
e-Indonesia Initiative (eII) Forum ke VIII, 2012  
Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 

24-25 April  2012, Bandung 

 

Manajemen Tingkat Layanan TI untuk Menjamin Kualitas Layanan TI di Organisasi: 

(Studi Kasus di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik) 

 

Qouli Rahmatul Hidayati
1,2

, Y. Bandung
1
 

1
 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 

2
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Indonesia 

qouli12@gmail.com, ybandung@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Layanan teknologi informasi (TI) di suatu organisasi pada saat ini memiliki peran yang penting. Semakin 

berkembangnya teknologi, layanan TI dituntut untuk selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Demikian pula 

yang terjadi di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) di Yogyakarta. Unit bisnis pengguna layanan TI di 

BBKKP mengharapkan layanan TI tersedia dengan kualitas yang konsisten. Jika kualitas layanan TI yang 

tersedia konsisten sesuai kebutuhan, proses bisnis yang dijalankan oleh unit bisnis pun akan berjalan lancar. 

Maka dari itu, diperlukan suatu jaminan akan tingkat layanan TI dengan kualitas tertentu seperti  yang 

diharapkan oleh unit bisnis. Untuk menjamin terpenuhinya tingkat layanan yang diinginkan perlu diterapkan 

proses manajemen tingkat layanan TI di BBKKP. Dalam manajemen tingkat layanan TI  kesepakatan mengenai 

tingkat layanan TI dibuat, didokumentasikan, dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki. Dengan demikian, kualitas 

layanan TI menjadi lebih terjamin konsistensinya. 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada saat ini teknologi informasi (TI) bagi suatu 

organisasi  tidak hanya bermanfaat karena 

ketersediaan infrastrukturnya, namun juga bagaimana 

infrastruktur TI tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas layanan TI bagi unit bisnis 

pengguna layanan.  Selain itu, semakin maju dan 

\berkembangnya organisasi, layanan TI yang ada 

dituntut untuk selaras dengan tujuan organisasi. 

Dengan keselarasan ini layanan TI dapat digunakan 

sebagai pendorong tercapainya tujuan organisasi. 

Jika proses TI dan layanan TI didukung, 

disampaikan, dan diatur dengan cara yang tepat, 

bisnis akan lebih berhasil (Shaohua Z, Zhigang D, 

Yuwei Z, 2009). Dengan demikian, memberikan 

layanan TI dengan kualitas tinggi yang selaras 

dengan bisnis merupakan suatu tantangan. 

Dalam konteks ini, kualitas layanan TI menjadi 

hal yang vital yang perlu diperhatikan. Supaya 

layanan TI dapat menjadi pendorong tercapainya 

tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kualitas 

layanan TI diharapkan selalu terjaga dan meningkat. 

Layanan TI harus dapat menyesuaikan perubahan 

bisnis yang berdampak pula pada perubahan 

kebutuhan layanan TI.  

Demikian pula yang sedang dihadapi oleh Balai 

Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) di 

Yogyakarta. BBKKP merupakan suatu instansi 

Pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian RI 

yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan 

penelitian dan pengembangan industri dan sebagai 

penyedia layanan teknis dalam bidang kulit, karet, 

dan plastik. Berkaitan dengan tugas pokok 

penyediaan jasa teknis, BBKKP dituntut untuk 

memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan. 

Salah satunya yaitu dengan pelayanan administrasi 

yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan TI 

seperti sistem informasi laboratorium yang berfungsi 

untuk mengolah data pengujian dan kalibrasi. Selain 

itu, layanan TI seperti penyediaan jaringan internet, 

website, e-mail, dan pemeliharaan hardware juga 

berpengaruh terhadap pelayanan pelanggan BBKKP. 

Dengan demikian, layanan TI perlu dijaga 

kualitasnya supaya pelayanan terhadap pelanggan 

BBKKP dapat terus meningkat. 

  Terjaganya kualitas layanan TI ini ditunjukkan 

dengan konsistensi dalam penyediaan layanan. 

Layanan TI diharapkan selalu tersedia seperti yang 

diharapkan unit bisnis di BBKKP yang memberikan 

layanan teknis kepada pelanggan BBKKP. Maka dari 

itu, perlu adanya jaminan mengenai layanan TI yang 

akan diberikan dengan kualitas tertentu. 

