu sendiri. Service Design berisi prinsip-prinsip dan metode desain untuk
mengkonversi tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio/koleksi
layanan TI serta aset-aset layanan, seperti server, storage dan sebagainya. Ruang
lingkup Service Design tidak hanya untuk mendesain layanan TI baru, namun
juga proses-proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinyuitas
layanan maupun kinerja dari layanan.

3. Service Transition, menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat
mengembangkan 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 secara efektif direalisasikan dalam Service Operation.

4. Service Operation, 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 dijanjikan 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.

5. Continual Service Improvement, berisi panduan penting dalam menyusun serta
memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi dan pengoperasiannya.
CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas.

Gambar 1 Service Lifecycle [11]

Peran  service transition adalah untuk memberikan layanan yang diperlukan
oleh bisnis ke dalam penggunaan operasional. Service Transition melakukan hal ini
dengan menerima paket rancangan dari tahap service design dan merubahnya
menjadi sistem operasional yang dibutuhkan. Jika kondisi bisnis, asumsi atau
kebutuhan bisnis berubah setelah perancangan, maka modifikasi mungkin diperlukan
dalam tahap service transition untuk menghasilkan layanan yang dibutuhkan. Service
transition yang terkait di dalamnya adalah adanya manajemen dan koordinasi dari
proses, sistem, dan fungsi yang diperlukan dalam pengujian, pembangunan sistem
dan rilis sistem ke dalam produksi [12]. Kerja sama dalam tim manajemen untuk
melakukan masa “percobaan” sebelum sistem rilis dan digunakan dalam kegiatan
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operasi sehari-hari dirasa penting agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat
diminimalisir dan adaptasi terhadap sistem baru/berubah mendapat respon yang baik.
Service Transition berfokus untuk mengimplementasikan semua aspek dari layanan,
bukan hanya aplikasinya dan bagaimana cara digunakan pada kondisi normal. Tahap
ini harus menjamin bahwa layanan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak biasa
dan ekstrim, dan bantuan tersedia ketika terjadi kesalahan. Dalam service transition
terdapat proses-proses di dalamnya, yaitu sebagai berikut :
a. Transition Planning and Support. Pada dasarnya tujuan proses ini adalah

merencanakan dan mengoordinasikan sumber daya untuk memastikan bahwa
persyaratan dalam service  srategy telah dikodekan dalam service design secara
efektif dan direalisasikan dalam service operation. Selain itu juga untuk
mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan resiko kegagalan dan ganguan
diseluruh kegiatan transisi. Transition Planning and Support secara signifikan
dapat meningkatkan kemampuan penyediaan layanan untuk menangani volume
yang tinggi atas perubahan dan rilis berdasarkan basis pelanggan.  

b. Change Management, memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi,
terotorisasi, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan
dan di- review secara terkendali. Tujuan dari proses Change Management
adalah untuk memastikan bahwa metode standar yang digunakan efisien dan
cepat dalam penanganan semua perubahan, semua perubahan dicatat dalam
sistem manajemen konfigurasi dan resiko bisnis secara keseluruhan dapat
dioptimalkan.

c. Service Asset and Configuration Management. SCAM mendukung bisnis
dengan menyediakan informasi akurat dan kontrol seluruh aset serta hubungan
yang membentuk suatu infrastruktur organisasi. Tujuan dari SCAM sendiri adalah
untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan menghitung aset pada layanan dan item
konfigurasi (CI), melindungi dan menjamin itegritas pada siklus hidup layanan.

d. Release and Deployment Management. Tujuan dari proses ini adalah untuk
merakit dan menempatkan semua aspek layanan baru atau yang berubah dalam
produksi dan menetapkan pengguna efektif suatu layanan. Pada proses ini
mencakup keseluruhan perakitan implementasi layanan baru atau berubah untuk
penggunaan operasional, dari rilis perencanaan hingga mendukung kehidupan
awal.

