
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpustakaan dan Arsip Kampar

Pada tahun 1992, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mulai mendirikan

Perpustakaan. Dimana pada saat itu diberi nama Perpustakaan Umum dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Menyewa sebuah rumah untuk dijadikan

Perpustakaan Umum. Pada tahun 1994 Perpustakaan Umum berpindah kantor

dengan menyewa sebuah ruko yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman

Bangkinang. Pada saat itulah Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar menyerahkan

Perpustakaan Umum untuk dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kampar dan akhirnya Perpustakaan Umum berubah nama menjadi

UPTD Perpustakaan Kabupaten Kampar dibawah naungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan. Saat itu rata-rata yang menjadi pengelola adalah tenaga honorer

yang SK-nya ditanda tangani oleh Bupati Kampar.

Pada tahun 2002, UPTD Perpustakaan Kabupaten Kampar mendapat

bantuan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional RI untuk

membantu masyarakat yang tinggalnya jauh dari ibukota Kabupaten yang

diserahkan secara langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.

Pada tahun 1992 sampai tahun 2000 hanya Jabatan Kepala Perpustakaan

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sedang Jabatan Kepala Tata Usaha dan

Jabatan Seksi Akuisisi dan Pengolahan masih kosong. Akhirnya pada tahun 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengangkat 2

(dua) orang PNS dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

menduduki jabatan Kepala Tata Usaha serta Seksi Akuisisi dan Pengolahan pada

UPTD Perpustakaan Kabupaten Kampar.

Akhirnya pada masa kepemimpinan Bupati Kampar Burhanuddin Husin, Susunan

Organisasi Tata Kerja (SOTK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

dirubah yang akhirnya UPTD Perpustakaan Kabupaten Kampar berpisah dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan kemudian bergabung
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dengan kantor Kearsipan. Pada masa Bupati Kampar Burhanuddin Husin tersebut,

maka UPTD Perpustakaan Kabupaten Kampar berubah nama menjadi Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar dimana Kepala Kantor memegang

Eselon III/a.

Sekarang Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar sudah

diketahui oleh Masyarakat. Apa lagi sekarang Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Kampar sudah menyediakan layanan jaringan internet. Sehingga

masyarakat yang ingin mencari informasi, dapat dengan mudah mengakses

dengan menggunakan jaringan internet yang telah disediakan oleh Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar.

Dan saat ini pun Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar sudah

memiliki koleksi buku ± 100.000 eksamplar yang diperoleh dari dana APBD

Kabupaten Kampar bahkan Sumbangan dari PT. Chevron Pasifik Indonesia mulai

dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi bahkan tersedia juga

buku untuk kalangan umum yang dapat dipinjam kapan saja dengan syarat

menjadi anggota pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar.

Bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari Ibukota Kabupaten, Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar juga telah mengoperasikan mobil

Perpustakaan Keliling untuk menjangkau daerah yang jauh dari Ibukota

Kabupaten seperti ke Sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan yang akan

dilayani langsung oleh Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

Kampar.

Saat ini pun Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar sedang

menggalakkan Gemar Membaca kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan

seperti pengadaan media website dan bulletin kantor, pelayanan pemutaran Film-

film Dokumenter dan cerita, Sosialisasi kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan

kepada Desa dan Sekolah-sekolah serta Masyarakat Pemustaka, Penilaian

Perpustakaan berprestasi di seluruh Desa dan Sekolah, Penyelenggaraan English

Club Kabupaten Kampar sebagai kepedulian tentang Ilmu Bahasa Inggris. Semua

itu dilakukan demi meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

Sampai saat ini jumlah anggota pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
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Kampar sudah mencapai ± 1.500 orang, sedangkan pengunjung pada Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar selama tahun 2011 sudah mencapai ±

20.000 orang. Dengan banyaknya pengunjung dan anggota pada Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar, berarti Antusias Masyarakat terhadap

keberadaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar semakin

meningkat.

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Kampar

(Sumber: Pustaka dan arsip Kampar,2015)

2.3 Pengertian Tatakelola TI (Teknologi Informasi)

The IT Governance Institute (ITGI) seperti dikutip Jogiyanto (2011)

mendefinisikan tata kelola sebagai suatu bagian integral dari tata kelola

perusahaan yang terdiri atas kepemimpinan, struktur dan proses organisasional

yang memastikan bahwa TI organisasi berlanjut serta meningkatkan tujuan dan

strategi organisasi.

Sementara itu Weil dan Ross, seperti dikutip Jogiyanto (2011) mendefinisi
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tatakelola sebagai penspesifikasian hak keputusan dalam kerangka akuntabilitas

untuk mengarahkan prilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Mereka juga

menegaskan bahwa tatakella TI tidak sekedar tentangpembuatan keputusan

spesifik tetapi lebih pada penentuan siapa yang secara sistematis membuat dan

berkontribuso pada keputusan tersebut. Struktur tatakelola TI menjelaskan

komponen dan elemen yang membentuk dan membangun sistem tatakelola

TI.Struktur tersebut terdiri atas struktur hak keputusan(archetype) aktiva manusia

,regulasi dan standar. Setiap komponen akan berjalan melalui serangkaian

mekanisme yang dijelaskan dalam proses tatakelola TI. Proses tatakelola TI

menjelaskan mekanisme implementasi sistem tatakelola TI. Proses tersebut

mencakup proses keputusan , proses penyelarasan, bisnis dan TI dan implementasi

tatakelola TI.

2.3.1 Rerangka Domain, Skup dan fase pengambilan keputusan

Berdasarkan yang dikutip dari Hamaker & Hutton, Ridley, Ypung &

Carroll, Sambamurthy & Kirsch, Trites, seperti dikutip Jogiyanto (2011)

diperoleh bentuk rerangka pendefinisian tatakelola Teknologi Informasi ( TI )

sperti terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.2 Rerangka Pendefinisian Tatakelola TI

(Sumber: Simonsson & Johnson, dalam Jogiyanto, 2011)
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Gambar tersebut menunjukan bahwa dalam bentuk ilustrasi kubus rerangka

tatakelola TI terdiri atas tiga dimensi, yaitu domain, tahap pembuatan keputusan

(decision-making phase) dan skup (scope).

2.3.2 Rerangka Matriks penyusunan Tatakelola

Model Rerangka lain yang populer adalah rerangka tatakelola (Weill da

Ross, seperti dikutip Jogiyanto, 2011). Seperti telah dibahas sebelumnya, Weill

dan Ross adalah tokoh yang fokus pada perkembangan rerangka tatakelola TI.

Dalam banyak publikasi, mereka mengajukan rerangka pendifinisian tatakelola TI

yang dikenal dengan istilah Matriks penyusunan tatakelola. Matriks Ini

menjelaskan kombinasi antara jenis keputusan TI yang dibuat (disebut domain)

dengan pihak yang memiliki keputusan dan berkontribusi dalam pembuatan

keputusan tersebut (disebutdengan archetype politis). Dengan demikian, secara

garis besar, konsep Tatakelola Tiyang diajukan oleh (Weill dan Ross, 2004) dalam

Sistem Tatakelola Teknologi Informasi (2011) mencakup domain, achetype, dan

mekanisme mengimplementasikannya.

Keunggulan model Weill dan Ross adalah adanya konsistensi antara definisi

umum tatakelola TI dengan rerangka pendifinisian yang dijabarkan. Penjabaran

disusun secara sistematis mulai dari domain, archetype, hingga mekanisme

implementasi dan pengukuran kesuksesannya. Selain itu, model tersebut dibangun

atas studi kasus dan pengalaman empiris kedua tokoh selama menjadi konsultan

SI di banyak korporasi dan lembaga pemerintah. Namun demikian masih terdapat

beberapa kritik yang dapat diajukan dari rerangka pendifinisisan tersebut. Bagian

selanjutnya kan membahas kritik atas rerangka pendifinisian tatakelola TI

sebelumnya dan kemudian menyajikan suatu proposisi rerangka pendifinisisan

dari perspektif struktur darii proses.
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Gambar 2.3 Desain Rerangka Tatakelola TI

(Sumber : Weill & Ross, dalam Jogiyanto (2011)

2.4 Best Practice (Praktik Terbaik)

Best practice adalah metode atau teknik yang secara konsisten menunjukkan

hasil yang lebih unggul dari yang dicapai dengan cara lain dan digunakan sebagai

patokan. Selain itu, best practice dapat berkembang untuk menjadi lebih baik jika

ditemukan perbaikan. Best practice dianggap oleh sebagian orang sebagai kata

kunci dalam bisnis yang digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan

dan mengikuti cara standar untuk melakukan hal-hal yang beberapa organisasi

dapat gunakan Praktik terbaik digunakan untuk menjaga kualitas sebagai alternatif

untuk standar undangkan wajib dan dapat didasarkan pada self-assessment atau

benchmarking.  Praktik terbaik adalah fitur standar manajemen terakreditasi

seperti ISO 9000 dan ISO 14001.

Beberapa perusahaan konsultan spesialis di bidang praktek terbaik dan

menawarkan 'template' untuk membakukan dokumentasi proses bisnis. Kadang-

kadang "praktek terbaik" tidak berlaku atau tidak pantas untuk kebutuhan

organisasi tertentu. Sebuah bakat strategis dibutuhkan ketika mengajukan praktek

terbaik untuk organisasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan kualitas yang

unik dari sebuah organisasi dengan praktek-praktek yang memiliki kesamaan

dengan orang lain.
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Istilah best practice didefinisikan sebagai kegiatan yang telah terbukti atau

proses yang telah berhasil digunakan oleh banyak organisasi, dan ITIL adalah

salah satu contoh best practice (OGC, seperti dikutip Jogiyanto, 2011)

2.5 Information Technology Service Management (ITSM)

Untuk memahami apa ITSM atau manajemen layanan TI, kita perlu

memahami apa yang dimaksud dengan layanan dan bagaimana manajemen

layanan dapat membantu penyedia layanan dalam memberikan dan mengelola

layanan. Layanan adalah cara memberikan manfaat kepada pelanggan dengan

memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan

resiko-resiko). Sedangkan manajemen layanan adalah seperangkat kemampuan

tertentu organisasi untuk memberikan manfaat kepada pelanggan dalam bentuk

layanan (itSMF, seperti dikutip Jogiyanto (2011)

Manajemen layanan merupakan apa yang memungkinkan penyedia layanan

untuk memahami layanan yang mereka sediakan, untuk memastikan bahwa

layanan benar-benar memfasilitasi hasil ingin dicapai pelanggan, untuk

memahami nilai dari layanan kepada pelanggan mereka dan untuk memahami dan

mengelola semua biaya dan risiko yang terkait dengan layanan tersebut. Input ke

manajemen layanan adalah sumber daya dan kemampuan yang mewakili asset

dari penyedia layanan. Output adalah layanan yang memberikan nilai kepada

pelanggan. Manajemen layanan yang efektif itu sendiri merupakan asset strategis

dari penyedia layanan.

ITSM berkaitan dengan penyampaian dan dukungan dari layanan TI yang

sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Information Technology Infrastructure

Library (ITIL) menyediakan komprehensif, konsisten dan koheren set dari proses

best practice untuk ITSM, mempromosikan pendekatan yang berkualitas untuk

mencapai efektivitas bisnis dan efisiensi dalam penggunaan sistem informasi.

ITSM adalah pemanfaatan terencana dan terkendali dari aset TI (termasuk sistem,

infrastruktur dan peralatan), orang dan proses untuk mendukung kebutuhan

operasional bisnis seefisien mungkin sambil memastikan bahwa organisasi

memiliki kemampuan bereaksi secara cepat dan efektif untuk kejadian yang tidak
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direncanakan, keadaan yang berubah dan kebutuhan bisnis baru serta terus

mengevaluasi proses dan kinerja untuk mengidentifikasi dan menerapkan peluang

untuk perbaikan (Addy, seperti dikutip Jogiyanto (2011).

ITSM berfokus dalam mendefinisikan, mengelola dan menyampaikan

layanan TI untuk mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pelanggan. ITSM

sangat luas, meliputi perencanaan TI, penyampaian, dukungan dan keamanan.

Berbeda dengan pendekatan untuk operasi TI yang berorientasi pada teknologi

tradisional, ITSM merupakan disiplin ilmu untuk mendefinisikan pelanggan,

berorientasi pada layanan TI dan bergerak kearah mengelola TI „seperti bisnis‟.

