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ABSTRAK 

 

Institut Bisnis  dan Informatika Stikom Surabaya (Stikom Surabaya) 

merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan yang mengedepankan 

informasi dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana 

yang dapat menunjang seluruh proses pendidikan. Salah satunya adalah 

Laboratorium Komputer (Labkom) yang berlokasi di lantai 6 gedung biru Stikom 

Surabaya. 

Penanganan insiden saat ini hanya berdasarkan pengetahuan staff 

Labkom, karena Labkom belum memiliki standar alur kerja yang jelas bila terjadi 

insiden  pada Labkom, sehingga jika insiden tersebut terulang maka harus 

menunggu staf yang mengetahui perbaikan insiden. Contoh gangguan yang 

terbjadi pada Labkom adalah listrik padam, server down, jaringan tiba- tiba 

terputus, dari gangguan tersebut  berdampak pada aktivitas yang terjadi pada 

Labkom terhenti dan menunggu pemulihan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Labkom saat ini, maka 

dalam penelitian ini telah  dibuatkan dihasilkan Standar Operasional Prosedur 

layanan STI sebagai standart kerja pada Labkom dan telah menghasilkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), dan Rekaman Kerja (RK)  

menggunakan Incident Management di Service Operation – Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL) V3.  

Kata Kunci: Standart Operational Procedure, Sistem Operation, Incident 

Management, ITIL, STIKOM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Institiut Bisnis  dan Informatika Stikom Surabaya (Stikom Surabaya)  

merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan yang mengedepankan 

informasi dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana 

yang dapat menunjang seluruh proses pendidikan. Salah satunya adalah 

Laboratorium Komputer (Labkom) yang berlokasi di lantai 6 gedung biru Stikom 

Surabaya. Labkom menggunakan Sistem  Teknologi Informasi (STI) untuk 

memberikan layanan kepada stakeholder, yang menjadi stakeholder di Labkom 

adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa. Layanan STI yang digunakan bertujuan 

untuk melancarkan proses bisnis Labkom. 

Labkom menggunakan Sistem Teknologi Informasi (STI) untuk 

memberikan layanan kepada stakeholder, yang menjadi stakeholder di Labkom 

adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa. Layanan STI yang digunakan bertujuan 

untuk melancarkan proses bisnis Labkom. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian (Kabag) Labkom periode 2014, 

didapatkan proses bisnis Labkom yaitu menyelenggarkan praktikum, menyiapkan 

modul dan pendistribusian modul, dan menyelenggarakan ujian praktikum. 

Penyelenggaraan praktikum di Labkom  dilaksanakan setiap minggu rata-rata 

terdapat 42 grup praktikum dengan rata-rata jumlah peserta 756 orang. Jumlah 

komputer yang dapat digunakan oleh stakeholder sebanyak 180 unit.  
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Dengan sekian banyaknya Penyelengaraan praktikum yang dilakukan 

setiap minggunya tentu tidak lepas dari insiden. Staf pengelola server juga 

menambahkan, di Labkom pernah terjadi insiden  listrik padam, kejadian tersebut 

berdampak pada server down, dan semua aktivitas yang terjadi pada Labkom 

terhenti  dan menunggu pemulihan server. Penanganan insiden tersebut saat ini 

hanya berdasarkan pengetahuan pengelola server. 

 Pengelola server menambahkan jika terjadi insiden tersebut tidak 

dilakukan pencatatan dan pemberian status penyelesaian, sehingga jika insiden 

tersebut terulang maka harus menunggu staf yang mengetahui perbaikan insiden. 

Insiden yang terjadi seharusnya dicatat dengan perincian yang lengkap dengan 

waktu kejadian pada pengelola server. Resiko jika tidak ada pencatatan insiden 

adalah hilangnya history insiden, jika terjadi insiden yang sama maka harus 

menunggu staf yang mengetahui penanganan insiden sehingga penyelesaian 

insiden menjadi lama. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya praktikum dan 

harus mengganti jadwal praktikum. Pengaturan jadwal pergantian praktikum 

sangat susah karena harus mengevaluasi jadwal praktikan, sehingga jadwal 

praktikum pengganti tidak benturan dengan jadwal kuliah praktikan. Penanganan 

insiden diperlukan Labkom untuk menjadi standart acuan dalam meminimalkan 

waktu penanganan insiden pada Labkom karena pencatatan dan pemberian status 

penyelesaian insiden tertata rapi, sehingga jika terjadi insiden yang sama maka 

tidak harus menunggu staf yang mengetahui penanganan insiden tersebut. 

Menurut Hidayati (2012), untuk meminimalkan resiko tersebut maka diperlukan 

adanya prosedur yang dapat meningkatkan layanan STI dan kualitas layanan STI. 
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Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Labkom saat ini, maka 

dalam penelitian ini dilakukan Tata Kelola untuk menghasilkan  prosedur layanan 

STI, sehingga penanganan gangguan yang terjadi pada Labkom dilakukan secara 

benar dan tepat. Standar Operasional prosedur (SOP) menghasilkan Instruksi 

Kerja (IK), dan Rekaman kerja (RK), panduan untuk membuat Standar 

operasional prosedur menggunakan Incident Management di Service Operation – 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) V3. Hal tersebut 

dikarenakan Layanan STI Labkom harus segera dipulihkan supaya dapat 

meminimalkan dampak pada operasional bisnis Labkom. 

Panduan untuk memulihkan layanan STI telah disediakan oleh ITIL V3, 

pada proses Incident Management. Pada proses tersebut terdapat aktifitas yaitu 

Incident Identification, Incident Logging, Incident Categorization, Incident  

Prioritization, Initial Diagnosis, Incident Escalation, Investigasi Dan Diagnosis, 

Resolution and Recovery, Incident Closure. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh Labkom saat ini, adalah bagaimana 

merancang Tata Kelola STI yang menghasilkan dokumen Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK) untuk memberikan 

arahan kerja yang jelas ketika terjadi insiden pada layanan STI di Labkom 

STIKOM Surabaya. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian di laboratorium STIKOM Surabaya, lingkup 

pembahasan dibatasi pada : 

1. Prosedur layanan STI yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK). 

2. Pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja 

(IK), Rekaman Kerja (RK) layanan STI mengacu pada Incident Management 

terdapat pada Service Operation – ITIL V3 dan kebijakan Layanan Sistem dan 

TI yang dibuat oleh pihak Labkom, yaitu Kebijakan Penyampaian Layanan 

STI. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan  rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan 

tugas akhir ini adalah menghasilkan dokumen Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK) yang nantinya diharapkan dapat 

memberikan arahan kerja yang jelas dan meminimalkan dampak yang merugikan 

pada operasi bisnis sehingga pihak stakeholder dapat menjalankan proses tersebut 

secara terstruktur. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah panduan yang jelas bagi 

Labkom untuk mengembalikan layanan normal secepat mungkin dengan cara, 

mencatat insiden, menggolongkan jenis insiden, mendiagnosa insiden, meresolusi 

insiden dan memberi status penyelesaian insiden. Hal ini juga dapat bermanfaat 
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meminimalkan dampak yang merugikan pada operasi bisnis dengan melihat 

bagaimana cara penyelesaian insiden. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan isi dari bab-bab tersebut. Adapun 

sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan, sedangkan inti dari permasalahan digambarkankan dalam 

perumusan masalah, pembatas masalah menjelaskan batasan-batasan dari 

sistem yang dibuat, tujuan berupa harapan dari hasil yang akan dicapai 

dari sistem informasi tersebut, dan manfaat dari sistem informasi. 

Bab II : Kajian Teori 

Bab kajian  teori bersifat penunjang yang dapat menjelaskan secara 

singkat mengenai kajian  teori terkait tentang permasalahan yang dihadapi. 

Pada bab kajian  teori meliputi : layanan STI, IT Service Management, 

Tata Kelola IT, ITIL, Service Operation, Incident Management, Kebijakan 

Layanan STI, Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), 

Rekaman Kerja (RK), Pusat Penjaminan Mutu (PJM).  

 Bab III : Metode Penelitian 

Bab Metode Penelitian berisi tentang bagaimana awal proses 

penelitian ini dilakukan, yang diperoleh melalui beberapa tahapan seperti, 

tahap pendahuluan, tahap pengumpuan data dan pengalian informasi, 

tahap identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), 
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Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK), tahap pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK), 

tahap verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), 

Rekaman Kerja (RK), dan Validasi Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK). 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas hasil analisis dalam pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK). 

penyampaian layanan STI di Labkom STIMIK STIKOM Surabaya. Hasil 

yang didapatkan dari masing – masing metode dari tahapan pengumpulan 

data dan penggalian informasi, identifikasi kebutuhan Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK), pembuatan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja 

(RK), verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), 

Rekaman Kerja (RK), dan validasi Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK). 

Bab V : Penutup 

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan 

saran didapatkan dari hasil evaluasi sistem, sedangkan saran akan 

menjelaskan saran/masukkan untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Layanan Sistem Teknologi Informasi 

Layanan STI adalah layanan kepada stakeholder berupa hardware, 

software, dan fasilitas komunikasi yang mendukung proses bisnis suatu organisasi 

atau perusahaan (Ward dan Peppard,2002, hal 339). Jika proses STI dan layanan 

STI didukung, disampaikan, dan diatur dengan cara yang tepat, bisnis akan lebih 

berhasil. Layanan STI  untuk mendukung proses bisnis pada Labkom yaitu : 

a. Aplikasi website praktikum yang memiliki fitur : pengisian angket pelajar, 

download modul, download tugas, download soal ujian akhir semester (uas), 

upload  jawaban tugas dan ujian akhir semester (uas). 

b. Aplikasi entry nilai dan kehadiran praktikum. 

c. Aplikasi administrasi praktikum yang memiliki fitur : izin ganti praktikum, 

ganti pengajar, koreksi nilai, dan plotting.  

d. Jaringan. 

e. Database 

 Layanan STI dapat menjadi pendorong tercapainya tujuan organisasi 

yang efektif dan efisien, kualitas layanan STI diharapkan selalu terjaga dan 

meningkat. Layanan STI harus dapat menyesuaikan perubahan bisnis yang 

berdampak pula pada perubahan kebutuhan layanan STI (Hidayati,2012). Dampak 

layanan STI Labkom apabila tidak berjalan dengan normal adalah mengganggu 

proses bisnis, untuk memastikan kualitas layanan STI dan untuk peningkatan 
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mutu penyedia layanan STI  Pada Labkom maka diperlukan adanya IT Service 

Management. 

 

2.2  IT Service Management (ITSM) 

IT Service Management adalah manajemen dari semua proses yang 

bekerja sama untuk memastikan kualitas layanan, sesuai dengan tingkat layanan 

yang telah disepakati dengan pelanggan. Seperti inisiasi, desain, organisasi, 

pengendalian, pengadaan, dukungan dan peningkatan layanan STI, disesuaikan 

dengan kebutuhan organisasi pelanggan. Manfaat dari ITSM, yaitu : 

a. Peningkatan mutu penyediaan layanan. 

b. Biaya kualitas pelayanan dapat dibenarkan. 

c. Pelayanan yang memenuhi bisnis, pelanggan dan tuntutan dari user. 

d. Proses Bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. 

e. Setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam penyediaan 

layanan. 

f. Belajar dari pengalaman sebelumnya. 

g. Indikator kinerja dapat dibuktikan. 

Ada empat perspektif atau atribut untuk menjelaskan konsep ITSM, 

yaitu: 

a. Partners/Suppliers Perspective: mempertimbangkan pentingnya hubungan 

antara pihak eksternal/partner/supplier dan bagaimana mereka berkontribusi 

dalam service delivery. 
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b. People Perspective: fokus terhadap area yang lebih “soft” dari IT Staff, 

customer, pemegang saham dan lainnya, seperti, apakah staff sudah memiliki, 

kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan peran mereka. 

c. Products/Technology Perspective: Mempertimbangkan bagaimana peran dari 

technologi, hardware, software bahkan sampai budgeting. 

d. Process Perspective: Berkaitan end-to-end dari service delivery berdasarkan 

proses yang sedang berjalan.  

Kualitas IT Service Management menjamin bahwa semua keempat 

perspektif diperhitungkan sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus organisasi 

IT. Hal yang sama ketika mendesain baru atau diubah jasa sendiri, dalam 

perspektif keempat perlu dipertimbangkan dan dipenuhi untuk memungkinkan 

keberhasilan dalam rancangan, transisi, dan akhirnya diadopsi oleh pelanggan. 

 

2.3  Tata Kelola Teknologi Informasi 

IT Governance Institute (2001) ITGI mendefinisikan tata kelola TI 

sebagai sebuah tanggung jawab dewan direktur dan manajemen eksekutif yang 

mencakup leadership, organizational structures and processes yang menjamin 

bahwa TI perusahaan mendukung dan memperluas strategi dan tujuan perusahaan. 

Tata Kelola TI berfokus pada dua hal yaitu bagaimana TI memberikan nilai 

tambah bagi bisnis dan penanganan risiko pada implementasi TI. 

Pada Gambar 2.1 menjelaskan tentang lima fokus area tata kelola TI 

yang terdiri dari : 

a. Strategic Alignment, berfokus pada bagaimana mencapai visi dan misi dari 

suatu organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi tersebut. 
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b. Value Delivery, berfokus pada bagaimana mengoptimalkan nilai tambah dari 

teknologi informasi dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi. 

c. Resources Management, berfokus pada bagaimana sumber daya dan 

infrastruktur dapat mencukupi dalam penggunaannya yang optimal, berkaitan 

pada investasi yang optimal dari penggunaan TI yang ada.  

d. Risk Management, berfokus pada bagaimana melakukan identifikasi 

kemungkinan risiko-risiko yang ada, serta bagaimana mengatasi dampak dari 

risiko-risiko tersebut. 

 

 

Gambar 2.1 Lima Fokus Area Tata Kelola TI 

 

Performance Measurement, berfokus pada bagaimana mengukur serta 

mengawasi kinerja dari teknologi informasi dan menyesuaikan penggunaan dari 

TI sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. 

 

2.4  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

ITIL adalah  kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice 

dalam manajemen layanan TI. ITIL menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola  

TI, 'membungkus layanan', dan berfokus pada pengukuran terus‐menerus dan 

perbaikan kualitas layanan TI yang diberikan, baik dari sisi bisnis dan perspektif 
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pelanggan. Fokus ini merupakan faktor utama dalam keberhasilan ITIL di seluruh 

dunia dan telah memberikan kontribusi untuk penggunaan produktif dan 

memberikan manfaat yang diperoleh organisasi dengan pengembangan teknik dan 

proses sepanjang organisasi ada. 

Tujuan utama dari penerapan ITIL: 

a. Sebagai jembatan antara pihak manajemen dan divisi TI agar keduanya biasa 

berkomunikasi lebih efektif dan efisien 

b. Dapat memanfaatkan infrastruktur TI yang ada dengan optimal 

c. Dapat memanajemen infrastruktur TI dengan baik sehingga jika terjadi 

masalah dapat langsung memulihkan keadaan yang ada. 

Framework ITIL telah dikembangkan hingga versi tiga dengan lima 

service lifecycle layanan TI, yaitu 1) Service Strategy, 2) Service Design, 3) 

Service Transition, 4) Service Operation, dan 5) Continual Service Improvement. 

 

 

Gambar 2 2 Service Operation 2007. ( ITIL, 2007) 
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Service Strategy memberikan panduan kepada pengimplementasi IT 

Service Management (ITSM) tentang bagaimana memandang konsep ITSM bukan 

hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi (dalam memberikan, mengelola 

serta mengoperasikan layanan TI), tapi juga sebagai sebuah aset strategis 

perusahaan. Service Design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk 

dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI 

maupun implementasi ITSM. Service Transition memberikan gambaran 

bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam Service Strategy 

kemudian dibentuk dalam Service Design untuk selanjutnya secara efektif 

direalisasikan dalam Service Operation. Service Operation memberi panduan 

bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat 

kinerja. Continual Service Improvement memberikan panduan penting dalam 

menyusun serta memelihara kualitas. Dalam penelitian ini akan berfokus pada 

proses Service Lifecycle ITIL V3, yaitu service operation yang di dalamya terdapat 

proses Incident Management. 