e. Service Validation and Testing. Pengujian dinyatakan berhasil bergantung pada
pemahaman layanan holistik, yaitu bagaimana layanan akan digunakan dan cara
layanan tersebut dibangun. Semua layanan baik swadaya maupun hasil pembelian
perlu diuji secara tepat, memberikan validasi atas kebutuhan bisnis dan dapat
dipenuhi dalam berbagai macam situasi yang diharapkan ke tingkat resiko bisnis
yang sudah disepakati. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memberikan
bukti obyektif bahwa layanan baru/berubah mendukung kebutuhan bisnis.

f. Evaluation. Proses ini memastikan bahwa layanan ini akan sangat berguna untuk
bisnis dan memastikan bahwa layanan akan berlanjut dan harus relevan dengan
menetapkan matrik yang tepat dan teknik pengukuran. Proses ini juga
mempertimbangkan masukan untuk service transition untuk mengatasi relevansi
dari desain layanan, pendekatan transisi itu sendiri dan kesesuaian dari layanan
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baru/berubah untuk lingkungan operasional dan bisnis yang sebenarnya ditemui
dan diharapkan.

Service Knowledge Management bertujuan untuk memastikan bahwa orang
yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar, pada saat yang tepat untuk
menyampaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Hal ini
memberikan layanan lebih efisien dengan peningkatan kualitas, kejelasan dan
kesamaan pemahaman atas nilai yang diberikan oleh layanan, dan informasi  relevan
yang selalu tersedia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang merupakan proses
induktif untuk mendapat hasil dari proses pengamatan terhadap objek penelitian
(khusus), yang diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan (umum) [13].
Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik dan hasil yang didapat tidak bisa
digeneralisasikan untuk organisasi lain yang sejenis. Analisis data dilakukan secara
kualitatif, aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung
terus-menerus pada setiap tahapan analisis hingga tuntas [14]. Penelitian ini
berdasarkan mutu objek yang diteliti, bukan berdasarkan jumlah kajian. Dalam
penelitian ini, dipilih beberapa orang yang berhubungan langsung dengan konversi
sistem SISKA ke I-SISKA, yaitu kepala bagian costumer care/handling dan staf
serta staf Information System yang berperan langsung dalam konversi sistem yang
dilakukan di Costumer Service Area Telkom Salatiga. Selaku Head Costumer
Handling ditunjuk Bapak Rohadianto, asisten Costumer Handling oleh Bapak
Taufik Agus dan Ibu Budi selaku tim integrasi dan aplikasi satelit dari Information
System Semarang adalah Ibu Yani Maria Cristie.

Gambar 2 Tahap-Tahap Penelitian
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a). Pada tahap pendahuluan, penelitian akan dimulai dengan proses analisa kebutuhan
dan mempersiapkan penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memehani kondisi
dari objek yang akan diteliti, materi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan
penelitian dan apa saja yang perlu disiapkan termasuk surat-surat yang diperlukan
untuk melakukan penelitian terhadap objek. Dalam tahapan ini pula diadakannya
perencanaan penelitian, termasuk mempersiapkan literatur-litertur yang
dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

b). Dalam tahap studi pustaka, peneliti perlu untuk mengumpulkan dan mempelajari
literatur-literatur yang berhubungan dengan ITIL V3 dan service transition agar
dapat lebih memahami materi-materi apa saja yang terkait dan digunakan untuk
menyelesaikan penelitian ini.

c) Pada tahap proses pengumpulan data (tahap penelitian), peneliti menggunakan
beberapa metode penelitian, yaitu wawancara yang akan dilakukan pada staf
pekerja, observasi langsung dimana melihat sendiri kenyataan yang berlangsung
di lapangan (objek penelitian) serta membandingkannya dengan hasil wawancara
dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari objek penelitian.
Data mengenai objek penelitian didapat baik secara langsung dari sumber yang
bersangkutan (data primer) maupun dengan cara tidak langsung (data sekunder).
Data primer didapatkan langsung melalui wawancara dengan pihak yang
bersangkutan. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai dokumentasi resmi
misalnya visi dan misi, struktur organisasi, peratuan perundangan yang terkait,
dan lain-lain.

