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MENINGKATKAN ASPEK KETERSEDIAAN 

DALAM LAYANAN TI  

 

 

Obyektif : 

 Memberikan kontribusi terhadap proses manajemen ketersediaan 

 Menganalisa komponen-komponen ketersediaan sesuai dengan target tingkat 

layanan yang telah disepakati 

 Mengatur prosedur pemulihan dokumen dan melakukan pengujian untuk 

prosedur pemulihan 

 

1.1 Memberikan kontribusi terhadap proses manajemen 

ketersediaan 

 

  Ketergantungan bisnis modern pada Teknologi Informasi (TI) menuntut 

ketersediaan layanan TI yang tinggi. Terhentinya layanan dapat berakibat 

kerugian yang sebanding dengan lamanya gangguan. Fleksibilitas bisnis berkat 

teknologi internet yang dapat melakukan transaksi bisnis kapan saja dimana saja 

menuntut ketersediaan layanan TI setiap saat (24jam x 7hari).  

 

1.1.1 Standar prosedur telah disiapkan 

SOP atau standard operating procedure adalah prosedur yang spesifik 

pada operasi bisnis tertentu yang menggambarkan aktivitas yang perlu dilakukan 

untuk menyelesaikan tugas, terkait dengan aturan industri tertentu, kesesuaian 

dengan aturan hukum, atau standar eksekusi bisnis. Semua dokumen yang 

memuat instruksi “how to” dapat dikategorikan pada SOP.  

Beberapa definisi lain terkait SOP antara lain: merupakan dokumen yang 

memuat instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses penyelenggaraan 

administrasi, memuat cara melakukan pekerjaan, waktu, tempat dan aktor yang 
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berperan (Insani, I., 2010), atau merupakan pedoman atau acuan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja suatu lembaga, berdasarkan 

indikator teknis, administrative dan prosedural. (Atmoko T., 2012). 

Kehadiran SOP untuk mendukung proses bisnis di suatu organisasi 

modern merupakan satu kebutuhan yang signifikan. Manfaat adanya SOP antara 

lain yaitu sebagai standarisasi cara kerja untuk menyelesaikan suatu tugas khusus 

dan mengurangi kesalahan serta kelalaian, membantu staff untuk lebih mandiri, 

memberikan akuntabilitas dan menyediakan ukuran standard kinerja pegawai 

(Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008) 

Tahapan penting penyusunan SOP adalah (Atmoko T., 2012):  

1. Analisis sistem dan prosedur kerja  

2. Analisis tugas yang meliputi: analisis tugas terkait, deskripsi tugas, 

spesifikasi tugas, penilaian tugas, dan pengukuran kerja.  

3. Analisis prosedur kerja.  

 

Proses utama penyusunan SOP terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu: 

Requirement discovery yang memuat identifikasi masalah dan pemecahannya, 

data modeling yaitu teknik mendokumentasikan data, dan process modeling, 

berupa teknik organisasi dan dokumentasi struktur dan data pada seluruh proses, 

kebijakan dan prosedur yang akan diimplementasikan. 

Posisi SOP terhadap sekumpulan aturan dan kebijakan dapat dilihat pada 

diagram bertingkat seperti pada gambar 1. Pada gambar, prosedur memberikan 

pedoman langkah-langkah menyelesaikan satu tugas, dan adanya prosedur ini 

merupakan hal yang umumnya mandatory (harus tersedia), dengan ruang lingkup 

menjawab pertanyaan how, when dan who (International Standard for Corporate 

Governance of It (IT Governance) – ISO/IEC 38500 ,2017). 
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Gambar 1. Posisi SOP pada kumpulan aturan dan kebijakan (International 

Standard for Corporate Governance of It (IT Governance) – ISO/IEC 38500 , 

2017). 

 

Saat ini, pengelolaan teknologi informasi (TI) di suatu organisasi tidak 

dapat dilakukan secara sembarangan. Besarnya investasi organisasi pada TI 

menuntut organisasi untuk mengelola TI dengan lebih bijak dan teliti. Terkait 

dengan pengelolaan TI, terdapat banyak standard dan best practice yang sudah 

banyak diadopsi dan diterapkan oleh industri. Beberapa kerangka dan pedoman 

standard pada pengelolaan TI ini antara lain adalah COBIT, ITIL, ISO/IEC 38500, 

ISO/IEC 27001, CMMI, Balanced Scorecard, dan Six Sigma. Masing-masing 

standard, pedoman, maupun kerangka kerja tersebut memiliki cakupan dan 

persepsi yang berbeda-beda. 