ITSM berupaya untuk menyelaraskan operasi TI yang terkait dengan aktivitas dan

interaksi dari tenaga teknis TI dengan proses bisnis (Finden-Brown & Long,

dikutip oleh Winniford dkk, seperti dikutip Jogiyanto 2011). Berdasarkan survei

yang dilakukan oleh Winniford dkk, baik kepada pengguna maupun non-

pengguna ITSM tentang sejauh mana mereka mengenal konsep dan kerangka

kerja dalam mengelola fungsi TI. Hal ini meliputi, Service Level Management

(SLM), IT Service Management (ITSM), Business Service Management (BSM),

IT Infrastructure Library (ITIL), IT Governance, dan Control Objectives for

Information and related Technology (CObIT). Tanggapan “sangat mengenal” dan

“agak mengenal” dikombinasikan untuk mengembangkan Gambar 2.1 dengan

membandingkan pengguna ITSM maupun non-pengguna.

Gambar 2.4 Standar dan kerangka kerja yang diakui, menggunakan ITSM N=100, Tidak
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menggunakan ITSM N=201

(Sumber : Winniford dkk, dalam Jogiyanto (2011)

ITSM dan IT Governance mempunyai nilai hampir sama, dengan arti

dikenal mencapai sekitar tiga perempat dari pengguna ITSM dan sepertiga dari

non-pengguna, sementara itu ITIL hanya dikenal dua pertiga dan sepertiga dari

masing-masing dan yang diakui paling rendah adalah ITIL. Menurut Lynch yang

dikutip dari Winniford dkk seperti dikutip Jogiyanto (2011) , Hal ini bertentangan

dengan perkiraan lain yang menyatakan bahwa sebanyak 90% dari perusahaan

menggunakan setidaknya satu dari proses ITIL. Johnson yang dikutip dari

Winniford dkk seperti dikutip Jogiyanto (2011) juga mengutarakan, mungkin

perusahaan menggunakan fungsi ITIL seperti change management atau service

desk tanpa menyadari tata nama dari penggunaan itu.

2.6 ITIL

Information Technology Infrastructure library (ITIL) adalah separangkat

konsep dan praktik untuk mengelola layanan TI, pengembangan dan operasi TI

Office of Government Commerce (OGC) seperti dikutip Jogiyanto (2011). ITIL

memberi deskripsi rinci sejumlah praktik penting TI dan menyediakan daftar

konfrehensif tugas dan prosedur yang di dalamnya setap organisasi dapat

menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. ITIL diterbitkan dalam suatu seri

buku, masing-masing mencakup topik manajemen TI. Nama ITIL dan IT

Infrasteucture Library adalah merek dagang terdaftar atas milik United

Kingdom’s office goverment Commerce (OGC).

Menanggapi peningkatan kebutuhan akan TI, Badan Pusat Komputer dan

telekomunikasi Inggris pada tahun 1980-an mengenbangkan seperangkat

rekomendasi. Hal itu disusun dengan pertimbangan bahwa tanpa standar praktik,

lembaga pemerintah dan sektor swasta akan menciptakan standar praktik

manajemen TI sendiri secara bebas.

Pada awalnya ITIL merupakan koleksi buku yang masing-masing meliputi

praktik tertentu dalam manajemen jasa IT. ITIL dibangun dengan  menggunakan

perspeftif proses pengendalian dan pengelolaan operasi. Perspektif ini dikenal
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dengan Siklus plan-do-Check-Act (PDCA). Karya W.Edwards Deming, Setelah

publikasi awal tahun 1989, jumlah buku ITILv1 terbit dari 30 jilid.

Pada tahun 2000/2001, untuk membuat ITIL lebih mudah diakses (dan

terjangkau), ITILv2 mengkosolidasi publikasinya menjadi 8 logis “set” yang

dikelompokkan kedalam pedoman proses terkait untuk mencocokkan berbagai

aspek yang berbeda dari manajemen TI, aplikasi, dan layanan. Namun fokus

utama tetap pada Service management (Layanan dukungan dan layanan

pengiriman) yang sejauh ini paling banyak digunakan dan beredar tentang

publikasi v2.

Buku ITIL versi 2 terdiri atas beberapa disiplin, yaitu(1) IT Service

management(dukungan layanan dan layanan publik); (2)bibmbingan layanan

operasional(Infrastruktur manajemen ICT, manajemen keamanan, perspektif

bisnis, aplikasi manajemen, dan software asset management);(3) pedoman

implementasi ITIL (planning to implement service management); dan (4)

pedoman bagi unit kecil TI (implementasi ITIL untuk skala kecil). Berikut ini

dijelaskan rincian masing-masing.

Pertama, disiplin dukungan layanan berfokus pada pengguna layanan ICT

dan terutama yang berkaitan dengan memastikan bahwa pengguna memiliki akses

ke layanan yang tepat untuk mendukung fungsi bisnis. Dalam disiplin ini rantai

proses terdiri atas incident management, problem management, change

management, release management dan configuration management. Rantai proses

ini dilacak menggunakan configuration management database(CMDB) yang

mencatat setiap proses yang menciptakan dokumen-dokumen output untuk

ditelusuri (quality management).

Kedua, disiplin layanan publik berfokus pada layanan proaktif ICT dalam

memberi dukungan yang memadai bagi pengguna bisnis. Disiplin ini berfokus

pada bisnis sebagai pelanggan dari layanan ICT, berbeda dengan disiplin

dukungan layanan. Displin layanan publik terdiri atas Service level management,

manjemen kapasitas, manajemen kontinuitas layanan TI, manajemen sediaan dan

menajemen keuangan.
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Ketiga, disiplin pedoman implementasi ITIL berfokus pada rerangka kerja

untuk penyelarasan kebutuhan bisnis dan TI. Proses dan pendekatan yang

digunakan dalam disiplin ini menyarankan pengembangan Continuous Service

Program (CSIP) sebagai dasar untuk menerapkan disiplin ITIL dalam proyek-

proyek kerja yang terkendali. Disiplin ini terutama berfokus pada proses

manajemen layanan, tetapi juga berlaku untuk disiplin ITIL yang lain. Komponen

dari disiplin ini meliputi : Penciptaan visi, analisis organisasi, penetapan tujuan,

dan pelaksanaan pengelolaan layanan TI.

Keempat, disiplin pedoman bagi unit kecil TI (implementasi untuk skala

kecil) menyediakan pendekatan rerangka implementasi ITIL bagi unit kecil TI

atau departemen TI. Disiplin ini hampir sama dengan pedoman umum lain, seperti

Planning to Implement, Service management, Service support, and Service

delivery tetapi penyediakan pedoman tambahan tentang kombinasi peran dan

tanggung jawab dan menghindari konflik antar prioritas ITIL.

Selain ITIL v2, terdapat juga publikasi ITIL v3 yang terdiri atas beberapa

disiplin, yaitu ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service transition,

dan ITIL Continual Service Improvment.

Selain keunggulan dan manfaat yang ditawarkan, ITIL mendapat kritikan,

ada 6 kritikan yaitu :

1) Buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna komersial.

2) Tuduhan bahwa banyak pendukung ITIL berfikir ITIL bersifat holistik

yang mencakup semua kerangka kerja untuk tatakelola TI.

3) Tuduhan bahwa para pendukung metodologi ITIL mengindokrinasi

dengan semangat berlebihan yang mengkorbankan yang pragmatis.

4) Pelaksanaan pedoman dalam buku ini memerlukan pelatihan khusus.

5) Perdebatan atas ITIL berada dibawah ITSM atau kerangka kerja BSM

6) Biaya pelatihan dan sertifikasi ITIL terlalu tinggi

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ITIL dapat menjadi

pedoman umum bagi organisasi dalam merancang dan menjalankan sistem

tatakelola TI. Tentunya ITIL memiliki seperangkat disiplin yang meiliki



17

keunggulan dan keterbatasan yang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan

organisasi yang ingin mengadaptasinya.

2.6.1 Sejarah ITIL

Perkembangan ITIL Menurut Addy, seperti dikutip Jogiyanto (2011) ITIL

adalah seperangkat pedoman yang yang dikembangkan oleh Office of Government

Commerce (OGC). Pedoman ini diterbitkan sebagai serangkaian buku yang

membahas penerapan berdasarkan proses, best practice sebagai pendekatan untuk

mengelola layanan TI. Dalam bukunya Effective IT Service Management Addy

memaparkan sejarah singkat dari ITIL. ITIL awal munculnya pada pertengahan

hingga akhir 1980-an. Central Communications and Telecommunications Agency

(CCTA) adalah departemen pemerintahan Inggris utama, dengan anggaran TI

sekitar £8 billion. Departemen ini menyimpulkan bahwa semakin besarnya

efisiensi merupakan salah satu cara yang berpotensi untuk mengurangi biaya.

Dengan berfokus pada proses dan efisiensi, dibuatlah lingkungan yang sesuai

untuk pengembangan ITIL seperti yang kita ketahui sekarang. Versi paling awal

ITIL ini pada mulanya disebut Government Information Technology

Infrastructure Management (GITIM). Tentulah ini berbeda dengan kerangka kerja

ITIL yang sekarang ini dikenal, tetapi secara konseptual sangat mirip terutarma

berfokus pada dukungan layanan dan penyampaian.

Selama tahun 90-an banyak perusahaan besar dan instansi pemerintahan di

seluruh Inggris dan Eropa, dengan penetrasi khususnya Belanda yang mulai

mengadopsi kerangka kerja ITIL sebagai dasar untuk operasi TI mereka. Hal ini

menyebar dengan cepat diseluruh dunia, dan dengan cepat menjadi standar de

facto untuk manajemen layanan TI secara diam-diam. Addy seperti dikutip

Jogiyanto (2011), mengutarakan bahwa pada abad millennium baru merupakan

waktu yang sibuk bagi ITIL. CCTA ditransformasikan ke OGC. Pada tahun yang

sama, Microsoft menggunakan versi 1 ITIL sebagai fondasi untuk membangun

paten mereka Microsoft Operations Framework (MOF). MOF mengambil

prinsipprinsip ITIL dan mengisi beberapa kesenjangan dalam hubungan dengan

operasi rutin, manajemen keamanan, dll. Dari sebagian mungkin secara sinis
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mengatakan bahwa itu merupakan upaya terang-terangan untuk menggeser produk

lainnya. Dan dari itu semua, Lembaga Standars British merilis BS15000 –

mengesahkan ITIL sekali dan untuk selamanya. Pada tahun 2001, dengan tinjauan

mendalam, versi 2 dari kerangka kerja ITIL dirilis. Revisi baru telah banyak

diperbarui dengan teks yang memiliki definisi lebih modern, istilah dan contoh

serta secara signifikan pengembangan kembali buku service support dan service

delivery sehingga lebih ringkas dan dapat digunakan. Di tahun 2002, BS15000

dari standar manajemen layanan secara signifikan direvisi dan diterbitkan

kembali. Tahun 2005, untuk merilis ITIL yang baru dilaksanakan. BS15000

ditempatkan pada „fast track‟ untuk menjadi standar ISO : ISO 20000. Tahun

2006, proses „ITIL refresh‟ berlanjut dengan memilih penulis elemen inti dari

kumpulan dokumen ITIL. Dari arah yang umum yang dimiliki konten telah

ditetapkan dan akan dipublikasikan pertama pada pertengahan 2007. Pada 30 Juni

2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL v3 yang intinya terdiri dari lima bagian

dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan

oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah:

1) Service Strategy

2) Service Design

3) Service Transition

4) Service Operation

5) Continual Service Improvement

Keuntungan dari ITIL :

1) Meningkatkan kepuasan user dan konsumen akan layanan TI

2) Meningkatkan kemampuan layanan

3) Penghematan keuangan

4) Meningkatkan keuntungan bisnis

5) Organisasi semakin efektif dan semakin fokus dengan tujuan
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2.6.2 Siklus layanan ITIL

Gambar 2.5 Siklus layanan ITIL V3

(Sumber :itSMF, 2007)

1. Service Strategy

Inti dari ITIL Service Lifecycle adalah service strategy. Service Strategy

memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana

memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi

(dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI), tapi juga

sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk

prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses - proses inti

yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Lifecycle.