d) Dalam proses selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan analisis data. Analisis
data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan.
Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai
dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, selanjutnya aktivitas
penyajian data dan menyimpulkan data serta membandingkannya dengan proses-
proses yang ada dalam service transition sesuai dengan panduan yang dimiliki
oleh peneliti. Pada proses ini, verifikasi data dilakukan secara terus menerus
sepanjang proses penelitian karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

e) Proses membuat dan menyusun temuan dan rekomendasi, pada tahap ini peneliti
membuat dan menyusun temuan serta rekomendasi berdasarkan hasil pengolahan
dan analisis data pada proses sebelumnya. Temuan dan rekomendasi disusun
berdasarkan standar ITIL V.3.

4. Hasil dan Pembahasan

Transition Planning and Support
CSA Salatiga menyebutkan bahwa perusahaan telah memiliki definisi yang

jelas tentang tujuan implementasi sistem yang disusun dan telah didokumentasikan
secara rapi dan sistematis. Terdapat pula definisi yang jelas tentang batasan-batasan
implementasi sistem yang disusun dan didokumentasikan. Hal ini juga diperkuat
dengan hasil wawancara kepada Ibu Budi pada costumer handling, “ Jelas ada
perencanaan untuk pengimplementasian sistem di sini (CSA Salatiga), kalau
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perencanaan itu tidak ada bagaimana sistem baru dapat diterapkan di sini.” Sama
hal nya seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Budi, pihak IS yang diwakili oleh Ibu
Yani juga mengatakan bahwa perencanaan terhadap pengimplementasian suatu sistem
baik baru ataupun yang dimodifikasi selalu dilakukan agar sistem sesuai dan agar
dapat mengendalikan masalah yang mungkin terjadi. “Waktu akan ada
pengimplementasian sistem baru seperti pergantian dari SISKA ke I-SISKA kita
(IS Semarang) diberi perintah untuk menangani proyek tersebut. Berdasarkan
perintah itu lah kami mulai merencanakan apa dan kapan akan mulai melakukan
implementasi I-SISKA, semuanya ada dalam activity plan yang kita susun”.

Pernyataan di atas didukung dengan adanya dokumen  surat keputusan yang
dikeluarkan  oleh Chief Operation Officer PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Mengenai pembentukan satuan tugas (SATGAS) “Champion Team Roll Out I-
SISKA” di wilayah IV, V, VI, dan VII yang menjadi acuan perusahaan untuk
melakukan pergantian sistem dari SISKA ke I-SISKA. Dokumen ini berisikan
keputusan mengenai alasan dan tujuan penggantian sistem, penunjukan terhadap
orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya serta job description masing-
masing petugas. Perencanaan terhadap implementasi sistem kemudian akan
dirumuskan pada activy plan di wilayah regional.

Di dalam  dokumen activity plan  terdapat aktifitas-aktifitas seperti batas
waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab atas aktifitas yang dilakukan pada
waktu implementasi I-SISKA. Aktifitas-aktifitas tersebut yaitu, Sharing &
Brainstorming I-SISKA untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang I-
SISKA, pelaksanaan Training of Trainer (ToT) , penyiapan Project Support yang
dimaksudkan untuk menyiapkan posko, transportasi, konsumsi, dan dokumentasi,
Network Testing yang dimaksudkan untuk melakukan pengetesan terhadap akses
I-SISKA, mengundang DIVA, DCS, UBC Regional untuk penyusunan Tim Satgas
Implementasi I-SISKA wilayah regional, Training modul teknikal, komersial, billing,
penyiapan data Cleansing, penyiapan mapping parameter, penyiapan User
Access, penyiapan Helpdesk, penyiapan Terminal User, penyiapan aplikasi satelit
(derivatif) I-SISKA, pelaksanaan paralel Run Billing, pelaksanaan Field Trial,
pelaksanaan migrasi data, serta pengawalan paska Go Live I-SISKA. Aktifitas-
aktifitas tersebut masih memiliki sub aktifitas yang lebih detail untuk pelaksanaan
implementasi sistem I-SISKA.