 

2.5 Service Operation 

Service Operation merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua 

kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalam Service 

Operation terdapat langkah-langkah untuk mengelola layanan TI secara efisien 

dan efektif serta menjaga performa kerja. Langkah-langkah ini mencakup 

bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan TI serta pengelolaan 

perubahan desain, skala, ruang lingkup serta target kinerja layanan TI. Service 
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Operation juga digunakan untuk melakukan manajemen TI berkelanjutan untuk 

menjaga stabilitas layanan TI yang mendukung proses bisnis (ITIL, 2007, hal 3). 

Kegiatan umum pada Service Operation berisi tentang sejumlah kegiatan 

operasional yang memastikan bahwa teknologi sejalan dengan  tujuan service and 

process organisasi secara keseluruhan.kegiatan ini bertujuan untuk memastikan 

teknologi yang digunakan dapat memberikan layanan dan dukungan operasional 

secara efektif dan efisien,  kegiatan umum service operational terdiri dari 14 

kegiatan yaitu:  

1. Monitoring and Control untuk mengamati situasi dan mendeteksi perubahan 

yang terjadi dari waktu ke waktu. 

2. IT Operations untuk mengelola jenis peristiwa, mendeteksi insiden, mengelola 

rutinitas kegiatan operational, melaporkan status kinerja komponen teknologi. 

3. Mainframe Management untuk mengelola semua aspek dari kegiatan sehari-

hari melalui system engineering. 

4. Server Management and Support untuk mengelola akses jaringan yang 

digunakan yang digunakan dalam nenberikan layanan. 

5. Network Management untuk mengelola akses jaringan yang digunakan dalam 

memberikan layanan. 

6. Storage and Archive untuk mengelola layanan penyimpanan dan ketersediaan 

data. 

7. Database Administration untuk memastikan kinerja Database Administration 

yang optimal serta mengelola keamanan dan fungsionalitas database. 

8. Directory Service Management untuk mengelola ketersediaan akses ke 

sumberdaya informasi serta memastikan validasi akses. 
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9. Desktop Support untuk mengelola hardware, software dan perangkat yang 

digunakan. 

10. Middleware Management unuk mengelola integrasi dan hubungan software 

dengan sumber informasi. 

11. Internet/Web Management untuk mengelola ketersediaan dan kinerja 

internet/web yang dimiliki. 

12. Facilities dan Data Center untuk mengelola lingkungan fisik dari IT 

Operation 

13. Information Security Management and Service Operation untuk mengelola 

kebijkan, standart dan prosedur untuk memastikan perlindungan dari asset 

organisasi, data, informasi dan layanan STI. 

14. Improvement op Operation Activities untuk mengelola perbaikan yang dapat 

dibuat guna memberikan kualitas layanan STI  yang lebih tinggi dan 

dilakukan dengan cara yang lebih efektif.  (ITIL 2007, hal 79) 

Pada penelitian ini hanya akan melakukan sebagian aktivitas saja, hal ini 

dikarenakan penyesuaian proses bisnis Labkom saat ini juga belum menjalankan 

kegiatan tersebut dalam proses bisnisnnya. Kegiatan yang akan digunakan adalah 

monitoring and control, IT Operation, Server Management and Support, Network 

Management, Storage and Archive, Database Administration, Internet/Web 

Management, Information Security Management and Service Operation, dan 

Improvement Of Operation Activities. Sedangkan kegiatan yang tidak dilakukan 

pada penelitian ini adalah Mainframe Management, Directory Service 

Management, Dekstop Support, Middleware Management dan Facilities and 

Data.   
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Pada Service Operation terdapat lima proses utama yang dapat 

meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan TI, yaitu 1) Event Management, 2) 

Problem Management, 3) Request Fulfilment, 4) Access Management, dan 5) 

Incident Management. Event Management memastikan Configuration Items (CI) 

dan layanan tetap dalam pemantauan, dan untuk menyaring dan mengkategorikan 

kejadian serta memutuskan tindakan yang tepat.  

Problem Management bertujuan untuk mencegah terjadinya insiden 

dengan mengatasi akar permasalahan penyebab insiden dan meminimalkan 

dampak yang ditimbulkan serta mencegah terulangnya insiden yang berkaitan 

dengan kesalahan. Request Fulfilment berfokus pada pemenuhan permintaan 

layanan pada perubahan standar, misalnya permintaan untuk mengubah password 

atau permintaan informasi. Access Management memberikan hak akses pengguna 

untuk menggunakan layanan, sementara mencegah akses pada pengguna non-

resmi. Incident Management berkonsentrasi pada pemulihan layanan kembali 

normal secepat mungkin dan untuk meminimalkan dampak buruk pada operasi 

bisnis, sehingga memastikan kualitas layanan dan ketersediaan tetap terjaga (ITIL, 

2007, hal 35). Pada penelitian ini akan berfokus pada Incident Management untuk 

pemulihan layanan kembali normal secepat mungkin dan untuk meminimalkan 

dampak buruk pada operasi bisnis. 

 

2.6 Incident Management 

Incident adalah gangguan yang tidak direncanakan pada layanan STI, 

atau penurunan kualitas layanan TI.kegagalan konfigurasi item yang belum 

terkena dampak terhadap layanan juga merupakan insiden, Incident Management 
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adalah proses penanganan semua gangguan yang mempengaruhi layanan STI. 

Tujuan dari insiden manajemen adalah untuk mengembalikan layanan normal 

secepat mungkin dan untuk meminimalkan dampak merugikan pada operasi 

bisnis. (ITIL 2007, hal 47). Incident Management memiliki langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai tahapan mengelolah masalah, yaitu incident identification, 

incident logging, incident categorization, incident prioritization, initial diagnosis, 

incident escalation, investigasi  dan diagnosis, resolution and recovery, incident 

Closure. Proses manajemen insiden (incident management) dimulai dengan 

identifikasi. Identifikasi yang paling umum dilakukan adalah melalui layanan 

service desk dan laporan dari staf teknisi.  

Pencatatan insiden (incident logging), langkah ini wajib dilakukan untuk 

setiap jenis insiden baik yang berskala besar maupun kecil. Beberapa informasi 

yang harus dicatat terkait suatu insiden adalah ID, kategori insiden, waktu terjadi, 

deskripsi insiden, nama orang/grup yang bertanggung jawab atas penanganan, 

implikasi insiden, dan waktu penutupan kasus. 

Kategorisasian insiden (incident categorization) dalam membuat kategori 

insiden dibutuhkan sebuah proses khusus antara pengelola STI dan pihak 

manajemen organisasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kategori insiden dan 

prioritas penanganannya sejalan dengan proses bisnis organisasi. Kategori insiden 

dapat dibuat berdasarkan perkiraan lamanya penanganan, implikasi terhadap 

proses bisnis organisasi, dan jumlah staf teknis terkait. Prioritas insiden (incident 

priorization) langkah prioritas insiden dilakukan berdasarkan kategorisasi yang 

telah dibuat sebelumnya. Prioritas penanganan insiden dapat dilakukan 

berdasarkan besarnya implikasi insiden terhadap kegiatan bisnis utama organisasi, 
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ataupun berdasarkan lamanya penanganan insiden. Diagnosa awal (initial 

diagnosis) diagnosa awal terhadap insiden wajib dilakukan oleh setiap pihak yang 

pertama kali berhubungan dengan insiden baik itu service desk, staf teknis, 

maupun perangkat otomatis seperti Event Management. 

 

Gambar 2.3 Incident Management process flow (sumber ITIL 2007, Hal 48) 
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Jika insiden ditemukan oleh service desk melalui telepon dari user, maka 

diusahakan service desk tersebut yang menyelesaikan insiden selama user masih 

berhubungan telepon. Eskalasi insiden (incident escalation) eskalasi insiden 

adalah tindakan menaikkan level penanganan insiden. Hal ini berkaitan erat 

dengan hasil diagnosa awal terhadap insiden. Jika dari diagnosa ditemukan 

insiden yang tidak dapat ditangani, maka wajib dilakukan eskalasi insiden yang 

ditunjukan pada gambar 2.3. Eskalasi insiden ada 2 macam, yaitu eskalasi fungsi 

dan eskalasi hierarki. Eskalasi fungsi adalah tindakan menaikkan level 

penanganan kepada satu level diatasnya. Sedangkan eskalasi hierarki adalah 

tindakan menaikkan level penanganan melintasi hirarki organisasi misalnya 

kepada manajer IT atau manajer bisnis yang terkait. Investigasi (investigation and 

diagnosis)  tindakan investigasi dilakukan untuk menemukan sumber masalah dari 

insiden. Dalam melakukan investigasi, setiap tindakan wajib dilaporkan juga ke 

dalam formulir insiden. Hal ini berguna sebagai data historis tindakan penanganan 

suatu insiden. Resolusi (resolution and recovery) langkah ini merupakan tindakan 

yang diambil untuk menyelesaikan suatu insiden. Langkah resolusi dapat 

dilakukan oleh service desk sebagai pihak yang pertama menemukan insiden dari 

user, staf teknisi yang sedang mengerjakan kegiatan konfigurasi, maupun oleh 

supplier terhadap perangkat yang masih dalam garansi. Penutupan (incident 

closure) langkah penutupan adalah langkah yang dilakukan oleh service desk 

maupun staf teknisi terkait untuk memastikan apakah insiden telah benar selesai 

ditangani. Yang harus diperhatikan dalam langkah penutupan ini adalah 

dokumentasi proses penanganan insiden, perkiraan terhadap perulangan insiden, 

dan survei kepuasan user atas penanganan insiden.  
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2.7 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Menurut pritomo, 2011 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

didefinisikan sebagai rangkaian instruksi yang digunakan untuk memecahkan 

suatu masalah. Rangkaian instruksi ini menggambarkan bagaimana suatu proses 

harus dilaksanakan, bagaimana pendokumentasian dari yang proses tersebut 

dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi. Prosedur yang dibuat harus 

mencantumkan setiap langkah kegiatan yang penting dan harus dijalankan oleh 

semua karyawan dengan cara yang sama. Manfaat yang diperoleh dengan adanya 

SOP ini antara lain adalah  menjelaskan secara detail semua kegiatan dari proses 

yang dijalankan, menstandarkan semua aktivitas yang dilakukan, 

menyederhanakan proses pengambilan keputusan, dan dapat meningkatkan 

komunikasi antara pihak-pihak yang terkait.  

Sedangkan menurut Arini Tathagati, 2013 Standar Operasional Prosdur 

(SOP) merupakan instruksi yang tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan 

permasalahaan dengan cara yang efektif berdasarkan metode yang digunakan 

untuk menghindari terjadinya perbedaan penanganan permasalahan. Langkah – 

langkah penyusunan Standar operasional prosedur yaitu : 

1. Mendefinisikan tujuan dari SOP. 

2. Mendefiniskan pihak – yang berwenang dalam SOP. 

3. Mendefinisikan istilah – istilah yang akan digunakan dalam SOP. 

4. Menganalisa input proses dan output SOP. 

Tujuan dari penerapan Standar Operasional prosedur adalah  

1. Adanya sistem kerja tertulis, jelas dan mudah dipahami 

2. Adanya input , output dan target yang jelas pada setiap aktivitasnya 
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3. Adanya  penanggung jawab yang jelas pada setiap aktivitasnya. 

4. Adanya urutan dan tata waktu yang jelas untuk setiap proses dan 

masing – masing aktivitas. 

5. Adanya mekanisme pengambilan keputusan yang efektif. 

6. Adanya sistem pengendalian dan pemantauan aktivitas organisasi 

dengan ukuran – ukuran yang jelas.   

2.8  Instruksi Kerja 

Instruksi kerja merupakan dokumen yang berisi rincian petunjuk yang 

menentukan langkah apa yang harus diikuti untuk melaksanakan aktivitas. Sebuah 

Instruksi Kerja (IK) berisi detail dari SOP dan hanya dibuat jika petunjuk yang 

sangat rinci. Menurut Arini tathagati, 2013 tujuan dari Instruksi kerja bertujuan 

untuk merincikan dan menjelaskan aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi 

sebagai pendukung, didalam IK merincikan langkah demi langkah urutan aktivitas 

yang bersifat spesifik. Perbedaan mendasar antara instruksi kerja dan SOP adalah 

pada ruang lingkup aktivitas yang diatur. SOP dibuat untuk banyak pihak  

sedangkan instruksi kerja pada lingkup tertentu seperti depertemen tertentu atau 

undividu tertentu  rincian tentang pelaksanaan satu aktivitas tertentu didalam 

SOP.  

 Instruksi kerja bisa dibuat  dalam bentuk tata kerja individu, tata kerja 

pengoprasian alat, diagram alir / flowchart, dan check list. Instruksi kerja juga 

dibuat dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami. Dalam membuat kalimat  

kalimat narasi instruksi kerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Narasi dibuat dalam bentuk kalimat perintah aktif dan 

menggunakan kata kerja. 
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2. Membuat kalimat yang singkat dan praktis agar mudah dipahami. 

3. Hindari penggunaan kata sifat atau peribahasa. 

4. Hindari membuat kalimat narasi dalam bentuk narasi. 

 

2.9  Rekaman Kerja 

Rekaman Kerja menurut Smith,2005 adalah  Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan Instruksi kerja (IK) yang sudah diisi secara manual tulis tangan atau di 

ketik. Ini merupakan rekaman kerja yang harus didokumentasikan secara tertib 

dan rapi karena Rekaman Kerja akan merekam apa yang dilakukan, apa yang 

ditemukan, siapa yang melakukan, dan seberapa banyak waktu atau biaya yang 

diperlukan dalam memberikan layanan praktikum. Dokumen ini bersifat penting 

untuk mencatat segala bentuk permasalahan yang terjadi dan cara menyelesaikan 

masalah tersebut. Jika suatu saat terjadi masalah yang serupa, dokumen ini dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan yang sama. Dan untuk mempercepat 

pencarian permasalah yang pernah terjadi maka diperlukan penggolongan masalah 

yang dapat dilakukan melalui dokumen Rekaman Kerja ini.  

Setelah Standar Operasional prosedur (SOP), Instruksi kerja (IK), dan 

Rekaman Kerja (RK) selesai dibuat maka hasil tersebut disalin kedalam template. 

Template yang digunakan sesuai dengan template SOP yang ada pada  Stikom 

Surabaya. Template diperoleh dari Pusat Penjaminan Mutu (PJM) yaitu struktur 

organisasi diluar struktur organisasi Labkom yang bertanggung jawab atas Format 

penulisan SOP, IK dan RK. Format dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 

Gambar 2.4.  
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Gambar 2 4 Format dokumen dari PJM  
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Berikut merupakan ketentuan mengisi halaman judul dan pengesahan 

dokumen. 

1. Kolom kop SOP diisi dengan logo/gambar  dan nama STMIK 

STIKOM Surabaya. No, Edisi, Revisi, Tanggal  SOP tersebut dibuat. 

Sedangkan Standart SPMI untuk SOP dan Instruksi Kerja. 

2. Kolom judul digunkan untuk mengisi judul dari SOP. 

3. Kolom pengesahan digunkan untuk mengisi proses pembuatan SOP, 

penanggung jawab, dan tanggal SOP tersebut di tanda tangani 

/disahkan. 

Halaman berikutnya berisi tentang detil SOP, dalam halaman tersebut berisi 

tentang visi misi STMIK STIKOM Surabaya, rasionale/tujuan, penyataan isi SOP, 

strategi, indicator, dokumen terkait, 

 Berikut merupakan ketentuan dalam pengisian halaman detil SOP  

1. Kolom visi misi digunakan untuk mengisikan visi dan misi STMIK 

STIKOM Surabaya. 

2. Kolom rasionale digunakan untuk mengisi tujuan SOP 

3. Kolom pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi SOP digunakan 

untuk mengisi aktor yang terlibat dalam isi SOP. 

4. Kolom definisi istilah digunakan untuk mengisi mendeskripsikan 

istilah sesuai dengan istilah yang digunakan dalam SOP. 

5. Kolom penyataan isi SOP digunakan untuk mengisi uraian / isi dari 

SOP. 

6. Kolom Strategi digunakan untuk mengisi strategi apa yang 

digunakan untuk memenuhi isi SOP. 
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7. Kolom indikator digunakan untuk mengisi ukuran keberhasilan SOP. 

