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KATA PENGANTAR

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau The United States Agency for 
International Development (USAID) membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
akses air bersih bagi dua juta penduduk dan meningkatkan fasilitas sanitasi layak bagi 250.000 
penduduk miskin perkotaan di Indonesia melalui proyek Indonesia Urban Water, Sanitation and 
Hygiene (IUWASH) yang didanai oleh USAID.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dalam menjalankan keseluruhan proses sistem 
penyediaan air minum dengan memanfaatkan sistem informasi dan infrastruktur IT yang 
optimal. Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, kebutuhan terhadap sistem 
informasi manajemen perusahaan menjadi meningkat. Adanya sistem informasi dapat 
mendukung PDAM dalam melakukan proses bisnis dan manajerial di perusahaannya seperti 
manajemen aset, keuangan, gudang, sumberdaya manusia, hingga tagihan pelanggan. IUWASH 
bekerjasama dengan PDAM Kota Malang dan PDAM Kab. Bandung sebagai narasumber 
utama yang telah menggunakan infrastruktur IT dan sistem informasi yang mutakhir dalam 
menjalankan proses bisnis perusahaannya. 

Untuk mendukung hal tersebut, IUWASH telah memfasilitasi rangkaian kegiatan yang 
diawal dengan “Workshop Pengenalan dan Pelatihan MIS untuk PDAM dampingan IUWASH” 
tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tahap assessment kondisi infrastruktur IT dan sistem 
informasi khususnya di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara oleh PDAM Kota Malang. Kerjasama 
ini berlangsung dengan baik sesuai dengan keinginan PDAM Tirtanadi Sumatra Utara untuk 
melakukan pengembangan infrastruktur IT dan sistem informasi manajemen perusahaan. 
Oleh karena itu, disusun sebuah konsep pengembangan IT/MIS untuk PDAM Tirtanadi secara 
komprehensif oleh PDAM Kota Malang dan IUWASH. 

Konsep pengembangan IT/MIS ini disusun dalam satu bentuk dokumen Blueprint IT/MIS 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dapat menjadi acuan PDAM Tirtanadi Sumatra Utara dalam 
melakukan pengembangan IT/MIS sesuai usulan road-map yang ada. Pengembangan IT/MIS 
yang optimal tentunya akan meningkatkan kinerja PDAM dalam melayani masyarakat dalam 
penyediaan air minum.

IUWASH 
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KATA PENGANTAR

Berdasarkan hasil assessment IT PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang dilakukan pada September 
2015 oleh Tim PDAM Kota Malang, menghasilkan beberapa temuan antara lain server kurang 
memadai, aplikasi tidak terintegrasi, dan jaringan kurang sesuai standar. Dalam rangka 
peningkatan performa IT untuk mendukung kinerja PDAM Tirtanadi Sumatera Utara terutama 
pada bidang pelayanan pelanggan  air minum bagi masyarakat, maka salah satu upaya yang 
perlu dilakukan oleh manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera 
Utara adalah membangun master plan IT. 

PDAM Kota Malang di fasilitasi IUWASH sangat menaruh perhatian besar dan mendukung 
sepenuhnya upaya pembangunan master plan IT di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Diharapkan 
dengan terbangunnya master plan IT dapat meningkatkan  kinerja PDAM dan pelayanan air minum 
bagi masyarakat. Untuk itu, Tim IT PDAM Kota Malang bekerjasama dengan IUWASH menyusun 
Blueprint Master Plan IT untuk  PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Dengan adanya Blueprint 
Master Plan IT ini, diharapkan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dapat melaksanakan 
pembangunan IT secara mandiri dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, 
pembangunan, dan implementasi IT, serta menggali dan mengalokasikan sumber dana 
untuk  pelaksanaan pembangunan IT. 

Akhir kata, Kami berharap Blueprint Master Plan IT ini akan dapat menjadi acuan bagi 
pelaksanaan pembangunan IT di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan penyediaan air minum di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara  kepada seluruh 
masyarakat. Dengan komitmen bersama, semoga peningkatan kualitas pelayanan penyediaan air 
minum oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada seluruh pelanggannya akan segera tercapai.

Ir. H. Teguh Cahyono M.AB.
Direktur Teknik
PDAM Kota Malang   
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1. RINGKASAN MANAJEMEN 

Perkembangan Teknologi Informasi diberbagai sektor telah memberikan perubahan kearah 
yang lebih baik. Penerapan teknologi informasi di suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja 
secara signifikan. Peningkatan pengetahuan mengenai teknologi informasi, khususnya dalam 
proses bisnis PDAM meliputi sistem informasi manajemen perusahaan secara umum yang 
didalamnya terdapat komponen-komponen yang berguna untuk meningkatkan pelayanan 
pelanggan melalui water-billing yang lebih baik, pengelolaan aset SPAM, dan dapat mempercepat 
perluasan area layanan serta meningkatkan proses administrasi perusahaan kearah yang lebih 
baik. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang modern saat ini, pemanfaatan 
Teknologi Informasi sudah menjadi suatu kewajiban. Teknologi Informasi dapat mempersingkat 
proses yang ada tanpa mengurangi nilai-nilai yang dibutuhkan didalam proses tersebut. Hal 
ini menjadi tantangan bagi PDAM Tirtanadi Sumatra Utara selaku Badan Usaha Milik Daerah 
untuk menghadapi tantangan perubahan yang sangat mendasar dan akan terus menghadapi 
tantangan yang meningkat pada masa mendatang.

Modernisasi infrastruktur akan menjadi kebutuhan yang mendesak dan peningkatan kualitas 
layanan membuat PDAM Tirtanadi Sumatra Utara menghadapi tantangan yang serius dalam 
mencapai tujuan-tujuan usaha. Hal ini termasuk tantangan yang cukup kompleks dalam 
mengontrol manajemen fasilitas dan proses bisnis yang ada, dimana disaat yang sama dituntut 
untuk bekerja dalam lingkungan yang sulit menghadapi permintaan layanan pelanggan.

Beberapa kasus umum yang sering dihadapi oleh perusahaan air minum seprti dibawah ini:
• Dimana semua asset perusahaan sebenarnya
• Bagaimana kemampuan suatu asset perusahaan dan seberapa sering gagal fungsi?
• Kapan suatu asset perusahaan terakhir diperiksa, dibersihkan dan diperbaiki?
• Apa penyebab kebocoran dan bagaimana meng-isolasi daerah yang beresiko tinggi 

terhadap kebocoran?
• Apa yang terjadi bila kebocoran terjadi dan berapa biaya/konsekuensi dari kebocoran itu?
• Dimana terjadi sambungan illegal dan kesalahan meter?
• Bagaimana cara meningkatkan kinerja asset dan sekaligus meningkatkan kepuasan 

pelanggan?
• Bagaimana cara meningkatkan efisiensi sumber daya teknik, system dan teknologi 

informasi?

Didalam laporan ini telah dibuat suatu cetak biru yang ber-action-oriented-technology dan 
beberapa rekomendasi implementasi aplikasi teknologi informasi di bidang administrasi bisnis 
dan teknik, yang telah disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan. Integrasi semua system 
kedalam suatu Basis Data Teknologi Informasi yang terpusat dan terintegrasi akan mewakili 
kemampuan manajemen yang kuat dalam bidang perencanaan, monitoring dan eksekusi 
bisnisnya.

1RINGKASAN
MANAJEMEN
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2. KONDISI SAAT INI

Pemanfaatan Teknologi Informasi di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara sudah dilakukan dengan 
membangun aplikasi yang mendukung proses bisnis diperusahaan tersebut. Hasil dari assessment 
infrastruktur IT dan aplikasi yang ada di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara sebagai berikut:

2.1 IT Infrastruktur

A. Kondisi ruang Server kantor Pusat Kantor Pusat
1. Terdapat 4 fisik server dalam rak yang terdiri dari:

• 2 unit server Pembayaran online Merk IBM
• 1 unit server Data Kantor Pusat Merk IBM digunakan 

untuk Aplikasi SKA Lama (Akuntansi) dan Salary
• 1 unit server Aplikasi Merk IBM digunakan untuk 

Aplikasi SKA, Voucher Besar, Voucher Kecil dan SDM
2� Server berada dalam satu subnet (kelompok) IP dengan 

computer client.
3. Sistem kelistrikan terbackup dengan UPS yang baik 

tetapi tidak terdapat backup genset apabila listrik 
padam melebihi batas kemampuan UPS.

4. Sistem penataan kabel ruang server belum sempurna
5. Ukuran ruang server dan rak server tidak sesuai dengan 

jumlah server yang ada

B. Wide Area Network (koneksi 
Kantor Pusat- Cabang)
1. 2 Mbps atau 3 Mbps koneksi 

Radiolink cabang
2. 20Mbps koneksi Radiolink kantor 

pusat
3. 7 Mbps Koneksi Internet dengan 

5 IP Publik yang disediakan oleh 
provider

C. Local Area Network (koneksi 
dalam Kantor Pusat)
1. Terdapat dalam satu subnet 

(kelompok IP) yang berbeda 
dengan IP cabang

2� Server menggunakan IP dengan  
subnet yang sama dengan IP 
computer client

2 KONDISI
SAAT INI

Gambar 2.1 Kondisi 
Server di Kantor Pusat

Gambar 2.2 Kondisi UPS dan komputer di kantor 
pusat PDAM Tirtanadi
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Gambar 2.4. Topologi Jaringan LAN Kantor Pusat

Gambar 2.3. Jaringan Koneksi PDAM Tirtanadi
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D. Cabang H. M Yamin
1� Server ditempatkan pada ruang pelayanan.
2. Kapasitas server cabang HM Yamin mempunyai 

spesifikasi sebagai berikut:
- Prosesor Intel Pentium III Xeon 2 CPU
- Memori 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Koneksi cabang HM Yamin ke Kantor Pusat 
lewat perantara kantor cabang Tuasan karena 
letak geografis. 

4. Koneksi dari cabang Tuasan ke cabang HM 
Yamin menggunakan system bridging sehingga 
tidak terdapat router pada cabang HM Yamin

5. LAN pada kantor cabang HM Yamin 
dikendalikan oleh satu switch manageable 24 
port Gigabyte.

E. Cabang Padang Bulan
1� Server pada cabang Padang Bulan terletah dilantai 2 ruang administrasi dan tidak 

mempunyai ruang terpisah.
2. Kapasitas server cabang Padang bulan mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor Intel Xeon 3.2 Ghz 4 CPU
- Memory 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Pada cabang Padang Bulan koneksi ke Kantor Pusat melalui radiolink ke Cabang 
STB kemudian masuk ke antenna Jasatel dan dari Jasatel ke Kantor Pusat 
menggunakan Radiolink dan fiber optic

4. Hasil pinging ke Kantor Pusat terdapat pada gambar dibawah:
Dari gambar diatas terlihat bahwa koneksi ke kantor pusat tidak stabil dalam 
pengiriman data

5. LAN pada kantor cabang Padang Bulan dikendalikan oleh satu switch manageable 
24 port Gigabyte.

Gambar 2.5. Komputer Server di 
Cabang HM Yamin

Gambar 2.6. Spesifikasi Server Cabang HM Yamin
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F. Cabang Sibolangit
1� Server pada cabang Sibolangit terletak dilantai dasar ruang administrasi dan tidak 

mempunyai ruang terpisah.
2. Kapasitas server cabang sibolangit mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor Intel Xeon 3.2 Ghz 4 CPU
- Memory 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Pada cabang Sibolangit tidak mempunyai akses koneksi ke Kantor Pusat PDAM 
Tirtanadi karena letak geografis yang tidak mendukung.

4. LAN pada kantor cabang Sibolangit dikendalikan oleh satu switch manageable 24 
port Gigabyte.

Gambar 2.7. Spesifikasi Komputer Server Padang Bulan

Gambar 2.9 Spesifikasi Komputer Server

Gambar 2.8. Ping time ke kantor pusat di cabang Padang Bulan
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G. Cabang Berastagi
1� Server pada cabang Berastagi terletak pada ruang administrasi dan tidak 

mempunyai ruang terpisah.
2. Kapasitas server cabang Berastagi mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor Intel Dual Core 1,5 Ghz 2 CPU
- Memory 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Pada cabang Berastagi koneksi ke Kantor Pusat menggunakan speedy melalui 
perantara Jasatel.