Dukungan manajemen terhadap implementasi I-SISKA, ditetapkan dalam
project support yang telah tercantum dalam activity plan dengan agenda
menyiapkan ruang posko, line telepon untuk ruang posko, menyiapkan transportasi,
konsumsi, serta dokumentasi yang meliputi absensi, foto kegiatan, berita acara dan
lain-lain. Selain beberapa hal tersebut, salah satu dunungan yang diberikan untuk
mendukung jalannya kegiatan implementasi I-SISKA adalah penyusunan dan
pembagian modul I-SISKA. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Budi
yang mengatakan bahwa “Ada modul yang kita dapat agar lebih tahu langkah-langkah
penggunaan I-SISKA waktu diadakan training tentang I-SISKA itu.”

Dalam service transition, adanya proses-proses di atas membuktikan adanya
proses Request for Change (RFC) yang merupakan adanya rincian perubahan
sistem yang diusulkan serta dicatat baik secara tertulis maupun elektronik. Selain itu



39

juga dinilai telah melakukan aktifitas perencanaan dan peng-koordinasian, serta
dukungan yang diberikan oleh manajemen seperti yang dicantumkan dalam panduan
ITIL. Baik perencanaan dan peng-koordanisian serta dukungan oleh manajemen
dapat dilihat dari adanya bukti dokumen  surat keputusan yang dikeluarkan  oleh
Chief Operation Officer PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. serta activity plan
yang disusun. Namun, dalam dokumen belum terdapat atau tercantumnya kriteria-
kriteria sistem baru ini yang nantinya didefinisikan dalam Service Acceptance Criteria
(SAC) dan didokumentasikan dalam Service Design Package (SDP). SAC
memberikan penjelasan mengenai kriteria dari sistem baru atau modifikasi yang
dilakukan oleh perusahaan yang kemudian baik SAC maupun RFC akan
didokumentasikan dalam sebuah dokumentasi yang disebut SDP. Sehingga SDP
sendiri berisikan proses, waktu pelaksanaan, serta informasi-informasi lainnya. SDP
juga disusun untuk setiap layanan TI baru, perubahan besar (Major Change) atau
IT Service Retirement. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menambahkan
baik SAC maupun SDP dalam dokumen proyek mengingat kesiapan terhadap
perencanaan nantinya akan dibutuhkan pada proses-proses di dalamnya.

Change Management
Dalam proses pergantian dari SISKA ke I-SISKA, perusahaan berusaha

untuk memikirkan semua kendala dan masalah yang mungkin terjadi pada saat proses
pengimplementasian I-SISKA nantinya. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan
membentuk sebuah tim yang memiliki tanggung jawab atas perubahan manajemen
yang terjadi akan nantinya. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yani bahwa “Kita
sudah memiliki tim untuk menangani masalah tersebut, itu pun telah dipikirkan oleh
pusat. Semua sudah ada dalam dokumen yang disertakan oleh pihak pusat, tim itu
siapa saja dan apa tugasnya. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang dudah
diperintahkan pusat.”

Pernyataan di atas dapat juga dilihat berdasarkan dokumen pembentukan
satuan tugas (SATGAS) “Champion Team Roll Out I-SISKA” di wilayah IV, V,
VI, dan VII yang dikeluarkan oleh Chief Operation Officer PT. Telekomunikasi
Indonesia, Tbk. dapat dilihat bahwa perusahaan telah menyiapkan tim tersendiri
untuk menangani perubahan manajemen yang terjadi, tim dibagi tim infrastruktur &
user management support serta tim twinning team & helpdesk support yang
memiliki tugasnya masing-masing. Tim infrastruktur & user management support
memiliki tugas diantaranya bertugas dalam hal penyediaan user akses dalam sistem
I-SISKA, melakukan inventaris user akses matrix I-SISKA, dan bertanggung jawab
menyediakan kebutuhan infrastruktur  unyuk pelaksanaan trainning, sedangkan
tim twinning team & helpdesk support lebih memiliki fungsi sebagai support solver
atau memberikan solusi dari masalah yang masuk dan melakukan monitoring
terhadap keluhan yang masuk. Selain itu, detail mengenai perubahan saat akan
dilaksanakannya implementasi sistem dirumuskan dalam actviity plan.