8. Kolom dokumen terkait digunakan untuk mengisi nama dokumen 

yang dihasilkan. 

9. Kolom referensi digunakan untuk mengisi nama dokumen yang 

digunakan sebagai referensi  menjalankan SOP. 

   

2.10   Kebijakan Layanan Sistem Teknologi Informasi 

Kebijakan Pengelolaan Masalah Layanan Sistem dan TI merupakan 

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan pengambilan keputusan 

penanganan masalah layanan STI di Labkom dan meningkatkan ketersediaan 

layanan STI, meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan 

kepuasan serta kenyamanan pengguna dengan menurunkan jumlah permasalahan 

yang muncul. Kebijakan yang terdapat pada Labkom yaitu: 

1. Kebijakan Penyampaian Layanan Sistem dan Teknologi Informasi 

Tujuan dari kebijakan yang pertama adalah memberikan kenyamanan kepada 

pengguna saat menggunakan layanan Sistem dan Teknologi Informasi (STI) di 

setiap proses bisnis Labkom. Ukuran dari kebijakan ini adalah  Jumlah 

gangguan yang disebabkan oleh kejadian/permasalahan layanan STI dan 

Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan STI. Terdapat 3 

ruang lingkup kebijakan penyampainan layanan STI adalah Pendefinisian, 

pemeliharaan, dan implementasi prosedur penyampaian layanan STI, 

Pengawasan terhadap infrastruktur layanan STI dan Pendefinisian kompetensi 

SDM yang dibutuhkan untuk menyampaikan layanan STI proses bisnis yang 
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terkait yang terkait dalam kebijakan ini adalah  Penyelenggaran praktikum, 

Menyelenggarakan ujian praktikum dan Peminjaman aset Labkom.  

2. Kebijakan optimasi serta pemeliharaan aset dan sumber daya sistem dan 

teknologi informasi  

Tujuan dari kebijakan yang kedua  adalah Meningkatkan kualitas sumber daya 

sistem dan teknologi informasi (STI) serta aset lainnya, dengan melakukan 

pemeliharaan yang baik untuk mendukung ketersediaan dan penyampaian 

layanan STI Labkom. Ukuran dari kebijakan ini adalah Persentase 

penggunaan perangkat (keras maupun lunak) layanan STI yang legal atau 

berlisensi, Jumlah aset yang tidak digunakan, dan Jumlah aset yang sudah 

melewati masanya. Ruang Lingkup kebijakan ini adalah melakukan 

identifikasi dan pencatatan aset dan  mengelola aset penting dan kritis. Proses 

bisnis yang terkait Penyelenggaran praktikum, Menyelenggarakan ujian 

praktikum, Perawatan dan pemeliharaan aset laboratorium, dan Peminjaman 

aset Labkom.  

3. Kebijakan pengelolahan masalah layanan sistem dan teknologi informasi 

Tujuan dari kebikan yang ketiga adalah  Adanya kejelasan pengambilan 

keputusan penanganan masalah layanan STI di Laboratorium Komputer dan 

Meningkatkan ketersediaan layanan STI, meningkatkan tingkat layanan, 

mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan serta kenyamanan pengguna 

dengan menurunkan jumlah permasalahan yang muncul. Ukuran dari 

kebijakan ini adalah Menurunkan jumlah terulangnya kejadian dikarenakan 

permasalahan yang sama, Persentase insiden utama yang permasalahannya 

tercatat,  Jumlah solusi yang masih dikategorikan open problems,  Jumlah 



27 

 

 

permasalahan yang tercatat, dan Jumlah penyelesaian masalah yang 

memuaskan, berdasarkan root causes.  

Ruang lingkup pendefinisian dan  pengelompokan masalah, mengamati 

dan mendiagnosa permasalahan, menyelesaikan dan menutup permasalahan, dan 

melakukan pengelolaan masalah secara proaktif. Dan juga proses bisnis yang 

terkait adalah penyelenggaraan praktikum, menyiapkan modul dan mendistri-

busikan modul, menyelenggarakan ujian praktikum, rekruitmen Co-Ass, serta 

peminjaman aset Labkom. (Sutomo dan Ayuningtyas,2014). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam 

tugas akhir ini, agar dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan terarah dan 

sistematis. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

 
1. Tahap Pendahuluan

Studi Literatur

2. Tahap Pengumpulan Data dan Penggalian Informasi

Wawancara Observasi

3. Indentifikasi Kebutuhan Standart 

Operasional Prosedur (SOP)Menurut Best 

Practice ITIL v3

4. Pembuatan Standart Operasional 

Prosedur (SOP) 

5. Verifikasi Standart Operasional Prosedur 

(SOP)

Sesuai?

6. Validasi Standart Operasional 

Prosedur (SOP)

Ya 

Sesuai?

7. kesimpulan

Ya 

Tidak 

Tidak 

 

Gambar 3.1 Tahapan dalam Metode Penelitian
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3.1  Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini dilakukan Studi literatur yang dilakukan pada saat penelitian 

tersebut berlangsung yaitu dilakukan dengan cara studi literatur di perpustakaan 

ataupun dengan cara via web. Hal ini bertujuan untuk memperoleh  pengetahuan yang 

lebih mengenai ITIL V3- Service Operation – Incident management , aktivitas 

service operation, panduan menyusun Standart Operational procedure (SOP), 

Instruksi kerja (IK), dan rekaman kerja (RK) seperti yang akan dijelaskan dibawah 

ini: 

3.1.1 Incident Management (IM) : 

 Incident management adalah penanganan semua gangguan yang 

mempengaruhi layanan STI. Incident Management bertujuan untuk 

mengembalikan layanan normal secepat mungkin dan untuk meminimalkan 

dampak merugikan pada operasi bisnis (ITIL 2007, hal 47).  Proses / langkah 

Incident Management  digunakan sebagai panduan membuat standar 

operasional prosedur pada Labkom. 

3.1.2 Aktivitas service operation : 

 Service Operation berisi tentang sejumlah kegiatan operational yang 

memastikan bahwa teknologi sejalan dengan tujuan service and process 

organisasi secara keseluruhan.kegiatan ini bertujuan untuk memastikan 

teknologi yang digunakan dapat memberikan layanan dan dukungan 

operasional secara efektif dan efisien (ITIL 2007, hal 79). 
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3.1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) :  

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah rangkaian instruksi yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Rangkaian instruksi ini 

menggambarkan bagaimana suatu proses harus dilaksanakan, bagaimana 

pendokumentasian dari yang proses tersebut dilakukan secara berulang pada 

sebuah organisasi (priotomo 2011). Adanya SOP diperlukan sebagai 

pencatatan dan pemberian status penyelesaian gangguan yang terjadi pada 

Labkom tertata rapi , sehingga jika terjadi gangguan yang sama maka tidak 

harus menunggu staf yang mengetahui penanganan gangguan tersebut.  

3.1.4 Instruksi Kerja (IK) :  

Instruksi kerja adalah merincikan dan menjelaskan aktivitas yang 

hanya melibatkan satu fungsi sebagai pendukung, didalam IK merincikan 

langkah demi langkah urutan aktivitas yang bersifat spesifik. (Arini tathagati 

2013).  

3.1.5 Rekaman Kerja (RK) : 

Rekaman Kerja adalah  karena Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Instruksi kerja (IK) yang sudah diisi secara manual tulis tangan atau di ketik. 

Ini merupakan rekaman kerja yang harus didokumentasikan secara tertib dan 

rapi karena Rekaman Kerja akan merekam apa yang dilakukan, apa yang 

ditemukan, siapa yang melakukan, dan seberapa banyak waktu atau biaya 

yang diperlukan dalam memberikan layanan. ( Smith 2005). Adanya rekaman 

kerja ini Jika suatu saat terjadi masalah yang serupa pada Labkom, dokumen 
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ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sama. Dan untuk 

mempercepat pencarian permasalah yang pernah terjadi maka diperlukan 

penggolongan masalah yang dapat dilakukan melalui dokumen Rekaman 

Kerja ini.  

Berikut adalah Tahap studi literatur dapat dilihat pada Gambar 3.2  

 

Study Literatur

Service 

operation 

Panduan 

membuat SOP, 

IK dan RK

Aktivitas 

Service 

Operation

Incident 

Management

Standart 

Operational 

Procedure 

(SOP)

Instruksi Kerja 

(IK)

Rekaman Kerja 

(RK)

 

Gambar 3.2 Studi Literatur 

 

3.2  Tahap Pengumpulan Data Dan Pengalian Informasi 

Pengumpulan data dan penggalian informasi dilakukan untuk mendapatkan 

detil proses bisnis Labkom, tupoksi, kebijakan layanan STI, Layanan STI Labkom, 

dan permasalahan Layanan STI Labkom. Pengumpulan data dan penggalian 

informasi dilakukan dengan wawancara dan observasi. 
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Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data proses bisnis Labkom, 

tupoksi, kebijakan layanan STI, Layanan STI Labkom Permasalah Layanan STI. 

Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu membuat daftar wawancara 

kemudian melakukan wawancara, Wawancara dilakukan pada staf terkait Labkom, 

yaitu: Kepala Bagian Labkom , kasie sarana dan prasarana dan Labkom. Kegiatan 

dan proses pengumpulan data dan informasi dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 kegiatan dan proses pengumpulan data dan informasi 

No Kegiatan Proses Tujuan 

1 Membuat daftar 

pertanyaan wawancara 

Membuat daftar pertanyaan 

terkait proses bisnis 

Labkom, tupoksi, kebijakan 

layanan STI, Layanan STI 

Labkom, dan pemasalahan 

layanan STI Labkom.  

Menghasilkan daftar 

wawancara 

2 Menggali informasi 

proses bisnis labkom 

Wawancara dengan kabag 

labkom terkait dengan 

proses bisnis labkom. 

Untuk mendapatkan 

informasi proses 

bisnis labkom terkait 

layanan STI. 

3 Menggali informasi 

Tupoksi Labkom 

Wawancara dengan kabag 

labkom terkait dengan 

tupoksi Labkom 

Untuk mendapatkan 

informasi proses 

Tupoksi Labkom 

4 Menggali informasi 

kebijkan layanan STI 

Wawancara dengan kabag 

labkom terkait dengan 

kebijakan layanan STI 

Labkom 

Untuk mendapatkan 

informasi kebijakan 

layanan STI 

Labkom 

5 Menggali informasi 

layanan STI Labkom 

Wawancara dengan kabag 

labkom terkait dengan 

Untuk mendapatkan 

informasi layanan 
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No Kegiatan Proses Tujuan 

layanan STI Labkom STI Labkom 

6 Menggali informasi 

permasalah Layanan 

STI 

Wawancara dengan kabag 

labkom, Kasie sarana dan 

prasarana, dan teknisi 

Labkom   terkait dengan 

permasalahan layanan STI 

Labkom 

Untuk mendapatkan 

informasi 

permasalahan 

layanan STI 

Labkom 

 

Setelah melakukan wawancara pada tahap Pengumpulan Data dan Informasi 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk 

memperhatikan bagaimana penanganan gangguan layanan STI dilakukan saat ini 

pada Labkom dengan melihat  kegiatan proses ITIL V3 – Service Operation - 

Incident management kegiatan tersebut dilakukan karena untuk menganalisis 

kebutuhan SOP,.  dan memperhatikan kebijakan Labkom apakah poin -  poin dari 

ruang lingkup kebijakan layanan STI Labkom yang pertama sudah ada acuan kerja 

untuk tercapainya tujuan organisasi, kegiatan tersebut dilakukan untuk menganalisis 

kebutuhan SOP. serta juga melakukan kegiatan mengkategorikan permasalahan 

Labkom dengan 9 aktivitas service Operation. 

 

3.3  Identifikasi Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan  maka dilakukan 

identifikasi kebutuhan SOP  penyampaian  layanan STI di Labkom. Proses 

identifikasi berdasarkan  referensi dari kebijakan penyampaian layanan STI Labkom 
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dan identifikasi pada Incident Management di Service Operation -  ITIL V-3  dapat 

dilihat pada gambar 3.3.  

 

Incident 

management

Kebijakan 

Layanan STI

Analisa 

kebutuhan SOP

Kebutuhan SOP

Referensi 

Menghasilkan 

 

Gambar 3.3 Alur Identifikasi kebutuhan SOP 

Gambar 3.3 menjelaskan bahwa pemetaan kebutuhan SOP didapat dari 

menganalisis  proses Incident management   dan ruang lingkup kebijakan layanan STI 

yang  sebelum nya dilakukan observasi dari hasil wawancara untuk dianalisis. Cara 

melakukan analisis untuk kebutuhan SOP dengan cara  mengidentifikasi hasil dari 

observasi yaitu yang sudah dilakukan yaitu pada  proses sebelum dengan melihat 

hasil observasi incident management dengan  kondisi Labkom saat ini dalam 

melakukan penanganan gangguan, serta memperhatikan  kebijakan  Labkom apakah  

poin -  poin dari ruang lingkup kebijakan layanan STI Labkom  yang  pertama  sudah 

ada acuan kerja untuk tercapainya tujuan organisasi, Berdasarkan  analisis tersebut 

menghasilkan kebutuhan SOP pada Labkom.  
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3.4 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan akan 

dilakukan pembuatan  Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi kerja(IK) dan 

Rekaman Kerja (RK). Kegiatan pembuatan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 kegiatan pembuatan SOP 

No  Kegiatan Proses  Tujuan  

1 Mendefinisikan tujuan SOP 

dan Instruksi kerja 

Melihat kebutuhan 

SOP, untuk 

mendapatkan jawaban 

mengapa SOP dan 

instruksi kerja tersebut 

dibutuhkan. 

Menghasilkan 

tujuan SOP dan 

Instruksi kerja 

2 Mendefinisikan istilah yang 

terdapat dalam SOP dan 

Imstruksi Kerja 

Mendefinisikan istilah 

berdasarkan keseakan 

Kabag  

Menghasilkan 

daftar istilah yang 

terdapat SOP dan 

instruksi kerja. 

3 Mendefinsiskan  pihak  -pihak 
yang  berwenang dalam SOP 
dan IK  

Menganalisa dari 

proses SOP dan IK. 

Mengetahui pihak- 

pihak yang 

berwenang dalam 

SOP dan IK 

4 Menganalisis input , proses, 

dan output dalam SOP dan 

instruksi kerja   

 

Menganalisis kebijakan 

layanan STI dan proses 

incident management 

untuk menemukan 

solusi penanganan  

Menghasilkan 

diagram alir SOP 

dan Instruksi 

Kerja 

  

Untuk jumlah rekaman kerja dihasilkan ketika aliran proses dari SOP dan Instruksi 

kerja membutuhkan pencatatan sebagai pelaporan. 

 

Setelah isi SOP dan IK  yang sudah dibuat kegiatan selanjutnya adalah 

menyusun kedalam template. Template yang digunakan mengikuti ketentuan template 
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dari bagian Pusat Penjaminan Mutu (PJM) Stikom Surabaya.  Halaman judul dan 

pengesahan SOP terdiri atas kolom Kop SOP, judul SOP dan kolom pengesahan pada 

gambar 3.5 
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Gambar 3.4 Halaman judul dan pengesahan SOP 

Berikut merupakan ketentuan mengisi halaman judul dan pengesahan SOP 

yang ditujukan pada gambar 3.4: 
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1. Kolom kop SOP diisi dengan logo/gambar  dan nama STMIK STIKOM 

Surabaya. No, Edisi, Revisi, Tanggal  SOP tersebut dibuat. Sedangkan 

Standart SPMI untuk SOP dan Instruksi Kerja. 

2. Kolom judul digunkan untuk mengisi judul dari SOP. 

3. Kolom pengesahan digunkan untuk mengisi proses pembuatan SOP, 

penanggung jawab, dan tanggal SOP tersebut di tanda tangani /disahkan. 

 

Halaman berikutnya berisi tentang detil SOP, dalam halaman tersebut berisi 

tentang visi misi STMIK STIKOM Surabaya, rasionale/tujuan, penyataan isi SOP, 

strategi, indicator, dokumen terkait, dan referensi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

gambar 3.6 
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Gambar 3.5 Halaman Detil SOP 
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Berikut merupakan ketentuan dalam pengisian halaman detil SOP yang 

ditujukan pada gambar 3.5 

1. Kolom visi misi digunakan untuk mengisikan visi dan misi Stikom 

Surabaya. 