4. Hasil pinging ke Kantor Pusat terdapat pada gambar dibawah:
Dari gambar diatas terlihat bahwa koneksi ke kantor pusat tidak stabil dalam 
pengiriman data

5. LAN pada kantor cabang Berastagi dikendalikan oleh satu switch manageable 24 
port Gigabyte.

2.2 Database
Existing Database PDAM Tirtanadi Sumatra Utara menggunakan beberapa jenis antara lain 
SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, Microsoft Access, dan Foxpro yang ter-
install pada masing-masing aplikasi server dan terletak pada masing masing cabang dan 
ada beberapa yang ada di pusat.

2.3 Aplikasi
Aplikasi-aplikasi yang sudah diimplementasikan di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pasang Baru berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 

menggunakan database SQL Server 2005 di-install pada masing masing cabang ada 
source code.

2. Aplikasi Entri Stand Meter berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh 
tim SIM menggunakan database Microsoft Access di-install pada masing masing 
cabang ada source code.

3. Aplikasi Gudang berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 
menggunakan database SQL Server 2005 di install pada masing masing cabang tidak 
ada source code.

4. Aplikasi History Meter berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim 
SIM menggunakan database Microsoft Access di-install pada masing masing cabang 
ada source code.

Gambar 2.10. Spesifikasi Komputer Server Brastagi
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5. Aplikasi Laporan Informasi berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri 
oleh tim SIM menggunakan database Microsoft Access di install pada masing masing 
cabang ada source code.

6. Aplikasi SKA berbasis WEB (.NET) dikembangkan oleh pihak ketiga menggunakan 
database SQL Server 2008 di install pada server pusat ada source code.

7. Aplikasi SDM berbasis WEB (.NET) dikembangkan oleh pihak ketiga menggunakan 
database SQL Server 2008 di-install pada server pusat ada source code.

8. Aplikasi Upah rekanan berbasis desktop (Foxpro)  dikembangkan oleh tim SIM 
menggunakan database foxpro di install pada masing-masing cabang, ada source code.

9. Aplikasi Billing berbasis WEB (.NET) dikembangkan oleh pihak ketiga menggunakan 
database SQL Server 2005 di-install pada server pusat tidak ada source code.

Gambar 2.11. Ping time ke jaringan Pusat

Gambar 2.12. Kondisi Saat Ini Aplikasi LI (Laporan Informasi)
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10. Aplikasi SPKP (Surat Perintah Kerja Pengaduan) berbasis desktop (Visual Basic) 
dikembangkan sendiri oleh tim SIM menggunakan database Microsoft Access di-install 
pada masing masing cabang ada source code.

11. Aplikasi SKA Lama berbasis desktop (Foxpro) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 
menggunakan database foxpro di install pada masing masing cabang ada source code.

12. Aplikasi SKA Baru berbasis web dengan ASP.NET dan pemrograman C# yang 
dikembangkan oleh pihak ke tiga. Source code dari aplikasi ini ada di PDAM Tirtanadi 
dalam bentuk CD Drive.

13. Aplikasi Aset Pipa berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 
menggunakan database Microsoft Access di install pada masing masing cabang ada 
source code.

14. Aplikasi Rekening berbasis desktop (Visual Basic)  dikembangkan oleh tim SIM 
menggunakan database Microsoft Access di-install pada masing-masing cabang, ada 
source code.

Dari beberapa aplikasi yang sudah dibangun terdapat permasalahan yang telah kami 
identifikasi dari assessment adalah sebagai berikut:
1. Tidak adanya database terpusat pada sistem PDAM Medan yang berpotensi 

menyebabkan sulitnya proses integrasi antar sistem yang sudah ada. 
2. Tidak adanya Diagram Relasi antar tabel pada database existing sehingga penelusuran 

terhadap permasalahan aplikasi sulit ditemukan
3. Aplikasi pasang baru database ter-install pada masing masing cabang belum terpusat 

sehingga manajemen kesulitan untuk mengetahui pasang baru secara cepat serta 
belum integrasi dengan GIS dan Gudang.

4. Aplikasi Entri Stand Meter database ter-install pada masing masing cabang sehingga 
untuk membuat tagihan harus menunggu data dari masing masing cabang terkirim 
semua.

Gambar 2.13. Kondisi Saat Ini Aplikasi SKA
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5. Aplikasi Gudang tidak bisa di kembangkan lebih lanjut dikarenakan source code tidak 
ada. Database tidak terpusat menyebabkan update informasi stok tidak terkirim ke 
pusat. Selain itu, aplikasi gudang tidak terintegrasi dengan aplikasi SPKP dan SKA.

6. Program Meter database ter-install pada masing masing cabang belum terpusat.
7. Pada aplikasi SPKP tidak terdapat daftar LI yang telah diinput bagian hublang (masih 

harus dipanggil per nomor LI).
8. Terdapat aplikasi SKA lama dan SKA baru yang masing masing aplikasi menggunakan 

database terpisah sehingga data tidak sama (tidak balance), serta penggunaaan modul-
modul tertentu harus menggunkana SKA lama dan SKA baru.

9. Peunggunaan aplikasi SDM belum terintegrasi dengan aplikasi SKA yang baru.
10. Billing masih menggunakan aplikasi switcher pihak ketiga.
11. Semua aplikasi masih berjalan sendiri-sendiri (parsial) belum terintegrasi dengan 

aplikasi lainya.
12. Jika pelanggan ingin melakukan pasang baru dan pengaduan harus pada wilayah 

sesuai dengan tempat tinggal.
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3. TUJUAN DAN EKSPEKTASI PERUSAHAAN

3.1 Visi
VISI dari PDAM Tirtanadi saat ini adalah :

“PDAM Tirtanadi menjadi perusahaan pengelola air minum dan air limbah 
yang terdepan di Indonesia, sehat dan memberikan pelayanan prima kepada 

pelanggan” 

3.2 Misi
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2009 yang menjadi landasan PDAM 
Tirtanadi didalam menjalankan aktivitas bisnisnya, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa tujuan 
pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk :
• Mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan 

kesehatan dan untuk mengembangkan Perekonomian Daerah
• Meningkatkan Pendapatan Daerah
• Meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan 

dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai 
kesehateraan masyarakat pada umumnya.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok PDAM Tirtanadi seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Daerah (Perda) tersebut, maka Misi PDAM Tirtanadi dirumuskan sebagai 
berikut :
1. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi azas 

kualitas,kuantitas dan kontinuitas serta keterjangkauan masyarakat.
2. Menunjang peningkatan kualitas lingkungan dengan mengembangkan 

pelayanan air limbah”
3. Menerapkan Good Corporate Governance yang didukung oleh SDM yang 

berintegritas, berkemampuan dan profesional.
4. Memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan 

membantu mengembangkan daerah

Misi yang dirumuskan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Perusahaan diharapkan mampu memberikan pelayanan air minum kepada seluruh 

masyarakat di daerah pelayanan PDAM Tirtanadi dengan kuantitas, kontinuitas dan 
kualitas yang memenuhi persyaratan dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

b. Agar dapat menjadi perusahaan yang sehat, PDAM Tirtanadi menyadari pentingnya 
penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance, yaitu kewajaran, transparansi, 
akuntabilitas dan responsibilitas dalam operasional perusahaan. Prinsip kewajaran 
(fairness) mengarah kepada tingkat kewajaran kegiatan-kegiatan oeprasional 
perusahaan dan adanya prinsip keadilan bagi seluruh pihak (manajemen, stakeholder 
dan pegawai). Prinsip transparansi mengarah kepada keterbukaan perusahaan 
mengenai kondisi perusahaan, terutama keterbukaan terhadap stake-holder. 
Akuntabilitas mengarah kepada adanya laporan-laporan dan perhitungan yang 
wajar terhadap kegiatan perushaan. Responsibilitas mengacu kepada adanya 
pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan perusahaan terhadap pihak-pihak 
yang berkepentingan.

3 TUJUAN DAN
EKSPEKTASI PERUSAHAAN
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c. Untuk mencapai tujuan dari misi perusahaan, seluruh SDM PDAM Tirtanadi akan 
memiliki kemampuan yang sesuai dengan penugasannya, berintegritas, dan 
profesional.

d. Melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan kelestarian dan kesehatan 
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan air limbah melalui sistem 
perpipaan dan pengolahan air limbah domestik. 

e. Salah satu sumber pendapatan asli Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berasal 
dari konstribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga dengan menjalankan 
perusahaan secara sehat diharapkan akan memberikan keuntungan yang optimal dan 
dapat memberikan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah.

3.3 Sasaran Perusahaan
Dengan mempertimbangkan posisi perusahaan pada diagram SWOT, maka sasaran 
perusahaan dalam 5 tahun mendatang adalah :
• Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di wilayah pelayanan Kota Medan dan 

sekitarnya  dari 73,2% pada tahun 2014  menjadi 84,2% pada tahun 2020, dan di wilayah 
pelayanan Kerjasama Operasional di 6 Kabupaten/Kota dari 7,9% pada tahun 2014  
menjadi 9,4% pada tahun 2020.

• Menurunkan tingkat kehilangan air minum di Kota Medan dan sekitarnya dari 27,9.% 
pada tahun 2014 menjadi 23% pada tahun 2020, dan menjaga kehilangan air di wilayah 
pelayanan KSO tetap 16,7%

• Meningkatkan kehandalan dan effektifitas SPAM yang ada
• Meningkatkan kapasitas sistem dan ketersediaan dana pembangunan dengan kerjasama 

regional maupun dengan mitra swasta.
• Meningkatkan pendapatan dengan penyesuaian tarif sesuai dengan hasil proyeksi 

analisa keuangan.

3.4 Strategi Pencapaian Sasaran
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan adalah : 
1. Peningkatan cakupan pelayanan, dilakukan dengan :

• Penambahan kapasitas air yang dapat dikonsumsi konsumen, dengan penambahan 
kapasitas produksi  melalui optimalisasi/uprating existing SPAM maupun 
pembangunan baru, dan penurunan tingkat NRW

• Penambahan sambungan baru
2. Penurunan tingkat NRW, akan dilakukan melalui :

• Penyempurnaan dan pengembangan sistem zoning dan DMA
• Penurunan kehilangan air komersil, baik dengan mengganti meter konsumen secara 

rutin maupun penurunan pemakaian / sambungan ilegal
• Penurunan kehilangan air fisik, baik berupa penggantian pipa distribusi/pipa dinas 

yang bocor, maupun mencari dan memperbaiki bocoran secara aktif
• Pengembangan Manajemen Informasi Sistem (MIS) yang terintegrasi dengan sistem 

monitoring NRW
3. Meningkatkan kehandalan dan efektifitas existing SPAM, baik kuantitas, kualitas, 

kontinuitas maupun tekanan air, dengan cara :
• Penyempurnaan unit produksi untuk meningkatan kehandalan unit produksi
• Penyempurnaan jaringan pipa transmisi dan distribusi, antara lain dengan memutus 

taping yang melayani konsumen secara langsung dan penyempurnaan jaringan pipa 
distribusi



12        Blueprint Pengembangan IT/MIS PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

• Pengembangan reservoir dan booster pump
• Pengembangan GIS

4. Sumber Pendanaan Investasi pengembangan SPAM, direncanakan dari sumber internal 
maupun external. Pembiayaan external bisa dari kerjasama regional, kerjasama dengan 
mitra swasta, pinjaman bank maupun penyertaan dana pemerintah

5. Kinerja Keuangan.
Untuk menjaga kestabilan kinerja keuangan PDAM, akan direncanakan penyesuaian 
tarif air minum secara rutin. 

6. Pengelolaan Perusahaan.
• PDAM akan dilengkapi dengan Management Information System (MIS) untuk 

mempermudah dalam melakukan pengelolaan seiring dengan bertambahannya 
jumlah pelanggan.