Untuk mewujudkan semua itu, BBKKP perlu 

menerapkan suatu proses yang dapat 

menghubungkan kebutuhan unit bisnis dan unit TI 

yang juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk 

penyediaan layanan TI yang berkualitas. Dalam area 

manajemen layanan TI terdapat satu proses yang  

mencakup penentuan tingkat layanan, yaitu proses 

manajemen tingkat layanan TI. Manajemen tingkat 

layanan TI merupakan suatu proses yang 

memungkinkan unit TI untuk dapat mendefinisikan 

dengan jelas penawaran layanan dan karakteristik 
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layanannya supaya pelanggannya memahami layanan 

yang ditawarkan dan yang akan diberikan. Selain itu, 

proses manajemen tingkat layanan juga akan 

memastikan bahwa tingkat layanan yang diharapkan 

pelanggan sudah tersampaikan (Harahap dan 

Prihanto, 2006). Makalah ini akan membahas 

mengenai pentingnya manajemen tingkat layanan TI 

untuk menjamin kualitas layanan TI dan 

pengembangan model manajemen tingkat layanan TI 

dengan menggabungkan proses service level 

management (SLM) di ITIL V.3 dan integrated IT 

service management methodology yang dapat 

diterapkan oleh BBKKP. 

 

2. Kualitas Layanan TI  

Kualitas layanan TI diartikan sebagai tingkat 

layanan TI yang memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan, termasuk pengguna (Polter, 2008). 

Penyedia layanan TI dituntut untuk memberikan 

kualitas layanan yang diharapkan pelanggan. 

Terlebih lagi dalam organisasi yang proses bisnisnya 

sangat bergantung pada TI, layanan TI yang 

disediakan harus memenuhi kualitas atau tingkat 

tertentu.  

Kualitas layanan TI di organisasi dibuat atas 

kesepakatan antara penyedia layanan dan pelanggan. 

Antara pihak penyedia layanan dan pelanggan harus 

memiliki pemahaman yang sama mengenai 

karakteristik kualitas layanan dan menyetujui bahasa 

yang sama untuk spesifikasi parameter kualitas yang 

diinginkan (Changzou Wang et.al., 2006). Atribut 

kualitas layanan TI yang umum digunakan antara lain 

sebagai berikut (Lepmets, Ras dan Renault, 2011): 

 Ketersediaan,  yaitu sistem informasi yang 

tersedia bagi pengguna pada tempat dan 

waktu yang disepakati 

 Kapasitas, yaitu semua kapasitas terkait 

sistem informasi dan TI secara umum 

 Kinerja, yaitu kecepatan pemrosesan 

informasi yang dilihat sudut pandang 

pengguna 

 Keamanan 

 Kerahasiaan, yaitu bagan dari keamanan dan 

berperan penting tergantung pada bisnis 

pengguna 

 Skalabilitas, yaitu penyedia layanan harus 

menjamin pertumbuhan pada kecepatan 

yang dibutuhkan tanpa mengganggu bisnis 

 Kecakapan, yaitu penyedia layanan harus 

memilih metode pengembangannya, 

arsitektur infrastruktur dan hal lain yang 

mendukung kecakapan sistem informasi 

 

Kebutuhan dan harapan pelanggan ini cenderung 

berubah sehingga diperlukan pantauan mengenai 

kebutuhan dan perbaikan yang kontinyu berkenaan 

dengan proses dan layanan organisasi. Menurut 

Correia dan Brito e Abreu (2009), dalam 

memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan 

pelanggan terdapat dua pendekatan. Yang pertama 

yaitu layanan harus sesuai dengan spesifikasi teknis 

yang  mengarah pada atribut tertentu berkaitan 

dnegan karakteristik dan kinerja layanan. Yang 

kedua, organisasi harus menjamin bahwa atribut 

tersebut dibangun secara konsisten atau menyatu 

dengan layanan. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan Lepmets, 

Ras, dan Renault (2011) yang menyatakan bahwa 

bagi suatu unit penyedia layanan, memberikan 

kualitas layanan yang konsisten merupakan hal yang 

paling penting. Hal ini dikarenakan konsistennya 

layanan yang diberikan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Maka dari itu, penyedia layanan TI perlu 

memberikan jaminan atas kualitas layanan TI yang 

akan disediakan. 