2. Kolom rasionale digunakan untuk mengisi tujuan SOP 

3. Kolom pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi SOP digunakan 

untuk mengisi aktor yang terlibat dalam isi SOP. 

4. Kolom definisi istilah digunakan untuk mengisi mendeskripsikan istilah 

sesuai dengan istilah yang digunakan dalam SOP. 

5. Kolom penyataan isi SOP digunakan untuk mengisi uraian / isi dari 

SOP. 

6. Kolom Strategi digunakan untuk mengisi strategi apa yang digunakan 

untuk memenuhi isi SOP. 

7. Kolom indikator digunakan untuk mengisi ukuran keberhasilan SOP. 

8. Kolom dokumen terkait digunakan untuk mengisi nama dokumen yang 

dihasilkan. 

9. Kolom referensi digunakan untuk mengisi nama dokumen yang 

digunakan sebagai referensi  menjalankan SOP.   

 

3.5  Verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standart Operational Procedure (SOP), Instruksi Kerja (IK), Rekaman kerja 

(RK) yang telah dibuat akan dilakukan verifikasi oleh Kabag.  Kegiatan melakukan 
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verifikasi SOP, IK dan RK  adalah Kabag Labkom untuk memastikan isi SOP telah 

sesuai pedoman kebijakan layanan STI Labkom dan Incident Management di Service 

Operation – ITIL V3.  Verifikasi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Kabag 

Labkom  untuk membahas dokumen yang sudah dibuat. Apabila masih ada 

kekurangan atau ketidak benaran dalam alir atau hasil SOP, IK, dan RK maka peneliti 

wajib merevisi. dengan adanya  Verifikasi dilakukan untuk menemukan solusi terbaik 

dari dokumen yang sudah dibuat. 

 

Tahap verifikasi SOP

Proses Output Input 

 

Melakukan 

verifikasi SOP
SOP Instruksi kerja Rekaman kerja

Terverifikasi

SOP
Instruksi 

kerja

Rekaman 

kerja

 
Gambar 3.6 Tahap verifikasi SOP. 

 

3.5  Validasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Validasi dilakukan pada uji coba  di Labkom, yaitu Kabag Labkom untuk 

memastikan  isi SOP yang uji coba sudah  sesuai dengan  harapan. Sebelum validasi 

dokumen SOP, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada 

pihak Labkom yang bertugas memenuhi isi SOP. Hal tersebut dilakukan untuk 

memberikan pemahaman atas SOP, Instruksi kerja dan rekaman kerja yang sudah 
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dibuat. Setelah melakukan sosisalisasi adalah melakukan validasi, Validasi dilakukan 

untuk menguji coba hasil dokumen SOP,Instruksi Kerja dan Rekaman Kerja yang 

sudah dibuat dan sudah di verifikasi oleh Kabag 

Labkom.

Tahap validasi SOP

Proses Output Input 

 

Melakukan 

Validasi SOP

Tervalidasi

SOP
Instruksi 

kerja

Rekaman 

kerja

Terverifikasi

SOP
Instruksi 

kerja

Rekaman 

kerja

 

Gambar 3.7 Tahap Validasi SOP
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV ini akan membahas hasil analisis dalam pembuatan Standart 

Operasional Prosedur (SOP) penyampaian layanan STI di Labkom STIMIK 

STIKOM Surabaya. Hasil yang didapatkan dari masing – masing metode dari tahapan 

yaitu 1) Tahap Studi Literatur.  2)Tahap pengumpulan data dan penggalian informasi, 

3) Tahap identifikasi kebutuhan Standart Operasional Prosedur (SOP), 4) Tahap 

pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), 5) Tahap verifikasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP), dan 6) Tahap validasi Standar Operasional Prosedur 

(SOP) adalah sebagai berikut. 

 

4.1  Tahap Studi Literatur  

Pada  tahap ini akan membahas hasil studi literature untuk mendapatkan 

pemahaman Incident Management (IM), Aktivitas service operation, Standart 

Operational Procedure (SOP) Instruksi Kerja (IK), Rekaman Kerja (RK). Berikut 

merupakan rincian hasil Studi Literatur. 

 

4.1.1  Incident Management (IM) 

Pada aktivitas Incident Management digunakan sebagai metode penyelesaian 

gangguan pada labkom. Pada incident management terdapat 9 aktivitas yang harus 

dilakukan dalam menangani gangguan yaitu 1) Incident Identification, 2) Incident 

Logging , 3) incident categorization 4) Incident Prioritazation,  5) Initial Diagnosis, 6) 
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Eskalasi, 7) Investigasi dan Diagnosis, 8) resolution dan recovery , 9) Incident 

Closure. 

4.1.2 Aktivitas Service Operation(SO) 

 Aktivitas service Operation (SO)pada masing – masing organisasi tidak sama. 

Hal tersebut tergantung kebutuhan proses bisnis, hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Kabag Labkom memiliki 9 dari 14 aktivitas  SO yang terdiri atas 1) 

Monitoring and Control 2) IT Operation,  3) Server Management and Support, 4) 

Network Management, 5)  Storage and Archive, 6) Database Administration, 7)  

Internet/ Web Management, 8) Information Security Management and Service 

Operation dan 9) Improvement of Operation Activities. Berdasarkan aktivitas SO 

tersebut akan dilakukan pemetaan permasalahan layanan STI. 

 

4.1.3  Panduan Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 Hasil studi literatur yang didapat bawah SOP merupakan instruksi yang 

tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahaan dengan cara yang 

efektif berdasarkan metode yang digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan 

penanganan permasalahan. Didalam SOP dinyatakan secara jelas hal-hal seperti: 

a. Apa tugas yang akan dilaksanakan. 

b. Apa tujuan melaksanakan tugas tersebut. 

c. Siapa yang harus melaksanakan tugas. 

d. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. 

e. Bagaimana hubungan antar unit 
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f. Apa saja dokumentasi yang harus dibuat untuk menunjukkan / mrmbuktikan 

bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan.   

Untuk mempermudah penggunaan melakukan kegiatan maka dibuatkan 

format diagram alir, diagram alir terdapat 2 model yaitu diagram alir liner dan 

diagram alir swimlane.  Untuk menyusun SOP Labkom menggunakan format 

diagram alir swimlane karena penggunaan diagram alir ini bisa menunjukan secara 

jelas siapa penanggung jawab masing - masing aktivitas, dan begitu sebaliknya bisa 

menunjukan secara jelas apa saja tanggung jawab / lingkup pekerjaan masing – 

masing unit kerja. Sedang kan kenapa tidak menerapkan diagram alir linier karena 

tidak secara terlihat lingkup pekerjaan dan tanggung jawab keseluruhan masing-

masing unit kerjanya. Dalam pembuatan SOP juga dituliskan dalam bentuk narasi 

agar lebih mudah dipahami , berikut adalah kemudahan kemudahan dalam bentuk 

narasi:  

a. Lebih flexible dalam menggambarkan rangkaian langkah dalam 

sebuah proses. 

b. Tidak terikat penggunaan simbol. 

c. Lebih mudah dimodifikasi/diubah.   

Kerangkah narasi didalam SOP terdiri dari: 

a. visi misi 

b. rasionale / tujuan SOP. 

c. Penanggung jawab 

d. Definisi istilah 

e. Pernyataan isi 
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f. Strategi / prosedur 

g. Indicator  

h. Dokumen terkait 

i. Referensi. 

4.1.4 Panduan Membuat Instruksi Kerja (IK) 

 Hasil Sudi literatur panduan membuat instruksi kerja bertujuan untuk 

merincikan dan menjelaskan aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi sebagai 

pendukung, didalam IK merincikan langkah demi langkah urutan aktivitas yang 

bersifat spesifik. Perbedaan mendasar antara instruksi kerja dan SOP adalah pada 

ruang lingkup aktivitas yang diatur. SOP dibuat untuk banyak pihak  sedangkan 

instruksi kerja pada lingkup tertentu seperti depertemen tertentu atau undividu 

tertentu rincian tentang pelaksanaan satu aktivitas tertentu didalam SOP.  

Untuk mempermudah penggunaan melakukan kegiatan maka dibuatkan 

format diagram alir sama halnya  yang dilakukan oleh kegitan SOP, diagram alir 

terdapat 2 model yaitu diagram alir liner dan diagram alir swimlane.  Untuk 

menyusun IK Labkom menggunakan format diagram alir swimlane karena 

penggunaan diagram alir ini bisa menunjukan secara jelas siapa penanggung jawab 

masing - masing aktivitas, dan begitu sebaliknya bisa menunjukan secara jelas apa 

saja tanggung jawab / lingkup pekerjaan masing – masing unit kerja. Sedang kan 

kenapa tidak menerapkan diagram alir linier karena tidak secara terlihat lingkup 

pekerjaan dan tanggung jawab keseluruhan masing-masing unit kerjanya. Dalam 

pembuatan IK juga dituliskan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami , 

berikut adalah kemudahan kemudahan dalam bentuk narasi:  
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a. Lebih flexible dalam menggambarkan rangkaian langkah dalam 

sebuah proses. 

b. Tidak terikat penggunaan simbol. 

c. Kebih mudah dimodifikasi/diubah.   

Narasi dalam sebuah IK tidak hanya memuat langkah – langkah pada diagram alir 

dalam bentuk tulisan dan juga termasuk penjelasan – penjelasan rinci atau penjelasan 

tambahan yang tidak dapat dimasukan dalam diagram alir  karena keterbatasan 

tempat seperti definisi istilah, rasionale, referensi, dokumen terkait dan sebagainya  

 

4.1.5 Panduan Membuat Rekaman Kerja (RK) 

 Hasil Studi literatur panduan mxxembuat Rekamana kerja (RK) bahwa 

rekaman kerja merupakan catatan atau  record dari hasil atau bukti telah  melakukan 

aktivitas SOP dan instruksi kerja . Rekaman kerja berfungsi sebagai dokumentasi 

bahwa aktivitas SOP dan IK telah dilakukann serta memudahkan jejak penelusaran. 

Sehingga bila ada permasalahan pada Labkom tidak perlu bingung untuk mencari 

solusi karena pada kegiatan penanganan permasalah sebelumnya sudah dicatat pada 

rekaman kerja sehingga dapat membantu pemberian solusi apabila terdapat kesalahan 

yang sama. Bentuk - bentuk rekaman antara 

a. Formulir  

b. Lembar kerja 

c. Logbook 

d. Data base 

e. laporan   



48 

 

 

4
8
 

 

4.2  Pengumpulan Data dan Informasi 

Pengumpulan data dan penggalian informasi dilakukan dengan wawancara , 

dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapat data – data yang dibutuhkan   

dan observasi digunakan untuk memantau permasalahan yang terkait dengan studi 

kasus. Berikut adalah detil data dan informasi. 

1. Membuat Daftar Pertanyaan Wawancara 

Pada tahap ini menghasilkan daftar pertanyaan wawancara yang digunakan 

sebagai mengajukan pertanyaan ketika melakukan wawancara kepada pihak yang 

terkait /  narasumber. Isi daftar pertanyaan disesuaikan dengan informasi yang 

didapat untuk penelitian. Daftar pertanyaan wawancara yang dihasilkan dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

2. Menggali Informasi Proses Bisnis Labkom 

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan kabag Labkom diketahui 

bahwa Labkom memiliki proes bisnis yang terbagi menjadi dua yaitu proses bisni 

utama dan proses bisnis pendukung. Masing proses bisnis terbagi menjadi tiga 

kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 4.1. hasil wawancara dengan kabag Labkom 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Tabel 4.1 Proses Bisnis Labkom 

No  Proses Bisnis Utama No  Proses Bisnis Pendukung 

1 Menyiapkan modul dan 

mendistribusikan modul 

1 Rekruitment Co-as 

2 Menyelengarakan praktikum 2 Perawatan dan pemeliharaan 
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aset Laboratotium  

3 Menyelenggarakan ujian 

praktikum 

3 Peminjaman Aset 

Laboratorium  

 

3. Menggali Informasi Tupoksi Labkom 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kabag Labkom 

diketahui bahwa Labkom memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada 

gambar 4.1. Labkom dipimpin oeh Kabag Labkom yang bertanggung jawab atas Staf 

atau pegawai dibawahnya. Tupoksi staf / pegawai Labkom dapat dilihat pada tabel 

4.2. hasil wawancara Tupoksi dengan kabag Labkom dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Kepala bagianLaboratorium Komputer

Ayuningtyas, S.Kom., M.MT., MOS

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Siswo Martono, S.Kom., M.M.

Seksi Akademis
Siswo Martono, S.Kom., M.M.

Kurniawan 

Jatmika, S.Kom.

Adrianus Wijaya, 

A.MD.
Joko Susilo

Tegar Heru 

Susilo,S.Kom.

Imamduddin 

Endri Wibowo

Joshua Gabriell 

Suhendri
Ong Lu Ya

Edo Yonatan 

Koentjoro, 

S.Kom.

 

Gambar 4.1 Struktur organisasi Labkom 
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Tabel 4.2 Tupoksi Labkom 

No  Jabatan Tupoksi  

1 Kabag Labkom  Bertanggung jawab kepada pembantu ketua 

didang akademik  terkait seluruh akivitas 

Labkom yang berhubungan dengan proses 

bisnis labkom 

2 Seksi sarana dan prasarana  Melakukan kegiatan yang berhubungan 

pengadaan , perawatan dan pemeliharaan, 

administrasi, evaluasi dan pelaporan 

penggunaan sarana dan prasana Labkom 

3 Seksi akademis Melaksanakan kegiatan yang berhubungan 

dengan koordinasi antara bagian AAK , 

kepala program studi (Kaprodi) ,  rekruitmen 

CO-AS , monitoring proses praktikum , 

evaluasi dan laporan akhir kegiatan 

praktikum. 

 

4. Menggali Informasi Kebijkan Layanan STI Labkom 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kabag didapat bahwa 

Labkom memiliki 3 kebijakan yang dijelaskan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Kebijakan Layanan STI 

No Kebijakan Layanan STI Labkom 

1 Kebijakan penyampaian layanan Sistem dan Teknologi Informasi  

2 Kebijkan optimasi serta pemeliharaan asset dan Sumber daya sistem dan 

teknologi informasi 

3 Kebijakan pengelolahan masalah layanan sistem dan teknologi 

 

Berdasarkan  permasalahan yang terjadi pada Labkom dan tujuan kebijakan 

yang pertama menyebutkan memberikan kenyamanan kepada pengguna saat 

menggunakan layanan STI di setiap proses bisnis Labkom. Maka Incident 

Management sangat  tepat untuk dijadikan acuhan pengerjaan, karena Incident 

Management berkonsentrasi pada pengembalian layanan secepat mungkin pada 

Labkom  apabila terjadi insiden dan untuk meminimalkan dampak merugikan pada 

operasi bisnis layanan STI pada Labkom. Hasil wawancara didapat 3 kebijakan, 

kebijakan pertama dapat dilihat pada Lampiran 4, kebijakan kedua dapat dilihat pada 

Lampiran 5,  sedangkan kebijkan ketiga dapat dilihat pada lampiran ke 6. 

5. Menggali Informasi Layanan STI Labkom 

 Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kbag Labkom diketahui bahwa 

Labkom memiliki 28 layanan STI yang dapat dilihat pada tabel 4.4. Layanan STI 

tersebut diperoleh dari pengembangan yang dilakukan secara internal (In House), 

pembelian aplikasi, dan melibatkan pihak ke tiga (hasil kerja produk mahasiswa) 
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adapun statuslayanan STI yang terdapat pada Labkom yaitu akan digunakan, 

digunakan dan tidak digunakan yang dapat dilihat pada lampiran 8. 