• Dalam rangka efisiensi perusahaan, akan dilakukan penurunan rasio pegawai dengan 
jumlah sambungan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hubungan  langganan akan ditingkatkan dengan melakukan berbagai promosi untuk 
meningkatkan minat calon pelanggan.
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4. REKOMENDASI ARSITEKTUR TEKNOLOGI 
INFORMASI

4.1 Definisi
IST adalah desain rencana aplikasi pada PDAM Tirtanadi secara keseluruhan. Desain ini 
merupakan desain ideal sesuai dengan hasil assesment Tim PDAM Kota Malang.

4.2 Modul
Desain ini mempunyai empat modul besar yang dikelompokkan berdasarkan jenis 
kebutuhannya, yakni :

• Customer Information System (CIS)
• Enterprise Resource Planning (ERP)
• Geographic Information System (GIS)
• Water Utility Integrated Network (WUIN)
• Management Control System (MCS)

Setiap modul besar mempunyai peranan yang sangat penting bagi PDAM Tirtanadi.

4.3 Jenis Aplikasi
Setiap modul besar memiliki beberapa jenis aplikasi yang berbeda bergantung pada modul 
itu sendiri. Jenis aplikasi merupakan bagian dari modul besar dalam mendukung bisnis 
proses yang ada di PDAM Tirtanadi. Berikut penjelasan dari jenis aplikasi yang dimaksud :

a. Customer Information System (CIS)
CIS merupakan modul besar dimana modul ini merupakan modul yang mendukung 
bisnis proses yang langsung berhubungan dengan pelanggan. CIS merupakan ujung 
tombak dari perusahaan karena merupakan image dari perusahaan tersebut, jika CIS 
dari perusahaan tersebut tidak baik maka kepercayaan pelanggan akan berkurang, 
sebaliknya jika CIS dari perusahaan tersebut baik maka kepercayaan pelanggan akan 
meningkat dan tentu berdampak terdahap pemasukkan perusahaan. Berikut jenis 
aplikasi CIS :

4REKOMENDASI ARSITEKTUR 
TEKNOLOGI INFORMASI

Complainment

Billing

CIS

Register

Meter 
Reading

Gambar 4.1 CIS
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• Billing, merupakan jenis aplikasi untuk pembayaran pelanggan, termasuk diantaranya 
pembayaran rekening air, pembayaran air tangki, pembayaran pasang baru dan 
sebagainya. Billing sangat penting karena merupakan pintu untuk menerima 
pendapatan perusahaan. Billing dapat digunakan pada loket-loket pembayaran di 
PDAM Tirtanadi baik di cabang maupun dipusat. Dapat juga bekerja sama dengan 
pihak ke tiga seperti bank, kantor pos, PPOB dan sebagainya. Disarankan untuk 
membuat webservice untuk metode pengambilan dan pengiriman data antar PDAM 
Tirtanadi dan pihak ke tiga demi keamanan data perusahaan.

• Meter Reading, merupakan jenis aplikasi pembacaan meter air pelanggan. Tingkat 
akurasi pembacaan meter sangat ditentukan oleh keberadaan jenis aplikasi ini. 
Jika pembacaan meter pelanggan akurat maka tidak ada pihak yang dirugikan 
baik pelanggan maupun perusahaan. Akurasi pembacaan meter juga berpengaruh 

terdapat laporan, misalnya dari laporan dapat diketahui bahwa pemakaian menurun 
dan perlu diganti meter. Jenis aplikasi ini membutuhkan aplikasi web dan android 
secara online agar dapat diakses di semua cabang perusahaan dan data menjadi 
terpusat.

• Register, merupakan jenis aplikasi untuk menerima pendaftaran pelanggan baru. Hal 

Gambar 4.2 Sistem Web Service Billing

Gambar 4.3 Meter Reading
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ini penting untuk memasukkan calon pelanggan, survey, hingga membuat Rencana 
Anggaran Biaya (RAB). Dengan adanya jenis aplikasi ini perusahaan dapat terbantu 
untuk memasukkan data yang akurat dan penentuan data lainnya seperti golongan, 
tarif dan sebagainya.

• Complainment, merupakan jenis aplikasi untuk menampung dan mendistribusikan 
keluhan pelanggan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
pelanggan. Keluhan pelanggan dicatat sebagai informasi kemudian diolah dan 
ditentukan jenis pengaduannya. Jenis pengaduan tersebut menentukan kemana 
pekerjaan akan didistribusikan. Sistem ini tidak membatasi wilayah pelanggan, 
pelanggan wilayah A dapat mengadukan komplain ke kantor wilayah B karena 
sistem ini menggunakan database online dan realtime.

b� Enterprise Resource Planning (ERP)
ERP merupakan modul besar yang mengelolaan sumber daya perusahaan. ERP 
merupakan modul besar dimana paling banyak jenis aplikasi di dalamnya dibandingkan 
dengan modul besar lainnya. ERP merupakan jantung dari sistem perusahaan, banyak 
bisnis proses khususnya internal perusahaan yang dikelola di dalamnya. Berikut jenis 
aplikasi ERP :
• Accounting and Finance, merupakan jenis aplikasi untuk mengelola keuangan dan 

perhitungan akuntansi atau yang selama ini dikenal di PDAM Tirtanadi adalah Sistem 

Gambar 4.4 Rekomendasi Pengembangan LI
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Keuangan dan Akuntansi (SKA). Jenis 
aplikasi ini merupakan jenis aplikasi 
yang sangat penting bagi perusahaan 
karena semua pengelolaan keuangan 
bergantung pada jenis aplikasi ini. 
Tentunya jenis aplikasi ini didesain 
dengan database terpusat sehingga 
dapat dikerjakan di berbagai cabang 
secara online dan real time. Proses 
pengelolaan keuangan dan akuntansi 
sebaiknya menggunakan standardisasi 
SAK-ETAP.

• Tax and Salary, merupakan jenis 
aplikasi untuk perhitungan pajak dan 
penghasilan pegawai. Jenis aplikasi 
ini menyelamatkan perusahaan 
dari kesulitan perhitungan dan 
pembayaran pajak tiap tahunnya baik 
PPH 21 maupun PPH 23. Penghasilan 
karyawan pun dapat dihitung dengan 
mudah dalam sistem ini karena dapat 
menyesuaikan dengan sistem payroll yang ada.

• Procurement, merupakan jenis aplikasi yang mengelolaan pengadaan barang dan 
jasa baik jasa kontruksi maupun jasa konsultansi. Pengadaan merupakan bagian 
krusial karena berkaitan dengan pembelanjaan perusahaan yang harus benar-benar 
diatur secara ketat melalui sistem yang benar.

• Inventory, jenis aplikasi ini mengelola barang khususnya material yang digunakan 
perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Keluar masuknya barang sangat penting 
untuk dikontrol karena menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Jika pergudangan 
tidak baik, maka kelangsungan bisnis perusahaan menjadi macet. Aplikasi ini 
terintegrasi dengan SKA.

• HRD, merupakan jenis aplikasi tentang pengelolaan pegawai. Jenis aplikasi ini terdiri 
dari banyak aplikasi yang mengatur proses bisnis di bagian SDM, antara lain : sanksi, 
absensi, mutasi, demosi, promosi, kenaikan pangkat/golongan, dan sebagainya. 
Sistem SDM yang baik membuat perusahaan maksimal dalam penerapan proses 
bisnis nya.

• Facilities Management, merupakan jenis aplikasi untuk mengelola fasilitas SDM yang 
ada di perusahaan. Jenis aplikasi ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 
kebutuhan SDM dan memaksimalkan kinerjanya, meminimalisir pengeluaran atau 
anggaran maupun memastikan SDMnya aman.

• Work Order, merupakan jenis aplikasi untuk melakukan pekerjaan berdasarkan 
keluhan pelanggan. Jenis aplikasi ini merupakan dasar untuk melakukan pekerjaan 
karena dari work order akan menjadi Surat Perintah Kerja (SPK). Semua jenis pekerjaan 
perusahaan dapat ditampung pada jenis aplikasi ini.

c� Geographic Information System (GIS)
GIS merupakan modul besar tentang pengelolaan aset perusahaan. Khususnya di 
PDAM Tirtanadi yang utama adalah pengelolaan aset Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) seperti pipa, pompa, dan sebagainya. Aset sangat penting untuk dikelola 
karena merupakan investasi perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah 
maupun jangka panjang. Beberapa jenis aplikasi GIS :

Accounting 
and Finance

Tax and 
Salary

Procurement

HRDInventory Facilities 
Management

ERP

Work 
Order

Gambar 4.5 Diagram ERP (Enterprise 
Resource Planning)
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• GIS, merupakan jenis aplikasi bebasis lokasi. Dengan jenis aplikasi ini, kita dapat 
mengetahui peta aset kita termasuk didalamnya peta jaringan pipa yang ditanam 
dibawah tanah. Hal ini sangat membantu pekerjaan di lapangan, utamanya pekerjaan 
galian. Dengan sistem pecepatan seperti ini maka akan menigkatkan pelayanan 
kepada pelanggan yang selanjutnya menambah pemasukkan perusahaan.

• Assets Management, merupakan jenis aplikasi pengelolaan aset perusahaan 
khususnya SPAM. Dengan jenis aplikasi ini aset akan termonitor dengan baik, kita 
dapat mengetahui dengan cepat kondisi aset dan kapan aset tersebut harus di-
maintenance atau tidak.

Gambar 4.6. Rekomendasi Data Center SKA

Gambar 4.7 Diagram Facilities Management Service
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Berikut 10 langkah implementasi manajemen asset :

d� Water Utility Integrated Network (WUIN)
WUIN merupakan modul besar tentang pengelolaan logger dan komplain pelanggan. 
Dengan jenis aplikasi ini logger-llogger dapat termonitoring secara real time. Berikut 
jenis aplikasi WUIN : 

• Critical Point, jenis aplikasi untuk memonitor titik kritis.
• Pump Station, jenis aplikasi untuk memonitor pompa.
• Inlet DMA, jenis aplikasi untuk memonitor inlet DMA.
• Reservoir, jenis aplikasi untuk 

memonitor reversoir.
• Water Complaint Monitoring, jenis 

aplikasi untuk memonitor keluhan 
pelanggan tentang air tidak mengalir.

e� Management Control System (MCS)
MCS merupakan modul besar tentang 
kontrol manajemen. Jenis aplikasi 
ini memastikan semua bisnis proses 
berjalan sesuai SOP sehingga semua 
proses bisnis di perusahaan berjalan 
sebagaimana mestinya. Hal ini akan 
memberikan dampak positif karena 
tidak ada penyimpangan dalam semua 
bisnis proses. Berikut jenis aplikasi MCS :

GIS

GIS Assets 
Management

Gambar 4.8 Diagram Geografis Information System

Gambar 4.9. 10 langkah manajemen asset

Gambar 4.10. Diagram Water Utility 
Integrated Network

WUIN

Critical 
Point

Pump 
Station

Inlet 
DMA

Reservoir
Water 

Complaint 
Monitoring
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• Public Information Center, merupakan 
jenis aplikasi yang mengelola informasi 
publik. Informasi ini perlu dikelola 
dan difilter mana yang menjadi 
konsumsi publik dan mana yang tidak. 
Pengelolaan informasi publik yang 
benar dapat menjaga imej perusahaan 
dan menyelamatkan perusahaan dari 
ancaman publik.

• IT Management System, merupakan 
jenis aplikasi yang mengelola semua 
modul dan jenis aplikasi dalam desain 
ini. Jenis aplikasi ini mengelola dan 
mengadministrasi semua sistem yang 
ada. Jika jenis aplikasi ini buruk maka 
semua desain ini akan ikut buruk pula, 
sebaliknya jika sistem ini baik maka 
baik juga keseluruhan desain sistem 
ini.

• Private Information Center, merupakan jenis aplikasi untuk mengelola informasi 
internal perusahaan. Jenis aplikasi ini mengatur hak akses dari setiap individu baik 
karyawan maupun non karyawan perusahaan. Terjaganya informasi internal ini dapat 
menjaga rahasia dan menyelamatkan perusahaan dari hal yang tidak diinginkan.

