
PROOF OF CONCEPT 

Pemanfaatan ITSM tools berbasis aplikasi opensource di LAPAN- 

PUSTEKDATA untuk manajamen aset IT 

 
Latar Belakang 
 

 Dewasa ini penggunaan teknologi informasi dan komputer (TIK) telah banyak 

digunakan oleh organisasi pemerintah maupun swasta untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komputer (TIK) bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi. Hampir setiap organisasi melakukan 

peningkatan kemampuan teknologinya dengan melakukan investasi infrastruktur IT dan 

mengadakan berbagai macam peralatan seperti hardware, software dan peningkatan 

kemampuan SDM. Namun pengelolaan investasi teknologi yang sudah dimiliki belum 

mendapat perhatian yang serius, sehingga sering terdapat kendala dalam operasionalnya. 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan peralatan adalah permasalahan 

internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi penelusuran peralatan (lokasi dan 

kondisi), dokumentasi konfigurasi peralatan, peralatan yang saling terhubung dan memiliki 

dampak dari hubungan tersebut jika terdapat permasalahan pada salah satu peralatan, lisensi 

dan lain-lain. Permasalahan eksternal meliputi pengelolaan layanan  dengan pihak ketiga, 

seperti layanan purna jual (support dan maintenace) peralatan, layanan koneksi internet , dan 

lain-lain). 

 Salah satu konsep dalam pengelolaan  infrastruktur IT dalam suatu institusi/organisasi 

yaitu IT Service Management (ITSM). ITSM merupakan istilah umum yang menggambarkan 

pendekatan strategi dalam melakukan desain, deliveri, pengaturan dan peningkatan 

penggunaan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi. Tujuan dari kerangka kerja 

(framework) ITSM untuk menempatkan proses, SDM dan teknologi sesuai dengan 

kebutuhannya sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Kerangka kerja ITSM termasuk 

beberapa kerangka kerja lainnya seperti, COBIT, Microsoft Operations Framework, Six 

Sigma, ISO 20000, TOGAF dan IT Infrastructure Library (ITIL). Dalam implementasi ITSM 

disuatu organisasi dapat menggunakan tools untuk ITSM. Tools ITSM tersebut mendukung 

proses inti dalam ITSM seperti, penanganan kejadian (incident), permintaan layanan, 

permasalahan dan perubahan. Tools tersebut juga dilengkapi oleh manajemen catatan 

konfigurasi di database (configuration management database (CMDB)). Kemampuan dari 



tools tersebut memudahkan untuk menghubungkan antara setiap aktifitas (insiden, 

permintaan layanan, permasalahan dan perubahan) dengan catatan konfigurasi di database. 

 Pada saat ini telah terdapat beberapa tools ITSM yang berbasis opensource 

diantaranya seperti, Combodo Itop, OTRS, CITSMART, Project Open, OCS Inventory NG, 

I-doit (http://www.itsmdaily.com/best-service-desk-open-source-solutions/) dan lain-lain. 

Pada tulisan ini, akan membahas implementasi tools ITSM berbasis opensource di LAPAN-

PUSTEKDATA yang bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan peralatan IT di LAPAN-

PUSTEKDATA. Tools yang digunakan adalah Combodo iTop community dengan berbagai 

pertimbangan, diantaranya adalah kemudahan dalam implementasi dan konfigurasinya. 

Penggunaan aplikasi ini pada tahap awal digunakan untuk manajemen aset IT, setelah semua 

aset IT yang dimiliki dan dimasukkan dalam aplikasi, tahap selanjutnya adalah membuat 

layanan IT (helpdesk, service management) yang diberikan kepada user internal dengan 

Service Level Agreement (SLA) yang disepakati.     

 

Aplikasi Combodo iTop 

 iTop (IT Operations Portal) merupakan sebuah aplikasi open source berbasis web 

meliputi ITIL (IT Infrastructure Library), CMDB (Configuration Management Database), 

sistem helpdesk dan tools untuk manajemen dokumen. Aplikasi iTop juga menawarkan fitur 

layanan web untuk diintegrasikan dengan peralatan IT yang dimiliki. iTop memiliki beberapa 

fungsionalitas, antara lain: Configuration Management, Helpdesk, Incident Management, 

Problem Management, Change Management dan Service Management yang ditunjukkan 

pada gambar 1. 