Tabel 4.4 Layanan STI Labkom 

No Nama Layanan STI 

Status 

Layanan 

STI 

1 Virtual Box Website Server Digunakan 

2 Aplikasi Cloning Client Server Digunakan 

3 Managemen Server, PC Router Digunakan 

4 
Virtual Box Oracle Server Digunakan 

5 Web Service PPTI Digunakan 

6 Web Service ENP Digunakan 

7 Web Service EVMO Digunakan 

8 
Penjadwalan Pengajar 

Akan 

digunakan 

9 Penjadwalan Praktikum (PPTI) Digunakan 

10 

Sistem Monitoring and Traffic 

Control 
Digunakan 

11 Website Praktikum Digunakan 

12 Website labkom.stikom.edu Digunakan 

13 Administrasi Praktikum Digunakan 

14 

Dashboard Praktikum 

(koordinator) 

Akan 

digunakan 

15 
Reminder Jadwal Pengajar 

Akan 

digunakan 

16 Pencatatan Kehadiran Pengajar Digunakan 

17 upload Jawaban Insidentil Digunakan 

18 Entri Nilai Praktikum (ENP) Digunakan 

19 

Upload jawaban Ujian (UTS + 

UAS) 
Digunakan 

20 

Recruitment KO-AS (Document 

Digital) 

Akan 

digunakan 

21 

Aplikasi Monitoring Kerusakan 

Komputer 
Digunakan 
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No Nama Layanan STI 

Status 

Layanan 

STI 

22 
Repository Ubuntu * Digunakan 

23 

Inventaris dan Peminjaman 

Komputer di lab 

Akan 

digunakan 

24 Domain User Generator 

Tidak 

Digunakan 

25 DMS (Document Repository) 

Tidak 

Digunakan 

26 aplikasi Evaluasi dan monitoring  
Digunakan 

27 

Aplikasi website Front-end 

EVMO 

Tidak 

Digunakan 

28 Monitoring Kegiatan Praktikum 

Tidak 

Digunakan 

 

6. Menggali Informasi Permasalahan Labkom  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan kabag Labkom, seksi 

sarana dan prasarana, staf, dan teknisi diketahui ada memiliki 71 permasalahan. 

Beberapa permasalahan yang ada pada labkom dapat dilihat pada tabel 4.5 dan detil 

permasalahan dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Tabel 4.5 Permasalahan Layanan STI Labkom 

Nama Layanan 

STI 

Permasalahan yang terjadi Dampak  

Virtual box website 

server  

Lampu mati Sistem pengajaran terhenti 

Gangguan Jaringan di ppti sistem tidak dapat diakses 

Aplikasi cloning 

client server 

Gangguan kartu jaringan tidak terdeteksi 

oleh software clonezilla 

Tidak bisa melakukan cloning 

Padasaat akan melakukan proses cloning 

hardisk tujuan sizenya lebih kecil 

Tidak bisa melakukan proses 

cloning. 
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Nama Layanan 

STI 

Permasalahan yang terjadi Dampak  

daripada image yang dibuat 

Proses cloning tiba-tiba terputus Proses cloning tidak berhasil 

Managemen server, 

pc router 

Gangguan kalau sudah dibuka lupa tutup 

akses 

Mahasiswa yang praktikum 

tidak memperhatikan pengajar 

karena sibuk internetan sendiri 

Gangguan lampu mati Sistem pengajaran terhenti 

Gangguan jaringan PPTI Sistem pengajaran terhenti 

Virtual box oracle 

server 

Log in ke server dari client gagal Praktikan tidak bisa mengakses 

server ehingga tidak bisa 

melakukan praktikum 

 

Kekurangan memory pada server untuk 

melakukan pemprosesan permintaan 

(SQL Query) 

Praktikan tidak bisa melakukan 

data access/ log in ke server. 

Gangguan lock pada database ketika 

materi DML 1 tabel dan 1user 

 

 

Setelah melakukan wawancara pada tahap Pengumpulan Data dan Informasi 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk 

memperhatikan bagaimana penanganan gangguan layanan STI dilakukan saat ini 

pada Labkom dengan melihat  kegiatan proses ITIL V3 – Service Operation - 

Incident management  kegiatan tersebut dilakukan karena untuk menganalisis 

kebutuhan SOP, kegiatan observasi tersebut dapat dilihat pada pada tabel 4.6.  dan 

memperhatikan kebijakan Labkom apakah poin -  poin dari ruang lingkup kebijakan 

layanan STI Labkom yang pertama sudah ada acuan kerja untuk tercapainya tujuan 



55 

 

 

5
5
 

organisasi, kegiatan tersebut dilakukan untuk menganalisis kebutuhan SOP. Kegiatan 

observasi tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7,  

serta juga melakukan kegiatan mengkategorikan permasalahan Labkom 

dengan 9 aktivitas service Operation dapat dilihat pada tabel 4.8   

Tabel 4.6 observasi  Incident Management dengan kondisi Labkom 

No  Incident  Management  

ITIL 

Kondisi Labkom 

1 Identifikasi gangguan Belum adanya penanganan identifikasi gangguan pada 

Labkom. 

2 Mencatat gangguan Ada kegiatan mencatat gangguan yang terjadi pada 

Labkom namun kadang dilakukan, kadang tidak dan 

juga tidak disimpannya hasil pencatatan gangguan 

sehingga data/history gangguan hilang 

3 Mengkategorikan 

gangguan 

Belum ada kegiatan untuk mengkategorikan gangguan 

yang terjadi pada Labkom. 

4 Memprioritaskan 

gangguan 

Belum ada kegiatan untuk melakukan memprioritaskan 

gangguan yang terjadi pada Labkom 

5 Mendiagnosa gangguan Belum ada kegiatan mendiagnosa gangguan pada 

Labkom 

6 Melakukan eskalasi 

function 

Belum ada kegiatan melakukan eskalasi function pada 

labkom  

7 Melakukan eskalasi 

hirarki 

Belum ada kegiatan melakukan eskalasi hirarki pada 

labkom 

8 Melakukan  

investigation & resolusi 

  Ada, Dilakukan oleh teknisi namun setiap terjadi 

gangguan namun tidak adanya catatan investigasi dan 

resolusi gangguan sehingga jika terjadi gangguan sama 

kadang penangannya berbeda 
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No  Incident  Management  

ITIL 

Kondisi Labkom 

9 Menutup gangguan Belum ada kegiatan menutup gangguan sehingga 

kadang kabag belum diberi tahu apakah ada gangguan 

yang sudah diselesaikan atau belum. 

 

Tabel 4. 7 Ruang lingkup kebijakan dengan kondisi Labkom 

  

 

No  Ruang lingkup 

kebijakan Labkom 

Kondisi Labkom 

1 Pendefinisian, 

pemeliharaan, dan 

implementasi prosedur 

penyampaian layanan STI 

Belum adanya Pendefinisian, pemeliharaan, dan 

implementasi prosedur penyampaian layanan STI. 

2 Pengawasan terhadap 

infrastruktur layanan STI 

 

Sudah ada penawasan terhadap infrastruktur layanan STI  

namun belum  jelas dan record tentang infrastruktur layanan 

STI sehingga perlu dibuatkan pengawasan Supaya 

infrastruktur layanan STI tetap optimal. 

3 Pendefinisian kompetensi 

SDM yang dibutuhkan 

untuk menyampaikan 

layanan STI 

Sudah ada namun belum memiliki standart alur kerja yang 

jelas untuk melakukan pendefinisian kompetensi SDM yang 

dibutuhkan untuk menyamaikan layanan STI 
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Tabel 4.8 Mengkategorikan permasalahan labkom ke dalam 9 aktivitas service operation 

No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

1 

Internet/Web 

Management 

  

Virtual Box 

Website Server 
Utama 

Masalah Overload 

terhadap data praktikum 

terjadi kelambatan pada sistem 

sehingga tidak bisa diakses. 

Sistem yang dimaksudkan di 

sini adalah Website Praktikum, 

Entri nilai Praktikum, Upload 

Jawaban Ujian, Upload Jawaban 

Insidentil 

Pihak ketiga 

(PLN) 
  

Masalah listrik mati sistem pengajaran terhenti 

Internet/Web 

Management 
  

Masalah Jaringan di 

PPTI 
sitem tidak dapat diakses 

2 

Network 

Management 

  
Aplikasi Cloning 

Client Server 
Utama 

Masalah kartu jaringan 

(NIC) tidak terdeteksi 

oleh software Clonezilla 

tidak bisa melakukan proses 

cloning 

Storage and 

Archive 

  

Pada saat akan 

melakukan proses 

cloning hardisk tujuan 

sizenya lebih kecil 

daripada image yang 

dibuat. 

tidak bisa melakukan proses 

cloning 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Internet/Web 

Management   

Proses clonning tiba-tiba 

terputus 
Proses clonning tidak berhasil 

3 
Network 

Management 

  

Penjadwalan 

Pengajar 
Utama 

Belum ada masalah yang 

telah terjadi karena status 

aplikasi ini adalah 

aplikasi yang akan 

digunakan 

Ada kemungkinan dampak 

bahwa aplikasi tertunda untuk 

dipakai karena permasalahan 

seperti jaringan misalnya. 

4 

Database 

Administration 

  

Penjadwalan 

Praktikum (PPTI) 
Utama 

Masalah database PPTI 

down 

tidak dapat mengakses aplikasi 

sama sekali dan berpengaruh 

pada aplikasi administrasi.   

Internet/Web 

Management 
  

Masalah Jaringan aplikasi tidak dapat diakses. 

5 

Information 

Security 

Management 

and Service 

Operation 

Operational security 

control 
Managemen Server, 

PC Router 
Utama 

Masalah kalau sudah di 

buka, lupa di tutup akses. 

mahasiswa yang praktikum 

tidak memperhatikan pengajar 

karena sibuk intenetan sendiri 

Pihak ketiga 

(PLN) 
  

Masalah listrik mati sistem pengajaran terhenti 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Internet/Web 

Management 
  

Masalah Jaringan di 

PPTI 
sistem tidak dapat diakses 

6 
Database 

Administration 

  

Web Service PPTI Utama 

Data di lab tidak sama 

strukturnya dgn di ppti. 

jadi ada beberapa data yg 

ada di lab, tidak dapat 

dimasukkan ke dalam 

data-nya ppti. 

bagi Bagian Labkom tidak ada 

dampak yang dirasakan, tapi 

bagi mahasiswa data yang 

tampil di Sicyca bisa keluru, 

kurang, atau salah. 

7 
Database 

Administration 

  

Web Service ENP Utama 

Masalah kesalahan 

dalam pengambilan dan 

penyimpanan data 

aplikasi tidak dapat digunakan. 

8 - 

  

Web Service 

EVMO 
Utama 

Sementara ini belum ada 

keluhan dari pengguna 

web service. 

Sementara ini belum ada 

keluhan dari pengguna web 

service 

9 
Network 

Management 

  

Sistem Monitoring 

and Traffic Control 
Utama 

Saat melakukan blocking 

website (http), user 

masih bisa melakukan 

akses pada https yang 

tidak di block. 

pelaksanaan praktikum 

terganggu 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Server 

Management 

and Support 
  

Saat instalasi aplikasi di 

OS Ubuntu, aplikasinya 

tidak berjalan dengan 

baik (crash) 

aplikasi tidak dapat berjalan 

10 

Internet/Web 

Management 

  

Website Praktikum Utama 

Terjadi redudansi proses 

penyiapan data 

praktikum karena terjadi 

pengubahan jadwal 

praktikum di AAK, maka 

data yang telah disiapkan 

untuk sistem baru harus 

di set ulang. 

Jika Pak Kurniawan atau Pak 

Adrianus tidak ada di tempat, 

maka mahasiswa praktikum 

tidak dapat login 

Information 

Security 

Management 

and Service 

Operation 

Operational security 

control 

Mahasiswa lupa 

password login di 

website praktikum 

tertunda mengikuti praktikum 

Internet/Web 

Management 

  

Masalah mahasiswa 

tidak bisa upload 

jawaban ujian praktikum 

karena koneksi jaringan 

terputus. 

mahasiswa tidak bisa upload 

jawaban ujian praktikum 

11 
Pihak ketiga 

(PLN)   

Website 

labkom.stikom.edu 
Utama Masalah listrik mati website tidak dapat diakses 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Internet/Web 

Management 

  

Masalah Jaringan di 

PPTI yang menyebabkan 

ketersediaan layanan 

tidak tersampaikan 

website tidak dapat diakses 

12 

IT Operations 

  

Administrasi 

Praktikum 
Utama 

karena hanya berupa 

pencatatan (khususnya 

poin fungsi no:11-13), 

beberapa aturan tidak 

dapat dijalankan dengan 

baik. contoh: mahasiswa 

ijin → pengantinya ada 

aturan yg spesifik → 

diabaikan didalam 

aplikasi. 

Tidak dapat mengakses data 

meskipun fitur aplikasi dapat 

dijalankan 

Database 

Administration 
  

Tidak dapat mengakses 

db 
aplikasi tidak dapat dijalankan. 

IT Operations 

  

Masalah Fitur yang 

kurang lengkap pada 

Layanan Administrasi 

Praktikum, fungsi ttp 

jalan… ttp fitur 

dijalankan melalui 

backend (langsung ke 

db-nya). ntah itu DML, 

DDL, apapun. 

fungsi tertunda untuk dijalankan 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

13 

Server 

Management 

and Support 
  

Virtual Box Oracle 

Server 
Utama 

Log In ke Server dari 

Client gagal 

client/ praktikan tidak bisa 

mengakses server, sehingga 

tidak bisa melakukan 

praktikum. 

Server 

Management 

and Support 
  

Kekurangan Memory 

pada Server untuk 

melakukan pemrosesan 

permintaan (SQL Query) 

client/ praktikan tidak bisa 

melakukan data access/log in ke 

server. 

Server 

Management 

and Support 

  

Masalah Lock pada 

Database ketika materi 

DML pada 1 tabel dan 1 

User 

praktikan tidak bisa melakukan 

DML pada 1 tabel, jika 

praktikan lain telah melakukan 

DML pada tabel tersebut, 

dengan user yang sama. 

14 - 

  

Dashboard 

Praktikum 

(koordinator) 

Utama 

Belum pernah ada 

masalah yang terjadi, hal 

ini dimungkinkan karena 

aplikasi ini HANYA 

digunakan diakhir 

semester. 

Belum pernah ada masalah yang 

terjadi, hal ini dimungkinkan 

karena aplikasi ini HANYA 

digunakan diakhir semester. 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

15 
Network 

Management 

  

Reminder Jadwal 

Pengajar 
Utama 

Belum ada masalah yang 

telah terjadi karena status 

aplikasi ini adalah 

aplikasi yang akan 

digunakan 

Belum ada masalah yang telah 

terjadi karena status aplikasi ini 

adalah aplikasi yang akan 

digunakan. Namun dikemudian 

hari dapat diperkirakan 

beberapa permasalahan yang 

akan muncul sehingga 

menyebabkan beberapa hal, 

misalnya perangkat modem 

menjadi error, SMS tidak dapat 

diterima, dan aplikasi berhenti 

karena alatnya rusak (bisa 

sampai meleleh). 

16 

Database 

Administration 
  

Pencatatan 

Kehadiran Pengajar 
Utama 

Tidak dapat mengakses 

db 
aplikasi tidak dapat dijalankan. 

Internet/Web 

Management 
  

Masalah Jaringan yang 

tidak terkoneksi 
aplikasi tidak dapat dijalankan. 

Database 

Administration 

  

Masalah kesalahan 

dalam pengambilan dan 

penyimpanan data 

1. pengajar tidak bisa absen 

2. pengajar tetap bisa absen, 

tetapi data yang disimpan kacau 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

17 
Internet/Web 

Management 

  

upload Jawaban 

Insidentil 
Utama Masalah jaringan aplikasi tidak dapat dijalankan. 

18 

Internet/Web 

Management 
  

Entri Nilai 

Praktikum (ENP) 
Utama 

Masalah Web service 

ENP yang down atau 

overload 

tidak bisa melakukan entri nilai 

Pihak ketiga 

(PLN)   
Masalah listrik mati sistem pengajaran terhenti 

Internet/Web 

Management 
  

Masalah Jaringan di 

PPTI 
sistem tidak dapat diakses 

Database 

Administration 
  

Masalah Overload 

terhadap data praktikum 

terjadi kelambatan pada sistem 

sehinggan tidak bisa diakses. 