• Process Bisnis Control, merupakan jenis aplikasi untuk mencari kesesuaian dan 
ketidaksesuaian dalam perusahaan. Dengan jenis aplikasi ini perusahaan dapat 
mengetahui kelemahan dan kelebihan pada setiap periode tertentu. Hal ini dapat 
menjadi bahan evaluasi perusahaan dan arah dalam menentukan kebijakan.

Public 
Infromation 

Center

IT 
Management 

System

Private 
Information 

Center

Process Bisnis 
Control

MCS

Gambar 4.11 Diagram Management Control 
System
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5. USULAN PENGEMBANGAN

5.1 Sistem Informasi Geografis
Sistem informasi geografis berperan sebagai lapisan data (data layer) dalam keseluruhan 
Sistem Informasi Manajemen Perusahaan. Utamanya SIG akan sangat berperan dalam 
pengelolaan aset SPAM. Dalam pengembangan SIG tidak lepas dari 5 komponen utama 
SIG, seperti digambarkan dalam diagram dibawah ini :

5.1.1 Komponen Sumberdaya Manusia untuk SIG:
• Staf yang telah memiliki kemampuan teknis CAD di tiap cabang sudah baik, 

dan akan sangat membantu dalam pembangunan data spasial, usulan 
pengembangannya perlu dilakukan penyegaran (refresh) penggunaan CAD dan 
proses konversi data CAD menjadi data spasial SIG.

• Pelatihan SIG, salah satu usulan kami adalah dengan mengundang fasilitator 
untuk mendampingi proses pembangunan data spasial pelanggan dan aset 
SPAM, dimulai dengan inventarisasi seluruh data as built drawings, peta siap 
cetak, hingga integrasi seluruh data spasial SIG yang sudah tersusun ke aplikasi 
MIS lainnya yang membutuhkan data spasial tersebut.

5.1.2 Komponen Metode dan Prosedur:
• Inventarisir seluruh peta (as built drawings) yang ada saat ini baik dalam bentuk 

cetak ataupun yang sudah digital. Seluruh data ini selanjutnya perlu dikonversi 
menjadi data digital yang terstruktur, agar siap diolah.

• Membangun basisdata spasial terpusat, sebagai pusat data spasial SIG PDAM 
Tirtanadi

• Mengumpulkan data penunjang seperti foto udara, peta batas administrasi, 
peta jaringan jalan, sungai, penggunaan lahan, dan persil lahan, sebagai data 
dasar dalam membangun basisdata spasial PDAM Tirtanadi yang memuat lokasi 
pelanggan dan aset SPAM.

• Ketika membangun data CAD hendaknya tetap mempertahankan UCS (User 
Coordinate System) agar memudahkan ketika data CAD tersebut akan dikonversi 
kedalam data spasial (SIG). Sistem UCS bisa didefinisikan menggunakan sistem 
proyeksi UTM Zona 47N.

• Penyusunan kriteria manajemen aset perlu dibuat untuk rencana kedepan. 
Kriteria manajemen aset menggunakan data spasial yang sudah dibangun 
dengan struktur yang baik akan membantu komponen dalam perusahaan 
seperti perencanaan dan pemodelan jaringan, basisdata spesifikasi material yang 
digunakan, penugasan yang lebih terorganisir, pembuatan peta bagi petugas 
lapangan (dapat menggunakan peta cetak ataupun peta digital menggunakan 
perangkat smartphone), dan pengelolaan resiko. 

5.1.3 Komponen Perangkat Lunak SIG:
• Tahapan pembangunan dan pengolahan data spasial SIG memerlukan perangkat 

lunak SIG yang dapat berbasis web ataupun berbasis desktop dengan spesifikasi 
dasar sebagai berikut:

5 USULAN
PENGEMBANGAN
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• Mengenali banyak sistem basisdata (SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ArcSDE)
• Integrasi data non-spasial(tabular)
• Memiliki fitur pembuatan topologi(untuk jaringan perpipaan), mosaik, editing.
• Memiliki fitur multi-user (dapat diakses oleh banyak pengguna)
• Fungsi analisis kepelangganan, aset SPAM dapat dilakukan dengan mudah
• Mengenali banyak format data spasial yang umum digunakan dalam 

pengolahan data spasial
• Kemajuan teknologi yang ada saat ini memungkinkan untuk penggunaan dan 

pengembangan perangkat lunak pengolah data spasial berbasis web (WebGIS), 
contoh aplikasi perangkat lunak yakni Autodesk Infrastructure Map Server, 
tentunya penggunaan aplikasi berbasis web akan memudahkan cabang-cabang 
PDAM Tirtanadi dalam melakukan pemutakhiran data spasial.

• Beberapa perangkat lunak desktop yang bisa menjadi pilihan ditahap awal dalam 
membangun data spasial antara lain AutoCAD Map 3D yang memiliki tampilan, 
cara penggunaan hampir sama dengan AutoCAD. Aplikasi seperti QGIS yang 
bersifat opensource juga bisa menjadi pilihan namun diperlukan penyesuaian 
khusus terutama dalam pengelolaan aset SPAM, seperti penyesuaian simbol-
simbol, analisis kepelangganan dan kondisi aset, tata letak peta.

• Pengembangan selanjutnya mengenai keperluan analisis hidraulik, perencanaan 
ekspansi layanan PDAM dapat menggunakan perangkat lunak SIG yang spesifik 
dalam bidang utilitas penyediaan air minum dan limbah (wastewater).

5.1.4 Komponen Data Untuk Pengembangan Data Spasial:
• Data spasial PDAM harus dibangun secara konsisten. Konsistensi ini tidak hanya 

pada tahap awal pembangunan data, namun juga pada saat fase pengelolaan/
pemutakhiran (updating) data.

• Pembuatan basisdata tunggal akan memudahkan dalam penyimpanan dan 
organisir data spasial.

• Data yang sudah disusun dengan struktur yang baik, kemudian dikembangkan 
agar dapat terintegrasi dengan beragam aplikasi SIM PDAM Tirtanadi dan 
memudahkan seluruh bagian di perusahaan ketika memerlukan data spasial 
tersebut.

Gambar 5.1. Komponen dalam SIG
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• Basisdata spasial yang baik akan mendukung analisis spasial, seperti overlay 
dengan data spasial lain misalnya data kependudukan, peta kerawanan bencana, 
peta tingkat pendapatan penduduk, peta kabel listrik dan telepon.

• Proses pembangunan dan pemutakhiran data spasial SIG akan lebih mudah 
dilakukan dengan menyusun SOP yang memuat spesifikasi data yang dibutuhkan, 
seperti contoh dibawah ini agar setiap staf/pihak ketiga yang bertanggungjawab 
terhadap data spasial mengacu pada pedoman yang sama. 

Skala 1:1.000, 1:5.000, atau 1:10.000

Sumber Data Peta hardcopy skema teknis, foto udara, citra satelit, atau survei lapangan

Datum WGS 84

Sistem Proyeksi UTM Zona 47 N

Sistem 
Koordinat Sistem Koordinat Geografis (satuan derajat desimal)

Format Peta Peta cetak format PDF, JPG, TIFF

Format Data .shp ; .kml ; .dxf

Tahun 
Pembuatan

Diisi tahun pembuatan data, untuk memudahkan dalam melihat historikal 
data dan  ketika akan melakukan updating.

Tabel 5.1. Contoh Pedoman Pembuatan Data Spasial

5.1.5 Komponen Perangkat Keras SIG
• Pengadaan perangkat komputer untuk pengolahan data spasial sesuai dengan 

spesifikasi optimal dari perangkat lunak yang akan digunakan di PDAM Tirtanadi
• Pengadaan peralatan survey lapangan seperti GPS(dengan spesifikasi dapat 

menangkap sinyal GPS dan GLONASS, agar akurasi lebih baik)
• Pengadaan server yang akan digunakan sebagai database utama data spasial 

dan perangkat lunak SIG berbasis web.
• Peralatan penyiam (scanner) untuk mengubah peta cetak menjadi data digital, 

alat cetak plotter yang digunakan untuk mencetak peta-peta dalam ukuran 
besar.

• Setelah basisdata spasial dibangun dan terintegrasi dengan aplikasi SIM secara 
menyeluruh, penggunaan smartphone dapat dimulai untuk membantu staf 
lapangan dalam melakukan tugas yang diberikan seperti pencatatan meter 
pelanggan, perawatan aset, dan petugas galian.

5.2 Enterprise Resource Planning
a. Untuk mendukung ketersediaan integrasi sistem secara menyeluruh di masa 

mendatang maka perlu di mulai untuk menyusun sebuah sistem database yang 
memiliki platform sejenis dan terpusat.

b. Aplikasi Gudang perlu di-develop ulang berbasis web dan diletakan pada server PDAM 
pusat dan menjadi satu dengan aplikasi SKA yang baru (modul gudang).

c. Program Meter database-nya perlu ditarik dan tersimpan ke database server pusat
d. Laporan Informasi (LI) dikembangkan menggunakan database SQL server dan 

disimpan pada server pusat PDAM untuk kesegaraman dan memudahkan integrasi 
dengan aplikasi lainnya
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e. Untuk aplikasi SKA perlu mengintensifikasikan penggunakan aplikasi yang baru di 
semua cabang maupun pusat, sehingga data akuntansi atau keuangan menjadi balance

f. Untuk aplikasi SKA dan SDM (program berbasis C#) perlu diintegrasikan.
g. Aplikasi SKA menggunakan platform PHP.
h. Untuk keseragaman dengan aplikasi yang lain aplikasi pengaduan dan LI perlu 

menggunakan database SQL server dan tersimpan di server PDAM pusat.
i. Aplikasi SPKP perlu diintegrasikan dengan aplikasi gudang agar terdeteksi keterkaitan 

antara SPKP dengan material yang dikeluarkan

5.3 Company Information Portal
a. Pada aplikasi pasang baru database perlu disimpan pada satu server terpusat sehingga 

jika dibutuhkan data untuk kebutuhan integrasi dengan aplikasi yang lain dapat 
dilakukan dengan mudah.

b. Untuk aplikasi catat meter perlu adanya aplikasi berbasis Android (foto dan GPS)  untuk 
meningatkan akurasi pencatatan.

c. Untuk Database dan Aplikasi Billing perlu disimpan server PDAM pusat dan menyediakan 
webservice untuk mitra-mitra pembayaran PDAM.

