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JFU TEKNISI CALL CENTER
Penyedia 

Perangkat TI
Kelengkapan Waktu Output

1 Direktorat Teknis/pengguna melakukan pengaduan kerusakan perangkat 

teknologi informasi (komputer dan printer) dengan menyebutkan 

spesifikasi perangkat kepada callcenter  di Direktorat Teknologi Informasi 

KI

Laporan pengaduan 15 menit Laporan pengaduan

2 Meneruskan laporan pengaduan kerusakan perangkat Teknologi Informasi 

kepada teknisi untuk dilakukan pengecekan
Laporan pengaduan 15 menit Laporan pengaduan

3 Melakukan analisa identifikasi kerusakan perangkat TI.

- Jika setuju, kerusakan berasal dair perangkat TI maka melaporkan 

kerusakan kepada JFU/ Pelaksana Seksi layanan dan Pendukung 

Infrastruktur. 

- Jika tidak setuju, kerusakan berasal bukan dari perangkat TI melainlam 

jaringan maka melaporkan pengaduan kepada JFU/Pelaksana Seksi 

Pengelolaan Jaringan melalui teknisi

Laporan pengaduan 1 hari analisa pengecekan

3

Melakukan pengecekan dan pencatatan pengaduan kerusakan perangkat 

TI.

- Jika setuju,hasil analisa pengecekan kerusakan perangkat TI 

teridentifikasi dapat diselesaikan di lokasi apabila memungkinkan. 

- Jika tidak setuju, hasil analisa pengecekan mengindentifikasikan 

kerusakan perangkat Teknologi Informasi sangat berat/kompleks sehingga 

harus dibawa ke workshop  (tempat perbaikan) di Direktorat Teknlogi 

Informasi KI untuk ldi analisa lebih lanjut

analisa pengecekan 1 hari analisa pengecekan

4 Melakukan penarikan perangkat TI yang mengalami kerusakan dan mem-

backup data pengguna serta diteruskan kepada pelaksana/JFU untuk di 

analisa lebih lanjut 

analisa pengecekan 1 hari laporan pengecekan

5 Melakukan analisa pengecekan kerusakan perangkat TI apabila masih 

memiliki klaim garansi terhadap perangkat TI.

-Jika setuju. menginformasikan ke pihak penyedia untuk melakukan 

perrbaikan. 

-Jika tidak setuju, melakukan koordinasi dengan teknisi melakukan analisa 

pengecekan kerusakan perangkat TI.

laporan pengecekan 1 hari laporan pengecekan

6
Menerima pengaduan perangkat TI Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual dan memproses perbaikan sampai dapat berfungsi kembali 

serta dikembalikan ke JFU/pelaksana yang melaporkan kerusakan

Laporan pengaduan, 

kartu garansi
1 hari laporan perbaikan

7 Melakukan koordinasi analisa identifikasi kerusakan perangkat TI dan 

melaporkan hasil analisa kerusakan kepada Kasie Layanan dan 

Pendukung Infrastruktur

laporan pengecekan 1 hari analisa pengecekan

8 Memeriksa hasil analisa kerusakan perangkat TI .

- Jika setuju, memberikan arahan proses perbaikan perangkat TI kepada 

JFU/Pelaksana.

- Jika tidak setuju, menugaskan JFU/Pelaksana dan teknisi untuk 

melakukan pengecekan kerusakan kembali.

analisa pengecekan 1 hari instruksi

9

Melaksanakan proses perbaikan terhadap perangkat TI. 

- Jika setuju, perbaikan perangkat TI membutuhkan sparepart. 

- Jika tidak setuju, perbaikan tidak membutuhkan sparepart  maka 

memproses perbaikan perangkat TI bersama JFU/pelaksana dan teknisi

instruksi - analisa pengecekan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Perbaikan Kerusakan Perangkat Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
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10

Melaksanakan pengecekan ketersedian sparepart  infrastruktur.

- Jika setuju, tersedia sparepart  maka melaksanakan perbaikan perangkat 

TI.

- Jika tidak setuju, tidak tersedia sparepart  maka melaporkan kepada 

Kasie Pengelola Jaringan menunggu arahan lebih lanjut

instruksi, analisa 

pengecekan
1 hari analisa pengecekan

11
Melakukan koordinasi proses perbaikan keruskan perangkat TI bersama 

JFU/pelaksana dan teknisi

instruksi, analisa 

pengecekan
1 hari analisa pengecekan

12

Menerima hasil perbaikan dan mengecek kelayakan operasional dari 

penyedia terhadap kerusakan perangkat TI
instruksi dan laporan 1 jam analisa pengecekan

13
Menyiapkan pengembalian perangkat yang telah diperbaiki kepada teknisi 

untuk dikembalikan ke Direktorat teknis/pengguna
perangkat berfungsi 1 jam instruksi

14
Melaksanakan perbaikan perangkat teknologi informasi di lokasi pengguna analisa pengecekan 2 jam perangkat berfungsi

15
Melakukan pengecekan kelayakan operasional perangkat pengguna dan 

mentransfer data pengguna pada backup  serta memberikan lembar tugsd 

perbaikan perangkat teknologi informasi

analisa pengecekan 2 jam perangkat berfungsi

16
Memastikan perangkat teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. 

- Jika setuju, pengguna menandatangi lembar tugas pelaksana perbaikan 

perangkat TI dan menyerahkan kepada teknisi. 

- Jika tidak setuju, pengguna melapor ke teknisi untuk melakukan 

pengecekan kembali

perangkat berfungsi 1 jam
lembar tugas 

divalidasi

17
Melaporkan dan menyerahkan lembar tugas perbaikan perangkat untuk di 

data atau di validasi oleh JFU/Pelaksana untuk di rekapitulasi

lembar tugas 

divalidasi
15 menit laporan perbaikan

18
Melaporkan hasil analisis rekaptulasi pelaksanaan perbaikan/pemasangan 

perangkat TI dan menyerahkan lembar tugas perbaikan untuk 

ditandatangani oleh Kasie layanan dan pemeliharaan infrastruktur

laporan perbaikan 15 menit laporan perbaikan

19
Melakukan evaluasi hasil analisis rekaptulasi pelaksanaan 

perbaikan/pemasangan perangkat Teknologi Informasi dan 

menandatangani lembar pelaksanaan tugas perbaikan 

laporan perbaikan 15 menit laporan perbaikan

20

Menyerahkan lembar tugas perbaikan perangkat kepada JFU/Pelaksana 

untuk di dokumentasikan dan di catat dalam jurnal harian
laporan perbaikan 15 menit instruksi

21
Mendokumentasikan lembar tugas pelaksanan perbaikan dan rekapitulasi 

data perbaikan untuk hari tersebut.

laporan perbaikan, 

instruksi
1 jam

laporan tugas 

perbaikan 

terdokumentasi
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