20 
Internet/Web 

Management 

  

Upload jawaban 

Ujian (UTS + UAS) 
Utama Masalah jaringan sistem tidak dapat diakses 

21 
Internet/Web 

Management 

  

Recruitment KO-

AS (Document 

Digital) 

Pendukung 

Belum ada masalah yang 

terjadi karena status 

aplikasi ini adalah 

aplikasi yang akan 

digunakan 

Belum ada masalah yang telah 

terjadi karena status aplikasi ini 

adalah aplikasi yang akan 

digunakan. Namun dikemudian 

hari dapat diperkirakan 

beberapa permasalahan yang 

akan muncul sehingga 

menyebabkan beberapa hal, 

misalnya pendaftar tidak bisa 

mendaftar karena jaringan 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

terputus, tidak dapat dipastikan 

bahwa orang yang mengisi 

adalah mahasiswa yang benar 

ingin mendaftar (pemalsuan 

identitas), dan dokumen 

menjadi tidak valid (pemalsuan 

dokumen). 

 

22 

Server 

Management 

and Support   
Aplikasi 

Monitoring 

Kerusakan 

Komputer 

Pendukung 

Masalah aplikasi tiba-

tiba nge-hang 

proses monitoring tidak dapat 

dilakukan (terhenti) 

Server 

Management 

and Support   

Masalah aplikasi tidak 

bisa dijalankan 

tidak ada pengisian data 

kerusakan komputer 

23 

Storage and 

Archive 

  

Repository Ubuntu 

* 
Pendukung 

Masalah Overload pada 

Repo Ubuntu 

terjadi overload pada sistem 

sehingga terjadi kegagalan 

proses Refresh dan sistem 

menjadi sangat lambat. Jika 

sudah sangat lambat dapat 

menyebabkan seluruh sistem 

(labkom.stikom.edu) menjadi 

tidak dapat diakses. Overload 

terjadi karena terlalu banyak 

versi repo yang disediakan di 

sumber repo yang lain . 

Pihak ketiga 

(PLN)   
Masalah listrik mati repo tidak dapat diakses 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Internet/Web 

Management 

  

Masalah Jaringan di 

PPTI 

1. Refresh; mengupdate repo ke 

sumber repo terdekat  

2. Download; pengakses repo 

menjadi terhambat 

24 - 

  

Inventaris dan 

Peminjaman 

Komputer di lab 

Pendukung Akan diimplementasi 

Belum ada masalah yang telah 

terjadi karena status aplikasi ini 

adalah aplikasi yang akan 

digunakan. 

25 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Hardware Utama 

Kerusakan keyboard 
Alat tidak bisa digunakan atau 

tidak berfungsi dengan baik 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Kerusakan mouse 
Alat tidak bisa digunakan atau 

tidak berfungsi dengan baik 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Kerusakan layar monitor 
Alat tidak bisa digunakan atau 

tidak berfungsi dengan baik 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Kerusakan memori 
Alat tidak bisa digunakan atau 

tidak berfungsi dengan baik 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Kerusakan harddisk 
Tidak bisa membaca data yang 

tersimpan 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Komputer blank 
Komputer tidak dapat 

digunakan 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Komputer terkena virus 

komputer 
Komputer nge-hang 

26 

Server 

Management 

and Support 

 

   

Server Utama 

Hardisk tidak terbaca 
Tidak bisa membaca data yang 

tersimpan 

Network 

Management   
Mati lan card Tidak bisa mengakses jaringan 
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No. 
SO 

Activities 

Sub-SO 

Activities 

Kategori Permasalahan 

Labkom 

Permasalahan 

(pernah terjadi) 
Dampak 

Nama Layanan 

STI 
Proses Bisnis 

  

Server 

Management 

and Support   

Server down Tidak dapat menjalankan sistem 

27 

Internet/Web 

Management 

  

Jaringan Utama 

Jaringan tidak bisa konek 

ke server 

Praktikan tidak bisa mengakses 

website praktikum 

Internet/Web 

Management 
  

Jaringan terputus/lambat 
Tidak bisa mengoperasikan 

sistem dengan normal/terhenti 

Network 

Management 
  

Tidak bisa upload 

jawaban karena IP salah 

Praktikan tidak bisa 

mengupload hasil 

praktikum/ujian 

28 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Software Utama 

Oracle tidak bisa 

dioperasikan 

Fungsi software saat praktikan 

tidak berjalan dengan baik 

Monitoring and 

Control 

Internal and External 

Monitoring and 

Control 

Java tidak bisa 

melakukan fungsi run 

dan compile 

Fungsi software saat praktikan 

tidak berjalan dengan baik 
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Pada Tabel 4.8yaitu  Mengkategorikan permasalahan layanan STI  labkom 

ke dalam 9 aktivitas service operation. Berguna sebagai sebagai referensi saat 

melakukan kegiatan mengkategoikan gangguan. 

 

4.3 Tahap Identifikasi Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Berdasarkan data dan informasi serta melakukan observasi yang berhasil 

dikumpulkan  maka dilakukan analisa kebutuhan SOP  penyampaian layanan STI di 

Labkom. Proses  analisa berdasarkan  referensi dari kebijakan penyampaian layanan 

STI Labkom  dan  identifikasi pada Incident Management di Service Operation -  

ITIL V-3.  analisis kebutuhan SOP yang dapat dilihat pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Analisis Kebutuhan SOP 

No  Kondisi Labkom Saat ini  Kebutuhan Labkom Analisis Kebutuhan 

dokumen 

1 Belum adanya Pendefinisian, 

pemeliharaan, dan implementasi 

prosedur penyampaian layanan 

STI. 

Labkom membutuhkan standart yang jelas 

dalam penyampaian layanan STI pada 

Labkom karena Sebagai standart alur kerja 

sehingga  penyampaian layanan STI pada 

Labkom tertata  rapi 

Perkembangan dalam 

penyampaian layanan STI 

dan kondisi Labkom 

apakah perlu ada tambahan 

atau perbaikan dalam 

penyampaian layanan STI. 

(kebijakan Labkom) 

 

SOP Pendefinisian, 

pemeliharaan dan 

implementasi prosedur 

penyempaian layanan 

STI (PO.01) 

 

2 Sudah ada penawasan terhadap 

infrastruktur layanan STI  namun 

belum  jelas dan record tentang 

infrastruktur layanan STI sehingga 

perlu dibuatkan pengawasan Supaya 

infrastruktur layanan STI tetap 

optimal 

Labkom membutuhkan pengawasan 

infrastruktur layanan STI pada Labkom 

sebagai pengecekan kondisi infrastruktur 

yang ada di labkom, apakah kondisi 

infrastruktur layanan STI yang ada di 

Labkom bisa digunakan atau tidak bisa 

digunakan sehingga harus dilakukan 

perawatan terlebih dahulu sebelum 

digunakan dalam proses bisnis Labkom. 

Pengawasan terhadap 

layanan STI ini tidak ada 

maka infrastruktur layanan 

STI tidak berjalan secara 

optimal (Kebijkan 

Labkom) 

SOP Pengawasan 

terhadap infrastruktur 

layanan STI (PO.02) 
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No  Kondisi Labkom Saat ini  Kebutuhan Labkom Analisis Kebutuhan 

dokumen 

3 Sudah ada pendefinisian SDM 

namun belum memiliki standart alur 

kerja yang jelas untuk melakukan 

pendefinisian kompetensi SDM yang 

dibutuhkan untuk menyamaikan 

layanan STI 

 

Untuk melakukan pendefinisian 

Kompetensi SDM,  Sebagai kompetensi 

SDM terkait peran dan tanggung jawab 

terkait penyampaian  layanan STI 

. 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

tetanng peninjauan 

kompetensi SDM terkait 

peran dan tanggung jawab 

terkait penyampaian  

layanan STI, sehingga 

pemenuhan terhadap 

kompetensi dan kebutuhan 

SDM Labkom sesuai. 

(kebijakan Labkom) 

SOP Kompetensi SDM 

untuk penyampaian 

Layanan STI (PO.03) 

4 Pada kondisi Labkom saat ini 

kegiatan identifikasi gangguan 

memerlukan alur kerja. 

Untuk mengidentifikasi gangguan yang 

terjadi pada Labkom. 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

tentang   mengidentifikasi 

gangguan yang terjadi 

sehingga bisa mengetahui 

gangguan yang terjadi 

pada Labkom bisa 

teridentifikasi (IM proses 

1) 

SOP Identifikasi 

gangguan (PO.04) 

5 Kondisi Labkom saat ini ada 

kegiatan mencatat gangguan yang 

Mencatat gangguan yang terjadi pada 

Labkom Untuk mencatat gangguan pada 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

SOP Mencatat 

gangguan (PO.05) 
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No  Kondisi Labkom Saat ini  Kebutuhan Labkom Analisis Kebutuhan 

dokumen 
terjadi pada Labkom namun kadang 

dilakukan, kadang tidak dan juga 

tidak disimpannya hasil pencatatan 

gangguan sehingga data/history 

gangguan hilang. 

Labkom karena sampai saat ini dilabkom 

belum ada pencatatan bila terjadi ganggun. 

tentang pencatatan Apabila 

tidak dilakukan pencatan 

itu berdampak pada 

hilangnya histori laporan 

gangguan. Layanan STI 

Labkom (IM proses 2)  

6 Kondisi Labkom labkom perlu ada 

kegiatan pengkategorian gangguan 

layanan STI yang jelas sehingga 

gangguan Labkom bisa tertangani 

dengan baik.  

Mengkategorikan gangguan yang terjadi 

pada Labkom  Karena sampai saat ini belum 

ada pengkategorian gangguan yang terjadi 

pada Labkom. 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

tentang pengkategorian 

apabila tidak ada 

pengkategorian maka 

pihak Labkom akan 

kesulitan untuk 

mengkelompokan 

gangguan untuk dilakukan 

pemulihan. (IM proses 3) 

SOP mengkategorikan 

gangguan (PO.06) 

7 Kondisi Labkom saat ini 

memerlukan  kegiatan untuk 

melakukan memprioritaskan 

gangguan yang terjadi pada Labkom. 

Memprioritaskan gangguan yang terjadi 

pada Labkom , Untuk memprioritaskan 

gangguan yang terjadi pada Labkom. Karena 

sampai saat ini belum ada memprioritaskan 

gangguan yang terjadi pada Labkom. 

 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

tentang prioritas, apabila 

tidak adanya prioritas 

gangguan maka pihak 

labkom akan kesulitan 

SOP memprioritaskan 

gangguan (PO.07) 
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No  Kondisi Labkom Saat ini  Kebutuhan Labkom Analisis Kebutuhan 

dokumen 
untuk melakukan 

pemulihan gangguan, 

gangguan yang mana dulu 

yang harus ditangani.. (IM 

proses 4). 

8 Kondisi Labkom saat ini perlu 

adanya kegiatan mendiagnosa 

gangguan pada Labkom  

Mendignosa gangguan yang terjadi pada 

Labkom, Untuk memberikan solusi 

alternativ (solusi yang sudah ada 

sebelumnya) dalam penangan gangguan  

kepada user bila terjadi gangguan layanan 

STI.  

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

tentang mendiagnosa , 

apabila tidak adanya 

diagnosa awal adalah 

penyelesaian gangguan 

lebih  akan lama karena 

semua gangguan dianggap 

gangguan baru sehngga 

tidak  ada solusi alternative 

nya. (IM proses 5). 

SOP diagnosa awal 

gangguan. (PO.08) 

9 Kebutuhan Lakegiatan melakukan 

eskalasi pada labkom 

Eskalasi gangguan yang terjadi pada 

Labkom, Untuk meningkatkan Level 

penanganan gangguan pada Labkom.  

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas dan 

adanya meknisme 

pengambilan keputusan 

yang jelas dan adanya 

pihak yang bertanggung 

SOP eskalasi function 

(PO.09) dan SOP 

eskalasi Hirarki. 

(PO.10) 
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No  Kondisi Labkom Saat ini  Kebutuhan Labkom Analisis Kebutuhan 

dokumen 
jawab dalam kegiatan 

eskalasi. apabila kegiatan 

ini tidak dilakukan Maka 

gangguan yang terjadi 

pada labkom tidak akan 

diselesaikan. (IM proses 

6).  

10 Kondisi Labkom saat ini kegiatan  

Pemulihaan gangguan Dilakukan 

oleh teknisi namun setiap terjadi 

gangguan namun tidak adanya 

catatan investigasi dan resolusi 

gangguan sehingga jika terjadi 

gangguan sama kadang penangannya 

berbeda maka diperlukan standart 

alur kerja. 

Investigasi dan resolusi gangguan yang 

terjadi pada Labkom, Untuk melakukan 

investigasi dan pemuliahan gangguan dari 

hasil solusi yang sudah didapat. 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas agar 

Setiap gangguan yang 

terjadi tidak terekam/ 

tertulis secara rinci. Maka 

berdampak bila terjadi 

gangguan tersebut terulang 

maka harus menunggu 

orang yang pernah 

menangani gangguan. (IM 

proses 7 dan 8) 

SOP investigasi dan 

Resolusi gangguan 

(PO.11) 

11 Kondisi saat ini Pihak Labkom 

membutuhkan kegiatan menutup 

gangguan sehingga kadang kabag 

belum diberi tahu apakah ada 

Menutup gangguan yang terjadi pada 

Labkom, dilakukan sebagai  update catatan 

gangguan bahwa gangguan bisa terselaikan 

Perlu adanya sistem kerja 

yang tertulis dan jelas 

tentang menutup 

gangguan.  Dampak 

SOP Menutup 

Gangguan (PO.12) 
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No  Kondisi Labkom Saat ini  Kebutuhan Labkom Analisis Kebutuhan 

dokumen 
gangguan yang sudah diselesaikan 

atau belum 

apabila Tidak kegiatan 

menutup gangguan adalah  

terdomentasikannya 

gangguan yang sudah di 

selesaikan sehingga kabag 

dan user tidak mengetahui 

perkembangan 

penyelesaian gangguan 

tersebut (IM prose 9) 
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Setelah melakukan identifikasi kebutuhan SOP maka melakukan identifikasi 

kebutuhan Instruksi kerja. Berdasarakan analisa yang telah dilakukan  diketahui 

bahwa terdapat 12 SOP  yang membutuhkan informasi lebih detil, seperti telihat pada 

tabel 4.10 

Tabel 4.10 Identifikasi Kebutuhan Instruksi Kerja 

No SOP Analisis Kebutuhan IK Kebutuhuhan 

dokumen Instruksi 

Kerja (IK) 

  Membutuhkan detil 

Langkah dalam pembuatan 

prosedur 

IK melakukan perbaikan 

SOP dan Pembuatan SOP 

(IK.01.01) 

1  Membutuhkan detil 

langkah dalam Melakukan 

Pemeliharaan atau 

penyempurnaan prosedur 

IK Melakukan 

Pemeliharaan dan  

penyempurnaan prosedur 

( IK.01.02)  

  Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan 

pemantuan dan peninjauan 

prosedur secara berkala  

IK  melakukan pemantuan 

dan peninjauan prosedur 

secara berkala (IK.01.03) 

2 SOP Pengawasan terhadap 

infrastruktur layanan STI 

(PO.02) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan 

pengawasan infrastruktur 

IK IK 

melakukan pengawasan 

infrastruktur  ( IK .02.04) 

3 SOP Kompetensi SDM 

untuk penyampaian 

Layanan STI (PO.03) 

Membutuhkan detil 

Langkah dalam melakukan 

pelatihan SDM 

IK Melakukan pelatihan 

SDM (IK.03.05) 

 

4 SOP Identifikasi gangguan 

(PO.04) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan 

identifikasi gangguan 

 

IK mengidentifikasi  

gangguan ( IK.04.06) 

5 SOP Mencatat gangguan 

(PO.05) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam  melakukan mencatat 

gangguan 

IK mencatat gangguan 

( IK.05.07) 

6 SOP mengkategorikan 

gangguan (PO.06) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan  

mengkategorikan gangguan 

 

IK mengkategorikan 

gangguan (IK.06.08) 

7 SOP memprioritaskan 

gangguan (PO.07) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan 

IK memprioritaskan 

gangguan (IK.07.09) 

SOP Pendefinisian, 

pemeliharaan dan 

implementasi prosedur 

penyempaian layanan 

STI (PO.01) 
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No SOP Analisis Kebutuhan IK Kebutuhuhan 

dokumen Instruksi 

Kerja (IK) 

memprioritaskan gangguan 

8 SOP diagnosa awal 

gangguan. (PO.08) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan diagnosa 

 

IK melakukan Diagnosa 

awal (IK.08.10) 

9  Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan eskalasi 

funcntion  level 2 

 

IK melakukan eskalasi 

funcntion level 2 ( 

IK.09.11) 

  Membutuhkan detil  

langkah dalam melakukan 

eskalasi function level 3 

 

IK melakukan eskalasi 

funcntion level 3 ( 

IK.09.12) 

10 SOP eskalasi Hirarki. 

(PO.10) 

Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan eskalasi 

hirarki level management 

IK melakukan eskalasi 

hirarki level management 

(IK.10.13) 

11  Membutuhkan detil langkah 

dalam Melakukan 

investigasi gangguan 

IK Melakukan investigasi 

gangguan ( IK.11.14) 

 

1  Membutuhkan detil langka 

dalam melakukan resolution 

IK Melakukan Resolusi 

gangguan (IK.11.15) 

  

12  Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan survey 

kepuasan          

IK Melakukan Survey 

kepuasaan (IK.12.16) 

  Membutuhkan detil langkah 

dalam melakukan  menutup  

gangguan   

IK Melakukan Menutup 

gangguan  (IK.12.17) 

 

Setelah hasil SOP dan instruksi kerja diperoleh  berdasarkan kebijakan 

penyampaian layanan STI dan berdasarakan aliran incident management 

mengidentifikasi  kebutuhan rekaman kerja yang diidentifikasi ini berguna untuk 

mendukung proses SOP dan instruksi kerja, sehingga bentuk rekaman kerja dapat 

berupa laporan, surat atau panduan tertentu. Berikut hasil identifikasi rekaman kerja 

SOP dan Rekaman kerja yang telah diperoleh.dapat dilihat pada tabel 4.11 

SOP eskalasi function 

(PO.09) 

SOP investigasi dan 

Resolusi gangguan 

(PO.11) 

SOP Menutup 

Gangguan (PO.12) 
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Tabel 4.11 Identifikasi rekaman kerja berdasarkan SOP dan IK 

No SOP Instruksi Kerja (IK) Analisis kebutuhan Rekaman kerja 

(RK) 

Kebutuhan Dokumen 

rekaman kerja 

  IK melakukan perbaikan 

SOP dan Pembuatan 

SOP (IK.01.01) 

 

Perlu adanya record tentang perbaikan / 

pembuatan SOP sebagai catatan agar 

kegiatan tersebu terdokumentasi secara baik 

dan rapi. 