5.4 Tahapan Pengembangan Aplikasi
a� Assessment

Pada tahapan ini sistem analis melakukan wawancara untuk mengetahui proses bisnis 
yang ada dan berlaku di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara. Dengan adanya assesment ini 
dapat dihasilkan diagram alir dari proses bisnis tersebut.

b. Pengumpulan Data
Pada tahapan ini PDAM Tirtanadi melakukan pengumpulan data yang diperlukan 
oleh sistem analis untuk kebutuhan proses pembuatan dan pengembangan aplikasi. 
Tahapan ini membutuhkan dukungan penuh dari PDAM Tirtanadi untuk 
kelancaran pengumpulan data.

c. Analisa dan Desain
Setelah dilakukan kedua proses diatas maka langkah selanjutnya adalah menganalisa 
data dan mendesain/merancang antarmuka aplikasi yang dibutuhkan oleh programmer.

d. Pembuatan
Programmer membuat/mengembangkan aplikasi sesuai dengan desain dan diagram 
alir yang dibuat oleh sistem analis.

e� Testing 
Aplikasi akan dilakukan proses percobaan (trial and error) pada divisi sesuai dengan 
aplikasi tersebut dipakai. Jika terjadi kesalahan sistem, akan dilakukan perbaikan oleh 
sistem analis dan programmer.

f. Implementasi
Pendampingan akan dilakukan setelah proses testing selesai dengan data sebenarnya.

g� Maintenance dan Monitoring
Maintenance dan Monitoring dilakukan setiap periode tertentu untuk melihat 
perkembangan aplikasi dan memastikan aplikasi tersebut berjalan dengan baik

Berikut beberapa kriteria khusus tiap aplikasi :
a. Pasang Baru

• Membutuhkan aplikasi GIS untuk kemudahan informasi (khususnya peta lokasi) 
kepada petugas

• Membutuhkan aplikasi Gudang untuk mengetahui stok material yang akan diambil
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b. Baca Meter
• Membutuhkan portal berbasis web untuk menampilkan hasil pembacaan meter air 

pelanggan
• Membutuhkan aplikasi Android untuk pembacaan meter air pelanggan
• Membutuhkan google map untuk mengetahui lokasi pembacaan meter air 

pelanggan dan area baca meter
c. Gudang

• Dibutuhkan master data material
• Dibutuhkan data stok awal material

d. Laporan Informasi
• Dibutuhkan data history pengaduan pelanggan
• Integrasi dengan SPKP

e. SKA
• Dibutuhkan data saldo awal akun
• Dibutuhkan data akun yang digunakan
• Dibutuhkan data saldo persediaan gudang
• Menonaktifkan SKA Lama (berbasis desktop)

f� Webservice Billing
• Dibutuhkan data tagihan pelanggan
• Standardisasi format pengiriman data webservice (enkripsi dan sebagainya)

g� Billing
• Dibutuhkan data pemakaian air pelanggan yang diambil dari aplikasi baca meter

h. SPKP
• Integrasi dengan aplikasi LI

i. SDM
• Dibutuhkan data master pegawai
• Penambahan modul-modul lain yang terintegrasi seperti gaji karyawan, kenaikan 

pangkat, dan sebagainya

Gambar 5.2. Alur Pengembangan Sistem Informasi Geografis
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j. Aset Manajemen (diusulkan menggunakan aplikasi paSPAM dari BPPSPAM):
• Dibutuhkan data master aset (identifikasi aset khususnya SPAM), dapat menggunakan 

as built drawings yang sudah ada
• Google map untuk melihat titik lokasi aset PDAM Tirtanadi
• Peta topografi, peta RBI sebagai peta dasar dalam membangun basisdata

5.5 Water Utility Information Network
Pengembangan WUIN yakni dengan menerima data dari logger dan menampilkannya 
dalam bentuk diagram dan peta lokasi. Menerima data dari semua jenis logger selama 
logger aktif.

5.6 Software Platform
Dalam pengembangan sebuah aplikasi berbasis web banyak platform yang bisa digunakan, 
namun kami rekomendasikan dua platform terbaik yang sesuai dengan IT Master Plan 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.  Berikut platform yang kami rekomendasikan :
a. PHP Berbasis Framework (CI, Yii, Laravel)

Sebuah pemrograman berbasis web yang sangat umum digunakan oleh kalangan 
programmer web.

b. MLP (Powered by Odoo)
Sebuah pemrogramanan menggunakan framework Odoo dengan bahasa 
pemrograman python untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan aplikasi.

Dari dua platform diatas tentunya masing-masing mempunyai kelebihan& kelemahan 
tersendiri yakni :

PHP Berbasis Framework (CI, Yii, Laravel) MLP/OPEN ERP (Powered by Odoo)

Cocok untuk penambahan aplikasi dan integrasi 
dengan aplikasi existing

Cocok untuk pembangunan aplikasi dari 
nol atau migrasi

Pembuatan aplikasi memakan waktu cukup lama Pembuatan aplikasi cukup cepat

Mudah memperoleh programmer PHP dan 
pelatihannya

Sulit memperoleh programmer python 
dan pelatihannya

Modul-modul dibangun sendiri oleh programmer
Sistem yang sudah menyediakan modul-
modul yang dapat dikembangkan sesuai 
skalabilitas perusahaan

Pengaturan hak akses, import data dari database 
lain dan keamanan modul harus dibangun dan 
dikembangkan sendiri

Beberapa proses penting seperti 
pengaturan hak akses user, import data 
dari database lain dan keamanan modul, 
sudah terintegrasi

Tabel 5.2. Perbandingan 2 platform Software Framework

5.7 Infrastruktur Jaringan
Terdapat 2 (dua) masalah utama yang terjadi pada infrastruktur jaringan antara lain:

a. Penataan  jaringan pada kantor pusat seharusnya sesuai dengan standarbaku 
Electronic Industries Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association (TIA) 
untuk menjaga kualitas koneksi dari user ke server. Pengaturan IP user, IP WAN 
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dan IP server dengan subnet yang berbeda untuk keamanan jaringan. WAN harus 
mempunyai subnet IP yang berbeda untuk alasan keamanan.

b. Penataan  jaringan pada kantor pusat seharusnya sesuai dengan standar baku Electronic 
Industries Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association (TIA) untuk menjaga 
kualitas koneksi antar perangkat.
Penggunaan kabel data menggunakan kabel UTP category 6 dengan yang mampu 
mentransfer data dengan kecepatan 1 Gbps. 
Pengaturan IP user, IP WAN dan IP server dengan subnet yang berbeda untuk 
keamanan jaringan 
WAN harus mempunyai subnet IP yang berbeda dengan IP user untuk alasan 
keamanan

c. Ketidakstabilan koneksi WAN yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor 
cabang sehingga menghambat proses centralized database. Koneksi WAN dengan 
menggunakan radio link menjadi solusi terbaik saat ini karena letak geografis kantor 
cabang yang tersebar di seluruh area. Radio link dengan menggunakan antenna dengan 
frekuensi yang berlisensi dapat menjaga kualitas koneksi karena tidak interferensi 
dengan pengguna frekuensi lainnya.

d. 

Gambar 5.3. Contoh Aplikasi WUIN
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Spesifikasi Radio(spesifikasi terlampir):
• Frekuensi: Licensed(7ghz13Ghz), tahan terhadap interferensi frekuensi, karena 

rentang frekuensi tersebut adalah frekuensi dengan ijin dari Depkominfo, 
dengan ijin khusus untuk Indosat berupa ISR (Ijin Stasiun Radio).

• Tipe koneksi: dedicated TDM/IPhybrid, radio ini akan dedicated khusus untuk 
customer, tidak di-sharing dengan customer lainnya

• Modulation: QPSK, tahan terhadap penurunan RSL (ReceiveSignalLevel) yang 
disebabkan karena gangguan cuaca, karena system radio menggunakan tipe 
modulasi yang lebih rendah.

• Grounding system: terkoneksi dengan grounding system untuk mencegah petir 
dan terinstall penangkal petir.
Spesifikasi:
• Diameter antena 0,6m
• Berat total antena+ODU+bracket sekitar25kg
• Space rooftop 1x1m2
• Space rack 2U

Koneksi dari kantor cabang ke kantor pusat, ping time tidak lebih dari 20 ms agar data 
terkirim dengan lancar tanpa ada waktu delay. Untuk mencapai kualitas ping time 
tersebut MPLS (Multiple Protocol Label Switching) dapat menjadikan suatu solusi. MPLS 
adalah jaringan yang berbasiskan Ethernet yang bersifat internal, artinya pengguna  
akan mendapatkan keuntungan dimana jaringan bersifat intranet meskipun jalur yang 
dilewatinya dipakai oleh bersama-sama oleh pengguna yang lain. Keamanan informasi 
yang ditawarkan disini sama dibandingkan dengan saluran berbasiskan teknologi 
lain seperti leased line, frame relay atau ATM. Disamping itu, MPLS juga menawarkan 
kemampuan untuk meng-optimalisasi jaringan sesuai dengan penggunaan, seperti untuk 
pemisahan aplikasi baik yang sensitif terhadap gangguan ataupun delay dalam jaringan 
maupun data yang sifatnya best effort. Dengan demikian, dalam MPLS dapat digabungkan 
aplikasi konvensional seperti client-server, intranet, e-mail dengan semua aplikasi yang 
berbasiskan multimedia, baik suara ataupun gambar yang biasanya lebih sensitif terhadap 
delay dan gangguan. 

MPLS memberikan kemudahan untuk pengguna dapat memanaged IP mereka sendiri dan 
memberikan class of services terhadap data sesuai dengan kebutuhan. Padalayanan ini, 
backbone MPLS berfungsi sebagai hub atau bridge.

Pengaturan IP WAN untuk backbone menggunakan subnet yang berbeda dengan IP 
yang digunakan oleh user pada kantor pusat maupun kantor cabang untuk keamanan 
data dan koneksi. Routing IP tersebut dapat menggunakan routerboard MikroTik karena 
kapasitas yang tidak begitu besar dan pengoperasian lebih mudah. Routerboard tersebut 
dapat berfungsi juga untuk pengaturan firewall dan bandwith dengan memanfaatkan fitur 
mikrotik.

Untuk kantor cabang yang tidak dapat menggunakan akses dengan radio link, pemanfaatan 
akses internet dapat menjadi suatu solusi untuk akses ke kantor pusat. Akses internet 
tersebut dapat digunakan untuk koneksi Virtual Private Network (VPN) dengan protocol 
PPTP.
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5.8 Infrastruktur Server
Pemanfaatan server dengan virtualisasi akan mengoptimalkan kapasitas server yang 
demikian besar sedangkan aplikasi web-based hanya membutuhkan resources server yang 
kecil. Banyak keuntungan dengan virtual server karena waktu restart server lebih cepat, 
kebutuhan listrik lebih hemat, kebutuhan ruang server tidak banyak karena dalam satu 
server fisik dapat divirtualisasi menjadi 10 unit virtual server.
Penggunaan database server yang terpisah juga akan memudahkan dalam membackup 
data dan aplikasi didalamnya sehingga apabila terjadi disaster proses bisnis tidak 
terganggu secara mutlak.

Gambar 5.4.Usulan Topologi Jaringan Kantor Pusat

Gambar 5.5. UTP Kategori Cable
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5.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pengembangan IT di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dibutuhkan 
sumber daya manusia yang dapat menjaga kelangsungan fungsi IT, dengan kualifikasi 
sebagai berikut :

a. Staf GIS
• Minimal S1 jurusan Geografi/Geodesi/Kehutanan/Teknik Sipil/IT
• Menguasai AutoCAD Map, QGIS, ArcGIS, Global Mapper, dan Geodatabase, DBMS
• Memiliki pengetahuan dasar pemrograman Javascript, HTML, PHP
• Menguasai peralatan survei lapangan seperti GPS
• Usia maksimal 30 tahun

b� Web Programmer
• Minimal D3 jurusan IT/Sistem Informasi
• Menguasai RDBMS 
• Mengerti bahasa pemrograman Javascript, HTML, PHP (Diutamakan)
• Menguasai bahas pemrograman Phyton.
• Menguasai salah satu framework (CI, YII, Laravel, ODDO)
• Menguasai pemrograman android
• Usia maksimal 28 tahun

c� Network Engineer
• Minimal D3 jurusan Teknik 

Komputer/Sistem Informasi
• Menguasai mikrotik dengan 

sertifikasi MTCNA
• Menguasai konsep subnetting 

dan routing
• Menguasai radio wireless
• Usia maksimal 28 tahun

d� System Administrator
• Minimal D3 jurusan Teknik 

Komputer/Sistem Informasi
• Menguasai virtualisasi server
• Menguasai Operating System 

Linux Server, Windows Server
• Memahami konsep back up dan 

replikasi
• Menguasasi FreeNAS
• Usia maksimal 28 tahun Gambar 5.6. Antena Radio
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Gambar 5.7. Topologi Wide Area Network

Gambar 5.8. Infrastruktur Server
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Gambar 5.9. Skema Posisi Server
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6. Kerangka Kerja Organisasi

Salah satu komponen yang penting dalam pembangunan aplikasi dan hardware dan jaringan 
komputer adalah sinergi antar divisi khususnya dalam divisi IT, pada kondisi saat ini sub 
divisi perawatan komputer berada di bawah divisi peralatan teknik sehingga koordinasi saat 
pengembangan aplikasi kurang optimal, untuk itu usulannya adalah restrukturisasi organisasi 
yakni dengan penggabungan sub divisi hardware dan jaringan komputer ke dalam divisi IT

Diharapkan dengan adanya restrukturisasi organisasi dengan penggabungan divisi hardware 
dan jaringan ke dalam divisi IT proses pengembangan aplikasi dapat bersinergi dengan optimal.