Topik-topik yang dibahas dalam tahapan lifecycle ini mencakup

pembentukan pasar untuk menjual layanan, tipe-tipe, dan karakteristik penyedia

layanan internal maupun eksternal, aset-aset layanan, konsep portofolio layanan

serta strategi implementasi keseluruhan ITIL Service Lifecycle. Proses-proses

yang dicakup dalam Service Strategy, di samping topik-topik di atas adalah:

1) Service Portfolio Management
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2) Financial Management

3) Demand Management

Bagi organisasi TI yang baru akan mengimplementasikan ITIL, Service

Strategy digunakan sebagai panduan untuk menentukan tujuan/sasaran serta

ekspektasi nilai kinerja dalam mengelola layanan TI. serta untuk mengidentifikasi,

memilih serta memprioritaskan berbagai rencana perbaikan operasional maupun

organisasional di dalam organisasi TI. Bagi organisasi TI yang saat ini telah

mengimplementasikan ITIL, Service Strategy digunakan sebagai panduan untuk

melakukan review strategis bagi semua proses dan perangkat (roles,

responsibilities, teknologi pendukung, dll) ITSM di organisasinya, serta untuk

meningkatkan kapabilitas dari semua proses serta perangkat ITSM tersebut.

2. Service Design

Agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, layanan-

layanan TI tersebut harus terlebih dahulu di desain dengan acuan tujuan bisnis

dari pelangganc maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service Design berisi

prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan

strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio/koleksi layanan TI serta aset-

aset layanan, seperti server, storage, dan sebagainya. Ruang lingkup Service

Design tidak melulu hanya untuk mendesain layanan TI baru, namun juga proses-

proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinyuitas layanan

maupun kinerja dari layanan.

Ada 7 proses yang dicakup dalam Service Design yaitu:

1) Service Catalog Management

2) Service Level Management

3) Supplier Management

4) Capacity Management

5) Availability Management

6) IT Service Continuity Management

7) Information Security Management
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3. Service Transition

Service Transition menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat

mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI baik

yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan

operasional. Tahapan lifecycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah

kebutuhan yang didefinisikan dalam Service Strategy kemudian dibentuk dalam

Service Design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam Service

Operation.

Ada 7 proses yang dicakup dalam Service Transition yaitu:

1) Transition Planning and Support

2) Change Management

3) Service Asset & Configuration Management

4) Release & Deployment Management

5) Service Validation

6) Evaluation

7) Knowledge Management

4. Service Operation

Service Operation  merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua

kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya

terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien

dan efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan

pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaiman menjaga

kestabilan operasional layanan TI serta pengelolaan  perubahan desain, skala,

ruang lingkup, serta target kinerja layanan TI.

Proses 5 proses yang ada pada Sevice Operation :

1) Event Management :

Adalah suatu kejadian mengenai perubahan keadaan yang memiliki arti

penting bagi para manajemen konfigurasi item atau layanan TI. Merupakan

sebuah respon untuk suatu peristiwa yang diperlukan untuk investasi

manual. Tujuan dari Event Management adalah untuk mendeteksi event dan

memutuskan pendekatan apa saja yang perlu dilakukan untuk event tersebut.
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Ada perbedaan antara monitoring dan Event Management, Event

Management berfokus pada hasil dan pendeteksiannya. Sedangkan

monitoring dibutuhkan untuk mendeteksi.

2) Problem Management

Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui penyebab utama dan

menyelesaikan penyebab dari insiden secara permanen, kegiatan Problem

Management dilakukan secara proaktif. Tujuan dari Problem Management

adalah untuk meminimalkan akibat negatif dari sebuah insiden yang

disebabkan adanya kerusakan infrastruktur IT, dan juga untuk menghindari

terjadinya insiden

3) Request Fulfilment

Adalah sebuah langkah dimana seorang user dapat melakukan request untuk

bisa mengembangkan layanan. Tujuannya adalah agar para pengguna dapat

melakukan request dan menerima layanan sesuai dengan standar serta agar

memungkinkan TI untuk memenuhi layanan. Request Fulfilment

mempunyai kegunaan untuk menyediakan akses yang cepat dan efekti untuk

layanan standar.

4) Access Management

Adalah proses pemberian otorisasi kepada user untuk bisa menggunakan

layanan. Berdasarkan pada kemampuan untuk mengidentifikasi user yang

memiliki hak secara akurat dan kemudian mengatur kemampuan untuk

mengakses layanan. Tujuannya adalah menyediakan hak bagi user untuk

bisa menggunakan layanan. Sehingga dengan demikian, kontrol akses

terhadap layanan sudah terjamin, dan tidak sembarang karyawan dapat

memiliki hak otoritas.

5) Incident Management,

Adalah proses menangani semua insiden, termasuk kegagalan, dengan staf

teknikal atau secara otomatis dideteksi dan dilaporkan tool monitoring

event. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kegiatan layanan yang

normal secepat mungkin dan meminimalisasikan pengaruh pada kegiatan

bisnis sekaligus memastikan bahwa tahapan yang paling baik dari kualitas
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layanan dan ketersediaannya telah diatur. Perbedaan antara Incident

Management dan Problem Management adalah dari cara penyelesaiannya.

Incident Management akan menyelesaikan masalah apabila terjadi masalah.

Sedangkan Problem Management akan menyelesaikan sebelum masalah

terjadi, dan hal tersebut dilakukan secara permanen.

5. Continual Service Improvement (CSI)

memberikan panduan penting dalam  menyusun serta memelihara kualitas

layanan dari proses design, transisi dan pengoperasiannya. CSI

mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas,

salah satunya adalah Plan Do-Check-Act (PDCA) atau yang dikenal sebagi

Deming Quality Cycle

2.7 Tata Kelola Manajemen TI Organisasi

Tata Kelola TI secara umum adalah bagian organisasi pemerintahan yang

berfokus pada suatu kepercayaan bahwa manajer, direktur dan karyawan lainnya

di perusahaan harus memahami tentang aturan TI yang ada pada perusahaan.

Suatu IT Governance yang efektif berarti penggunaan TI pada organisasi tersebut

mampu meningkatkan dan mengintegrasikan antara penggunaan TI dengan visi,

misi, tujuan dan nilai organisasi yang bersangkutan. IT Governance pada intinya

adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan framework

akuntabilitas yang tepat dalam penggunaan TI pada organisasi.

Ada 5 kunci keputusan tata kelola, sehingga teknologi informasi yaitu :

1) IT principles, Keputusan TI ini adalah kumpulan dari

pernyataanpernyataan level eksekutif tinggi tentang bagaimana TI dapat

digunakan organisasi. Sekali pernyataan diartikulasikan, prinsip TI

menjadi bagian dari manajemen organisasi, yang terus didiskusikan dan

dilaksanakan demi perbaikan organisasi, baik di sektor pemasaran,

keuangan, pabrik dan lain-lain.

2) IT architecture decisions. Dengan mengklarifikasikan teknologi sebagai

pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan melalui IT
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principles baik secara eksplisit maupun implisit, selanjutnya memerlukan

proses standardisasi dan integrasi di dalam suatu organisasi.

3) IT infrastructure. Prasarana dan sarana TI yang menyangkut jaringan,

komputer, perangkat keras dan lunak lainnya adalah suatu kumpulan

komponen yang diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan,

pengiriman dalam berbagai media informasi (data, informasi, gambar,

video, teks) dalam waktu yang singkat dan proses penyimpanan yang

efektif.

4) Business applications needs. Dalam pengembangan TI keperluan bisnis

yang spesifik sehingga kehadiran TI memberikan suatu nilai baru bagi

organisasi. Dua hal penting dalam identifikasi keperluan bisnis yang

terkait dengan teknologi informasi yaitu kreatifitas dan disiplin. Kreatifitas

diperlukan untuk mengidentifikasi suatu cara atau proses baru dari

perusahaan / organisasi sehingga ada nilai yang bermakna. Sedangkan

disiplin menyangkut hal yang berkaitan dengan integritas arsitektur

sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai

dengan arsitektur perusahan yang terintegrasi dan terinovasi.

5) IT investment and prioritization. Investasi TI sering menjadi bahan yang

sulit dimengerti oleh manajemen atas dari suatu organisasi, hal ini

dikarenakan nilai baru yang ditimbulkan tidak langsung terasa oleh

organisasi.

2.8 Teknologi Informasi (TI)

Istilah teknologi informasi (Information technology atau TI) mulai populer

diakhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, isteilah teknologi komputer atau

pengolahan data elektronik PDE (Electronic Data Processing atu EDP) lebih

dikenal. Istilah teknologi informasi sering rancu dengan istilah sistem informasi

itu sendiri kadang menjadi bahan perdebatan, ada yang menggunakan istilah

teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai,

dan manajemen (diulas oleh Turban, McLean dan Wetherbe, seperti dikutip

Jogiyanto, 2011). Pendapat ini menggambarkan teknologidalam perspektif luas.
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Namun, kalau didasarkan pada definisi sistem informasi menurut Alter di depan,

teknologi hanyalah bagian dari siste informasi.

Menurut kamus Oxford, seperti dikutip Jogiyanto (2011), Teknologi

informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer,

untuk menyinpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apasaja, termasuk

kat-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Alter, seperti dikutip Jogiyanto (2011),

teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk

melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap,

mentransmisikan, menyinpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data.

Martin, seperti dikutip Jogiyanto (2011) mendefinisikan teknologi

informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer( perangkat keras dan

perangkat lunak) yang digunakan untuk memprosesdan menyinpan informasi,

melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi,

Secara lebih umum. Lucas, seperti dikutip Jogiyanto (2011) menyatakan bahwa

teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk

memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Mikrokomputer,

komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi,

perangkat lunak lembar kerja(spreadsheet), dan peralatan komunikasi dan

jaringan merupakan contoh teknologi informasi.

Dalam The new grolier international dictionary edisi tahun 1974, kata

teknologi diartikan sebagai ”the knowledge and meansof a society”. Definisi lain

yang diberikan oleh  The American Heritage Dictionary, yaitu sebagai “the entire

body of methods and material used to achieve industrial or commercial

objectives”.

Kedua definisi ini secara jelas menunjukan bahwateknologi itu berkaitan

erat dengan masalah means and method untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kiranya semua sepakat bahwa cara dan metode untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu tidak mungkin hanya dikaitkan dengan perangkatkerasnya saja. Teknologi

yang berupa perangkat keras merupakan komoditi yangbpaling mudah diperoleh

atau dibeli.
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Sebaliknya teknologi yang berupa perangkat lunak dalam bentuk

kemampuan yang tertanam dalam diri manusia, lembaga dan ilmu (body of

knowledge), tidak mungkin dibeli melainkan dikembangkan secara sistematik

dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan mengacu pada tata nilai dari

negri sendiri.

Gambar 2.6 Lingkup Manajemen Teknologi

(sumber : Noori, dalam Jogiyanto (2011)

Teknologi informasi sering dikatakan dapat digunakan untuk membentuk

stategy untuk menuju keunggulan yang kompetitif (O’Brien, seperti dikutip

Jogiyanto (2011), terdapat 5 poin yaitu :
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1) Strategi biaya, meminimalisir biaya/ memberikanharga yang lebih murah

terhadap pelanggan, menurunkan biaya dari pemasok, atau meningkatkan

biayapesaing untuk tetap bertahan diindustri.

2) Strategi diferensiasi, Mengembangkan cara-cara untuk membedakan

produk/jasa yang dihasilkan perusahaanterhadap pesaing sehingga

pelanggan menggunakan produk/jasa karena adanya manfaat atau fitur

yang unik

3) Strategi inovasi, Memperkenalkan produk/jasa yang unik atau membuat

perubahan yang radikal dalam proses bisnis yang menyebabkan

perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan bisnis.

4) Strategi pertumbuhan, Mengembangkan kapsitas produksi secara

signifikan, melakukan ekspansi kedalam pemasaran global, melakukan

diverifikasi produk/jasa baru atau mengintegrasikan kedalam produk/jasa

yang terkait.

5) Stategi aliansi, Membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan

pelanggan, pemasik, pesaing, konsultan dan lain lain.

2.8.1 Kecenderungan Teknologi Informasi terhadap sistem onformasi

Alter, seperti dikutip Jogiyanto (2011) mengungkapkan kecenderungan

teknologi yang berkaitan dengans istem informasi, sebagaimana terlihat pada tabel

dibawah 2.1 ada banyak sisi yang mengalami perkembangan dengan cepat, tetapi

ada juga yang masih tertinggal.