Form  perbaikan / pembuatan 

SOP (RK.01.01.01) 

 

1  IK Melakukan 

Pemeliharaan dan  

penyempurnaan prosedur 

(IK.01.02)  

 

Perlu adanya record tentang pemeliharaan 

dan penyempurnaan SOP sebagai catatan 

agar kegiatan tersebut terdokumentasi 

secara baik dan rapi. 

Form pemeliharaan dan 

penyempurnaan SOP 

(RK.01.02.02) 

 

  IK  melakukan 

pemantuan dan 

peninjauan prosedur 

secara berkala (IK.01.03) 

Perlu adanya record tentang pemantauan 

dan peninjauan SOP sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi. 

Form pemantauan dan 

peninjauan SOP (RK.01.03.03) 

2 SOP Pengawasan 

terhadap infrastruktur 

layanan STI (PO.02) 

IK melakukan 

pengawasan infrastruktur  

(IK.02.04) 

Perlu adanya record tentang Melakukan 

Pengawasan Infrastruktur Layanan STI 

sebagai catatan agar kegiatan tersebut 

terdokumentasi secara baik dan rapi. 

Form  Melakukan Pengawasan 

Infrastruktur Layanan STI  

(RK.02.04.04) 

3 SOP Kompetensi SDM 

untuk penyampaian 

Layanan STI (PO.03) 

IK Melakukan pelatihan 

SDM (IK.03.05) 

 

Perlu adanya record tentang Melakukan 

kompetensi SDM sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi. 

 

Perlu adanya record tentang Melakukan 

kgiatan pelatihan sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi. 

 

Form kompetensi SDM 

(RK.03.05.05) 

 

 

Form pelatihan (RK.03.05.06) 

 

 

 

SOP Pendefinisian, 

pemeliharaan dan 

implementasi 

prosedur 

penyempaian layanan 

STI  

(PO.01) 
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No SOP Instruksi Kerja (IK) Analisis kebutuhan Rekaman kerja 

(RK) 

Kebutuhan Dokumen 

rekaman kerja 

Perlu adanya record tentang Melakukan 

Recruitment SDM sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi 

Form Recruitment SDM 

 (RK.03.05.07) 

4 SOP Identifikasi 

gangguan (PO.04) 

IK mengidentifikasi  

gangguan (IK.04.06) 

Perlu adanya record tentang Melakukan 

identifikasi gangguan 

 sebagai catatan agar kegiatan tersebut 

terdokumentasi secara baik dan rapi 

 

Form identifikasi gangguan 

(RK.04.06.08) 

5 SOP Mencatat gangguan 

(PO.05) 

IK mencatat gangguan 

(IK.05.07) 

Perlu adanya record tentang mencatat 

gangguan sebagai catatan agar kegiatan 

tersebut terdokumentasi secara baik dan 

rapi. 

Form mencatat gangguan 

(RK.05.07.09) 

6 SOP mengkategorikan 

gangguan (PO.06) 

IK mengkategorikan 

gangguan (IK.06.08) 

Perlu adanya record tentang 

mengkategorikan gangguan sebagai catatan 

agar kegiatan tersebut terdokumentasi 

secara baik dan rapi. 

Form mengkategorikan 

gangguan (RK.06.08.10) 

7 SOP memprioritaskan 

gangguan (PO.07) 

IK memprioritaskan 

gangguan (IK.07.09) 

Perlu adanya record tentang 

memprioritaskan gangguan sebagai catatan 

agar kegiatan tersebut terdokumentasi 

secara baik dan rapi 

Form Form memprioritaskan 

gangguan(RK. 07.09.11) 

8 SOP diagnosa awal 

gangguan. (SOP.08) 

IK melakukan Diagnosa 

awal (IK.08.10) 

Perlu adanya record tentang melakukan 

diagnosa awal  sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi 

Form diagnosa awal 

(RK.08.10.12) 

9  IK melakukan eskalasi 

funcntion level 2 ( 

IK.09.11) 

 

Perlu adanya record tentang melakukan 

Eskalasi Function Level 2  sebagai catatan 

agar kegiatan tersebut terdokumentasi 

secara baik dan rapi 

Form  Eskalasi Function Level 

2 (RK.09.11.13) 

 

SOP eskalasi 

function (PO.09) 
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No SOP Instruksi Kerja (IK) Analisis kebutuhan Rekaman kerja 

(RK) 

Kebutuhan Dokumen 

rekaman kerja 

  IK melakukan eskalasi 

funcntion level 3 

(IK.09.12) 

Perlu adanya record tentang melakukan 

Eskalasi Function Level 3 sebagai catatan 

agar kegiatan tersebut terdokumentasi 

secara baik dan rapi 

Form  Eskalasi Function Level 

3 (RK.09.12.14) 

10 SOP eskalasi Hirarki. 

(PO.10) 

IK melakukan eskalasi 

hirarki level 

management (IK.10.13) 

Perlu adanya record tentang melakukan 

Eskalasi  Hirarki  sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi 

Form eskalasi hirarki 

(RK.10.13.15) 

11  IK Melakukan 

investigasi gangguan  

( IK.11.14) 

 

 

Perlu adanya record tentang melakukan 

investigasi dan resolusi gangguan  sebagai 

catatan agar kegiatan tersebut 

terdokumentasi secara baik dan rapi 

 

form investigasi dan resolusi 

gangguan 

 ( RK.11.14,15.16). 

  IK Melakukan Resolusi 

gangguan ( IK.11.15) 

 

 

 

  

12  IK Melakukan Survey 

kepuasaan (IK.12.16) 

 

Perlu adanya record tentang melakukan 

survey kepuasaan sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi. 

Form  survey kepuasaan  

(RK.12.16.17) 

 

  IK Melakukan Menutup 

gangguan  (IK.12.17) 

Perlu adanya record tentang menutup 

gangguan  gangguan  sebagai catatan agar 

kegiatan tersebut terdokumentasi secara 

baik dan rapi. 

Form menutup gangguan (RK 

– 12.17.18) 

SOP Menutup 

Gangguan 

(PO.12) 

SOP investigasi dan 

Resolusi gangguan 

(PO.11) 
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4.4 Tahap Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Kegiatan ini menghasilkan SOP dan Instruksi kerja dari kebutuhan SOP 

yang telah didapat pada kegiatan sebelumnya. Pembuatan dokumen SOP 

dijabarkan menggunakan 2 model yaitu model diagram alir dan narasi.  Untuk 

mempermudah pembuatan narasi maka hal pertama dilakukan adalah dengan 

membuat SOP kedalam bentuk diagram alir terlebih dahulu. Kegiatan ini 

menghasilkan definisi tujuan dokumen, input, proses dan output dokumen, dan 

ukuran keberhasilan dokumen. Berikut merupakan hasil masing - masing kegiatan  

yang telah dilakukan:  

1. Mendefinisikan tujuan dokumen  

Setiap SOP yang dibuat memiliki fungsi dan tujuan berbeda  untuk itu 

perlu dilakukan pendefinisisan yntuk mengetahui masing – masing  SOP yang 

sudah dibuat. Pendefinisian tidak harus panjang namun harus jelas,  mudah 

dipahami dan mencakup tujuan dari isi SOP. Hasil dari deskripsi tujan masing – 

masing SOP dapat dilihat pada tabel 4.12 sedang tabel 4.13 untuk deskripsi 

insruksi kerja. 

Tabel 4 12 Deskripsi Tujuan SOP 

No  Nama Standart Operational 

Procedure (SOP) 

Deskripsi tujuan 

1 SOP Pendefinisian, pemeliharaan dan 

implementasi prosedur penyempaian 

layanan STI (PO.01) 

Sebagai standart alur kerja sehingga  

penyampaian layanan STI pada 

Labkom tertata  rapi 

2 SOP Pengawasan terhadap infrastruktur 

layanan STI (PO.02) 

sebagai pengecekan kondisi 

infrastruktur yang ada di labkom, 

apakah kondisi infrastruktur layanan 

STI yang ada di Labkom bisa 
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No  Nama Standart Operational 

Procedure (SOP) 

Deskripsi tujuan 

digunakan atau tidak bisa digunaka 

sehingga harus dilakukan perawatan 

terlebih dahulu sebelum digunakan 

dalm proses bisnis Labkom. 

3 SOP Kompetensi SDM untuk 

penyampaian Layanan STI (PO.03) 

Untuk meninjau kompetensi SDM 

terkait peran dan tanggung jawab 

terkait penyampaian  layanan STI 

4 SOP Identifikasi gangguan (PO.04) Untuk melakukan pengidentifikasian 

gangguan yang terjadi pada Labkom 

5 SOP Mencatat gangguan (PO.05) Untuk melakukan pencatatan 

gangguan layanan STI yang terjadi 

pada Labkom 

 

6 SOP mengkategorikan gangguan (PO.06) Untuk mengkelompokkan  gangguan  

layanan STI yang terjadi pada 

Labkom.   

7 SOP memprioritaskan gangguan (PO.07) Untuk memprioritaskan gangguan 

layanan STI yang terjadi pada 

Labkom. 

8 SOP diagnosa awal gangguan. (PO.08) Untuk memberikan solusi alternativ 

(solusi yang sudah ada sebelumnya) 

dalam penangan gangguan  kepada 

user bila terjadi gangguan layanan 

STI. 

9 SOP eskalasi function (PO.09) dan  Untuk menigkatakan level penangan 

gangguan apabila solusi alternativ 

tidak bisa menyelesaikan gangguan 

10 SOP eskalasi Hirarki. (PO.10) Untuk meningkatkan level penangan 

gangguan agar pembantu ketua bisa 

mengetahui  gangguan yang terjadi 

pada labkom adalah gangguan yang 
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No  Nama Standart Operational 

Procedure (SOP) 

Deskripsi tujuan 

serius dan segera dipulihkan. 

11 SOP investigasi dan Resolusi gangguan 

(PO.11) 

Untuk mencatat pengurutkan 

kronologi  gangguan yang terjadi, 

lalu melakukan tidakan pemulihan 

dari hasil solusi yang sudah didapat 

12 SOP Menutup Gangguan (PO.12) Sebagai update catatan gangguan 

bahwa gangguan bisa terselesaikan 

 

Tabel 4 13 Deskripsi tujuan IK 

No  Instruksi Kerja (IK) Tujuan  
1 IK melakukan perbaikan SOP dan 

Pembuatan SOP (IK.01.01) 

Memberikan Langkah dalam 

pembuatan prosedur 

2 IK Melakukan Pemeliharaan dan  

penyempurnaan prosedur (IK.01.02)  

Memberikan langkah dalam 

Melakukan Pemeliharaan atau 

penyempurnaan prosedur 

3 IK  melakukan pemantuan dan 

peninjauan prosedur secara berkala ( 

IK.01.03) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan pemantuan dan 

peninjauan prosedur secara berkala 

4 IK melakukan pengawasan infrastruktur  

( IK.02.04) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan pengawasan infrastruktur 

5 IK Melakukan pelatihan SDM 

(IK.03.05) 

Memberikan Langkah dalam 

melakukan pelatihan SDM 

6  IK mengidentifikasi  gangguan 

(IK.04.06) 

Memberkan langkah dalam 

melakukan identifikasi gangguan 

7 IK mencatat gangguan ( IK.05.07) Memberikan langkah dalam  

melakukan mencatat gangguan 

8 IK mengkategorikan gangguan 

(IK.06.08) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan  mengkategorikan 

gangguan 

9 IK memprioritaskan gangguan 

(IK.07.09) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan memprioritaskan 
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No  Instruksi Kerja (IK) Tujuan  
gangguan 

10 IK melakukan Diagnosa awal 

(IK.08.10) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan diagnosa awal 

11 IK melakukan eskalasi funcntion level 2 

( IK.09.11) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan eskalasi funcntion  level 2 

12 IK melakukan eskalasi funcntion level 3 

( IK.09.12) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan eskalasi function level 3 

13 IK melakukan eskalasi hirarki level 

management ( IK.10.13) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan eskalasi hirarki level 

management 

14 IK Melakukan investigasi gangguan ( 

IK.11.14) 

Memberikan langkah dalam 

Melakukan investigasi gangguan 

15 IK Melakukan Resolusi gangguan ( 

IK.11.15) 

Memberikan langka dalam 

melakukan resolution 

16 IK Melakukan Survey kepuasaan ( 

IK.12.16) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan survey kepuasan          

17 IK Melakukan Menutup gangguan  ( 

IK.12.17) 

Memberikan langkah dalam 

melakukan  menutup  gangguan   

 

 

2.  Mendefinisikan Istilah Dokumen 

 Beberapa  rangkaian proses dalam SOP dan Instruksi Kerja memeiliki 

istilah baru yang tidak semua orang data mengerti,  maka dari itu perlu untuk 

istilah baru yang tidak semua orang dapat mengerti. Maka dari itu perlu untuk 

mendefinisikan apa saja istilah yang terdaat dalam SOP dan instruksi kerja . 

tujuan dari pendefinisian istilah ini agar siapapun yangmembaca SOP damn 

instruksi kerja dapat memahami dari maksud yang didalamnya. Tabel  4.15 

merupakan hasil definisi istilah yang terdapat pada SOP dan instruksi kerja. 
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Tabel 4 14 Definsi istilah 

No Istilah Definisi Istilah 

1 Form  perbaikan / pembuatan 

SOP (RK.01.01.01) 

 

Merupakan dokumen yang berisikan 

perbaikan / pembuatan SOP 

2 Form pemeliharaan dan 

penyempurnaan SOP 

(RK.01.02.02) 

 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil pemeliharaan dan penyempurnaan 

SOP 

3 Form pemantauan dan 

peninjauan SOP (RK.01.03.03) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil pemantauan dan peninjauan SOP ( 

4 Form  Melakukan Pengawasan 

Infrastruktur Layanan STI  

(RK.02.04.04) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil Melakukan Pengawasan 

Infrastruktur Layanan STI 

5 Form kompetensi SDM 

(RK.03.05.05) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil kompetensi SDM 

6 Form pelatihan (RK.03.05.06) Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil pelatihan 

7 Form Recruitment SDM 

 (RK.03.05.07) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil Recruitment SDM 

8 Form identifikasi gangguan 

(RK.04.06.08) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil identifikasi gangguan 

9 Form mencatat gangguan 

(RK.05.07.09) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil mencatat gangguan 

10 Form mengkategorikan 

gangguan (RK.06.08.10) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil mengkategorikan gangguan 

11 Form memprioritaskan 

gangguan(RK. 07.09.11) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil memprioritaskan gangguan 

12 Form diagnosa awal 

(RK.08.10.12) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil diagnosa awal 

13 Form  Eskalasi Function Level 2 

(RK.09.11.13) 

 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil Eskalasi Function Level 2 

14 Form  Eskalasi Function Level 3 

(RK.09.12.14) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil Eskalasi Function Level 3 

15 Form eskalasi hirarki 

(RK.10.13.15) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil eskalasi hirarki 

16 form investigasi dan resolusi 

gangguan 

 ( RK.11.14,15.16). 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil investigasi dan resolusi gangguan 

 

   

17 Form  survey kepuasaan  

(RK.12.16.17) 

 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil survey kepuasaan 

18 Form menutup gangguan (RK – 

12.17.18) 

Merupakan Dokumen yang berisikan 

hasil menutup gangguan 
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3. Mendifinisikan pihak  yang berwenang dalam SOP dan IK 

      Dalam  membuat isi  SOP tidak lepas dari siapa yang bertugas dalam 

SOP yang sudah dibuat .berikut adalah hasil yang berwenang dalam menangani 

SOP dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4 15 pihak berwenang dalam SOP dan IK 

No Pihak yang 

berwenang dalam 

SOP dan IK 

Definisi 

1 Kepala Bagian 

(Kabag) 

orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan 

yang dilakukan di Labkom. 