Activity plan memberikan detail terhadap aktifitas-akifitas yang akan
dilakukan, misalnya untuk penyiapan user akses, aktifitas-aktiftas yang harus
dilakukan yaitu standarisasi penamaan user, mapping posisi jabatan user ke profil
I-SISKA, identifikasi ketidaksesuaian job user dengan profil I-SISKA, upload
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data user, serta pembuatan user account/password untuk user I-SISKA.
Jika disesuaikan atau dilihat pada service tansition ITIL V.3, perusahaan

telah memenuhi adanya perumusan Request for Change (RFC), yaitu rincian
mengenai semua perubahan yang terjadi di dalamnya, selain itu perusahaan juga
telah memperhatikan Project Service Outage (PSO) yang dimaksudkan sebagai
sebuah rincian target dan ketersediaan layanan karena perubahan yang dilakukan,
direncanakan termasuk perencanaan pemeliharahan. Namun, perusahaan dinilai masih
kurang perhatiannya dalam hal tindakan darurat atau emergency change yang perlu
dilakukan jika terjadi kecelakaan atau kesalahan besar dalam proses pergantian
sistem. Hal ini meliputi prosedur yang yang dilakukan untuk menangani keadaan
darurat tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk merumuskan prosedur
yang dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat (emergency change) segera
mungkin dapat ditangani dan tidak mengganggu proses-proses selanjutnya. Perlu
juga untuk membentuk tim yang bertugas untuk memberikan masukan atau saran
dalm pengambilan keputusan pada keadaan darurat tersebut (emergency change
advisory board). Selain itu, pihak CSA juga menyatakan bahwa pemeliharaan
terhadap sistem rutin dilakukan oleh pihak IS guna mendukung kegiatan operasional.
Hal ini dikatan oleh Bapak Agus pada costumer handling bahwa “Kalau masalah
pemeliharaan sistem, biasanya dari pihak IS rutin melakukan, setiap satu sampai
tiga bulan itu pasti ada yang datang ke sini buat ngecek.”

Pemeliharaan terhadap sistem yang pada awalnya dicantumkan dalam
perencanaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional, hal ini pun dilakukan
secara rutin. Hal ini juga dapat dilihat dari activity plan poin pengawalan paska go
live sistem mengenai mekanisme problem solving, pengawalan performansi layanan
I-SISKA, dan antisipasi adanya change request aplikasi.

Service Asset and Configuration Management Transition Service
Baik pihak CSA maupun IS menyebutkan bahwa adanya pemeliharaan

terhadap aset TI oleh perusahaan. Aset baik komputer maupun jaringan dikontrol
agar sistem dapat berlangsung dengan baik terutama saat digunakan untuk melayani
keluhan atau pelaksanaan pembayaraan para pelanggan. Seperti yang dikemukan
oleh Ibu Budi bahwa “Tentu rutin dilakukan karena pekerjaan telah link satu sama
lain jadinya maintenance itu rutin dilakukan.” Hal ini menjelasakan bahwa adanya
kontrol terhadap keberadaan TI perusahaan setelah implementasi, hal ini dikarena
setiap kegiatan operasional perusahaan termasuk kegiatan pelayanan terhadap
pelanggan telah dikendalikan oleh TI, sehingga TI sangat penting keberadaannya.
Kontrol atau maintenace dilakukan agar dapat menghindari dan mengendalikan
resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Pihak IS sendiri yang diwakili oleh
Ibu Yani mengatakan bahwa “Sebelum sistem diimplementasikan, ya termasuk
jaringan, basisdata, infrastukur sudah diatur sedemikian rupa, setiap hal ya seperti
masalah infrastruktur itu sudah ada yang menangani sendiri. Sudah ada bagiannya
masing-masing yang bertanggung jawab.”