 

Gambar 1 Dashboard utama iTop 



Berikut adalah penjelasan beberapa fungsi/fitur yang terdapat pada aplikasi iTop yaitu: 

 Configuration Management 

 CMDB (Configuration Management Database) merupakan penerapan suatu database 

yang berisi detil dari elemen-elemen IT yang digunakan dalam mengatur layanan IT. 

Pada bagian overview, terdapat beberapa item antara lain, Infrastructure, Virtualization, 

End user devices, Software and applications dan Miscellaneous. CMDB tidak hanya 

sekedar pendataan asset, tetapi juga memberikan informasi yang lebih luas tentang item-

item yang sangat dibutuhkan, seperti informasi hardware, software, dokumentasi, 

personal dan semua konfigurasi peralatan yang digunakan seperti server, komputer, rack, 

kontak, lokasi, kontrak dengan pihak ketiga, perangkat jaringan, serta relasi antara 

infrastruktur dan komponen-komponen IT dengan yang lainnya. 

 Helpdesk 

 Helpdesk merupakan kontak pertama yang dihubungi terkait permasalahan layanan IT 

yang diberikan. Jika terjadi sesuatu dengan layanan IT yang tidak diharapkan, end user 

dapat meminta bantuan kepada helpdesk. End user dapat membuat tiket terkait 

permasalahan yang dihadapi. Tugas helpdesk antara lain menerima laporan kejadian 

(incident), mencatat incident, klasifikasi incident berdasarkan prioritas, klasifikasi dan 

eskalasi, pencarian solusi, memberikan informasi kepada end user mengenai proses yang 

berlangsung, menangani komunikasi dengan proses ITIL yang lain, pelaporan ke 

manajemen, manajer proses dan customer terkait performa helpdesk. Helpdesk dapat 

menentukan/memberikan tugas kepada teknisi (support engineers) untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada.  

 Incident Management  

 Incident Management ditujukan untuk memperbaiki layanan operasional yang 

bermasalah menjadi normal secepat mungkin sesuai SLA (Service Level Agreement) 

yang disepakati. Pengelolaan incident dilakukan mulai dari awal hingga akhir dan 

mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan hingga incident 

tersebut dapat diselesaikan dan layanan dapat beroperasi dengan baik. Jika permasalahan 

belum dapat diselesaikan sesuai dengan SLA maka incident tersebut dieskalasi menjadi 

problem.  

 Problem Management 

 Dashboard utama Problem Management menampilkan informasi permasalahan 

berdasarkan 2 kategori yaitu permasalahan terkait layanan dan prioritas dari permasalahan 



yang ada. dan juga terdapat tampilan permasalahan yang belum diatasi. Untuk 

mengeksport listnya via email atau file CSV. 

 Change Management 

 Modul Change Management mirip seperti modul Helpdesk. Dashboard menampilkan 

data untuk perubahan-perubahan terbaru. Melihat tiket perubahan, modul ini memiliki 

semua fitur yang diperlukan. Terdapat Related incidents yang menyebabkan perubahan 

terjadi, pengecekan Related problems, Child changes, Attachements, Notifications dan 

History. 

 Service Management 

Dashboard utama Service Management menampilkan info kontrak yang akan kadaluarsa. 

Terdapat fitur untuk menambahkan kontrak, link layanan yang dibeli atau dijual, 

menambahkan dokumen, konfigurasi item, dan link kontrak. Jika organisasi 

menggunakan banyak layanan dari vendor-vendor lain atau organisasi merupakan 

penyedia layanan, sangat mudah untuk memiliki semua dokumentasi di satu tempat. 

 Data Administration 

 Data administrasi berisikan informasi mengenai organisasi, typologi konfigurasi dan 

audit.  

 Admin Tools 

 Berisikan informasi mengenai pengaturan akun user, profile user, notifikasi, kategori 

audit, model data, sinkronisasi sumberdata, jadwal backup dan konfigurasi portal. 

  

Implementasi aplikasi iTop di LAPAN-PUSTEKDATA 

 LAPAN-PUSTEKDATA telah memiliki data center sejak tahun 2012. Peralatan IT 

yang terdapat didatacenter dikelola secara parsial berdasarkan tim-tim yang bertanggung 

jawab terhadap peralatan tersebut yaitu tim infrastruktur, aplikasi dan proses bisnis. Informasi 

dan dokumentasi mengenai peralatan yang ada didatacenter dikelola oleh tim tersebut. Setiap 

peralatan IT yang ada didaftarkan di database barang milik negara (BMN) dan diberikan 

nomor aset terhadap peralatan tersebut namun informasi detail dari peralatan tersebut tidak 

bisa dimasukkan kedalam aplikasi.  