Tabel 2.1 Kecendrungan Teknologi terhadap sistem informasi

Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik

Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak

Portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakinsemakin meningkat

Konektivitas meningkat
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Kemudahan pemakaian meningkat

Ketidak mampuan mengotomasikan logika masih berlanjut

Sumber: Alter, dalam Jogiyanto (2011)

Perkembangan teknologi dibidang elektronika memang sangat

mengagumkan dan tentu saja hal ini memberikan dampak pada komputer. Pada

awalnya digunakan tabung-tabung hampa (vacuum tube) dan fisikkomputer sangat

besar. Namun sejak IC (integrated circuit ) ditemukan pada tahun 1959, ukuran

komputer secara dramatis berubah menjadi kecil. Tak hanya dari segi fisik,

kemampuan komputer juga meningkat dengan pesat setiap tahun. Jika pada tahun

1986 komputer XT mempunyai kecepatan 4,7 Megahertz, pada tahu  2002

pentium 4 telah mencapai kecepatan mendekati 2 Gigahertz (1 gigahertz = 1000

Megahertz). Peningkatan kecepatan ini membawa angin segar pada sistem

informasi karena pemrosesan data menjadi informasi dapat ditangani dengan

cepat.

Didalam komputer, setiap jenis data disimpan dalam bentuk data digital.

Sebuah bilangan akan disimpan dalam memoridengan nilai yang eksak atau

melalui nilai pendekatan. Bilangan bulat dapat dinyatakan secara eksak, tetapi

bilangan real disimpan dengan presisi tertentu, Misalnya 16 digit. Tak hanya data

bilangan atau teks yang dapat di digitalisasi, melainkan juga suara, gambar, dan

video. Teknologi kamera digital telah merebak dipasaran, yang memungkinkan

pengambilan gambar dengan mudah.

2.9 Perpustakaan

2.9.1 Pengertian Perpustakaan

Menurut Sutarno NS (2006) dalam bukunya mengatakan bahwa kata

perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti (1) kitab, buku-buku, (2)

kitab primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan akhiran an,

menjadi perpustakaan. Perpustakaan mengandung arti (1) kumpulan buku-buku

bacaan, (2) bibliotek, dan (3) buku-buku kesusastraan (kamus beasar bahasa
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Indonesia –KBBI). Selanjutnya ada pula istilah pustakaloka yang berarti tempat

atau ruangan perpustakaan. Pengertian yang lebih umum dan luas tentang

perpustakaan yaitu mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung / bangunan, atau

gedungtersendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur

demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu

waktu diperlukan oleh pembaca. Perpustakaan dilengkapi dengan berbagaisarana

dan prasarana, seperti ruang baca, rak buku, rak majalah, meja-meja baca, kartu

katalog, siste pengelolaan tertentu, dan ditempatkan karyawan atau petugas yang

melaksanakan kegiatan perpustakaan agar semuanya dapat berjalan sebagaimana

mestinya.

2.9.2 Sejarah perpustakaan

Menurut catatan sejarah umat manusia yang sempat terungkap tentang

keberadaan dan perkembangan perpustakaan menunjukan bahwa perpustakaan

sudah ada sejak zaman kuno. Berikut ini adalah sejumlah perpustakaan yang

pernah didirikan oleh umat manusia. Perpustakaan yang papling awal pernah ada

di kota Ninive yang dibangun pada tahun 669-636 sebelum masehi (SM).

Kemudian perpustakaan yang memiliki sekitar 10.000 bahan pustaka, didirikan

pada masa kerajaan Bbyliona dan Assyria. Sejarah arkeolog dan diplomat inggris

yang bernama Sir Austen Henri Layard (tahun 1817-1894). Selanjutnya sebuah

perpustakaan yang terkenal terdapat di kuil Horus, Mesir, didirikan pada sekitar

tahun 337 SM. Koleksinya berupa gulungan papirus berisi tentang astronomi,

agama dan perburuan. Sebuah perpustakaan yang samgat besar telah pula

dibangun pada tahun 367-283 SM di Aleksandria, Mesir. Tokoh pendirinya adalah

Ptolemeus I, dengan koleksi sekitar 400.000 naskah. Di Asia Kecil juga telah

didirikan perpustakaan Pergamum dengan koleksi kurang lebih 200.000, yang di

bangun oleh raja Rumenes II. Perpustakaan itu merupakan pusat ilmu

pengetahuan masa kerajaan tersebut, Sutarno NS (2011) .

Pada masa Yunani kuno, perpustakaan pertamakali didirikan oleh

Pisistratus, pada abad ke enam (6) SM. Pada Periode Selanjutnya orang-orang

Athena sudah mmulai memiliki koleksi buku-buku pribadi. Ketika tokoh filsafat

Aristoteles hidup (382-322 SM) sempat membangun perpustakaan yang ia
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maksudkan sebagai pusat penelitian dan pendidikan pengikut-pengikutnya. Pada

masa Romawi kuno, ketika Yulius Caesar (100-44 SM) berkuasa, telah

mendirikan perpustakaan. Saat itu bahan penulisan buku disebut codex dan

perkamen. Koleksinya berupa karya-karya sastra dan naskah-naskah ilmu

pengetahuan, termasuk pengetahuan agama. Yang akan disebarluaskan ke negara-

negara jajahannya. Kemudian pada awal abad pertengahan, seorang biarawan

bernama Cassiodorus, sekitar tahun 476-583 M, ketika kaisar Theodorus

berkuasa, telah mulai meletakkan dasar-dasar peraturan untuk merawat,

mengelola dan melestarikan buku-buku. Koleksi tersebut kebanyakan tentang

karya sastra, klasik, agama, hukum gereja, dan kitab suci. Semua koleksi tersebut

mulai disususn dengan baik dan menggunakan aturan perpustakaan.

Ketika masa reformasi dan Renaisance tiba, yakni ketika zaman

kebangkitan Yunani-Romawi, telah banyak karya sastra yang dikembangkan

kembali. Orang-orang kaya berniat memiliki kolekso buku-buku pribadi., sebagai

lambang status pendidikan dan sosial mereka. Sehingga kebutuhan buku

meningkat. Kertas utama pembuatan buku telah ditemukan oleh bangsa Cina

sekitar tahun 105, dan dibawa kedaratan Eropa pada abad ke 12 pada tahun 1400-

1468, seorang berkebangsaan Jerman, bernama Johann Gutenberg menemukan

mesin cetak. Berkat penemuan itu kemudian perkembangan penerbitan buku-buku

yang berdampak kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dan

perpustakaan. Oleh karena itu pada abad ke 16 dan 17 telah terbit majalah dan

surat kabar. Buku-buku dicetak dan diterbitkan dengan perwajahan yang menarik

dan harga yang tidak terlalu mahal. Kemudian pada abad ke 19 telah ditemukan

cara penggunaan klise dan pres silinder. Penemuan tersebut telah memacu dan

mendorong perkembangan dunia perbukuan yang berperan besar dalam sistem

kehidupan umat manusia sebagai alat komunikasi dan informasi ilmu

pengetahuan. Kemudian perpustakaan bermunculan dengan cepat dihampir

seluruh daratan eropa. Di Vatikan, perpustakaan yang sudah mulai didirikan dan

dikembangkan sejak abad ke empat (4) Masehi segera menjadi perpustakaan yang

berkembangan pesat. Di Perancis dengan Bibliotheque Nationale, yang pada

walnya koleksinya berasal dari milik pribadi raja-raja Perancis. Di Inggris dikenal
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Perpuskaaan Universitas Oxford dan Cambridge, dan juga British Museum yang

kemudian menjadi perpustakaan nasional.

Pada zaman modern, sesuai dengan perpustakaan teknologi informasi telah

berhasil ditemukan peralatan informasi yang lebih bervariasi dibandingkan buku-

buku. Masuknya koleksi koleksi film, film strip, slide, pita magnetik, pita video,

floffy disc CD, VCD, dan sebagainya, telah menambah koleksi perpustakaan.

Oleh sebab itu peranan sebuah perpustakaan, dokumentasi, dan unit-unit

informasi lain tak terabaikan . Teknologi komputer mulai dipergunakan untuk

menyimpan dan mengolah data informasi, serta mengelola perpustakaan secara

efisien, karena koleksi perpustakaan makin banyak dan kompleks, dan tak mampu

dikelola secara manual. Sementara itu kerja sama dan jaringan informasi yang

dikemas melalui situs (web) dapat diakses melaui peralatan yang memadai dengan

cepat dan mudah.

Di Indonesia, ilmu pengetahuan juga sudah berkembang sejak jaman

kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Koleksi dan bahan informasi ditulis pada daun

lontar, kulit kayu, batu atau benda lain. Isinya tentang doa-doa, mantera, silsilah

kerajaan, adat istiadat, dan ajaran-ajaran lainnya. Selanjutnya tercatat pula ketika

raja-raja di Jawa yang telah memiliki pujangga-pujangga atau sastrawan kerajaan

dan penulis tentang budi pekerti. Buku-buku kerya sastra dan ilmu pengetahuan

tersebut mula-mula hanya terbatas pada lingkungan kerajaan atau bangsawan.

Namun secara perlahan tersebar pula kepala golongan dan kelompok-kelompok

masyarakat.

Pada maa penjajahan Belanda juga telah didirikan beberapa perpustakaan,

tetapi maksud dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan

dan penelititan. Perpustakaan tersebut antara lain Perpustakaan batavia, didirikan

pada tahun 1778, yang pada masa selanjutnya dikenal dengan nama Perpustakaan

Nasional, di bawah departemen pendidikan dan kebudayaan. Perpustakaan

tersebut sekarang telah berkambang menjadi perpustakaan Nasional RI yang

berdiri megah ditengah-tengah ibukota negara Republuk Indonesia dan

dimanfaatkan dengan baik.
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Kemudian di Bogor didirikan sebuah perpustakaan, dengan kolkesi utama

kebanyakan tentang pertanian dan perkebunan. Nama perpustakaan itu adalah

Bibliotheca Bogoriensis. Selanjutnya pada pada masa kemerdekaan telah dibangin

perpustakaan, seperti Perpustakaan Negara di sejumlah provinsi di Indonesia,

perpustakaan balai pustaka, perpustakaan umum tingkat kabupaten dan

perpustakaan umum desa, serta taman-taman bacaan rakyat (TBR) atau taman

bacaan masyarakat (TBM). Semua perpustakaan telah dikelola dalam upaya

mnyediakan bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan sekolah.

Taman-taman bacaan masyarakat / rakyat itu terutama untuk menunjang program

pemberantasan buta huruf (PBH).

2.9.3 Manajemen perpustakaan

Prajudi, seperti dikutip Sutarno NS (2006) menjelaskan, Manajemen

Perpustakaan adalah pengellaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan

prinsip-prinsip manajemen. Teori manajemen adalah suatu konsep pemikiran atau

pendapat yang dikemukakan mengenai bagaimana ilmu manajemen untuk

diterapkan didalam suatu organisasi. Sementara prinsip-prinsip manajemen adalah

dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam manajemen.

Kandungan teori dan prinsip menejemen seperti kepemimpinan, penetalaksanaan,

pengendalian, dan pemanfaatan sumber-sumber daya agar dapat mencapai hasil

yang ,maksimal, supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Menajemen

perpustakaan tidak semata-mata berdasarkan teoritis, tetapi yang terpenting adalah

bagaimana mengimplementasikan teori tersebut didalam praktik operasional. Di

dalam kenyataan tidak semua teori dapat diterapkan sepenuhnya, melainkan perlu

dilakukan modifikasi dan penyesuaian agar di dalam praktik dapat verjalan mulus.

2.9.4 Fungsi-fungsi manajemen perpustakaan

Prajudi, seperti dikutip Sutarno NS (2006) fungsi manajemen banyak

jenisnya, yaitu menurut tingkat dan ruang lingkup kegiatan organisasinya, oleh

karena itu akan lebih bijaksana jika kita memilih salah satuyang cocok dengan

pembahasan bidang perpustakaan. Menurut Goerge R.Terry, fungsi-fungsi

manajemen untuk tingkat operatif manajemen dapat dibatasi dan dirumuskan: (1)
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perencanaan(plannning), (2)pengorganisasian (organizing), (3) penggerakan

(actuating), dan (4) pengawasan (controlling)

a) Perencanaan

Suatu perencanaan akan diawali dengan ramalan atau pikiran tentang

keadaan atau situasi yang akan datang. Oleh sebab itu perencanaan adalah suatu

ramalan atau antisipasi mengenai suatu keadaan atau situasi yang akan datang

berdasarkan suatu analisis keadaan sekarang. Oleh karena itu kunci seni dan

keberhasilan manajemen terletak dan dimulai pada perencanaan. Bagi para

perencana diperlukan sekurang-kurangnya tiga kemampuan berpikir yaitu :

1) Berpikir secara trayektoris, artinya melihat kedepan(futuristis,

memperkirakan keadaan, trayek atau jalan lintas yang akan ditempuh

2) Berpikir secara kualitatif,artinya dapat mengenal, melihat dan menentukan

segala sesuatu yang akan diperlukan, seperti, kebutuhan tenaga manusia,

dengan persyaratan tententu antara lain kemampuan, keterampilan, jumlah,

kebutuhan dana, srana prasaranan, peralatan dan perlngkapan.