Jaminan tersebut dapat diwujudkan dengan 

adanya kesepakatan antara unit bisnis dan penyedia 

layanan. Kesepakatan berisi mengenai target tingkat 

layanan yang akan disediakan oleh penyedia layanan. 

Target tingkat layanan yang dibuat juga harus 

menyesuaikan dengan kemampuan penyedia layanan.  

Kesepakatan tersebut digunakan oleh penyedia 

layanan sebagai acuan dalam memberikan  layanan 

TI supaya tingkat layanan yang telah disepakati dapat 

tercapai. 

 

3. Manajemen Tingkat Layanan TI 

Manajemen tingkat layanan TI adalah bagian 

dari area manajemen layanan TI atau IT service 

management (ITSM). ITSM dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian proses yang memungkinkan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengontrolan penyediaan layanan TI (Correia dan 

Brito e Abreu, 2010). Sedangkan manajemen tingkat 

layanan TI merupakan proses yang bertanggung 

jawab untuk menyetujui dan mendokumentasikan 

target tingkat layanan TI (OGC, 2007). Target tingkat 

layanan dibuat berdasarkan kesepakatan antara 

penyedia layanan TI dan pelanggan. Jika target 

sesuai dan secara akurat merepresentasikan 

kebutuhan bisnis, layanan TI yang diberikan akan 

selaras dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi 

harapan pelanggan dan pengguna dalam hal  kualitas 

layanan.  

Terdapat beberapa framework dan standar yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan 

manajemen tingkat layanan TI di organisasi, seperti 

Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL), Control Objectives for Information and 

Related Technology (COBIT), ISO/EIC 20000, dan 

Enhanced Telecom Operation Map (eTOM).  

Diantara framework tersebut, ITIL memberikan 

panduan yang paling lengkap, terutama dalam  proses 
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manajemennya. ITIL mendefinisikan  proses 

manajemen tingkat layanan TI secara jelas, 

hubungannya dengan proses manajemen layanan TI 

lainnya, dan menetapkan sejumlah KPI untuk menilai 

kinerja proses tersebut (Schaaf, 2007). Selain itu, 

karena ITIL berupa framework maka 

implementasinya dapat disesuaikan dengan kedaan 

dan kebutuhan organisasi. ITIL memberikan 

pendekatan yang terintegrasi, berbasis proses, dan 

merupakan best practice untuk manajemen layanan 

TI yang paling banyak diterima secara luas di dunia 

(Addy, 2007; Shaohua Z, Zhigang D, Yuwei Z, 

2009).   

Menurut ITIL V.3, tujuan proses manajemen 

tingkat layanan TI yaitu untuk menjamin bahwa 

tingkat layanan yang telah disetujui tersedia baik di 

saat sekarang maupun di masa mendatang (OGC, 

2007). Manajemen tingkat layanan bertanggung 

jawab untuk  mengatur portofolio layanan TI dari 

penyedia layanan dan untuk memonitor dan 

melaporkan kinerja tingkat layanan (Schaaf dan 

Brenner, 2008). Correia dan Brito e Abreu (2009) 

juga menambahkan tujuan manajemen tingkat 

layanan TI yaitu untuk menetapkan kesepakatan 

dengan pelanggan, berkenaan dengan jenis dan 

kualitas layanan TI yang akan diberikan, dan untuk 

menerapkan kesepakatan ini. 

Penyediaan layanan terangkum dalam suatu 

Service Level Agreement (SLA). SLA adalah suatu 

kesepakatan antara penyedia dan pelanggan layanan 

TI yang terdokumentasi yang dispesifikkan dalam 

beberapa parameter kualitas tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis (Harahap dan Prihanto, 2006). SLA 

merupakan alat yang sangat penting bagi pelanggan 

untuk merumuskan jaminan kualitas layanan yang 

akan diberikan oleh penyedia layanan dan jaminan 

bahwa layanannya akan ditingkatkan secara kontinyu 

(Vahidov dan Neumann, 2008; Correia dan Brito e 

Abreu, 2010). Sementara bagi penyedia layanan, 

SLA merupakan alat untuk menyatakan kapasitas 

layanan dan untuk mengatur sumber daya internalnya 

(Vahidov dan Neumann, 2008). Dalam SLA 

dijelaskan target tingkat layanan dan tanggung jawab 

penyedia layanan dan pelanggan. SLA juga 

mencakup penalti akan kegagalan dalam memberikan 

layanan (Barroero et.al., 2010).  