Dalam dokumen pembentukan satuan tugas (SATGAS) “Champion Team
Roll Out I-SISKA” di wilayah IV, V, VI, dan VII, hal ini menjadi tanggung jawab
tim infrastruktur & user management support, yaitu  meyiapkan fungsi support
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pre implementasi maupun paska implementasi berkaitan dengan kebutuhan
infrastruktur di end user. Item configuration (CI) mengacu pada support terhadap
layanan TI, hal ini termasuk manusia/user di dalamnya. Dalam hal ini adalah adanya
sinkronisasi atau ketepatan terhadap komponen TI yang ada dengan kebutuhan
untuk operasional (sistem).

IS telah memperhatikan konfigurasi baik software maupun hardware yang
digunakan untuk menunjang proses operasional perusahaan. Maintenance rutin yang
dilakukan setip satu sampai tiga bulan sekali diharapkan telah dapat mengurangi dan
meminimalisir kemungkinan-kemungkin terhadap gangguan yang pernah/akan terjadi.
Namun, pihak CSA mengatakan bahwa masih terjadi gangguan koneksivitas terhadap
sistem pada saat minggu-minggu sibuk yaitu memasuki akhir bulan, akibatnya sistem
terkadang mengalami “hang” atau kerusakan sementara. Walau dinilai belum terlalu
menjadi permasalahan yang berarti, jika terus berlanjut ditakutkan akan dapat
mengganggu rutinitas pekerjaan operasional sehari-hari. Dalam dokumen
pembentukan satuan tugas (SATGAS) “Champion Team Roll Out I-SISKA” di
wilayah IV, V, VI, dan VII, hal ini menjadi tanggung jawab tim infrastruktur & user
management support, yaitu  meyiapkan fungsi support pre implementasi maupun
paska implementasi berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur di end user.

Release and Deployment Management
Adanya penjadwalan sebelum rilisnya sebuah sistem akan diikuti dengan

pengadaan pelatihan terhadap staf/karyawan yang bersangktan, hal ini dikemukakan
oleh pihak IS dan dapat dilihat dari adanya dokumen  pembentukan satuan tugas
yang dibentuk oleh pusat dan kemudian ditindaklanjuti oleh wilayah regional yang
dan kemudian akan menyusun perencanaan dalam bentuk activity plan seperti yang
sudah dijelaskan pada poin transition planning and support. Seperti yang dikatan
oleh Ibu Yani bahwa “Ya proses rilisnya sistem itu kan ada dalam activity plan yang
udah kita susun, waktu dan proses apa yang akan kita lakukan sudah tertera di
sana.” Pernyataan di atas diperkuat dengan tim deployment yang telah disusun dengan
tugas bertanggung jawab untuk membantu dalam pembuatan perencanaan untuk
fungsi organizing pelaksanaan implementasi dan bertanggung jawab melakukan fungsi
koordinasi secara langsung untuk proses deployment dengan unit terkait. Sedangkan
oleh pihak CSA Salatiga hal ini biasanya dikenal dengan masa pengenalan sistem
dilakukan sebelum sistem dioperasikan di divisi, hal ini dilakukan demi kelancaran
pengoperasionalan sistem. Berdasarkan hasil kuestioner yang telah diberikan kepada
karyawan CSA Salatiga, pelatihan diberikan setiap ada sistem baru yang masuk.
Dalam activity plan, pelatihan terdapat pada poin training modul teknikal, komersil,
dan billing, pembagian terhadap modul dilakukan sesuai dengan fungsi yang dimiliki
oleh sistem yaitu fungsi teknikal (network), komersial (layanan terhadap kostumer/
client), dan billing.

Sebuah sistem baru akan diterbitkan dan dioperasikan pada divisi yang
bersangkutan, penempatan terhadap kebutuhan akan sistem itu sendiri telah dirancang
sedemikian rupa agar dapat membantu operasional sehari-hari. Contohnya saja,
perangkat lunak I-SISKA yang dinilai telah dapat membantu dan meringankan
kegiatan operasional sehari-hari untuk plasa Telkom seperti dalam hal pelaporan
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dan pembayaran billing pelanggan yang kini dapat dilakukan di ternimal manapun.
Dalam ITIL service transation hal ini termasuk dalam adanya realese

package yang pada dasarnya berisi release planning, yaitu rincian mengenai
perencanaan release-nya sebuah sistem, dalam hal ini perusahaan mengeluarkan
surat keputusan dan adanya activity plan, distribution and installation, yaitu
mengenai pendistribuasian sistem tersebut dan penginstalasian, dalam hal ini adalah
sistem I-SISKA. Selain hal itu, jika disesuaikan dengan aktifitas dalam service
transition, perusahaan telah melakukan.