 

1.1.2 Ketersediaan saat ini diidentifikasi. 

Information technology Service Management (ITSM), sebagai suatu solusi 

manajemen, jelas tidak hanya terkait dengan ketersediaan infrastruktur TI, 

melainkan bagaimana infrastruktur tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas layanan TI di lingkungan perusahaan, sehingga menjadi lebih efisien dan 

efektif, yang berujung pada kemampuan mengoptimalkan layanan kepada 

pelanggan, sambil menghemat biaya. Selain itu perusahaan pun dapat dengan 

mudah membuat perencanaan (forecasting ) ke depan, termasuk juga mengambil 

berbagai keputusan bisnis yang lebih dinamis. 
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Dewasa ini, ketika keberhasilan bisnis tergantung pada infrastruktur 

teknologi informasi (TI) yang dijalankan dengan baik, maka kemampuan 

perusahaan untuk mengelola layanan TI ( IT services ) harus menjadi prioritas 

utama. Tuntutannya adalah bagaimana memaksimalkan nilai yang bisa diperoleh 

bisnis, sehingga mampu memberikan layanan yang optimal kepada konsumen 

atau pelanggan, namun pada saat yang sama mengendalikan biaya seminimal 

mungkin. 

Upaya memaksimalkan nilai itu menempatkan penerapan ITSM tidak lagi 

merupakan suatu opsi, melainkan telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan, 

terutama jika ingin mempertahankan eksistensi bisnisnya di tengah persaingan 

yang sangat kompetitif saat ini. Pengelolaan layanan teknologi informasi dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan kemampuan khusus organisasi untuk memenuhi 

nilai kebutuhan bagi pelanggan dalam bentuk service atau layanan. Sekumpulan 

kemampuan tersebut adalah people, process dan  technology (Adelia dan Kridanto 

Surendro, 2015). 

Perancangan layanan dalam organisasi harus memperhatikan beberapa hal 

dasar, seperti tujuan, fungsi, kinerja dan kualitas. Tujuan, memiliki pembahasan 

yang berkaitan dengan layanan apa yang dibutuhkan oleh organisasi dan layanan 

apa yang harus diberikan. Fungsi, memiliki pembahasan mengenai kegunaan dari 

layanan yang diberikan. Kinerja, berkaitan dengan jaminan layanan yang 

diberikan untuk memenuhi tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Kualitas, 

berkaitan dengan persepsi keseluruhan yang menyatakan betapa berharganya 

layanan yang diberikan untuk pengguna (Adelia dan Kridanto Surendro, 2015). 

 

1.1.3 Ketersediaan dalam periode tertentu dipersiapkan 

 
Untuk memastikan senantiasa tersedianya layanan teknologi informasi dan 

Komunikasi yang tak terputus (continous service) membutuhkan  serangkaian 

proses perencanaan, pemeliharaan, pengujian, dan pemantauan sistem yang serius. 

Memilih pendekatan dan metoda layanan yang pas dan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi merupakan kunci pengelolaan yang prima – dimana secara simultan 
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terjadi usaha meminimalisasi probabilitas terganggunya sistem serta mengurangi 

dampak kerugian negatif akibat terganggunya sistem yang berpengaruh langsung 

terhadap proses dan aktivitas organisasi atau perusahaan. 

Tujuan utama dari tingkat manajemen ketersediaan adalah 

mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur, layanan, dan organisasi pendukung IT 

untuk menyampaikan ketersediaan layanan dengan biaya yang efektif untuk 

memenuhi target perusahaan. Beberapa kegiatan yang ada di dalamnya, antara 

lain : 

 Proactive activities  

o Memastikan desain dan perencanaan ketersediaan layanan yang 

sesuai untuk seluruh layanan 

o Perencanaan, desain, dan peningkatan ketersediaan layanan 

o Memastikan tingkat ketersediaan yang telah ditentukan diadakan 

o Membuat dan mengelola rencana ketersediaan layanan 

 Reactive activities  

o Mengukur dan menganalisa seluruh kejadian yang berhubungan 

dengan ketersediaan layanan 

o Mengoptimalkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur 

secara berkala 

o Mendukung keamanan ketersediaan layanan 

o Determining availability requirements 

Manajer akan berdiskusi dengan klien mengenai kebutuhan yang diperlukan 

dalam layanan. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan apa yang dibutuhkan 

untuk menyediakan layanan. Tahapan yang dilakukan dalam menentukan 

mempersiapkan ketersediaan layanan TI adalah: 