 Setiap peralatan IT memiliki waktu penggunaannya, biasanya digunakan istilah "end 

of sale" dan "end of support". End of sale adalah istilah dimana peralatan sudah tidak dijual 

namun peralatan tersebut masih disupport oleh vendor asalkan user melakukan perpanjangan 

support dan warranty. End of support adalah istilah dimana peralatan sudah tidak disupport 



lagi oleh vendor, namun biasanya terdapat peralatan pengganti untuk peralatan yang sudah 

tidak disupport tersebut. Untuk mengetahui masa/umur dari peralatan, dapat mengakses situs 

resmi dari masing-masing peralatan tersebut. Informasi masa support dan warranty dari 

peralatan sangat dibutuhkan terkait dengan rencana perpanjangan masa support dan warranty 

atau rencana pembelian baru untuk mengganti peralatan yang sudah tidak disupport lagi. 

Berdasarkan keterangan diatas, diperlukan suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi 

mengenai aset peralatan IT, dokumentasi konfigurasi, masa support dan warranty dan 

informasi lainnya terkait peralatan.  

 Aplikasi iTop merupakan tools ITSM yang bisa digunakan untuk manajemen aset IT. 

Aplikasi iTop merupakan aplikasi opensource yang bisa diunduh di alamat 

(https://sourceforge.net/projects/itop/files/). Aplikasi ini berbasis web, sehingga 

membutuhkan AMP (Apache Web Server-MySQL-PHP). PHP yang digunakan versi 5.3 atau 

yang lebih tinggi. Setelah berhasil didownload kemudian diekstrak ke direktori web aplikasi 

(htdocs). Kemudian aktifkan Apache dan MySQL server. Jalankan aplikasi dengan mengetik 

alamat url dari aplikasi (misal, htp:\\localhost\itop\web) melalui browser. Kemudian ikuti 

langkah-langkah untuk instalasi sesuai dengan dokumen instalasi. Setelah instalasi berhasil, 

langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi aplikasi. Untuk koonfigurasi mengikuti 

diagram alir konfigurasi yang ditunjukkan gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 Tahapan konfigurasi aplikasi iTop 

 Dalam melakukan konfigurasi, hal yang pertama dilakukan adalah membuat 

organisasi, dilanjutkan dengan lokasi untuk peralatan, kemudian dilanjutkan dengan membuat 

user dan tim, untuk pembuatan user dapat mengggunakan Active Directory atau LDAP.  

Dilanjutkan dengan pembuatan item peralatan.  



 Aplikasi iTop memiliki pengaturan/perlakuan tertentu terhadap user. Pengaturan 

tersebut melingkupi dari tugas masing-masing user yang ditunjukkan pada tabel 1 dan setiap 

user memiliki minimal 1 profil. 

Tabel 1 Profil user 

Profile Deskripsi 

Administrator Semua akses 

Change Approver Orang yang kena dampak dari perubahan yang terjadi.  

Change Implementor Orang yang melakukan perubahab konfigurasi 

Change Supervisor Orang yang bertanggun jawab terhadap semua perubahan yang terjadi 

Configuration 
Manager 

Orang yang bertanggun jawab terhadap dokumentasi dan pengaturan item konfigurasi 
(CIs) 

Document author Orang yang mempunyai kontribusi terhadap dokumentasi  

Portal user User yang mempunyai akses kedalam web/portal untuk user bukan ke aplikasi (user 
umum/customer) 

Portal power user User memiliki hak untuk melihat semua tiket dari customer didalam portal 

Problem Manager Orang yang melakukan analisa dan memecahkan/menyelesaikan permasalahan yang 
ada 

Service Desk Agent Orang yang mempunyai tugas untuk membuat laporan kejadian (incident) 

Service Manager Orang yang bertanggung jawab terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna 
internal 

Support Agent Orang yang menganalisa dan menyelesaikan kejadian yang ada. 