Service Validation and Testing
Sebelum sebuah sistem baru atau yang diubah siap untuk diimplementasikan

untuk kegiatan operasional perusahaan, sistem akan divalidasi terlebih dahulu agar
sistem baru/berubah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
Validasi dianggap dapat menguragi resiko yang timbul saat sistem telah
diimplementasikan. Bagi perusahaan, testing terhadap sistem selalu dilakukan untuk
meminimalisir error/bug yang terjadi sehingga sistem benar-benar siap pakai. Hal
ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Yani bahwa “Untuk uji coba sistem tentu ada,
biasanya akan dikeluarkan berita acaranya biar kita tahu sampai mana sistem itu
berfungsi, dalam berita acara kan ada ukuran penilaiannya, apakah itu in-progress,
sukses atau malah gagal. Nah, itu berlaku untuk setiap area/regional.”

Selain itu, berdasarkan dokumen yang diperoleh testing juga dilakukan dalam
hal pengetesan akses I-SISKA yang termasuk dalam network testing. Testing
terhadap koneksi ke aplikasi I-SISKA, dan pelaksanaan stress test yang terlampir
dalam activity plan. Pihak IS memastikan bahwa sistem yang telah diuji dapat
digunakan oleh pihak CSA, baik validasi sistem maupun testing-nya telah
direncanakan dan dijadwalkan dalam activity plan,  dalam aktivitas field trial,
pengujian atau testing kemudian akan dilakukan dan diterbitkan dalam berita
acarapelaksanaan trial yang berisi hasil evaluasi kesiapan terhadap sistem. Hal-hal
yang dievaluasi adalah kesiapan user login, kesiapan terminal end user, dan
pelaksanaan uji coba transaksi seperti modifikasi user, modifikasi billing, modifikasi
direktori, registrasi gangguan, isolir APS, dan lain-lain.

Evaluation
Adanya penilaian secara rutin terhadap sistem, monitoring rutin dilakukan

oleh pihak IS untuk menjaga kestabilan sistem dan melakukan pengecekan terhadap
sistem jika ada permasalaha atau error. Dalam kegiatannya, error pada sistem
perusahaan dinilai jarang oleh para user atau pengguna. Jika dilihat pada actity
plan yang telah dirumuskan,  activiy plan poin 18, kontrol terhadap sistem telah
menjadi perhatian tersendiri. Kontrol yang dilakukan meliputi monitoring tiket
gangguan, input data pending request, operasional Telco,  weekly review, daily
operation report dan transaksi report, dan mekanisme problem solving serta
antisipasi adanya change request aplikasi I-SISKA.. Selain itu, tim helpdesk support
juga bertanggung jawab terhadap fungsi support untuk solver terhadap problem
yang dilaporkan oleh user serta bertanggung jawab untuk monitoring keluhan yang
masuk.
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 IS menyediakan konsultasi khusus bagi para user apabila user mengalami
permasalahan dengan sistem dengan menyediakan pemecahan masalah secara online.
Informasi ini dikemukakan oleh Ibu Budi: “IS memberikan solusi dengan cepat,
kalau kita ada error, biasanya tinggal online dengan IS, tanyakan errornya bagaimana,
lalu kita bisa mendapatkan respon, kita akan dibantu seperti diarahkan oleh orang
IS.”Penilaian terhadap sistem atau evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilkakukan
guna pengecekan terhadap permasalahan atau error yang pernah terjadi namun
juga dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan masih dapat
menampung data operasional atau hanya untuk sekedar meng-upgrade sistem.