 Determining vital business functions  

 Business impact analysis 

Analisa formal dari dampak yang ditimbulkan terhadap proses bisnis jika 

layanan tertentu tidak tersedia. Hal ini dilakukan agar bisa 

mengidentifikasi jumlah layanan minimal yang diperlukan perusahaan 

untuk melanjutkan aktivitas bisnis. 
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1. Defining availability, reliability and maintainability targets 

2. Monitoring and trend analysis  

 Producing and maintaining an availability plan 

 Reporting 

 

1.2. Menganalisa Komponen-Komponen Ketersediaan Sesuai 

Dengan Target Tingkat Layanan Yang Telah Disepakati 

 

Menurut Whittleston (2012), ITIL adalah suatu kerangka kerja yang telah 

berkembang untuk memenuhi isu organisasi. Framework ini lebih ditujukan 

kepada isu manajemen daripada isu teknis. ITIL dapat memberikan arahan yang 

tidak bergantung pada teknologi tertentu tetapi tetap dapat memberikan nilai lebih 

bagi organisasi. Sedangkan menurut Arraj (2010), ITIL adalah sebuah pendekatan 

untuk manajemen layanan TI. Layanan adalah sesuatu yang memberikan nilai 

bagi pelanggan (Whittleston, 2012) 

Manajemen ketersediaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

 Prinsip 1: Ketersediaan adalah inti dari (persepsi) kepuasan pengguna dan 

bisnis 

 Prinsip 2: Kecepatan menanggulangi gangguan ketersediaan berdampak 

besar pada kepuasan bisnis dan pengguna. Menuntut adanya proses, prosedur, 

dan mekanisme penanggulangan gangguan.  

 Prinsip 3: Manajemen Ketersediaan yang efektif menuntut pemahaman 

tentang peran layanan TI dalam proses-proses bisnis  dan dapat 

memprioritaskan ketersediaan layanan-layanan TI. 

 

1.2.1  Tingkat Layanan Dirumuskan 

ITIL V3 menyediakan sebuah pendekatan untuk menerapkan manajemen 

siklus hidup layanan yang efektif - Service Portfolio Management. Manajemen 

portofolio layanan terdiri dari empat langkah utama (bmc software, 2007): 
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 Tentukan. Kumpulkan informasi dan persediaan jasa yang ada. 

Menetapkan persyaratan untuk layanan yang diminta, dan menetapkan 

kasus bisnis untuk menerapkan layanan ini. 

 Analisis Tinjau kembali tujuan bisnis jangka panjang, dan tentukan 

layanan apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kemudian 

analisis layanan yang diminta untuk kelangsungan finansial, kemampuan 

operasional, dan kelayakan teknis untuk menentukan bagaimana organisasi 

akan sampai di sana. Perusahaan dapat memutuskan untuk mendapatkan 

layanan dari agen outsourcing daripada mengembangkannya secara 

internal. 

 Menyetujui. Buat keputusan untuk mempertahankan, mengganti, 

memperbarui, atau menghentikan layanan. 

 Charter Komunikasikan item tindakan kepada organisasi untuk 

menerapkan layanan yang disetujui, dan mengalokasikan anggaran dan 

sumber daya 

\ 

Gambar 2. Service Portfolio Management (bmc software, 2007) 

 

Ada 5 proses service lifescycle dalam ITIL versi 3 yaitu (bmc software, 2007) : 

1. Service Strategy 

2. Service Design 

3. Service Transition 

4. Service Operation 

5. Continual Service Improvement 

Berkenaan dengan merumuskan tingkat layanan terdapat pada service 

design. Service design menyediakan pedoman untuk merancang dan 
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pengembangan layanan dan proses manajemen layanan. Ini mencakup rancangan 

prinsip dan metode untuk mengkonversi strategi objektif ke portofolio dari 

layanan dan service assets. Cakupan service design tidak sebatas pada layanan 

yang baru. Ini termasuk perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan atau mengelola nilai pada pelanggan selama siklus dari 

layanan, layanan yang berkelanjutan, pencapaian tingkat layanan serta kesesuaian 

pada standarisasi dan regulasi.  

Proses-proses yang mencakup service design meliputi service catalogue 

management, service level nanagement, capicity management, availability 

management, IT service continuity management, information security 

management, dan supplier management. 