Setelah SLA ditentukan, penyedia layanan perlu 

untuk mengembangkan kemampuannya untuk 

memberikan layanan yang telah ditetapkan. Selain 

itu, diperlukan juga pemantauan untuk meyakinkan 

bahwa layanan diberikan pada tingkatan parameter 

kualitas yang disetujui. Jika perlu, manajemen 

tingkat layanan TI harus mengaktifkan mekanisme 

adaptasi untuk membawa kualitas layanan ke tingkat 

yang diinginkan (Changzou Wang et.al., 2006). SLA 

dapat juga direvisi di kemudian hari karena adanya 

perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis dan 

teknis (Haiqin Wang et.al., 2008).  

Pernyataan dalam SLA harus jelas, ringkas, dan 

tidak menimbulkan ambigu. Target yang 

didokumentasikan pun juga harus jelas dan spesifik 

karena target tersebut menjadi dasar hubungan dan 

kualitas layanan yang diberikan (OGC, 2007). Target 

kualitas layanan tersebut akan lebih baik jika 

dinyatakan dalam parameter kuantitatif untu 

menghindari ketidakjelasan ukuran.  

Selain SLA, terdapat juga kesepakatan  

tambahan untuk menjelaskan tanggung jawab pihak-

pihak yang terlibat, yaitu Operational Level 

Agreements (OLA) dan Underpinning Contracts 

(UC). OLA adalah suatu kesepakatan antara penyedia 

layanan TI bagian lain dalam organisasi. Sedangkan 

UC adalah suatu kontrak antara penyedia layanan 

dengan pihak ketiga atau pemasok (supplier). Kedua 

kesepakatan ini menjelaskan apa yang perlu 

disediakan untuk dapat memberikan apa yang telah 

dijelaskan dalam SLA. SLA, OLA, dan UC berperan 

penting dalam menentukan dan pencapaian tingkat 

layanan yang dibutuhkan bisnis (OGC, 2007).  

 

4. Kondisi Eksisting dan Harapan Balai 

Besar Kulit, Karet, dan Plastik  

Kondisi eksisting BBKKP, terutama pada 

manajemen tingkat layanan TI diketahui dengan 

pengukuran tingkat kematangan proses layanan TI di 

seksi Informasi yang berperan sebagai penyedia 

layanan TI. Pengukuran kematangan proses ini 

menggunakan alat bantu Process Maturity 

Framework (PMF) dari ITIL. Dalam PMF, terdapat 

lima tingkat kematangan proses manajemen layanan 

TI, yaitu (OGC, 2007): 

 Tingkat 1: Initial  

Pada tingkat ini proses telah diketahui namun 

belum terdapat aktifitas manajemen. 

 Tingkat 2: Repeatable  

Pada tingkat ini proses diketahui dan dijalankan 

tetapi tidak terkoordinir dan tidak teratur. 

 Tingkat 3: Defined 

Pada tingkat ini proses telah dijalankan dan 

didokumentasikan tetapi tidak terdapat 

kesepakatan resmi. Namun demikian, proses telah 

fokus pada efisiensi dan efektifitas proses. 

 Tingkat 4: Managed  

Pada tingkat ini proses telah sepenuhnya 

dijalankan dan diterima di seluruh TI, fokus pada 

layanan dan memiliki sasaran dan target yang 

didasarkan pada sasaran dan tujuan bisnis. 

 Tingkat 5: Optimizing 

Pada tingkat ini proses telah sepenuhnya 

dijalankan dengan sasaran yang selaras dengan 

tujuan strategis bisnis dan TI secara keseluruhan.  
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Setelah dilakukan pengamatan langsung di 

BBKKP dan wawancara dengan kepala seksi 

Informasi, diketahui bahwa seksi Informasi belum 

menerapkan proses manajemen tingkat layanan TI 

dan belum terdapat target tingkat layanan yang harus 

diberikan oleh seksi Informasi kepada pengguna 

layanan TI. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pada saat ini seksi Informasi berada pada 

tingkat 1 (initial), sementara keadaan yang 

diharapkan yaitu pada tingkat 4 (managed).  