3) Berpikir secara kualitatif, artinya dapat melihat dimensi-dimensi, mengukur,

menghitung, membuat jadwal, dan berpikir secara matematis

b) Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian sangat menentukan kelancaran jalannya

pelaksanaan berupa perwadahan atau pengaturan lebih lanjut mengenai

kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab, dan orang orang yang harus didata dan

dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa.

Langkah-langkah dan masalah pengorganisasian adalah :

1) Mempelajari rencana, terutama dari segi Apa tujuan (objeknya), Apa yang

harus dijalankan, Siapa yang harus menjalankan, Kapan harus dijalankan,

Dimana harus dijalankan

2) Menegaskan siapa yang berkuasa dan bertanggung jawab sepenuhnyaatas

rencana tersebut, maka dialah yang akan dijadikan pusat pengomandoan

atau unity of command.
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3) Tujuan (goal), seluruh pekerjaan dibagi-bagi dengan tiap objek sebagai

pusat atau titik akhir, sehingga terdapat unit-unit kerja atau unit-unit tugas.

4) Setiap unit kerja dipertanggungjawabkan kepada suatu kelompok dengan

pimpinan pusat pada seorang kepala unit masing-masing.

5) Setiap kepala unit didelegasikan kewenangan dan tanggungjawabnya, sesuai

dengan bobot beban kerja unitnya.

6) Semua aktivitas tersebut disusun skhema bagan organisasi dan peraturan-

peraturan beserta instruksi-instruksi, sehingga tidak bertentangan dengan

struktur organisasi yang berlaku/ada, yang sudah ditetapkan oleh

pihakatasan

c) Penggerakan

Fungsi penggerakan merupakan gabungan dari beberapa fungsi manjemen

yang saking berhubungan satu sama lainnya, yakni meliputi kepemimpinan,

pengarahan, komunikasi, pemberi motivasi, dan penyediaan sarana dan prasarana

atau fasilitas.

d) Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan (1) Suatu perangkat atau kriteria

yang harus ditetapkan sebelumnya guna mengukur pelaksanaan, dan (2) Suatu

sistem yang dapat membuat kesalahan-kesalahan dan penyimpangan nampak

menjadi jelas. Pada intinya pengawasan (kontrol) terdiri atas dua komponen, yaitu

standar performa, dan sistem pengawasan yang meliputi procedure, metode dan

teknik.

2.10 Perpustakaan digital

Tahun 1990an dapat dianggap sebagai era ketika orang (terutama di negara-

negara barat dan negara maju lainnya) mulai secara serius mengembangkan

impian-impian lama manusia tentang sebuah himpunan pengetahuan raksasa

dalam bentuk digital. Boleh dikatakan, era 1990an lah yang ‘melahirkan’

perpustakaan digital, walaupun konsep dan pemikirannya sudah ada sejak lama.

Perkembangan yang terjadi pada tahun 1990an ini menjadi penentu ciri awal
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dari perpustakaan digital yang sekarang berkembang. Sebab itu, ada baiknya kita

menyimak apa yang terjadi di masa itu. Sebelum istilah ‘perpustakaan digital’

menjadi populer, kalngan pustakawan sudah berbicara tentang perpustakaan

elektronik (electronic library). Salah satu pendukung ide tentang perpustakaan

jenis ini adalah Kenneth Dowlin, seperti dikutip Sutarno NS (2006) yang menulis

buku yang berjudul The electronic Library dan menggambarkan 4 ciri

perpustakaan elektronik yaitu :

1) Memakai komputer untuk mengelola sumber daya perpustakaan

2) Menggunakan saluran elektronik untuk mneghubungkan penyedia informasi

dengan pengguna informasi

3) Memanfaatkan transaksi elektronik yang dapat dilakukan dengan bantuan

staf jika diminta oleh pengguna

4) Memakai sarana elektronik untuk menyimpan, mengelola dan

menyampaikan informasi kepada pengguna.

Perhatikanlah bahwa konsep Dowlin ini tidak ubahnya dengan

penerjemahan prinsip-prinsip lama dari kepustakawanan ke dalam lingkungan

elektronik di atas seakan-akan merupakan aplikasi dari impian-impian lama umat

manusia sebagaimana yang sudah kita bahasdi bagian sebelumnya. Usaha untuk

mewujudkan prpustakaan elektronik atau digital yang ideal itu bukanlah pekerjaan

mudah, karena pemanfaatan teknologi baru diperpustakaan bukanlah sekedar

mengganti buku dengan komputer. Selain itu, biaya yang diperlukannya pun

sangat besar. Maka muncul semacam kehati-hatian dalam program-program

pengembangan perpustakaan elektronik atau digital, mengingat dana dan

sumberdaya sangat besar. Kalau proyek perpustakaan digital sampai melebihi

dana yang selama ini dihabiskan untuk perpustakaan konvensional, maka manfaat

perpustakaan digital seharusnya jauh lebih tinggi dibandingkan perpustakaan

perpustakaan konvensional. Pada kenyataannya, manfaat perpustakaan

konvensional tidak dapat terhapus sama sekali, seberapa pun maju teknologi

informasi yang diterapkan di sebuah msyarakat.

Ada semacam kekhawatiran bahwa evolusi perpustakaan digital yang
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sepenuhnya lepas dari perpustakaan “konvensional” justru menimbulkan jurang

digital(digital devide) yang baru. Akibatnya pada masa-masa awal, Inggris lebih

menyukai melanjutkan konsep perpustakaan elektronik mereka, ketimbang

Amerika Serikat yang langsung memisahkan proyek-proyek perpustakaan digital

dalam inisiatif tersendiri. Sebagaimana diuraikan oleh Rusbridge, seperti dikutip

Sutarno NS (2006) Terdapat perbedaan antara Electronic Libraries Programme

(Elib) di Inggris dengan Deigital library Initatives (DLI) di Amerika serikat yang

dapat diringkas dalam tabel yaitu :

Tabel 2.2 Perbedaan antara Elib dan DLI

Elib – Inggris DLI – Amerika Serikat

Memakai dana yang sudah ada untuk

pengembangan perpustakaan

Memakai dana segar

Terdiri dari poyek-proyek kecil, tetapi

dalam jumlah yang besar (60 proyek)

Terdiri dari proyek-proyek besar, tetapi

jumlahnya sedikit (6proyek)

Berorientasi pada perpustakaan penerbit

dan pengguna

Berorientasi teknologi komputer, tidak

secara khusus membahas aplikasi untuk

perpustakaan

Yakin kepada pentingnya melajutkan

perkembangan perpustakaan

Meragukan kemampuan perpustakaan

Pendekatan perubahan secara bertahap

(Incremental change)

“ASQ-not” – pendekatan menolak status

quo

Menggunakan teknologi yang tersedia

(off-the-shelf technologies)dalam bidang

OCR, temu balik, DBS, dsb

Riset tingkat tinggi (“Blue sky”research)

Berkutat dengan akses ke citra

(image)dan persoalan metadata

Berkutat dengan masalah image/video

Kurang memperhatikan persoalan lokasi

(geospatial)

Sangat memperhatikan persoalan

geospatial

Sumber : Rusbridge, dalam Sutarno NS (2006)
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Perbedaan antara ‘Perpustakaan biasa’ dan ‘perpustakaan digital’ mulai

terlihat kalau kita lihat bahwa koleksi digital tidak tidak harus berada sebuah

tempat fisik. Sutarno NS (2011), merangkum pendapat ahli, Fransisco-Revilla et

al mencatat bahwa konsep perpustakaan digital kini semakin sering dikaitkan

dengan orgnisasi yang mengoleksi rujukan ke sumber daya yang berbasis web di

Internet, dan bukan sumberdaya itu sendiri. Perpustakaan digital seperti ini

biasanya dalam bentuk situs Internet, tidak punya lokasi fisik di kunjunjungi para

pemakainya. Greenstein menyetujui kesimpulan itu, dan menurutnya saat ini

perpustakaan digital tidak lagi diukur berdasarkan jumlah karakter koleksi

dimiliki secara fisik, melainkan lebih berdasarkan luas cakupan jaringan informasi

yang terbentuk oleh jasayang disediakannya. Paepcke et al juga mengatakan

bahwa sebuah organisasi dapat mengaku sebagai perpsutakaan digital jika dapat

menyediakan a single pointof acces ke serangkaian sumber daya yang tersebar

secara otonom.

Sebenarnya konsep perpustakaan digital mengkristal dan populer seperti

sekarang ini, ada pemikiran tentang perkembangan perpustakaan digital yang

plebih evolutif dan memerikan perhatian yang kurang lebih banyak kepada peran

penting ‘perpustakaan biasa’. Pemikiran tersebut terangkum dalam konsep tentang

perpustakaan hibrida ( hybrid library). Setelah melalui berbagai diskusi, konsep

ini sempat menjadi tumpuan bagi para praktisi untuk lebih sadar tentang kesulitan

yang dialami jika ingin mendirikan perpustakaan digital sebagai sesuatu yang baru

sama sekali. Oppenheimer dan Smithson, merangkum konsep itu sebagai suatu

kesatuan antara lingkungan fisik dan lingkungan elektronik yang dikelola oleh

institusi ‘perpustakaan biasa’.

Negara yang termasuk paling aktif melakukan penelitian dan pengembangan

konsep perpustakaan hibrida adalah Inggris. Negara ini menyelenggarakan lima

proyek perpustakaan hibrida, masing-masing diberi nama BUILDER,  AGORA,

MALIBU, HeadLine dan HyLife. Kelimanya adalah merupakan bagian dari

proyek besar Elib yang latar belakangnya sudah kita bahas sebelumnya. Masing-

masing proyek ini memiliki ciri tersendiri namun secara bersama mereka mencari

cara terbaik mengembangkan jasa perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi
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terbaru. Secara sepintas, perbedaan masing-masing proyek itu adalah sebagai

berikut :

1) BUILDER Hybrid Library, dikambangkan di University of birmingham

untuk mempelajari dampak perpustakaan hibrida terhadap pemakai

diperguruan tinggi, mulai dari mahasiswa, pengajar, sampai para pengelola

kampus. Proyek ini berkonsentrasi pada pengembangan tentang

lingkungan penyediaan jasa informasi (service environment) yang

menggabungkan jasa perpustakaan biasa dan jasa elektronik.

2) AGORA merupakan sebuah konsorsium yang di pimpin oleh University of

East Anglia dengan konsentrasi pada hybrid Library Management System.

Dalam proyek ini, perhatian diberikan kepada pengembangan sistem

informasi berbasis konsep ‘cari-temukan, diminta-sajikan’ (search, locate,

request and deliver). Berbagai eksprimen dilakukan untuk

mengembangkan sebuah layanan terintegrasi, menggunakanstandar

Z39.50, yang menyatukan berbagai fungsi dan jasa perpustakaan kedalam

satu layanan berbasis web.

3) MALIBU dikembangkan oleh King’s College London, khusus untuk

mempelajari pengembangan perpustakaan hibrida di bidang ilmu

budaya(humanities). Menarik untuk dicatat, proyek ini mempelajari pula

kemungkinan keterlibatan para pemakai jasa dengan mengajak mereka

membuat sebuah user Scenario.

4) HeadLine projecr dikerjakan oleh london School of economics bereksprimen

dengan lingkungan jasa informasi personal alias Personal Information

Environment (PIE) dengan mengembangkan portal yang memungkinkan

para pemakai perpustakaan mengkakses informasi elektronik maupun

pemakai perpustakaan perpustakaan mengaskes informasi elektronik

maupun nonelektronik secara terintegrasi. Portal PIE ini dapat diubah-

ubah sesuai selera pemakai dan memberikan fasilitas untuk

menghimpunpemakai yang memiliki kepentingan sama dalam satu

kelompok khusus
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5) HyLife di University of Nortthumbria memfokuskan diri pada masalah-

maslah non-teknologi untuk memahami bagaimana cara terbaik

mengoperasikan perpustakaan hibrida. Salah satu hasil proyek ini adalah

Hybrid Library Toolkit, sebuah panduan berisi 10 langkah implementasi

bagi perpustakaan-perpustakaan yang ingin mengembangkan jasa

elektronik mereka sesuai dengan kebutuhan institusi.