Sub divisi hardware dan jaringan mempunyai tugas sebagai berikut : 
• Melakukan monitoring terhadap kondisi jaringan komputer dan server, sehingga gangguan 

dapat diketahui lebih dini.
• Melakukan perbaikan dan perawatan komputer dan alat pendukung lainnya yang digunakan 

oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
• Menentukan spesifikasi hardware dan jaringan komputer pada setiap pengajuan perangkat 

baru

Berkoordinasi dengan 2 sub divisi IT untuk menyediakan spesifikasi perangkat komputer yang 
digunakan untuk menjalankan aplikasi

6 KERANGKA KERJA
ORGANISASI
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Gambar 6.1. Struktur Organisasi saat ini
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Gambar 6.2. Struktur Organisasi yang diajukan
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7. Prioritas Organisasi dan Roadmap

Berdasarkan hasil assessment Tim PDAM Kota Malang dan IUWASH maka kami merangkum 
beberapa harapan dari PDAM Tirtanadi utamanya dari Direktur Utama PDAM Tirtanadi yang 
mengharapkan adanya pengaduan secara online sehingga setiap pelanggan dapat melakukan 
pengaduan di semua cabang (tidak perlu melakukan pengaduan di wilayah dimana pelanggan 
tersebut berada). Hal ini tidak hanya berlaku untuk pengaduan saja namun juga untuk pendaftaran 
pasang baru yang dapat mendaftar pasang baru di wilayah manapun. Informasi pasangan 
baru perlu diberikan kepada petugas sehingga memudahkan petugas survei di lapangan baik 
informasi pelanggan maupun lokasi pelanggan dalam bentuk peta. Demi kepuasan pelanggan, 
calon pelanggan perlu di  infokan kepada pelanggan berupa email ataupun sms. Aplikasi gudang 
sangat penting untuk mendukung pemasangan baru untuk itu perlu juga integrasi dengan 
aplikasi SKA dan aset. Dengan adanya integrasi terhadap tiga aplikasi tersebut maka upah pekerja 
dapat langsung dilihat oleh keuangan dan menjadi piutang pihak ketiga. Untuk mendukung 
implementasi di atas maka perlu adanya analisa infrastruktur IT dan pelatihan karyawan PDAM.

Usulan dari Kepala Litbang PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, ada beberapa aplikasi prioritas 
meliputi Webservice Billing yang digunakan untuk menyediakan data tagihan sehingga data 
lebih aman untuk pihak ke tiga dan penerapan SKA baru secara keseluruhan. Untuk IT yang 
lebih baik, proses tahapan pembaharuan IT harus dilakukan perlahan namun terarah. Untuk 
mengimplementasikan hal terebut dibutuhkan rincian biaya tahapan demi tahapan. Pendataan 
aset SPAM dan pelanggan menggunakan autocad juga penting untuk membangun GIS.

Usulan berikutnya datang dari Kepala SIM yang menginginkan terintegrasinya billing yang 
dibangun oleh pihak ketiga dengan aplikasi lain di PDAM Tirtanadi. Penggunaan GIS juga perlu 
dimaksimalkan untuk mendukung proses bisnis di PDAM Tirtanadi. Untuk mempercepat proses 
pendataan pelanggan lama, maka sebaiknya dikerjakan oleh pihak ketiga.

Perlunya perbaikan aplikasi yang bermasalah misalnya SKA dan pembacaan meter air 
menggunakan teknologi android yang dikembangkan sendiri. Fokus utama pengembangan dan 
perbaikan yakni pada aplikasi yang bermasalah dan membutuhkan biaya besar.
Untuk memudahkan maintenance aplikasi diperlukan tools yang bisa melakukan remote ke 
pengguna aplikasi sehingga permasalahan dapat diatas lebih cepat

7PRIORITAS ORGANISASI
DAN ROADMAP
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7.1 Infrastruktur Hardware dan Jaringan

Inisiatif Rencana 
Induk 2016 2017 2018 2019 2020

Pembangunan 
Ruang Data Center  Rp187,500,000        

Pengadaan server  Rp1,482,400,000  Rp400,000,000  Rp350,000,000    Rp150,000,000 

Pengadaan 
Software 
Pendukung

 Rp625,400,000  Rp140,000,000  Rp140,000,000    Rp270,000,000 

Pembangunan 
DRC        Rp187,500,000  Rp3,208,200,000 

Pembangunan 
LAN Kantor Pusat  Rp558,060,000        

Pengadaan Work 
Station Kantor 
Pusat

 Rp627,000,000  Rp863,600,000  Rp312,800,000  Rp237,600,000  

Pembangunan 
WAN  Rp617,500,000        

Pembangunan 
LAN Kantor 
Cabang

   Rp496,150,000      

Pengadaan 
Workstation 
Kantor Cabang

   Rp592,600,000  Rp918,000,000  Rp918,000,000  Rp367,200,000 

Pengadaan 
Smartphone 
Android Catat 
Meter

 Rp616,200,000        

Grand Total  Rp4,714,060,000 Rp2,492,350,000 Rp1,720,800,000 Rp1,343,100,000  Rp3,995,400,000

Tabel 7.1 Prioritas Infrastruktur Hardware dan Jaringan
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7.2 Aplikasi

Inisiatif 
Rencana 

Induk
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Costumer Information System

Aplikasi 
Billing Data 
Pelanggan

 Aplikasi sudah tersedia 

Pasang Baru  Rp492,400,000          Rp492,400,000 

Pencatatan 
Meter  Rp554,900,000          Rp554,900,000 

Pengaduan  Rp430,800,000          Rp430,800,000 

TOTAL  Rp1,478,100,000  Rp-  Rp-  Rp-  Rp-  

Enterprise Resource Planing

SKA (Sistem 
Komputer 
Akuntansi) 

 Rp1,019,400,000  Rp720,000,000        Rp1,739,400,000 

HRD  Aplikasi sudah tersedia 

Aplikasi 
Gudang  Rp220,000,000  Rp240,800,000        Rp460,800,000 

Work Order  Rp620,900,000          Rp620,900,000 

Pengadaan 
Barang          Rp460,800,000  Rp460,800,000 

TOTAL  Rp1,860,300,000  Rp960,800,000  Rp-  Rp-  Rp460,800,000  

Water Utility Integrated Network

Critical Point        

 Rp558,400,000  Rp558,400,000 
Pump Station        

Inlet DMA        

Reservoir        

TOTAL  Rp-  Rp-  Rp-  Rp-  Rp558,400,000  

Geographic Information System

GIS  Rp758,000,000  Rp250,000,000        Rp1,008,000,000 

Asset 
Manajemen  Rp150,000,000          Rp150,000,000 

TOTAL  Rp908,000,000  Rp250,000,000  Rp-  Rp-  Rp-  

GRAND 
TOTAL  Rp4,246,400,000  Rp1,210,800,000  Rp-  Rp-  Rp1,019,200,000  Rp6,476,400,000 

Tabel 7.2 Prioritas Pengembangan Aplikasi



38        Blueprint Pengembangan IT/MIS PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

7.3 Pendukung Internal

Inisiatif Rencana Induk 2016 2017 2018 2019 2020

Persetujuan IT Masterplan dan penetapan IT 
Masterplan √

Pembuatan SOP √

Restrukturisasi departemen untuk 
mendukung Departemen MIS baru √

Penetapan IT Data Center untuk menyimpan 
berbagai Sistem Aplikasi, Database, dan 
Infrastruktur Perangkat Keras

√

Penetapan fungsi Audit Internal untuk 
Departemen MIS √

Tabel 7.3 Prioritas Pengembangan Pendukung Internal
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7.5 Roadmap Pengembangan Aplikasi Pertahun

Inisiatif Rencana Induk 2016 2017 2018 2019 2020

Customer Information System

Aplikasi Webservice Billing Aplikasi sudah tersedia

Pasang Baru          

Pencatatan Meter          

Pengaduan          

Enterprise Resource Planning

SKA (Sistem Keuangan dan Akuntansi)          

HRD Aplikasi sudah tersedia

Aplikasi Gudang          

Work Order          

Pengadaan Barang          

Water Utility Integrated Network

Critical Point          

Pump Station          

Inlet DMA          

Reservoir          

Geographic Information System

GIS          

Manajemen Aset (paSPAM)          

Tabel 7.5. Roadmap Pengembangan Aplikasi Pertahun
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8. Evaluasi Estimasi Biaya

Bagian ini menjelaskan tentang potensi biaya yang diperlukan dalam mengimplementasikan 
inisiatif yang teridentifikasi dalam IT Master Plan. Biaya-biaya ini hanya sebagai gambaran(estimasi) 
secara umum saja yang diambil dari rerata harga pasar jika memungkinkan. Tabel-tabel biaya ini 
bisa disesuaikan dengan harga yang yang paling terbaru (file asli dalam format digital terlampir 
bersama dokumen blueprint ini). Gambaran biaya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Infrastruktur 
Hardware dan Pengembangan Software.

a. Infrastruktur Hardware

NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

I RUANG DATA CENTER          

1 Panel UPS 1 ls  Rp15,000,000  Rp15,000,000  

2 Sekat Ruangan 1 ls  Rp60,000,000  Rp60,000,000  

3  Raised Floor 9 ls  Rp2,500,000.00  Rp22,500,000.00  

4 Jasa Instalasi Raised Floor 1 ls  Rp11,000,000.00  Rp11,000,000.00  

5 Grounding Listrik < 1Ω 1 ls  Rp25,000,000  Rp25,000,000.00  

6 Access Control (Finger Print & RFID Card) 1 ls  Rp10,000,000  Rp10,000,000.00  

7 AC ruang server 2,5 pk 2 unit  Rp12,000,000  Rp24,000,000.00  

8 Pemadam Kebakaran gas Halon 1 ls  Rp20,000,000  Rp20,000,000.00  

           Sub Total  Rp187,500,000 

II INFRASTRUKTUR DATA CENTER          

1 SAN Storage 6x2 TB 1 unit  Rp500,000,000  Rp500,000,000  

2

Server Aplikasi  
Memory 128 Gb 
Prosesor 2 socket 
Hard disk  2x300 Gb

4 unit  Rp350,000,000  Rp1,400,000,000  

 

Server Controller  
Memory 32 Gb 
Hdd 600Gb 
Single Prosesor

1 unit  Rp150,000,000  Rp150,000,000  

3 Switch 24g 2 SFP 2 unit  Rp50,000,000  Rp100,000,000  

4 Router Board 10 port Giga Byte 1 unit  Rp6,000,000  Rp6,000,000  

5 19” Close Rack 42U Depth 1100mm XD SERVER RACK SINGLE 
include : 2 unit  Rp25,000,000  Rp50,000,000  

6 360 PatchMax GS3 24 Port Panel 2 unit  Rp4,500,000  Rp9,000,000  

7 Wire Management with sliding cover 2 unit  Rp300,000  Rp600,000  

8 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet 48 unit  Rp150,000  Rp7,200,000  

9 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet 48 unit  Rp200,000  Rp9,600,000  

10 Firewall 1 unit  Rp150,000,000  Rp150,000,000  

           Sub Total  Rp2,382,400,000 

III SOFTWARE DATA CENTER          

1 Software Virtual enterprise processor 9 unit  Rp70,000,000  Rp630,000,000  

2 Software Backup dan Replikasi 8 unit  Rp25,000,000  Rp200,000,000  

3 Lisensi Windows Server 2012 64 bit 10 Client 5 unit  Rp20,000,000  Rp100,000,000  

4 Lisensi Client Windows Server 2012 64 bit 12 unit  Rp650,000  Rp7,800,000  

5 Antivirus 432 unit  Rp550,000  Rp237,600,000  

           Sub Total  Rp1,175,400,000 

 GRAND TOTAL  Rp3,745,300,000 

Tabel 8.1.  Biaya Infrastruktur Data Center

8EVALUASI
ESTIMASI BIAYA
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NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA  SUB TOTAL 