Untuk mencapai tingkat yang diharapkan, perlu 

dilakukan tindakan guna menutup kesenjangan antara 

kondisi eksisting dan kondisi harapan. Tindakan 

dilakukan dengan memenuhi persyaratan keadaan 

pada tingkat 2, 3, dan 4. Berdasarkan model 

kematangan PMF, keadaan tingkat 2, 3, dan 4 dapat 

dipetakan ke dalam tindakan yang harus dilakukan 

seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pemetaan tingkat layanan dan tindakan 

yang harus dilakukan 

 

No.  Keadaan pada Tingkat 

Kematangan PMF 

Tindakan yang harus 

dilakukan  

1 Tingkat 2 (repeatable): 

 Proses dan prosedur 

telah terdefinisi 

 Pendefinisian proses 

manajemen tingkat 

layanan TI 

2 Tingkat 3 (defined) 

 Proses telah 

terdokumentasi 

 Proses memiliki 

pemilik, sasaran 

formal, dan target 

sesuai sumber daya 

dan fokus pada 
efisiensi dan 

efektifitas proses 

 Hasil dan laporan 

disimpan untuk 
rujukan di masa 

mendatang 

 Pendokumentasian dan 

persetujuan proses 

dengan tujuan dan target 
formal 

 Pembuatan laporan dan 

tinjuan yang teratur dan 

terencana 

 Pembagian peran dan 

tanggung jawab yang 
jelas dan disepakati 

3 Tingkat 4 (managed) 

 Proses sepenuhnya 

terdefinisi, diakui dan 

diterima  

 Layanan TI memiliki 

tujuan dan target 
yang selaras dengan 

tujuan dan sasaran 

bisnis organisasi. 

 Proses dikelola dan 

proaktif dengan 
interface dan 

keterkaitan dengan 

proses TI lain yang 

ditetapkan dan 
terdokumentasi 

 Melakukan perbaikan 

yang teratur, terencana 

dan selalu ditinjau 

 Menggunakan laporan 

manajemen yang efektif 

secara aktif  

 Mendefinisikan dengan 

baik proses, prosedur, 

dan standar 

 Menyelaraskan rencana 

proses dengan tujuan 

bisnis 

 

5. Rancangan Model Manajemen 

Tingkat Layanan TI 

Berdasarkan identifikasi keadaan eksisting dan 

harapan BBKKP yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka diperlukan rancangan model proses manajemen 

tingkat layanan TI sebagai solusi untuk  

permasalahan mengenai layanan TI di BBKKP. 

Model proses manajemen tingkat layanan TI dibuat 

berdasarkan proses SLM dari ITIL V.3 dan model 

Integrated ITSM Methodology dari Kevin Jin dan 

Pradeep Ray. Model yang dibuat disesuaikan juga 

dengan kebutuhan bisnis BBKKP.   

ITIL V.3 ini dipilih sebagai metode 

pengembangan model manajemen tingkat layanan TI 

dalam penelitian ini karena ITIL V.3 adalah sebuah 

best practice yang telah banyak digunakan oleh 

organisasi di dunia untuk menerapkan manajemen 

layanan TI atau ITSM. ITIL V.3 merupakan 

framework yang berbasis proses yang telah terbukti 

dapat meningkatkan kualitas layanan TI di suatu 

organisasi. Namun, dalam ITIL khususnya proses 

SLM, tidak terdapat urutan yang jelas mengenai alur 

proses SLM itu sendiri. Dalam ITIL hanya 

digambarkan keterkaitan antara aktivitas dalam 

proses SLM.  Sementara itu, Integrated ITSM 

methodology, yang dikembangkan oleh Kevin Jin 

dan Pradeep Ray (2008), merupakan framework 

proses generik yang memberikan landasan bagi 

organisasi untuk kustomisasi metodologi ITSM 

berdasarkan kebutuhan organisasi. Dalam Integrated 

ITSM methodology alur proses pengembangan ITSM 

digambarkan dengan urutan yang jelas. Dengan 

demikian, dua framework tersebut dapat digunakan 

untuk saling melengkapi sehingga didapatkan suatu 

model manajemen tingkat layanan TI yang lebih 

mudah diterapkan. 