Pada pembahasan sebelumnya mengenai service validation and testing,
evaluasi terhadap suatu sistem akan diterbitkan dalam berita acarapelaksanaan trial
yang berisi hasil evaluasi kesiapan terhadap sistem. Hal-hal yang dievaluasi adalah
kesiapan user login, kesiapan terminal end user, dan pelaksanaan uji coba transaksi.
Beberapa hal yang perlu perhatikan adalah proses evaluasi, perencanaan evaluasi,
pengertian terhadap efek dari perubahan, evaluasi terhadap prediksi dan aktualisasi
dari performance sistem. Hal-hal ini seharusnya dapat diketahui dari adanya service
accaptance criteria (SAC) dan service design package (SDP) seperti yang telah
dibahas pada transition planning and support. Perusahaan perlu
mendokumentasikan baik bagaimana proses evaluasi itu berlangsung dan cara
penilaiannya, bahkan perencanaan, dampak, serta prediksi terhadap performance
sistem.Pelatihan terhadap para karyawan pun dilakukan agar pada saat
pengoperasionalan sistem, para user telah dapat mengoperasikan sistem tersebut.
Pelatihan yang diberikan oleh pihak IS/terkait selalu disesuaikan dengan bagian/
departemen masing-masing, misalkan untuk bagian penanganan keluhan pelanggan/
costumer care (Plasa Telkom) akan diberikan pelatihan khusus untuk sistem yang
digunakan di sana.

Service Knowledge Management
Berdasarkan aktivitas pada service knowledge management yang ada pada

ITIL V.3, hal yang dapat kita lihat adalah dari adanya mekanisme migrasi data yang
dilakukan saat akan mengkonversi sistem SISKA ke I-SISKA. Transfer data
dilakukan agar data-data yang dahulunya ada dalam SISKA dapat diakses di I-
SISKA dan digunakan kembali. Dalam migrasi data sendiri, terdapat hal-hal seperti
halnya yang terdokumentasi dalam activity plan dan dilakukan oleh perusahaan
seperti komparasi data di SISKA dan I-SISKA, melakukan tindak lanjut hasil dari
komparasi tersebut, backkup data SISKA sebelum/sesudah proses migrasi, menutup
akses user ke SISKA pada saat pelaksanaan migrasi, merubah profil all user SISKA,
merubah previllage user SISKA, validasi data SISKA dan I-SISKA (hasil migrasi),
dan dokumentasi terhadap trial migrasi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari
Ibu Yani dalam wawancaranya bahwa “Kalau untuk data, ada yang namanya migrasi
data, jadi data-data seperti data pelanggan yang ada di basis data SISKA kita
pindahkan ke I -SISKA, tahap-tahapnya banyak, bisa dilihat di activity plan, ya
seperti komparasi data, backup data sesudah dan sebelum proses migrasi, validasi
data, dan lain-lain, lihat saja di activity plan nya.”

Selain itu, seperti yang di jelaskan oleh Ibu Budi bahwa semua data yang di
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inputkan pada sistem berasal dari pelanggan itu sendiri, misalkan saja untuk transaksi
pembayaran telepon, data yang diperoleh berdasarkan besarnya tagihan yang
dihasilkan oleh pelanggan tersebut. Data-data transaksi yang diperoleh di inputkan
yang kemudian akan di jadikan sebagai acuan serta informasi untuk kemudian
dilanjutkan pada departemen lain untuk diolah kembali.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kantor CSA
(Costumer Service Area)  Salatiga pada dasarnya telah menjalankan proses service
transition yang merupakan salah satu proses atau domain dalam ITIL V.3. CSA
Salatiga menyadari pentingnya masa transisi sebelum release-nya sebuah sistem seperti
pergantian sistem SISKA ke I-SISKA agar sistem yang baru dapat diterima oleh
para pegawai sehingga dapat digunakan untuk menanggapi keluhan pelanggan.
Beberapa hal yang pelu diperhatikan oleh perusahaan adalah melengkapi dokumen-
dokumen seperti Service Design Package, Service Criteria Accaptance, dan
emergency change serta membentuk emergency change advisory board agar
dapat meningkatkan performa perusahaan dalam melayani pelanggan.
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