Ganbar 2. 7 Perpustakaan Hibrida
(sumber : Pendit, dalam Sutarno NS, 2006)

2.11 Standard Operating Procedures (SOP)

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pengertian Standard Operating

procedure (SOP) adalah prosedure baku pelaksanaan kegiatan atau serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

kegiatan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Dadang 2014).

Sedangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi dan

Kabupaten / Kota, disebutkan bahwa Standar Operasional Prosedur, yang

selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dilakukan

mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
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SOP Administrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan pedoman yang

berisi prosedur-prosedur operasional standar dalam suatu organisasi untuk

memastikan semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas

proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi, berjalan secara efisien

dan efektif, konsisten, standar serta sistematis.

2.11.1 Jenis, Format dan  Dokumen SOP

A. Jenis SOP

Jenis SOP dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang disebutkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut :

1. SOP berdasarkan sifat kegiatan

Berdasarkan kegiatan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. SOP Teknis

Prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan satu orang aparatur atau

pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Setiap prosedur diuraikan dengan

sangat teliti, sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. SOP teknis ini pada

umumnya dicirikan dengan :

a) Pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja,

meskipun dengan pemangku lebih dari satu.

b) Berisi langkah rinci / detail cara melakukan pekerjaan

SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut

pelaksana tunggal dengan karakteristik dan peran yang relatif sama. Antara lain

dalam bidang teknik, seperti perakitan kendaraan bermotor, pemeliharaan

kendaraan, pengoperasian alat-alat, dan lainnya. Atau, contoh lain dalam bidang

kesehatan, seperti pengoperasian alat-alat medis, penanganan pasien pada unit

gawat darurat, medical check-up, dan lain-lain.

2. SOP Administratif

SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak

rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau



41

pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. SOP Administratif ini pada

umumnya dicirikan dengan :

a) Pelaksana kegiatan berjumlah banyak, lebih dari satu aparatur atau jabatan

dan bukan merupakan satu kesatuan tunggal.

b) Berisi tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang bersifat

makro maupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan.

SOP Administratif mencakup kegiatan makro dengan ruang lingkup besar

dan tidak mencerminkan pelaksanaan secara detil. Dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan lingkup makro, SOP administratif digunakan untuk

proses-proses perencanaan, pengganggaran, dan lainnya. Atau, secara garis besar,

berupa proses-proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan

SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan dikategorikan kedalam dua

jenis, yaitu :

1. SOP makro

Berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya, SOP makro merupakan

integrasi dari beberapa SOP Mikro yang membentuk serangkaian kegiatan. SOP

makro tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan oleh

pelaksananya. Contoh, menteri X mengirim surat ke menteri Y, tapi yang

melaksanakan pengiriman sebenarnya adalah kurir. Sedangkan SOP mikro

mencerminkan kegiatan yang dilakukan pelaksananya. Misalnya, kurir mengirim

surat yang mengirimkan surat adalah kurir itu sendiri, bukan pelaksana lainnya.

2. SOP mikro

Berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya, SOP makro merupakan

bagian dari sebuah SOP makro. Contoh, Penanganan surat masuk, pemberian

tanggapan  terhadap surat masuk, dan pengiriman surat, merupakan SOP mikro

dari SOP Makro Pengelolaan Surat. Persiapan bimbingan teknis, Pelaksana

bimbingan teknis, dan pelaporan bimbingan teknis merupakan SOP Mikro dari

SOP Makro penyelenggaraan bimbingan teknis.

3. SOP Menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan

1. SOP Final
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SOP final berdasarkan cakupan kegiatannya telah menghasilkan produk

utama yang paling akhir atau final.

Contoh : Penyusunan Pedoman merupakan SOP final dari penyiapan bahan

penyusunan pedoman. Penyelenggaraan bimbingan teknis merupakan SOP final

dari penyiapan penyelenggaraan bimbingan Teknis.

2. SOP parsial

SOP parsial berdasarkan cakupan kegiatannya belum menghasilkan produk

utama yang paling akhir atau final, sehingga masih memiliki rangkaian kegiatan

lanjutan yang mencerminkan produk utama akhirnya.

Contoh : SOP penyiapan bahan penyusunan pedoman merupakan bagian ( parsial)

dari SOP penyusunan pedoman. SOP penyiapan penyelenggaraan bimbingan

teknis merupakan bagian (parsial) dari SOP penyelenggaraan bimbingan Teknis.

4. SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan

1. SOP Generik (Umum)

SOP generik berdasarkan sifat dan muatan  kegiatannya relatif memiliki

kesamaan, baik dari segi kegiatan yang di SOP kan maupun dari tahapan kegiatan

dan pelaksanaannya. Variasi SOP yang ada hanya disebabkan perbedaan lokasi

penerapannya.

Contoh : SOP pengelolaan keuangan di Skater A dan SOP pengelolaan keuangan

di Skater B memiliki SOP Generik : SOP pengelolaan keuangan dengan aktor :

KPA, PKK, Bendahara, dan seterusnya.

2. SOP spesifik (khusus)

SOP spesifik berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki

perbedaan dari kegiatan yang di SOP kan, tahapan kegiatan, aktor(pelaksana), dan

tempat SOP tersebut diterapkan. SOP ini tidak dapat diterapkan di tempat lain,

karena sifatnya yang spesifik. Contoh : SOP pelaksana publikasi Hasil Uji

Laboratorium A pada Instansi Z hanya berlaku pada laboratorium A di Instansi Z,

tidak berlaku di Laboratorium Lainnya, meskipun di Instansi Z sekalipun.

B. Format SOP

1) Format SOP Secara umum
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Secara umum, Format SOP dapat dikategorikan dedalam empat jenis yaitu :

1. Langkah sederhana (Simple Steps)

Simple steps adalah bentuk SOP yang paling sederhana . SOP ini biasanya

digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan

keputusan bersifat sederhana. Format SOP ini dapat digunakan dalam situasi

hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur sederhana. Dalam

Simple Steps ini, kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung dengan proses yang

pendek dan kurang dari 10 (sepuluh) langkah.

2. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps )

Hierarchical Steps ini merupakan format pengembangan dari Simple Steps .

Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari10 langkah

dan membutuhkan informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan sedikit

pengambilan keputusan. Dalam Hierarchical Steps, langkah-langkah yang telah

diidentifikasi dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci.

3. Grafik (Grafhic)

Format grafik dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang

panjang dan spesifik. Dalam format ini, proses yang panjang dijabarkan ke dalam

sub-sub proses lebih pendek dan hanya berisi beberapa langka. Format ini juga

bisa diguanakan dalam menggambarkan prosedur diperlukan foto atau diagram.

Format grafik bertujuan untuk memudahkan memahami prosedur yang ada dan

biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). Salah satu

varian dari SOP format ini adalah SOP format Annotated Picture (gambar yang

diberi keterangan) yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau penguna jasa

sebuah layanan.

4. Diagram Alir (Flowcharts)

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP

diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan opsi jawaban

(alternatif jawaban) seperti:”ya” atau “tidak”, “lengkap” atau “tidak”, “benar” atau

“salah”, dan sebagainya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah

untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaksana (pegawai) melaui serangkaian

langkah sebagai dari hasil keputusan. Penggunaan format ini melibatkan beberapa
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simbol yang umum digunakan dalam menggambarkan proses (umumnya

berjumlah 30 simbol). Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat khas

(teknis dan khusus), yang pada dasarnya dikembangkan dari 4 (empat) simbol

dasar flowcharts (basic symbol of flowcharts), yaitu kapsul (terminator),

kotak(process), belah ketupat (decision), dan anak panah (arrow).

Format SOP dalam bentuk flowcharts (diagram alir linier) dan Branching

Flowcharts (diagram alir bercabang). Linear Flowcharts dapat berbentuk vertikal

dan horizontal. Ciri utamanya berupa unsur pelaksanannya dituliskan rumusan

secara singkat di dalam simbol yang dipakai. Format ini sebelumnya dipakai pada

SOP yang bersifat teknis. Sedangkan Format Branching Flowcharts memiliki ciri

utama dipisahkannya kolom unsur pelaksana dari kolom kegiatan dan

menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan

secara bercabang-cabang. Dalam format ini, simbol yang digunakan tidak diberi

tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya diperlukan untuk memberi

penjelasan pada simbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan

(simbol”decision” atau belah ketupat). Format ini umumnya dipergunakan untuk

SOP Administratif.

Tabel 2.3 Simbol dalam diagram

SIMBOL NAMA FUNGSI

TERMINATOR Permulaan / akhir program

GARIS ALIR

(FLOW LINE)

Arah aliran program

PREPARATION Proses inisialisasi / pemberian

harga awal

PROCESS Proses perhitungan / proses

pengolahan data

INPUT / OUTPUT DATA Proses input / output data

parameter, informasi
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PREDEFINED

PROCESS (SUB

PROGRAM)

Permulaan sub program /

proses menjalankan sub

program

DECISION Perbandingan pernyataan,

penyeleksi data yang

memberikan pilihan untuk

langkah selanjutnya

ON PAGED

CONNECTOR

Penghubung bagian-bagian

flowchart yang berada pada

satu halaman

OFF PAGE

CONNECTOR

Penghubung bagian-bagian

flowchart yang berada pada

halaman berbeda

Sumber : Dadang Suwanda, (2014)

2) Format SOP AP (administrasi Pemerintahan)

Format SOP AP yang dipersyaratkan dalam kebijakan reformasi Birokasi

memiliki format yang telah distandardkan. Adapun format SOP AP yang

dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Format diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts )

Format yang dipergunakan dalam SOP AP hanya format diagram alir

bercabang (branching flowcharts). Hal ini diasumsikan bahwa prosedur

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di dalamnya

kementrian / Lembaga dan pemerintah Daerah, memuat banyak kegiatan (lebih

dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak pula. Oleh

sebab itu, untuk menyamakan format, maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas

dan fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk diagram alir

bercabang, termasuk prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan /

atau tanpa pengambilan keputusan.

2. Format Lima Simbol Flowcharts
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Sombol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 simbol, yaitu : 4

simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 simbol penghubung

dan ganti halaman (Off-Page Conector).

3. Pelaksana Dipisahkan dari kegiatan

Penulisan pelaksana dalam SOP dipisahkan dari kegiatan. Oleh karena itu,

untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih, maka

penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan

dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri.

C. Dokumen SOP

Pada  umumnya dokumen SOP memiliki 2 unsur utama sesuai anatominya,

yaitu :

1. Unsur SOP

Unsur SOP  ini yang terdiri atas Identitas dan Prosedur SOP. Identitas SOP

berisi data-data yang menyangkut identitas, sedangkan Prosedur SOP berisi

kegiatan, pelaksana, mutu baku dan keterangan. Sesuai dengan anatomi dokumen

SOP, pada hakekatnya berisi prosedur-prosedur yang distandardkan, secara

keseluruhan membentuk satu kesatuan proses, sehingga informasi yang dimuat

meliputi unsur dokumentasi dan prosedur.

2. Unsur Dokumentasi

Unsur dokumentasi terdiri dari

a. Halaman judul (cover)

1. Judul SOP

2. Instansi / satuan kerja

3. Tahun pembuatan

4. Informasi yang diperlukan

b. Keputusan pimpinan / lembaga pemda

c. Daftar isi dokumen SOP

d. Penjelasan singkat penggunaan
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Langkah-langkah penyusunan SOP yang baik memberikan petunujk dengan

jelas, ringkas, dan urutan yang tepat. Untuk membuat SOP demikian, perlu

mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1. Siapa target audience-nya ?

2. Apa tingkatan, kompetensi, dan profil audience?

3. Apakah berhubungan dengan SOP lain?

4. Adakah piranti keras atau lunak, jaringan, pelatihan, peralatan khusus yang

dibutuhkan untuk menjalankan SOP ini ?