Menurut ITIL V.3 manajemen tingkat layanan 

TI terdiri atas beberapa aktifitas yang berhubungan 

satu sama lain. Aktifitas tersebut yaitu (OGC, 2007): 

 Menentukan, mendokumentasikan dan 

menyetujui kebutuhan akan layanan baru 

dan membuat SLR (service level 

requirement) 

 Merancang kerangka kerja SLA 

 Memonitor kinerja layanan terhadap SLA 

 Menyusun, mengukur dan memperbaiki 

kepuasan pelanggan 

 Membuat laporan layanan 

 Melakukan tinjauan layanan dan mendorong 

perbaikan dalam keseluruhan SIP (service 

improvement plan) 

 Meninjau dan merevisi SLA, lingkup 

layanan dan UC  

 Mengembangkan kontak dan hubungan 
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 Mengelola keluhan dan komplimen 

 

Tahapan dalam Integrated ITSM methodology yaitu 

sebagai berikut (Jin dan Ray, 2008). 

 Penentuan atribut layanan  

 Persetujuan kinerja 

 Pembuatan/evaluasi konsep 

 Pengembangan rincian rancangan 

 Implemetasi rancangan 

 Pengukuran kinerja 

 Penilaian kepuasan 

 Perbaikan kinerja 

Model proses manajemen tingkat layanan TI 

yang dirancang terdiri atas delapan aktifitas atau 

tahap. Nama dan urutan aktifitas diambil dari 

Integrated ITSM methodology. Sedangkan detail 

aktifitasnya berdasarkan aktifitas yang ada di proses 

SLM ITIL V.3. Model proses yang dirancang seperti 

yang terlihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Model Manajemen Tingkat Layanan TI 

 

a. Penentuan kebutuhan layanan 

Dalam menentukan kebutuhan layanan, seksi 

Informasi perlu memahami kebutuhan bisnis 

semua bidang/bagian di BBKKP. Setiap 

bidang/bagian memiliki tugas pokok dan fungsi 

yang berbeda untuk mendukung tujuan BBKKP. 

Tugas pokok dan fungsi ini tentunya akan 

berpengaruh terhadap kebutuhan bisnis akan 

layanan TI. Untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai kebutuhan layanan tersebut, seksi 

Informasi perlu mengumpulkan wakil dari tiap 

bidang. Dengan komunikasi langsung ini, seksi 

Informasi akan lebih mudah dalam memahami 

kebutuhan layanan TI dari bidang-bidang. 

Kebutuhan layanan tersebut kemudian 

didokumentasikan dalam bentuk SLR dan sebagai 

bahan untuk pembuatan SLA. 

 

b. Persetujuan kinerja 

Kebutuhan layanan dari masing-masing 

bidang/bagian yang telah dipahami tidak semua 

dapat dipenuhi oleh seksi Informasi. Hal ini 

dikarenakan pemenuhan layanan TI tetap harus 

mempertimbangkan kemampuan seksi Informasi. 

Setelah seksi Informasi mempertimbangkan 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari 

semua bidang/bagian, dilakukan negosiasi 

kembali untuk menentukan tingkat layanan yang 

diharapkan. Atribut kualitas tiap layanan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara seksi 

Informasi dan bidang-bidang. Penentuan peran 

dan tanggung jawab antara seksi Informasi dan 

semua bidang/bagian juga harus ditentukan. 

Penentuan peran dan tanggung jawab ini untuk 

menetapkan tugas yang harus dijalankan oleh 

kedua pihak. 

 

c. Pembuatan konsep kesepakatan 

Setelah tingkat layanan TI disepakati, kemudian 

dibuat konsep SLA. SLA sebaiknya mencakup 

hal-hal berikut ini: 

 Jenis layanan  

 Deskripsi layanan 

 Pelanggan layanan (pihak kedua dalam 

kesepakatan) 

 Waktu layanan 

 Tingkat layanan yang disepakati (atribut 

layanan dan ukuran) 

 Dukungan pelanggan 

 Penanggung jawab layanan (dari pihak seksi 

Informasi) 

 Pelaporan  

SLA dapat dibuat tiap satu jenis layanan maupun 

tiap bidang/bagian di BBKKP. 