Secara periodik perlu ada review untuk merencanakan ketersediaan 

infrastruktur TI, berdasarkan: 

 Seringnya pelanggaran SLA (Service Level Agreement) ketersediaan. 

 Seringnya downtime (bencana) untuk perbaikan atau lamanya downtime 

melebihi batas toleransi. 

 Hasil pengukuran ketersediaan menunjukkan trend penurunan. 

 Permintaan pengguna/bisnis untuk meningkatkan ketersediaan akibat 

pertumbuhan bisnis. 

 

1.2.2 Komponen-Komponen Ketersediaan Pada Sistem Diidentifikasi 

Peranan dan fungsi teknologi informasi dalam kaitannya dengan 

perkembangan jaman ini adalah untuk memastikan dipenuhinya minimum 3 (tiga) 

kebutuhan organisasi atau perusahaan terkait. Fungsi pertama adalah memastikan 

bahwa seluruh titik entitas, baik unit maupun individu, di dalam perusahaan yang 

bersangkutan memperoleh data dan informasi sebagaimana diperlukan. Informasi 

dimaksud haruslah berkualitas, valid, terpercaya, aman, dan dengan tingkat 

kedalaman yang sesuai dengan ekspektasi. Informasi ini biasanya diperlukan 

untuk memonitor proses, kondisi, dan situasi tertentu dan guna pengambilan 

keputusan, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Fungsi yang kedua 
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adalah tersedianya seluruh informasi sebagai bagian tak terpisahkan dari 

rangkaian proses produksi atau pelayanan (produk dan jasa). Dalam kaitan ini, 

data atau informasi dibutuhkan karena merupakan komponen dari produk/jasa 

yang ditawarkan perusahaan. Misalnya adalah informasi dalam dokumen 

pemesanan barang, informasi harga produk, data pelanggan, nomor kode gudang, 

dan lain sebagainya. Ketiga adalah tersalurkannya informasi sebagai bagian dari 

konten dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkooperasi. Baik melalui 

media moderen seperti website, email, SMS, chat, dan blackberry atau melalui 

cara konvensional seperti faks, surat, atau telepon – keseluruhannya harus 

dipastikan tersedia dan terkelola dengan baik. 

Manajemen kapasitas layanan teknologi informasi adalah proses-proses 

untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur TI dapat memenuhi kebutuhan 

bisnis (yang selalu berubah) secara tepat waktu dan tepat anggaran, faktor-faktor 

yang dipertimbangkan: cost, capacity, supply, demand. Ruang Lingkup 

Manajemen Kapasitas adalah (Endang Tasli Susandi dan Ani Amaliyah, 2017): 

1. Semua hardware, mulai dari PC, mainframe, file server, dan lain-lain. 

2. Semua perlengkapan jaringan; LAN, WAN, bridge, router. 

3. Semua peripheral; storage, printer, dan lain-lain. 

4. Semua software; OS, software jaringan, sistem yang didevelop sendiri 

maupun paket, dan lain-lain. 

5. Sumber daya manusia 

SLA (Service Level Agreement) merupakan kesepakatan antara penyedia 

jasa dan pengguna jasa mengenai tingkat/mutu layanan. SLA merupakan 

komponen kunci dari keseluruhan SLM (Service Level Management) suatu 

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

komunikasi yang baik pula bagi perusahaan dalam menangani harapan masing-

masing pihak. Dilihat dari defenisinya, SLA lebih merupakan suatu kesepakatan, 

bukan suatu kontrak. Baik dari pihak bagian TI yang menjalankan pelayanan bagi 

pelanggan internal seperti untuk bagian personalia.  Apapun jenis SLA yang akan 

dikembangkan, harus mencakup lima bagian penting, yaitu deskripsi pelayanan, 

standarisasi pelayanan, durasi, peran dan tanggungjawab, dan kriteria evaluasi. 
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1. Deskripsi Pelayanan 

SLA harus mencantumkan jasa-jasa apa saja yang disediakan. Penyedia jasa 

biasanya akan menyediakan service catalog (katalog jasa) untuk 

mempermudah apa yang ingin mereka deskripsikan. katalog tersebut harus 

memuat semua jasa yang disediakan, termasuk berbagai aplikasi, infrastruktur 

dan fungsi bisnis lainnya. Identifikasi service catalog dapat dilakukan dengan 

menggunakan portofolio McFarlan. 