 

 Proses pembuatan item konfigurasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam 

melakukan inventarisasi peralatan. Hal yang pertama dilakukan dalam pembuatan item 

konfigurasi adalah memasukkan informasi dari item peralatan yaitu jenis, lokasi, status, 

kritikal status, merek, model, nomor seri, nomor aset, tanggal pembelian, masa akhir dari 

warranty. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan informasi kontak yang bertanggung 

jawab terhadap peralatan, dokumentasi konfigurasi peralatan, dokumentasi kontrak dengan 

vendor. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan informasi peralatan yang terhubung 

dengan peralatan tersebut, misalnya informasi lokasi peralatan di rak server, koneksi dari 

server terhadap peralatan jaringan, informasi software yang ada di server tersebut, dan lain-

lain. 

 Dashboard untuk peralatan (configuration item) ditunjukkan pada gambar 3.  Pada 

bagian infrastruktur terdapat beberapa item yaitu, rak server, enclosure, server, peralatan 

jaringan, sistem storage, SAN switch, NAS, Tape Library dan koneksi sumber daya (power). 

Sampai saat ini LAPAN-PUSTEKDATA telah memiliki beberapa peralatan yang berada 



diruang datacenter yaitu 18 rak server, 3 enclosure blade server, 124 server, 61 peralatan 

jaringan, 27 sistem storage, 4 SAN Switch, 11 NAS, 2 Tape library dan 49 koneksi power. 

Namun untuk menghubungkan masing-masing peralatan tersebut masih dalam proses. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3 Konfigurasi item peralatan (CI) 

 Informasi peralatan yang diberikan adalah jenis peralatan, organisasi pemilik 

peralatan, lokasi peralatan, merk peralatan, model peralatan, nomor seri, nomor aset, 

deskripsi, tanggal pembelian dan akhir masa warranty (gambar 4) serta informasi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Informasi Rak BDPJN1 dan Rak Storage 

 Yang menarik di sini adalah pembuatan daftar peralatan berdasarkan lokasi peralatan 

tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya, informasi peralatan apa saja yang berada 

di rak BDPJN1 tersebut dan dokumentasi terkait konfigurasi peralatan bisa kita tambahkan di 

kolom peralatan ((gambar 5), informasi vendor atau pihak ketiga yang terkait dengan 



peralatan tersebut. Namun untuk beberapa peralatan yang tidak termasuk jenis peralatan 

tertentu seperti KVM tools berupa console untuk pengecekkan server, untuk sementara 

disepakati masuk kedalam jenis peralatan jaringan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5 Informasi peralatan di rak BDPJN 1 

 Untuk membuat hubungan antar peralatan yang satu dengan yang lainnya dapat 

dilakukan, misalnya peralatan jaringan dengan server atau storage yang terhubung dengan 

peralatan tersebut ditunjukkan pada gambar 2. Dengan adanya informasi ini, jika terdapat 

permasalahan pada peralatan jaringan tersebut memudahkan untuk mendapatkan informasi 

peralatan yang terkena dampak dari peralatan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 6  Informasi peralatan yang terhubung dengan SAN switch di rak BDPJN 1 



 Dengan adanya informasi detail dari masing-masing peralatan memudahkan dalam 

pengelolaan peralatan. Jika terdapat peralatan yang bermasalah dapat dengan mudah 

mengetahui peralatan lain yang terhubung dan terkena dampak dari permasalahan peralatan 

tersebut. Aplikasi ini memudahkan untuk melakukan penelusuran informasi untuk 

mengetahui kondisi tertentu dari peralatan. Contoh, untuk mencari daftar peralatan server 

yang masa warranty yang sudah berakhir dapat dilakukan dengan melakukan pencarian di 

aplikasi (gambar 7). Secara keseluruhan aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan 

dalam manajemen aset IT di LAPAN-PUSTEKDATA. 

 

 Gambar 7  Informasi peralatan server yang masa warranty berakhir sebelum 2016 

PENUTUP 

 Pengelolaan peralatan IT merupakan hal yang penting dalam kelangsungan bisnis 

suatu organisasi. ITSM memberikan arahan dalam melakukan pengelolaan peralatan IT. 

Tools ITSM yaitu iTop memberikan kemudahan dalam melakukan manajemen aset IT di 

LAPAN-PUSTEKDATA. Pemanfaatan ITSM tools di LAPAN-PUSTEKDATA baru sampai 

tahap manajemen aset IT. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah membuat layanan IT 

(helpdesk, service management) yang diberikan kepada user internal dengan Service Level 

Agreement (SLA) yang disepakati dan menghubungkan peralatan IT yang ada dengan Tools 

untuk monitoring peralatan.  