 I  FIBER OPTIC CABLING SYSTEM - BACKBONE          

 1  Kabel Fiber Optic LazrSPEED 150 MM Metalic Outdoor 6-Core  60  Meter  Rp88,000  Rp5,280,000  

 2  Kabel Fiber Optic LazrSPEED 150 MM Metalic Outdoor 12-Core  100  Meter  Rp115,000  Rp11,500,000  

 3  Patch Cord LazrSPEED 550 LC-SC 1,6MM jumper Riser Duplex 10FT  4  buah  Rp710,000  Rp2,840,000  

 4  FO Connector SC 0.9mm MM + Termination ( Incl. Buffer Tube and   24  buah  Rp410,000  Rp9,840,000  

   Consumable Kit ) + Testing & Comisioning          

 5  Splicing include splice tray & splice protector  6  buah  Rp440,000  Rp2,640,000  

 6  LazrSpeed SC Duplex Adapter MM  12  buah  Rp120,000  Rp1,440,000  

 7  600G2 Panel Shelf 1U Fixed  3  buah  Rp2,800,000  Rp8,400,000  

 8  600G2 -24SC-DPLX-00 600G2 12 duplex SC panel ( without coupling )  3  buah  Rp400,000  Rp1,200,000  

           Sub Total  Rp43,140,000 

 II  FIBER MODULE          

 1  Fiber Optic Module HP X121 1G SFP LC SX Transceiver  2  buah  Rp4,900,000  Rp9,800,000  

 2  Fiber Optic Module SFP LC SX Transceiver for Microtik Switch  2  buah  Rp1,100,000  Rp2,200,000  

           Sub Total  Rp12,000,000 

 III  UTP CABLING SYSTEM - BACKBONE + JUMPER ANTAR RACK          

 1  GigaSPEED UTP Cable Cat -6, 4-pair  10  roll  Rp2,500,000  Rp25,000,000  

 2  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 5 Feet   48  buah  Rp125,000  Rp6,000,000  

 3  360 PacthMax GS3 24 Port Panel  1  buah  Rp4,650,000  Rp4,650,000  

 4  FlexiMAX 24-port Panel (up to 24 M-series modular)  1  buah  Rp500,000  Rp500,000  

 5  GigaSPEED Information Outlet Cat-6  12  buah  Rp135,000  Rp1,620,000  

           Sub Total  Rp37,770,000 

 IV  UTP CABLING SYSTEM - HORIZONTAL          

 1  GigaSPEED UTP Cable Cat-6, 4-pair  35  roll  Rp2,400,000  Rp84,000,000  

 2  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet   200  buah  Rp115,000  Rp23,000,000  

 3  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet   200  buah  Rp155,000  Rp31,000,000  

 4  GigaSPEED Information Outlet Cat-6  200  buah  Rp135,000  Rp27,000,000  

 5  Square Faceplate 1-hole  200  buah  Rp35,000  Rp7,000,000  

 6  360 PacthMax GS3 24 Port Panel  17  buah  Rp4,650,000  Rp79,050,000  

 7  Wire Management with sliding cover  17  buah  Rp300,000  Rp5,100,000  

           Sub Total  Rp256,150,000 

 V  RACK SYSTEM          

 1  19” Wallmount Rack 12U Depth 490 mm Double door  17  Unit  Rp5,000,000  Rp85,000,000  

   include:          

   * 1 Unit Single Fan           

   * 1 Unit  Power Distribution Unit Standart 6 outlet          

   * 20 each Cagenut + M6 Srew          

   * 4 each Dynabolt           

             Rp85,000,000 

 VI  SERVICE           

 1  Fiber Optik Cabling System          

   * Installation penarikan kabel Fiber Optic ( 160 mt )  dalam pipa conduit 20mm &  1  ls   Rp9,000,000  Rp9,000,000  

       , galvanized steel pipe 1”Ø          

   * Testing & Commissiong dBLoss Fiber Optik Cable w/ Simply Fiber           

       & Hard Copy report (24 core)          

   * Documentation As built drawing & labeling          

 2  UTP Cabling System          

   * Installation penarikan kabel UTP Cat 6 end to end ( 286 node ), included :  1  ls  Rp115,000,000  Rp115,000,000  

       PVC conduit 20mm & accessories          

   * Terminasi UTP Cat 6 ( 238 node )          

   * Testing & Commissiong UTP 6  w/ Cable Analyzer DTX-1800 & Hard Copy report (238 
node)          

   * Documentation As built drawing & labeling          

           Sub Total  Rp124,000,000 

GRAND TOTAL  Rp558,060,000 

Tabel 8.2. Biaya Infrastruktur Jaringan Pusat
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NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA  SUB TOTAL 
VII WORKSTATION DIVISI KEUANGAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 17 unit  Rp9,000,000  Rp153,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 18 unit  Rp1,200,000  Rp21,600,000  
           Sub Total  Rp184,600,000 

VIII WORKSTATION DIVISI TRANSMISI DISTRIBUSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 8 unit  Rp1,200,000  Rp9,600,000  
           Sub Total  Rp84,600,000 

IX WORKSTATION DIVISI PPAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp64,200,000 
X WORKSTATION DIVISI OPAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp10,200,000 

XI WORKSTATION DIVISI PERENCANAAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 7 unit  Rp10,000,000  Rp70,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 23 unit  Rp1,200,000  Rp27,600,000  
           Sub Total  Rp241,600,000 

XII WORKSTATION DIVISI PKA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
         Sub Total  Rp41,800,000 

XIII WORKSTATION DIVISI PLT          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 8 unit  Rp9,000,000  Rp72,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 2 unit  Rp10,000,000  Rp20,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 10 unit  Rp1,200,000  Rp12,000,000  
           Sub Total  Rp104,000,000 

XIV WORKSTATION DIREKSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 7 unit  Rp9,000,000  Rp63,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp64,200,000 

XV WORKSTATION DIVISI PRODUKSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp62,200,000 

XVI WORKSTATION DIVISI SDM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 18 unit  Rp9,000,000  Rp162,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 2 unit  Rp10,000,000  Rp20,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 20 unit  Rp1,200,000  Rp24,000,000  
           Sub Total  Rp206,000,000 

XVII WORKSTATION DIVISI SIM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 5 unit  Rp10,000,000  Rp50,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 21 unit  Rp1,200,000  Rp25,200,000  
           Sub Total  Rp219,200,000 

XVIII WORKSTATION DIVISI UMUM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 4 unit  Rp10,000,000  Rp40,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 20 unit  Rp1,200,000  Rp24,000,000  
           Sub Total  Rp208,000,000 

XIX WORKSTATION LABORATORIUM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 4 unit  Rp9,000,000  Rp36,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp40,800,000 

XX WORKSTATION LITBANG          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 6 unit  Rp9,000,000  Rp54,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 9 unit  Rp1,200,000  Rp10,800,000  
           Sub Total  Rp94,800,000 

XXI WORKSTATION PANITIA PELELANGAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp41,800,000 

XXII WORKSTATION PERPAMSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp10,200,000 

XXIII WORKSTATION PUBLIC RELATION          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 8 unit  Rp9,000,000  Rp72,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 11 unit  Rp1,200,000  Rp13,200,000  
           Sub Total  Rp115,200,000 

XXIV WORKSTATION SATPAM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,000,000  Rp1,000,000  
           Sub Total  Rp10,000,000 

XXV WORKSTATION SPI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 2 unit  Rp10,000,000  Rp20,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 7 unit  Rp1,200,000  Rp8,400,000  
           Sub Total  Rp73,400,000 

XXVI WORKSTATION KUALITAS BARANG          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 5 unit  Rp1,200,000  Rp6,000,000  
           Sub Total  Rp51,000,000 

XXVII WORKSTATION TIM TP3L          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp41,800,000 

XXVIII WORKSTATION DIVISI PAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  

 Sub Total  Rp10,200,000 
XXIX WORKSTATION CABANG PEMASARAN AL          

1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 2 unit  Rp9,000,000  Rp18,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 2 unit  Rp1,200,000  Rp2,400,000  
           Sub Total  Rp20,400,000 

XXX WORKSTATION BENGKEL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 3 unit  Rp1,200,000  Rp3,600,000  
           Sub Total  Rp30,600,000 

XXXI WORKSTATION BADAN PENGAWAS          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp10,200,000 

GRAND TOTAL  Rp2,041,000,000 

Tabel 8.3 Biaya Infrastruktur Workstation Kantor Pusat
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Untuk kebutuhan biaya kantor cabang sebagai berikut:
NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

 I  UTP CABLING SYSTEM - HORIZONTAL          
 1  GigaSPEED UTP Cable Cat-6, 4-pair  60  roll  Rp2,400,000  Rp144,000,000  
 2  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet   290  buah  Rp115,000  Rp33,350,000  
 3  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet   290  buah  Rp155,000  Rp44,950,000  
 4  GigaSPEED Information Outlet Cat-6  290  buah  Rp135,000  Rp39,150,000  
 5  Square Faceplate 1-hole  290  buah  Rp35,000  Rp10,150,000  
 6  360 PacthMax GS3 24 Port Panel  19  buah  Rp4,650,000  Rp88,350,000  
 7  Wire Management with sliding cover  19  buah  Rp300,000  Rp5,700,000  
 8 Material Support 290 unit  Rp200,000  Rp58,000,000  
 9 Instalasi dan Terminasi 290 unit  Rp250,000  Rp72,500,000  
           Sub Total  Rp496,150,000.00 
 II  PERANGKAT WAN PUSAT CABANG          
 8 Routerboard 5 port 19    Rp2,000,000  Rp38,000,000  
 9 WAN mpls 3 Mbps 19    Rp4,500,000  Rp85,500,000  

 10 Wallmount Rack 8 U, Depth 500 mm Double door 19    Rp4,000,000  Rp76,000,000  
 11 Material Support 19 unit  Rp2,000,000  Rp38,000,000.00  
 12 Instalasi dan Terminasi 19 unit  Rp3,000,000  Rp57,000,000.00  
 13 UPS 3KVA 19 unit  Rp17,000,000  Rp323,000,000.00  
          Sub Total  Rp617,500,000 

III WORKSTATION CABANG BELAWAN KOTA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 12 unit  Rp9,000,000  Rp108,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 12 unit  Rp1,200,000  Rp14,400,000  
           Sub Total  Rp122,400,000 

IV WORKSTATION CABANG BRASTAGI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 7 unit  Rp9,000,000  Rp63,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Windows 8 64 bit 8 unit  Rp1,200,000  Rp9,600,000  
           Sub Total  Rp82,600,000 
V WORKSTATION CABANG CEMARA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 15 unit  Rp9,000,000  Rp135,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 15 unit  Rp1,200,000  Rp18,000,000  
           Sub Total  Rp153,000,000 

VI WORKSTATION CABANG DELI SERDANG          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 9 unit  Rp9,000,000  Rp81,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 9 unit  Rp1,200,000  Rp10,800,000  
           Sub Total  Rp91,800,000 

VII WORKSTATION CABANG DELI TUA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 14 unit  Rp9,000,000  Rp126,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 14 unit  Rp1,200,000  Rp16,800,000  
           Sub Total  Rp142,800,000 

VIII WORKSTATION CABANG DISKI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 19 unit  Rp9,000,000  Rp171,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 19 unit  Rp1,200,000  Rp22,800,000  
           Sub Total  Rp193,800,000 

IX WORKSTATION CABANG HM YAMIN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 15 unit  Rp9,000,000  Rp135,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 15 unit  Rp1,200,000  Rp18,000,000  
           Sub Total  Rp153,000,000 
X WORKSTATION CABANG MEDAN AMPLAS          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 14 unit  Rp9,000,000  Rp126,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 14 unit  Rp1,200,000  Rp16,800,000  
           Sub Total  Rp142,800,000 

XI WORKSTATION CABANG MEDAN DENAI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 20 unit  Rp9,000,000  Rp180,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 20 unit  Rp1,200,000  Rp24,000,000  
           Sub Total  Rp204,000,000 

XII WORKSTATION CABANG MEDAN KOTA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 22 unit  Rp9,000,000  Rp198,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 22 unit  Rp1,200,000  Rp26,400,000  
           Sub Total  Rp224,400,000 

XIII WORKSTATION CABANG MEDAN LABUHAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 14 unit  Rp9,000,000  Rp126,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 14 unit  Rp1,200,000  Rp16,800,000  
           Sub Total  Rp142,800,000 