 

Gambar 3. Portofolio MacFarlan 

 

2. Standarisasi Pelayanan 

Setelah menentukan jasa-jasa apa yang disediakan, maka suatu organisasi 

akan siap mempertimbangkan suatu standarisasi yang mencakup konsep-

konsep seperti aksesibilitas, kehandalan, waktu respon dan resolusi. 

3. Durasi 

SLA harus menjelaskan kapan kesepakatan itu dimulai dan berakhir. Hal ini 

sangat penting karena menyangkut ketersediaan jasa yang diberikan dalam 

rentang waktu tertentu. Tanggal mulainya SLA memungkinkan anda untuk 

mulai memantau kinerja TI pada tanggal yang sudah ditentukan. 

4. Kriteria Evaluasi 
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Tanpa kriteria evaluasi, anda tidak memiliki sarana tujuan untuk menentukan 

sebaik apa organisasi TI anda bekerja. Misalnya ukuran aksesibilitas suatu 

aplikasi dapat dianggap berarti bila mampu merefleksikan penyampaian secara end 

to end, kemudahan akses aplikasi, kebijakan dan infrastruktur. 

 

Cara menghitung SLA, tergantung dari layanan yang diberikan, sebagai contoh 

penyedia layanan jaringan intranet di bagian divisi operation and infrastruktur 

memberikan SLA antara 96% – 99%, artinya dalam 1 bulan pihak penyedia 

layanan menjamin bahwa layanan yang diberikan adalah  dengan menghitung 

SLA (asumsi dengan SLA 98%, artinya layanan standard mereka 98% dalam 1 

bulan, dan 2% dianggap wajar jika terjadi mati (down) dalam layanan tersebut). 

1 hari = 24 jam 

1 bulan = 30 hari 

==> 1 bulan = 30 hari x 24 jam = 720 Jam (720 jam merupakan layanan 100%) 

==> Sedangkan jika 98% maka layanan jaringan standard mereka adalah 

==> 98% * 720 jam = 705.6 jam (layanan standard mereka, sisanya 14.4 jam 

dianggap wajar jika layanan itu mati (down) 

Contoh lain dalam mengukur ketersediaan infrastruktur TI yang dapat dilakukan 

dengan apa cara yaitu:  

a. Serial Configuration  

 

Gambar 4. Contoh Konfigurasi TI Jenis Serial Configuration 

 
Ketersediaan dari sudut pandang pengguna workstation adalah:  

Formula  A = Ax Ay  

Availability = Host * Network * Server * Workstation  

Calculation = 0.98 * 0.98 * 0.975 * 0.96 = 0.8989  
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Total ketersediaan infrastruktur = 89.89%  

 
b. Parallel Configuration  

 

Gambar 5. Infrastruktur TI dengan Penambahan Komponen Host 

Komponen host sekarang memiliki komponen cadangan untuk memberikan 

ketahanan yang lebih besar. Persentase ketersediaan komponen host 

sekarang dihitung ulang sebagai berikut: 

Formula  𝐴=1−(1−𝐴𝑥)2  

Availability = 1 - ((1-0.98)*(1-0.98)) = 0.9996  

Host Availability = 99.96%.  

Dengan ketahanan tambahan yang disediakan untuk komponen host, total 

Ketersediaan Infrastruktur sekarang dapat dihitung 

Formula  A = Ax Ay  

Availability = Host x Network x Server x Workstation  

Calculation = 0.9996 * 0.98 * 0.975 * 0.96 = 0.9169  

Total Infrastructure Availability = 91.69%.  

 

1.3 Mengatur Prosedur Pemulihan Dokumen Dan Melakukan 

Pengujian Untuk Prosedur Pemulihan 

 

Business Continuity Plan (BCP) adalah kebijakan dan prosedur yang 

memuat rangkaian kegiatan terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah 

pengurangan resiko, penanganan dampak gangguan / bencana dan proses 
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pemulihan agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada customer tetap 

berjalan. 