 

d. Pengembangan rincian rancangan 

Konsep SLA yang telah dibuat oleh seksi 

Informasi kemudian dibahas kembali bersama 

semua bidang/bagian. Jika bidang/bagian telah 

mempelajari dan menyetujui konsep tersebut, 

maka SLA diresmikan sebagai kesepakatan 

formal. Masing-masing pihak, yaitu pihak seksi 

Informasi dan kepala bidang/bagian 

membubuhkan tanda tangan di atas lembar 

kesepakatan sebagai tanda peresmian 

kesepakatan.  
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e. Implementasi rancangan 

Dokumen kesepakatan yang telah dibuat harus 

dipelihara dan dikendalikan. Layanan TI yang 

disampaikan oleh seksi Informasi kepada semua 

bidang/bagian harus sesuai dengan kesepakatan.  

 

 

 

f. Pengukuran kinerja 

Setelah kesepakatan ditetapkan dan layanan TI 

disampaikan kepada semua bidang/bagian, 

kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan seksi 

Informasi yaitu  melakukan pemantauan layanan 

terhadap SLA. Untuk memantau, seksi Informasi 

perlu menjalin komunikasi dengan semua 

bidang/bagian. Pengukuran kinerja ini dapat 

menggunakan ukuran efektifitas, efisiensi, dan 

kapabiltas. Hasil pengukuran kinerja dibuat dalam 

bentuk laporan layanan.  

 

g. Penilaian kepuasan 

Selain memantau kinerja layanan TI, kepuasan 

pelanggan perlu dinilai untuk mengetahui 

pendapat pelanggan mengenai layanan TI yang 

mereka terima. Penilaian ini dapat dilakukan 

dengan mengadakan survey kepuasan pelanggan 

yang dilakukan secara rutin, misalnya tiga bulan 

sekali. Segala keluhan dan pujian mengenai 

layanan TI yang diterima bidang/bagian juga 

perlu ditampung sebagai bahan untuk perbaikan 

layanan.  

 

h. Perbaikan kinerja 

Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan 

pelanggan dan laporan pemantauan layanan, 

langkah-langkah perbaikan tingkat layanan TI 

perlu dilakukan. Seksi Informasi perlu membuat 

suatu rencana perbaikan layanan TI atau SIP. 

Selain itu, jika ada tingkat layanan yang perlu 

diubah atau ada kebutuhan layanan baru, perlu 

diubah pula lingkup layanan dan kesepakatannya. 

Dengan demikian, aktifitas kembali ke tahap 

pertama, yaitu penentuan kebutuhan layanan. 

Prosesnya berjalan kembali dan secara terus 

menerus. 

 

Proses dalam manajemen tingkat layanan TI 

pada hakikatnya merupakan proses perbaikan yang 

kontinyu. Aktifitas mulai dari identifikasi kebutuhan 

layanan hingga evaluasi dan perbaikan adalah suatu 

siklus tertutup yang berulang. Maka dari itu, kualitas 

layanan TI dapat terjamin karena selalu ada 

perbaikan dalam penyediaan layanan TI. 

 

6. Kesimpulan 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BBKKP 

didukung dengan penyediaan layanan TI. Kualitas 

layanan TI tersebut berpengaruh terhadap jalannya 

proses bisnis. Untuk menjamin konsistensi kualitas 

layanan TI di BBKKP perlu diterapkan proses 

manajemen tingkat layanan TI. Manajemen tingkat 

layanan TI adalah suatu proses yang digunakan untuk 

memastikan bahwa tingkat layanan TI dengan 

kualitas tertentu telah diberikan kepada pelanggan 

sesuai harapan.  

Usulan model proses manajemen TI untuk 

BBKKP dirancang berdasarkan proses SLM dari 

ITIL V.3 dan model Integrated ITSM Methodology. 

Proses ini  mencakup penentuan kebutuhan layanan, 

persetujuan kinerja, pembuatan konsep kesepakatan, 

pengembangan rincian rancangan, implementasi 

rancangan, pengukuran kinerja, penilaian kepuasan, 

dan perbaikan kinerja. Proses manajemen tingkat 

layanan TI merupakan proses berulang yang 

dilakukan demi tercapainya kepuasan pelanggan. 

Dengan penerapan proses manajemen tingkat 

layanan, diharapkan kualitas layanan TI yang 

dibutuhkan oleh unit bisnis dapat terpantau dan 

terjaga. Hal ini dikarenakan terdapatnya aktifitas 

pemantauan dan perbaikan dalam proses tersebut.  
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