Secara rinci, tahapan penyusunan SOP melalui proses sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tahapan penyusunan SOP

Persiapan Penilaian

kebutuhan

Pengembangan Integrasi dalam

Manajemen

Monitoring

dan evaluasi

1. Membentuk
tim dan
kelengkapan
nya

2. Melakukan
pelatihan
bagi anggota
tim

3. Memberitahu
kepada
seluruh unit
tentang
kegiatan
penyusunan
SOP

1. Menyusun
rencana
tindak
penilaian
kebutuhan

2. Melakukan
penilaian
kebutuhan

3. Membuat
sebuah
daftar
mengenai
SOP yang
akan
dikembang
kan

4. Membuat
dokumen
penilaian
kebutuhan
SOP

1. Pengumpulan

informasi dan

identifikasi

alternatif

2. Analisis dan

pemilihan

alternatif

penulisan

SOP

3. Pengajuan

dan review

4. Pengesahan

SOP

1. Perencanaan

penerapan

2. Pemberitahuan

3. Distribusi dan

aksibilitas

4. Pelatihan

pemahaman

3 Monitoring

4 Evaluasi

Sumber : Dadang Suwanda, (2014)

a. Persiapan penyusunan SOP

1. Pembentukan Tim
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a) Tim yang melingkupi SOP organisasi secara keseluruhan ( tim

penyusun SOP Kementrian / Lembaga /Pemerintah Daerah)

b) Tim yang melingkupi unit-unit kerja pada berbagai level

c) Tim penyusun SOP kementrian / Lembaga / pemerintah daerah

bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penyusunan.

d) Tim penyusun SOP unit kerja mandiri

Dalam pembentukan tim tersebut, dapat melibatkan beberapa unsur yaitu :

a) Internal

Anggota tim dapat diambil dari unit yang memiliki tugas berkaitan dengan

peningkatan kapasitas internal manajemen

b) Independen (Konsultan)

Anggota tim dapat diambil dari unit eksternal oerganisasi (konsultan )

c) Gabungan

Menurut Sutarno NS (2006) ada 10 Gabungan kedua model tim tersebut

merupakan model yang ideal.

Tugas tim yaitu :

1) Melakukan identifikasi kebutuhan;

2) Mengumpulkan data;

3) Melakukan analisis prosedur;

4) Melakukan pengembangan;

5) Melakukan uji coba;

6) Melakukan sosialisasi;

7) Mengawal penerapan;

8) Memonitor dan melakukan evaluasi;

9) Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan; dan

10)Menyajikan hasil-hasil pengembangan mereka kepada pimpinan

Menurut Sutarno NS (2006) Hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk

tim ada 6 yaitu :

1) Tim harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab
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2) Keanggotaan tim sebaiknya dibatasi, agar pengolahan terhadap rentang

kendali dapat dilakukan dengan baik

3) Tim harus dilengkapi struktur yang jelas, tidak terlalu hirarki, dan lebih

bersifat fungsional, sehingga dapat dibagi kedalam sub-sub tim tertentu

yang menangani aspek prosedur tertentu pula

4) Tim sebaiknya merumuskan dulu apa misi, tujuan, dan sasaran tim

serta banyak waktu dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk

pengembangan SOP

5) Tugas tim meliputi aspek substansi SOP dan aspek administratif

6) Tim pengembangan SOP sangat tergantung dari sumber-sumber apa

yang yang dapat mereka peroleh dalam rangka pengembangan SOP

tersebut

2.12 SLA ( Service Level Agreement ),

Menurut Blackwell yang dikutip Anders (2005), Langkah pertama ketika

merencanakan Service Level Agreement (SLA) adalah membangun sebuah IT

service catalog. Sebuah IT service catalog harus menjelaskan dasar dan layanan

yang ada dari sudut pandang pelanggan serta kondisi mereka. Di satu sisi itu perlu

sebagai sarana komunikasi dan di sisi lain berguna sebagai dasar dalam

menyiapkan SLA.

Sebuah SLA adalah suatu kesepakatan terdokumentasi dantara TI dan

pelanggan (internal untuk suatu organisasi) pada tingkat layanan yang disediakan.

Aspek paling penting dari SLA adalah bahwa hal ini adalah suatu kesepakatan dan

tidak menanggung kontrak yang berat dalam memenuhi target ini. ITIL

mengidentifikasi bagaimana SLA diterapkan pada organisasi yang memiliki

beberapa layanan. Diantaranya, pelanggan berbasis SLA (satu SLA per pelanggan

di beberapa layanan), layanan berbasis SLA (satu per layanan SLA), dan multitier

SLA (perusahaan berbasis SLA, pelanggan berbasis SLA, dan layanan berbasis

SLA dalam tiga format), semuanya menawarkan kemampuan sederhana dan

mudah mengelola SLA.

2.12.1 Service Catalogue



50

Service Catalogue (katalog layanan) adalah dokumen nyata dan akan

mengikuti proses berulang-ulang untuk revisi ketika layanan yang baru ditetapkan

atau diarsipkan. Secara sederhana, sebuah katalog layanan adalah sebuah batasan.

Batasan bahwa katalog layanan menetapkan dengan jelas dan

mengkomunikasikan jasa yang dipilih penyedia layanan untuk diberikan kepada

pelanggannya. Sebuah katalog layanan adalah pengelompokan terstruktur

pelayanan langsung yang tersedia kepada pelanggan.

OGC (2007) menjelaskan, katalog layanan juga dapat digunakan untuk

manajemen layanan lain tujuan (misalnya untuk melakukan Business Impact

Analysis (BIA) sebagai bagian dari rencana layanan TI, atau sebagai tempat awal

untuk kembali mendistribusikan beban kerja, sebagai bagian dari kapasitas

manajemen). Addy , dikutip dari OGC (Office of Government Commerce, 2007)

menjelaskan, banyak orang di dalam organisasi besar mempelajari apa yang

mereka ingin ketahui tentang TI dari rekan kerja mereka. Hal ini tidak jarang

untuk seluruh departemen yang menggunakan infrastruktur TI, karena itu adalah

cara yang semua orang di departemen dapat lakukan. Sebuah katalog layanan

yang jelas memungkinkan semua pengguna dapat melihat beragam produk dan

layanan yang tersedia untuk mereka dari fungsi TI. Ini dapat meningkatkan akses

ke layanan dan dapat digunakan untuk memicu minat mereka sehingga membuat

mereka untuk memanfaatkan kekuatan TI untuk meningkatkan pekerjaan sehari-

hari. Ada 3 Tujuan dari katalog layanan dapat digambarkan (Addy, OGC (Office

of Government Commerce), 2007). yaitu :

1) Memungkinkan individu dalam sebuah perusahaan untuk memahami

layanan apa saja yang tersedia bagi mereka.

2) Untuk memfasilitasi pemilihan layanan oleh individu atau kelompok.

3) Memungkinkan penyampaian layanan agar dipahami orang atau kelompok

yang benar-benar berhak mengakses, menggunakan dan menerima

layanan.

Berikut ini 7 isu umum yang diidentifikasi berhubungan dengan layanan

katalog dan definisi layanan yaitu :

1) Terlalu banyak layanan ditetapkan - overhead yang berlebihan
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2) Terlalu sedikit layanan ditetapkan - tidak cukup rinci

3) Latihan teoritis - kurangnya implementasi praktis

4) Penggunaan bahasa teknis / istilah yang berlebihan

5) Terlalu terfokus pada alat dari pada kemampuan atau kebutuhan bisnis

(yaitu lebih 'apa' dari 'mengapa')

6) Kurangnya konsultasi dengan pihak yang berkepentingan

7) Kurangnya pemahaman tentang layanan TI dalam bisnis

Berdasarkan lifecycle service design ITIL v3, Katalog layanan memiliki

dua aspek (OGC (Office of Government Commerce), 2007) :

1. Business Service Catalogue

Berisi rincian dari seluruh layanan yang ditawarkan pada pelanggan

bersama dengan relasi/hubungan dengan unit bisnis serta proses bisnis yang

memerlukan layanan TI tersebut. Ini adalah pandangan pelanggan dari katalog

layanan.

2. Technical Service Catalogue

Berisi rincian dari seluruh layanan yang ditawarkan pada pelanggan

Menampilkan detil teknis tiap layanan termasuk layanan penunjang IT, layanan

yang di-share, komponen-komponen yang diperlukan untuk mendukung penyedia

layanan. Ini merupakan underpin katalog layanan bisnis dan bukan merupakan

bagian dari pandangan pelanggan (tidak tampak di sisi pelanggan).
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Gambar 2.8 Elemen-elemen Service Catalogue
(Sumber : OGC (Office of Government Commerce), 2007)

Pada perpustakaan, pengembangan sebuah katalog layanan TI telah

diidentifikasi bahwa layanan yang disetujui TI akan tersedia untuk staf dan

mahasiswa, dan layanan sekunder yang mendasari dan mendukung masingmasing.

Sebuah katalog layanan untuk layanan perpustakaan akan menentukan layanan

yang disediakan perpustakaan untuk universitas dan masyarakat, dan bagaimana

layanan tersebut menghubungkan dan didukung secara internal.

SLA ( Service Level Agreement ), yang merupakan kesepakatan antara

penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai tingkat (mutu) layanan, adalah

komponen kunci dari keseluruhan strategi SLM ( Service Level Management )

suatu organisasi TI. Suatu SLA yang bagus sekaligus dapat berfungsi sebagai

sarana komunikasi yang baik pula bagi Anda (perusahaan) dengan para pelanggan

Anda dalam menangani harapan masing-masing pihak.

Dilihat dari definisinya, SLA lebih merupakan suatu kesepakatan, bukan

suatu kontrak. Baik Anda bekerja pada bagian TI yang menjalankan pelayanan

bagi pelanggan internal seperti untuk bagian personalia, maupun sebagai

konsultan yang menawarkan jasa TI pada para pelanggan, SLA Anda haruslah

merupakan keterangan yang jelas, baik bagi pihak yang menerima jasa maupun

yang menyediakannya.

SLA dapat dibuat dalam berbagai macam konteks. SLA perusahaan (

enterprise SLA ) adalah suatu kesepakatan antara penyedia jasa dan semua

pelanggan dari keseluruhan organisasi. Sedang SLA pelanggan ( customer SLA )

merupakan suatu kesepakatan antara penyedia jasa dengan sekelompok pelanggan

tertentu dari organisasi tersebut. SLA layanan ( service SLA ) dapat dipahami

sebagai suatu kesepakatan antara penyedia jasa dan para pelanggan dari suatu jasa

tertentu.
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Beberapa alasan yang cukup penting dalam pengembangan suatu

kesepakatan yang tertuang dalam SLA , misalnya antara konsultan TI dengan para

pelanggannya, mencakup:

1) Strategi SLM yang baru diterapkan oleh suatu organisasi TI.

2) Teknologi atau produk baru yang akan “hidup” dari fase pengembangan

atau pengujian.

3) Kepedulian pelanggan terhadap penyerahan jasa-jasa TI.

4) Keinginan pelanggan untuk memilih seberapa besar jasa yang mereka

inginkan agar disediakan oleh TI.

Dengan begitu, apapun jenis SLA yang Anda kembangkan, hal itu harus

mencakup lima bagian penting, yakni: deskripsi pelayanan, standarisasi

pelayanan, durasi, peran dan tanggung jawab, dan kriteria evaluasi.

2.12.2 Langkah-langkah untuk membuat SLA (Service Level Agreement)

Untuk dapat membuat perjanjian service level yang mampu menjembatani

kebutuhan bisnis, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kategorisasi Layanan Bisnis Kritis

Unit bisnis harus mampu memetakan kritikalisasi dari beragam produk dan

layanannya, paling tidak menjadi 3 kategori penting, yaitu : critical, medium

dan low priority. Dari sudut pandang TI, informasi ini sangat penting untuk

beberapa alasan :

1) Alokasi dan prioritas terhadap resource di lingkungan TI.

Departemen TI selalu bekerja dengan beragam keterbatasan, baik sumber

daya manusia maupun kapasitas sistem. Dengan kategorisasi yang jelas,

maka resource TI dapat dialokasi dan diprioritaskan atas kebutuhan paling

kritis dari setiap unit bisnis.

2) Implementasi Quality of Services (QoS)

Secara sistem, TI akan mampu menset-up perangkat keras atas dasar
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tingkatan quality of services dari masing-masing produk/layanan. Service

yang memiliki kritikalisasi lebih tinggi akan mendapatkan kapasitas

resource dan prioritas yang lebih besar dibanding service dengan

kritikalisasi yang lebih rendah.