Menurut Franklin Fletcher Analisa Dampak Bisnis (Business Impact 

Analysis) merupakan dasar dari program bisnis kontinuitas (business continuity 

program). Tujuaanya adalah untuk mengukur dampak yang disebabkan oleh 

hilangnya layanan. BIA mengidentifikasi layanan yang paling penting bagi 

organisasi sehingga dapat memberikan masukan penting bagi strategi. Analisis itu 

mengidentifikasi :  

1. Jenis kerusakan (bencana/gangguan) 

2. Bagaimana kerusakan bisa meningkat 

3. Kompetensi, fasilitas dan layanan yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses 

yang penting  

4. Perkiraan penentuan jangka waktu proses pemulihan 

 

1.3.1 Prosedur Pemulihan Dokumen Dirumuskan 

Merumuskan rencana pemulihan secara rinci adalah tujuan utama dari 

seluruh proyek rencana pemulihan bencana TI. Strategi pemulihan bencana harus 

memastikan langkah-langkah yang rinci yang diperlukan untuk memulihkan 

sistem TI Anda ke keadaan di mana mereka dapat mendukung bisnis setelah 

bencana. Suatu dokumen kebijakan biasanya menguraikan persyaratan tertentu 

atau aturan yang harus dipenuhi. Suatu dokumen prosedur adalah dokumen yang 

memandu pengguna secara teknis dalam proses (langkah demi langkah) tentang 

cara untuk mencapai persyaratan yang telah ditetapkan dan diuraikan dalam 

dokumen kebijakan.  

Sebuah kebijakan keamanan adalah dokumen tingkat tinggi dari top 

manajemen yang menunjukkan pendekatan organisasi terhadap keamanan 

informasi. Menurut standar ISO 27001 keamanan informasi, dokumen harus 

memberikan arahan dan dukungan dari manajemen untuk keamanan informasi 

sesuai dengan kebutuhan bisnis, hukum dan peraturan yang relevan. 

Kejadian insiden berkenaan dengan data ditangani melalui proses recovery 

data. Proses recovery memerlukan backup data. Kebijakan melakukan backup 
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harus mendefinisikan apa, kapan dan bagaimana data harus dibackup. Hal ini 

harus mendefinisikan secara jelas mengenai jenis data dan kapan waktu proses 

backup harus dilakukan, dan bagaimana cara untuk melakukannya. Backup yang 

baik kadang-kadang bisa menjadi satu-satunya cara untuk pulih dari kerusakan 

serius yang disebabkan pada fisik. 

 

1.3.2 Pengujian Untuk Prosedur Pemulihan Dilakukan 

Penyusunan rencana dan pengujian/simulasi Disaster Recovery (DR Plan) 

merupakan cara yang paling disarankan oleh para ahli data center di seluruh 

dunia. Penyusunan rencana yang baik dapat menghindarkan 5 faktor kegagalan 

Disaster Recovery Plan dibawah ini (Elitery, 2017). 5 faktor kegagalan DR Plan 

pada data center adalah: 

 Rencana DR tidak menyertakan seluruh sistem kritis. 

 Rencana DR kurang sesuai dengan infrastruktur IT saat ini. 

 Kurangnya kesadaran staff IT. 

 Kurang disiplin terhadap syarat pengujian DR secara berkala. 

 Kurangnya integrasi DR Plan dengan bisnis yang berjalan. 

Kelima hal tersebut di atas merupakan hal yang sangat critical, terutama bagi para 

penyedia layanan sistem elektronik. Sehingga, pada akhirnya Disaster Recovery 

Plan tersebut harus dapat terjamin akan berjalan mulus sesuai rencana dan strategi 

pemulihan bencana. Sebagai langkah awal, pastikan untuk memiliki sumber daya 

teknis yang dapat mendukung pemulihan paska kejadian bencana ataupun 

downtime (bencana).  

Rencana Disaster Recovery operasional teknologi informasi 

harus mencakup pengenalan fase kejadian dan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan. Sedangkan pengujian sistem kritis yang ditujukan untuk mengetahui 

efektivitas sistem fail-over, perlu dilakukan secara periodik.  

Seluruh prosedur Disaster Recovery yang tertuang harus diuji 

efektivitasnya untuk tetap dapat menjamin kesiapan fail-over dalam kondisi 

mendadak. Pastikan kembali, strategi pemulihan bencana dan komponen atau aset 

kritis yang ada pada BIA (Business Impact Analysis) dapat mendukung 

https://goo.gl/ngzNh1
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operasional sementara. Intinya, seluruh komponen yang di butuhkan untuk fail-

over dan fail-back harus dipastikan dalam kondisi siap untuk menghadapi keadaan 

yang tak terduga. Berdasarkan praktik terbaik, sebuah situs data center cadangan 

harus berada di lokasi yang terpisah dari data center utama. Jarak antara lokasi 

DRC dan data center perusahaan berkisar radius 50 km, hal ini untuk menjaga 

keutuhan data yang dapat menjadi tidak sinkron karena network latency.  