2 Staf Labkom orang yang bertanggung jawab terhadap setiap 

infrastruktur layanan STI yang diberi wewenang oleh 

kabag sesuai posisinya 

3 Service Desk orang yang bertanggung jawab untuk mencatat 

gangguan layanan STI yang terjadi di Labkom dan 

berkomunikasi dengan pengguna terkait gangguan 

layanan STI 

4 Second Line 

Support 

tingkat kedua yang menangani insiden. Setiap tingkat 

berisi keterampilan  yang lebih khusus 

5 Third Line 

Support 

tingkat ketiga yang menangani insiden. Setiap tingkat 

berisi keterampilan  yang lebih khusus 

6 Pembantu ketua tingkat yang berada dalam jajaran pimpinan dibawah 

ketua struktur organisasi STIKOM Surabaya. 

Pembantu ketua yang langsung bertanggung jawab 

pada Labkom adalah pembantu ketua 1 

7 Pihak ketiga seseorang , kelompok atau bisnis yang bukan 

merupakan bagian dari suporrt group, namun 

kehadirannya dibutuhkan untuk membantu 

keberhasilan penyampaian layanan STI. Pihak ini 

berada diluar organisasi STIKOM Surabaya, 

misalnya software / perusahaan  pemeliharaan 

hardware 
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4.  Input , Proses dan Output  

Input , proses dan output merupakan salah satu bagian yang sangat penting 

dalam SOP, karenaberisikan tentang uraian tentang apa saja yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan SOP. Isi SOP dan IK dibuat dengan dua model yaitu 

model diagram alir dan format narasi. Salah satu hasil analisa input, proses dan 

output yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.2.  
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SOP Diagnosa awal (PO.08)
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Form prioritas  gangguan

 (RK.07.09.11)

mulai

Melakukan 

diagnosa awal 

gangguan

IK Melakukan 

diagnosa awal 

gangguan (IK 

08.10)

Selesai 

Status 

peningkatan 

level penangan / 

eskalasi

Form diagnosa 

awal 

(RK.08.10.12)

Solusi 

ditemukan?

Melakukan 

pengecekan 

solusi alternatif 

ditemukan?

Tidak 
Status solusi 

alternative 

ditemukan

Ya 

Form diagnosa 

awal 

(RK.08.10.12)

 

Gambar 4. 2 Diagram Alir SOP Diagnosa awal 

Setelah diagram alir dan kebutuhan lainnya telah selesai,  hal yang 

dilakukan selanjutnya adalah  menyalin SOP kedalam template. Template yang 

digunakan sesuai dengan template. Template yang digunakan sesuai dengan 

template SOP yang ada pada STMIK STIKOM Surabaya. Tamplate diperoleh dari 

bagian  PJM, yaitu struktur organisasi diluar struktur organisasi Labkom yang 

bertanggung jawab atas Format penulisan SOP. Dengan menggunakan template 
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tersebut sama halnya dengan mengubah isi SOP model alir ke dalam model 

narasi. Tamplate yang digunakan untuk SOP dan Instruksi Kerja adalah , yaitu 

terbagi atas dua bagian halaman judul dan pengesahan dan halaman detil SOP.  

Gambar 4.3 dan tabel  4.16 untuk melihat informasi halaman SOP.  

 

Gambar 4.3 Lembar Pengesahan SOP Diagnosa Awal Gangguan 

 

Tabel 4.16 Detil Halaman SOP Diagnosa Awal 

1. Visi dan Misi 

STMIK Surabaya 

Visi STMIK Surabaya: 

Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, 

unggul, dan terkenal. 
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Misi STMIK Surabaya: 

1. Mengembangkan ipteks sesuai kompetensi. 

2. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan 

berkompetensi. 

3. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif. 

4. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan 

bermasyarakat. 

5. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan 

produktif. 

 

2. Rasionale Untuk melakukan diagnosa awal gangguan / 

memberikan solusi alternative gangguan kepada pengguna. 

3. Pihak yang 

Bertanggung 

jawab untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

 

1. Service Desk 

2. Pengguna 

 

 

4. Definisi Istilah 1. Service Desk adalah orang yang bertanggung jawab 

untuk mencatat gangguan layanan STI yang terjadi di 

Labkom dan berkomunikasi dengan pengguna terkait 

gangguan layanan STI. 

2. Pengguna adalah orang yang menggunakan layanan STI 

di Labkom. 

3. Form diagnosa awal adalah form yang berisi tentang 

pemberian solusi alternative. 

5. Pernyataan isi 

Standart 

1. SOP Diagnosa awal gangguan ini dilakukan setelah 

proses prioritas  gangguan 

2. Penulisan hasil diagnosa awal meliputi kolom no 

rreferensi, penemu gangguan, tanggal gangguan yang 

terjadi, penemu gangguan, deskripsi gangguan, solusi 

alternative, dan status gangguan. 
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6. Strategi 1. Service desk melakukan diagnosa awal setelah 

mendapatkan inputan dari form prioritas gangguan 

2. Service desk Melakukan pengecekan apakah solusi 

alternative ditemukan,  jika ditemukan maka harus 

mencentang Status solusi alternative  ditemukan, jika 

tidak ditemukan mencentang status menaikan level 

penanganan / eskalasi 

7. Indikator 1. Mengisi form  diagnosa awal gangguan  

2. Mendapatkan solusi alternative gangguan. 

8. Dokumen terkait 1. Form diagnosa awal (RK.08.10.12) 

9. Referensi 1. ITIL V3 – Service operation, Incident Management 

2. Form memprioritaskan gangguan (RK.07.09.11) 

3. IK melakukan Diagnosa awal ( IK.08.10) 

 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa SOP  memang dibuat oleh 

dua model yaitu narasi dan diagram alir. Oleh sebab itu terdapat diagram alir SOP 

diagnosa awal gangguan seperti yang dilihat pada gambar 4.4  



92 

 

 

SOP Diagnosa awal (PO.08)

Service desk
T

ah
ap

 2
. M

el
ak

uk
an

 p
en

ge
ce

ka
n 

so
lu

si
 a

lte
rn

at
if

 d
ite

m
uk

an
?

T
ah

ap
 1

. M
el

ak
uk

an
 d

ia
gn

os
a 

aw
al

 g
an

gg
ua

n

Form prioritas  gangguan

 (RK.07.09.11)

mulai

Melakukan 

diagnosa awal 

gangguan

IK Melakukan 

diagnosa awal 

gangguan (IK 

08.10)

Selesai 

Status 

peningkatan 

level penangan / 

eskalasi

Form diagnosa 

awal 

(RK.08.10.12)

Solusi 

ditemukan?

Melakukan 

pengecekan 

solusi alternatif 

ditemukan?

Tidak 
Status solusi 

alternative 

ditemukan

Ya 

Form diagnosa 

awal 
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Gambar 4.4 Diagram alir SOP diagnosa awal. 

 Pada gambar 4.4 terlihat bahwa SOP memiliki 1 instruksi kerja yaitu IK 

melakukan diagnosa awal gangguan. Berdasarkan proses yang dilakukan 

menghasilkan 1 rekaman kerja yaitu form diagnosa awal gangguan. Berbeda 

dengan  SOP dan IK yang memiliki template, rekaman kerja tidak memiliki 
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template khusus. Template yang digunakan mengikuti alur dari SOP atau IK. 

Hanya saja mencantumkan kop Identitas STMIK STIKOM Surabaya Dan 

Labkom. Rekaman kerja dapat dilihat pada gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Rekaman kerja / Form Diagnosa Awal gangguan 

Penulisan hasil diagnosa awal meliputi kolom no referensi, penemu 

gangguan, tanggal gangguan yang terjadi, penemu gangguan, deskripsi gangguan, 

kategori aktifitas operasinal, solusi alternative, dan status gangguan. 
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4.5 Tahap Verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Setelah semua dokumen telah selesai dibuat maka kabag akan melakukan 

verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Kabag Labkom  

untuk membahas dokumen yang sudah dibuat. Verifikasi dilakukan untuk 

menemukan solusi terbaik dari dokumen yang sudah dibuat. Hasil dari verifikasi 

dokumen dapat dilihat pada tabel 4.17, gambar 4.6 Pengesahan verifikasi 

dokumen SOP, IK dan RK. dan bukti pengesahan  verifikasi dokumen SOP, IK 

dan RK selengkapnya yang dilakukan oleh Kabag dapat dilihat pada lampiran 68. 

 

Tabel 4. 17 Verifikasi dokumen SOP 

No Tanggal Hasil Verifikasi 

1 15 oktober 

2014 

1. Cek lagi mengenai penamaan SOP, IK dan RK. 

2. Untuk alur Ik pada SOP pendefinisian, pemeliharaan dan 

implementasi SOP jika masih terkait  harus diberi tanda 

atau huruf lanjutan.  

2 5 november 

2014 

1. Cek kata- kata  di semua SOP sesuaikan dengan alur 

SOP dan buat kata – kata / Bahasa semudah mungkin 

untuk dipahami 

2. Beri penomoran dokumen SOP, IK dan RK agar tidak 

rancuh.  

3 12 desember 

2014 

1. Logo STIKOM diganti dengan Logo yang baru 

4 23 desember 

2014 

1. Kabag melakukan verifikasi bahwa dokumen sudah 

benar. 
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5 10 agustus 

2015 

Kabag periode 2014 dan kabag periode 2015 melakukan 

verifikasi dokumen. 

 

 

Gambar 4.6 Pengesahan Verifikasi Dokumen SOP, IK dan RK 
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4.6 Tahap Validasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Sebelum validasi dokumen SOP, hal pertama yang dilakukan adalah 

memberikan sosialisasi kepada pihak Labkom yang bertugas memenuhi isi SOP. 

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman atas SOP, Instruksi kerja 

dan rekaman kerja yang sudah dibuat. Gambar  4.7 menunjukan hasil dari 

sosialiasasi 

 

Gambar 4. 7 Hasil sosialisasi 

Validasi dilakukan untuk menguji coba hasil dokumen SOP,Instruksi Kerja 

dan Rekaman Kerja yang sudah dibuat dan sudah di verifikasi oleh Kabag 

Labkom. Dokumen SOP yang digunakan untuk diuji coba yaitu SOP Identifikasi 

(PO.04), SOP Mencatat Gangguan (PO.05), SOP mengkategorikan gangguan (PO 
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.06), SOP memprioritaskan gangguan (PO.07), SOP Diagnosa awal (PO.08), SOP 

Investigasi dan Resolusi (PO.11), SOP menutup gangguan (PO.12) SOP tersebut 

digunakan karena sesuai kebutuhan untuk menangani gangguan pada Labkom 

Stikom. Hasil dari validasi dokumen dapat dilihat pada tabel 4.18 dan tabel 4.19 

Hasil validasi dokumen yang dilakukan validasi, gambar 4.7 Hasil Dokumen yang 

divalidasi, selengkapnya yang dilakukan validasi dapat dilihat pada lampiran 69. 

.Tabel 4.18 Validasi dokumen  

No Tanggal Hasil Validasi 

1 10/08/2015 Melakukan uji coba atas SOP yang sudah dibuat yang 

dilakukan oleh pak fikri, dokumen yang diuji coba sesuai 

dengan kebutuhan gangguan layanan STI  yang  terjadi pada 

Labkom. Gangguan yang terjadi adalah gangguan memori 

RAM terjadi pada Lab D Labkom Stikom.     

 

Tabel 4.19 dokumen yang akan dilakukan validasi 

No  SOP Instruksi  kerja Rekaman kerja 
1 SOP Identifikasi 

(PO.04) 

IK mengidentifikasi  gangguan 

( IK.04.06) 

Form identifikasi 

gangguan(RK.04.06.08) 

 

2 SOP Mencatat 

Gangguan (PO.05) 

IK mencatat gangguan 

( IK.05.07) 

Form mencatat gangguan 

(RK.05.07.09) 

 

3 SOP mengkategorikan 

ganggu 

an (PO .06) 

IK mengkategorikan gangguan 

( IK.06.08) 

Form mengkategorikan 

gangguan (RK.06.08.10) 

 

4 SOP memprioritaskan 

gangguan (PO.07) 

IK memprioritaskan gangguan 

( IK.07.09) 

 Form memprioritaskan 

gangguan (RK.07.09.11) 

 

5 SOP Diagnosa awal  

(PO.08) 

IK melakukan Diagnosa awal 

( IK.08.10) 

 

Form diagnosa awal 

(RK.08.10.12) 
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No  SOP Instruksi  kerja Rekaman kerja 
6 SOP Investigasi dan 

Resolusi (PO.11) 

IK Melakukan investigasi 

gangguan ( IK.11.14) 

 

IK Melakukan Resolusi 

gangguan ( IK.11.15) 

form investigasi dan 

resolusi gangguan  

( RK.11.14,15.16). 

7 SOP menutup gangguan 

(PO.12) 

IK Melakukan Survey 

kepuasaan ( IK.12.16) 

 

IK Melakukan Menutup 

gangguan  ( IK.12.17) 

Form  survey kepuasaan  

(RK.12.16.17) 

 

Form menutup gangguan  

(RK.12.17.18) 
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Gambar 4.8 Hasil Dokumen yang divalidasi 
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PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

Laboratorium Komputer (Labkom) STIKOM Surabaya belum  memiliki 

penanganan gangguan layanan STI , maka dari itu dibuatkan perancangan Tata 

Kelola TI tentang  Incident Management dengan hasil akhir sebagai berikut: 

1. Dihasilkan 12 Standart Operational Procedure (SOP), 17 Instruksi Kerja 

(IK), 18 Rekaman Kerja (RK) yang berfungsi untuk menangani gangguan 

Layanan STI pada Labkom dan juga sebagai pelaporan gangguan. 

2. Pencatatan rekaman kerja masih dilakukan secara manual  dengan menulis 

hasil kegitan kedalam form / kertas yang sudah disediakan, sehingga 

memerlukan  banyak kertas dan dapat terjadi kemungkinan dokumen 

tersebut hilang. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan untuk mengembangkan lebih lanjut adalah  

 

Membuat aplikasi terkait Incident Management untuk mengotomatisasi 

pencatatan Rekaman Kerja karena rekaman kerja masih dengan cara manual. Hal 

ini untuk menghindari hilangnya rekaman kerja dari hasil kegiatan yang sudah 

dilakukan dan juga berguna untuk menghemat pengunaan kertas untuk 

mengurangi biaya. 
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