3) Alokasi anggaran yang lebih rasional

b. Penentuan Kebutuhan Kinerja Layanan (Availability dan Performance)

Setelah kategorisasi dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan

kesepakatan kinerja layanan antara departemen TI dan unit bisnis, yaitu

menyangkut availability dan performance untuk masing-masing kategori.

Ada 3 contoh parameter yang harus disepakati yaitu :

1) Berapa lama layanan boleh terhenti dalam suatu jangka waktu tertentu, baik

karena alasan yang direncanakan maupun karena kerusakan sistem

2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyelesaikan satu

kali transaksi

3) Berapa lama waktu yang ditoleransi untuk memulihkan sistem jika terjadi

kerusakan

Hal ini sangat penting untuk menjadi pengetahuan bersama, karena ada

korelasi yang sangat tinggi antara availability dan performance yang dituntut

dengan alokasi anggaran  yang harus disediakan untuk memenuhi tuntutan

tersebut.

c. Pembangunan Service Level atas dasar prioritas bisnis

Setelah kedua belah pihak mengetahui parameter-parameter kinerja yang

akan dicapai, maka parameter tersebut harus dituangkan dalam kontrak perjanjian

service level. SLA yang dihasilkan harus dapat memenuhi kepentingan dan

prioritas bisnis.

d. Penggunaan SLA untuk membangun Service Model

Tujuan dari pembuatan service model ini adalah untuk memberikan

gambaran yang lengkap tentang interkorelasi antara produk/layanan bisnis dengan

infrastruktur/sistem TI yang melayaninya. Model ini mendefinisikan IT resources

mana yang kritikal untuk menjamin kelangsungan operasi layanan bisnis. Bagi
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departemen TI, ketersediaan model ini sangat penting untuk melakukan service

impact analysis, yaitu analisis pengaruh kegagalan satu komponen terhadap

keseluruhan layanan sistem. Dengan menghubungkan model tersebut ke dalam

komponen-komponen TI dan menyimpannya ke dalam tools configuration

management dan asset management yang terpusat, setiap perubahan dapat dijejaki

dan dianalisis pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem.

e. Pengukuran kinerja secara konsisten dan berjangka

Dibeberapa perusahaan, mekanisme kontrol ini dilakukan dengan

membentuk quality committee, yang secara rutin mengadakan quality meeting

untuk membahas pencapaian kinerja dan rencana perbaikan sistem. Quality

Committee ini harus dikendalikan oleh senior manajemen guna mendapatkan

kekuatan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah tersebut di atas,

diharapkan bisa didapatkan harmonisasi operasional departemen TI dengan unit

bisnis, dimana keduanya akan dapat berkomunikasi dalam bahasa dan protokol

yang sama.

2.13 Analisis Dokumen

Analisis dokumen ialah mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari

dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu dapat berwujud buku pelajaran

(textbook), karangan, surat-kabar, novel, iklan, gambar, dan sebagainya. Peneliti

harus memahami bahwa keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan ide-ide secara sadar atau

tidak sadar dari suatu kelompok sering dapat ditemukan dalam dokumendokumen.

Kebaikan daripada analisis dokumen ialah bahwa peneliti dapat dengan tenang

mempelajari. Ia melakukan observasi tanpa diobservasi (Sigit, 2003).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif.
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2.14 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan mengenai penelitian yang

akan diangkat. Penelitian dibawah ini merupakan referensi dari peneitian yang

akan dilakukan.

1. Analisis Pengelolaan TI PT X Menggunakan ITIL V3, Service Operation.

oleh Diana Trivena Yulianti dan Dian Anggraini, Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jurnal Sistem Informasi Vol. 5 No. 2,

ISSN : 1907-1221, 2010.

Masalah :

Proses dan layanan TI bila

diimplementasikan, diatur, dan

didukung dengan tingkatan yang sesuai,

maka bisnis perusahaan akan berjalan

lebih sukses, meminimalisasi kerugian

pendapatan, memperbaharui hubungan

bisnis, dan mencapai tujuan

perusahaan. Analisis mengamati

keadaan perusahaan saat ini dan

membandingkannya dalam hal Service

Operation dalam ITIL v3 serta

rekomendasi penyesuaian layanan TI

Metodologi :

Analisis dilakukan untuk :

1.Untuk Mengamati keadaan

perusahaan saat ini dan

membandingkannya dalam hal

Service Operation dalam ITIL

v3.

2.Untuk memberikan rekomendasi

penyesuaian-penyesuaian

layanan TI perusahaan sesuai

dengan ITIL v3.

Hasil :

Analisis berdasarkan proses pada

Service Operation di PT X:

1.Event Management, perusahaan

memiliki dokumentasi deteksi

event secara umum dan

penanganan secara sederhana

2. Problem Management,

penerapannya bersifat sederhana

Kesimpulan :

Analisis  tata kelola TI PT X berguna

untuk :

1.Memberikan pedoman dalam

pengimplementasian sistem

secara baik dan teratur

2. Memberikan berbagai saran

untuk pengembangan langkah

mencapai tujuan bisnis
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dan belum optimal digunakan

3.Request Fulfilment, Bagian IT PT

X membuat modul sesuai

permintaan pengguna

4.Access Management, pengguna

memiliki hak akses pada sistem

di PT X sesuai kewenangannya.

5. Incident Management, Insiden

yang terjadi akan selalui ter-

record secara rutin tiap waktu

oleh PT X. Dan ditangani oleh

bagian-bagin.

3. Penghematan keuangan karena

tidak ada pengerjaan ulang

4. Memudahkan organisasi untuk

melakukan kegiatan operasional

harian

2. Perancangan Tata Kelola Service Operation Teknologi Informasi  Pada

Informational Capital Readiness PT PJB UPHT Gresik, Jurnal oleh Rachmad,

Tutut, dan Erwin, STIKOM Surabaya.

Masalah :

PT PJB UPHT Gresik memerlukan tata

kelola teknologi informasi. Hasil ICR

sebagai indikator penilaian kinerja

proses infrastruktur, business prosess

management, dan information

management mendapatkan nilai

terendah (3.5) dari target yang

ditentukan (4.0). Hal tersebut karena

banyak proses yang belum terlaksana

akibat tidak jelasnya langkah-langkah

yang harus dilakukan untuk bisa

mencapai target.

Metodologi :

Terdiri atas langkah-langkah :

1. identify needs : mendapatkan

komitmen dan kepedulian

manajemen, mendefinisikan

lingkup kegiatan sesuai buku

pedoman PT, menentukan standar

yang dipakai

2. Envision solution : analisis hasil

feedback report, mendefinisikan

target perbaikan

3. plan solution : analisis keadaan

proyek, mengembangkan rencana

perbaikan
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Hasil :

Hasil analisis identifikasi perbaikan

sampai rencana perbaikan diperoleh :

pembuatan kebijakan, Standard

Operating Procedure (SOP) dan

Working Instruction (WI). Isi dari

kebijakan adalah rancangan Surat

Keputusan (SK). Isi SOP yaitu definisi,

tujuan, ruang lingkup, referensi, dan

akronim. Isi dari WI menggunakan

panduan Service Operation ITIL V3

yaitu penjelasan (Event Management),

bantuan permasalahan (Incident

Management), permintaan penanganan

(Request Fulfilment), penyelesaian

masalah (Problem Management), dan

penanggung jawab (Access

Management).

Kesimpulan :

1. Analisa kesenjangan dari setiap

proses ICR didapatkan dari buku

pedoman kontrak dan OFI dalam

dokumen feedback report

2. Hasil analisa kesenjangan akan

dianalisis untuk memperoleh

identifikasi perbaikan pada

infrastruktur

3. Hasil identifikasi perbaikan akan

dianalisis sehingga diperoleh SOP

dan WI.

3. Analisis Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi Menggunakan IT

Infrastructure Library Versi 3.0 Area Service Operation   (Studi Kasus :

Universitas Singaperbangsa Karawang).jurnal oleh Ahmad Fauzi dan Ade

Andri Hendriadi , Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik

Informatika Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Ilmiah Solusi

Vol. 1 No.1 Januari – Maret 2014: 11-17 . 2014.

Masalah :

Perkembangan jumlah mahasiswa yang

terus meningkat mengharuskan

peningkatan layanan yang lebih optimal

Metodologi :

1. Identifikasi masalah, pada tahap

ini dilakukan identifikasi melalui

observasi dan wawancara.
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khususnya bidang teknologi informasi.

Pada tahun 2012, Unsika memiliki

program studi untuk jenjang pasca

sarjana (S2) berjumlah 1 program studi,

sarjana (S1) berjumlah 14 program

studi, dan diploma (D3) berjumlah 3

program studi. 18 program studi

tersebut telah menarik minat

masyarakat untuk melanjutkan

pendidikan tinggi untuk memenuhi

kebutuhan sumber daya bagi industri,

maupun lembaga lain baik negeri

maupun swasta

2. Studi literatur, dimana literatur-

literatur diambil dari buku

referensi yang sesuai dengan

objek penelitian dan jurnal

penelitian sebelumnya yang

sesuai.

3. Analisis pengelolaan layanan

teknologi informasi secara

deskriptif menggunakan

framework IT-IL area service

operation meliputi proses-proses

operasional dan fungsi

operasional.

4. Rekomendasi layanan

pengelolaan teknologi informasi

sesuai framework IT-IL area

service operation.

Hasil :

1. Memberikan rekomendasi pada

area problem management, incident

management, request fulfilment,

acces mangement, dan event

management. Karena dianggap

belum optimal dalam

pelaksanaannya pada masing-

masing proses

2. Memerlukan service level

aggreement (SLA) agar memiliki

acuan dalam melaksanakan proses

bisnis.

Kesimpulan :

1. Layanan teknologi informasi

yang telah dimiliki oleh Unsika

sudah baik dalam infrastruktur

dengan jaringan yang integrasi

kabel dan nirkabel, perlu

ditingkatkan layanan sistem

informasi baik akademik maupun

non akademik.

2. Layanan teknologi informasi

Unsika perlu terus ditingkatkan

dan dijaga dalam konfigurasi,

infrastruktur, sistem informasi,

dan dokumentasi proses-proses
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operasional untuk dapat

mengelola event, incident dan

problem, request fulfilment, serta

access.

4. Pengelolaan Katalog Layanan TI Dengan Pendekatan Best Practice Itil V3.

Skripsi oleh Defi mendasari Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains Dan

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

2012

Masalah :

belum adanya suatu standar untuk

proses penggunaan sistem, belum

adanya ketentuan yang menimbulkan

rasa sadar dari setiap anggota

perpustakaan agar tidak terlambat

mengembalikan buku. Hal ini

menyebabkan anggota perpustakaan

lainnya bisa saja tidak akan meminjam

buku lagi ke perpustakaan karena buku

yang dipinjam tidak ada. Ini akan

merusak citra perpustakaan itu sendiri.

Metodologi :

1. Tahap Perencanaan

 Perumusan masalah

 Penentuan judul

penelitian

 Penentuan tujuan

 Studi pustaka

2. Tahap pengumpulan data

 Teknik pengumpulan data

yaitu pengamatan dan

wawancara

 Data primer dan data

sekunder

3. Tahap analisis dan perancangan

bisnis catalogue

 Tahap analisis, yaitu

 Tahap perencanaan service

catalogue, yaitu rancangan

bisnis catalogue dan

rancanagan service level

aggreement
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4. Tahap dokumentasi, Yaitu

dokumtasi service level

aggreement

Hasil :

1. Dokumen Service Level

Aggreement

2. Business Service Catalogue

(BSC) OpenBiblio perpustakaan

UIN Suska Riau.

3. Adanya acuan pendukung SOP

layanan OpenBiblio

Kesimpulan :

1. Business service catalogue (BSC)

yang dihasilkan adalah untuk

layanan sirkulasi OpenBiblio.

2. Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga)

Service Level Agreement (SLA)

yaitu, peminjaman, pengembalian,

dan pendaftaran.

3. Dari 3 (tiga) SLA yang dihasilkan,

SLA peminjaman dan pengembalian

merupakan prioritas utama untuk

mendukung proses bisnis pada

layanan sirkulasi OpenBiblio.

4. BSC dan SLA yang dirancang

adalah untuk pengguna internal

perpustakaan UIN Suska Riau.

5. Pada penelitian ini, BSC dan SLA

yang dirancang masih berupa

rekomendasi untuk Perpustakaan

UIN Suska Riau.