XIV WORKSTATION CABANG PADANG BULAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 21 unit  Rp9,000,000  Rp189,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 21 unit  Rp1,200,000  Rp25,200,000  
           Sub Total  Rp214,200,000 

XV WORKSTATION CABANG SEI AGUL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 21 unit  Rp9,000,000  Rp189,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 21 unit  Rp1,200,000  Rp25,200,000  
           Sub Total  Rp214,200,000 

XVI WORKSTATION CABANG SUNGGAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 16 unit  Rp1,200,000  Rp19,200,000  
           Sub Total  Rp163,200,000 

XVII WORKSTATION CABANG TUASAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 18 unit  Rp9,000,000  Rp162,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 18 unit  Rp1,200,000  Rp21,600,000  
           Sub Total  Rp183,600,000 

XVIII WORKSTATION IPA SIBOLANGIT          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 6 unit  Rp9,000,000  Rp54,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp61,200,000 

XIX WORKSTATION IPA SUNGGAL          
  PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 8 unit  Rp9,000,000  Rp72,000,000  
  Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
  Windows 8 64 bit 8 unit  Rp1,200,000  Rp9,600,000  
           Sub Total  Rp81,600,000 

XX WORKSTATION IPA CEMARA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 7 unit  Rp9,000,000  Rp63,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 7 unit  Rp1,200,000  Rp8,400,000  
           Sub Total  Rp71,400,000 

XXI WORKSTATION IPA DELI TUA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 6 unit  Rp9,000,000  Rp54,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp61,200,000 

XXII WORKSTATION IPA HAMPARAN PERAK          
  PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 4 unit  Rp9,000,000  Rp36,000,000  
  Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
  Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp40,800,000 

XXIII WORKSTATION IPA LIMAU MANIS          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 5 unit  Rp1,200,000  Rp6,000,000  
           Sub Total  Rp51,000,000 

GRAND TOTAL  Rp3,909,450,000 

Tabel 8.4. Biaya Infrastruktur Workstation Kantor Cabang
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NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

I PEMBANGUNAN RUANG DRC          

1 Panel UPS 1 ls  Rp15,000,000  Rp15,000,000  

2 Sekat Ruangan 1 ls  Rp60,000,000  Rp60,000,000  

3  Raised Floor 9 ls  Rp2,500,000.00  Rp22,500,000.00  

4 Jasa Instalasi Raised Floor 1 ls Rp11,000,000.00  Rp11,000,000.00  

5 Grounding Listrik < 1Ω 1 ls  Rp25,000,000  Rp25,000,000.00  

6 Access Control (Fingger Print & RFID Card) 1 ls  Rp10,000,000  Rp10,000,000.00  

7 AC ruang server 2,5 pk 2 unit  Rp12,000,000  Rp24,000,000.00  

8 Pemadam Kebakaran gas Halon 1 ls  Rp20,000,000  Rp20,000,000.00  

           Sub Total  Rp187,500,000 

II INFRASTRUKTUR DATA CENTER DRC          

1 SAN Storage 6x2 TB 1 unit  Rp500,000,000  Rp500,000,000  

2

Server Aplikasi  
Memory 128 Gb 
Prosesor2 socket 
Harddisk  2x300 Gb

4 unit  Rp350,000,000  Rp1,400,000,000  

 

Server Controller  
memory 32 Gb 
Hdd 600Gb 
Single Prosesor

1 unit  Rp150,000,000  Rp150,000,000  

3 Switch 24g 2 SFP 1 unit  Rp50,000,000  Rp50,000,000  

4 Router Board 10 port Giga Byte 1 unit  Rp6,000,000  Rp6,000,000  

5 19” Close Rack 42U Depth 1100mm XD SERVER RACK SINGLE include : 1 unit  Rp25,000,000  Rp25,000,000  

6 360 PacthMax GS3 24 Port Panel 1 unit  Rp4,500,000  Rp4,500,000  

7 Wire Management with sliding cover 1 unit  Rp300,000  Rp300,000  

8 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet 24 unit  Rp150,000  Rp3,600,000  

9 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet 24 unit  Rp200,000  Rp4,800,000  

           Sub Total  Rp2,144,200,000 

III SOFTWARE DATA CENTER DRC          

1 Software Virtual enterprise prosesor 9 unit  Rp70,000,000  Rp630,000,000  

2 Software Backup dan Replikasi 8 unit  Rp25,000,000  Rp200,000,000  

3 Lisensi Windows Server 2012 64 bit 10 Client 5 unit  Rp20,000,000  Rp100,000,000  

4 Teamviewer 2 unit  Rp25,000,000  Rp50,000,000  

           Sub Total  Rp980,000,000 

IV KONEKSI SERVER PRODUKSI KE DRC          

1 Koneksi Metro-e 5Mbps 1 tahun 1 ls  Rp84,000,000  Rp84,000,000  

           Sub Total  Rp84,000,000 

 GRAND TOTAL  Rp3,395,700,000 

Tabel 8.5. Biaya Infrastruktur DRC

NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

1 Smartphone Android 195 unit  2,500,000.00  Rp487,500,000  

2 Koneksi Data GPRS 1 tahun 195 unit  660,000.00  Rp128,700,000  

           Sub Total  Rp616,200,000 

 GRAND TOTAL  Rp616,200,000 

Tabel 8.6. Biaya Infrastruktur Smartphone Android
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b. Pengembangan Software

• Aplikasi Pasang Baru

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi pasang baru

- Berbasis web 2 60  Rp1,100,000  Rp132,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp132,000,000 

II

Implementasi Pasang Baru

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Implementator 15 20  Rp900,000  Rp270,000,000 

Sub Jumlah  Rp276,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 1 3  Rp900,000  Rp2,700,000 

- Pembuatan Manual Book 1 7  Rp900,000  Rp6,300,000 

Sub Jumlah  Rp9,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp492,400,000 

Tabel 8.7. Rincian Biaya Aplikasi Pasang Baru
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• Pencatatan Meter

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi pencatatan meter

- Berbasis web 1 90  Rp1,100,000  Rp99,000,000 

- Berbasis Android 1 90  Rp1,100,000  Rp99,000,000 

Sub Jumlah  Rp198,000,000 

II

Implementasi pencatatan meter

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 17  Rp2,000,000  Rp34,000,000 

- Implementator 15 17  Rp900,000  Rp229,500,000 

Sub Jumlah  Rp263,500,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp554,900,000 

Tabel 8.8 Rincian Biaya Aplikasi Pencatat Meter
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• Laporan Informasi (Work Order)

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi laporan informasi

- Berbasis web 2 120  Rp1,100,000  Rp264,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp264,000,000 

II

Implementasi laporan informasi

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 17  Rp2,000,000  Rp34,000,000 

- Implementator 15 17  Rp900,000  Rp229,500,000 

Sub Jumlah  Rp263,500,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp620,900,000 

Tabel 8.9. Rincian Biaya Aplikasi Laporan Informasi
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• Billing

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pengembangan aplikasi billing

- Berbasis web 2 20  Rp1,100,000  Rp44,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp44,000,000 

II

Implementasi billing

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Implementator 15 3  Rp900,000  Rp40,500,000 

Sub Jumlah  Rp46,500,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp183,900,000 

Tabel 8.10. Rincian Biaya Aplikasi Billing



50        Blueprint Pengembangan IT/MIS PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

• Pengaduan

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi pengaduan

- Berbasis web 2 90  Rp1,100,000  Rp198,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp198,000,000 

II

Implementasi pengaduan

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Implementator 15 10  Rp900,000  Rp135,000,000 

Sub Jumlah  Rp155,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 7  Rp2,000,000  Rp14,000,000 

- Programmer 2 7  Rp1,100,000  Rp15,400,000 

- Instruktur 1 7  Rp1,000,000  Rp7,000,000 

Sub Jumlah  Rp36,400,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp430,800,000 

Tabel 8.11. Rincian Biaya Aplikasi Pengaduan
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• Asset Manajemen

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Implementasi Aplikasi Manajemen Aset (paSPAM)

Tahapan Persiapan

- Project Manager 0 2  Rp2,000,000  Rp- 

- System Analiyst 0 2  Rp1,500,000  Rp- 

- Programmer 0 2  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 0 30  Rp2,000,000  Rp- 

- Instruktur 5 30  Rp1,000,000  Rp150,000,000 

Sub Jumlah  Rp150,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 0 10  Rp2,000,000  Rp- 

- Implementator 0 10  Rp900,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 0 10  Rp2,000,000  Rp- 

- Programmer 0 10  Rp1,100,000  Rp- 

- Instruktur 0 10  Rp1,000,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

II

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 0 3  Rp900,000  Rp- 

- Pembuatan Manual Book 0 7  Rp900,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

           

GRAND TOTAL  Rp150,000,000 

Tabel 8.12. Rincian Biaya Implementasi Aplikasi Asset SPAM
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• Gudang

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi gudang

- Berbasis web 2 100  Rp1,100,000  Rp220,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp220,000,000 

II

Implementasi gudang

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 5  Rp2,000,000  Rp10,000,000 

- Instruktur 2 5  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp20,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Implementator 15 10  Rp900,000  Rp135,000,000 

Sub Jumlah  Rp155,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 7  Rp2,000,000  Rp14,000,000 

- Programmer 2 7  Rp1,100,000  Rp15,400,000 

- Instruktur 1 7  Rp1,000,000  Rp7,000,000 

Sub Jumlah  Rp36,400,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp460,800,000 

Tabel 8.13. Rincian Biaya Aplikasi Gudang
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• Akuntansi

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi akuntansi

- Berbasis web 2 90  Rp1,100,000  Rp198,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp198,000,000 

II

Implementasi akuntansi

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 5  Rp2,000,000  Rp10,000,000 

- Instruktur 2 5  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp20,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 240  Rp1,000,000  Rp240,000,000 

- Implementator 10 240  Rp500,000  Rp1,200,000,000 

Sub Jumlah  Rp1,440,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp1,739,400,000 

Tabel 8.14. Rincian Biaya Aplikasi Akuntansi (SKA)
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• G.I.S

No Keterangan Vol Hari
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Pengadaan aplikasi GIS

- Berbasis Desktop 1 1  Rp250,000,000  Rp250,000,000 

Sub Jumlah  Rp250,000,000 

II

Proses Pembangunan Data Spasial

Skenario 1: Data spasial dibangun sendiri oleh 20 orang staf PDAM Tirtanadi yang telah mendapat 
pelatihan GIS

Insentif Staf 20 150  Rp200,000  Rp600,000,000 
Kegiatan Lapangan 20 10  Rp400,000  Rp80,000,000 

Pengadaan GPS 20 1  Rp3,000,000  Rp60,000,000 

Sub Jumlah  Rp740,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

GRAND TOTAL  Rp1,008,000,000 

Tabel 8.15. Rincian Biaya Aplikasi Manajemen Asset

• Total Biaya

NAMA APLIKASI BIAYA

Aplikasi Billing Data Pelanggan*  

HRD*  

Pasang Baru  Rp492,400,000 

Pencatatan Meter  Rp554,900,000 

Pengaduan  Rp430,800,000 

SKA (Sistem Komputer Akuntansi)  Rp1,739,400,000 

Aplikasi Gudang  Rp460,800,000 

Work Order  Rp620,900,000 

Pengadaan Barang  Rp460,800,000 

WUIN  Rp558,400,000 

GIS  Rp1,008,000,000 

Asset Manajemen (paSPAM dari BPPSPAM)  Rp150,000,000 

TOTAL  Rp6,476,400,000 

*aplikasi sudah tersedia

Tabel 8.16. Rincian Biaya Aplikasi GIS
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9. DISKUSI MANFAAT

Berikut manfaat dari pengembangan dan implementasi aplikasi di PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara :
a. Pasang Baru

• Memberikan kemudahan informasi pada petugas lapangan terutama lokasi pasang baru
• Memudahkan manajemen pasang baru dan mempercepat proses bisnis pasang baru

b. Baca Meter
• Mempercepat proses pembacaan meter air pelanggan
• Mengurangi kesalahan yang terjadi akibat salah baca meter oleh petugas
• Dapat menjadi patokan untuk menangani keluhan pelanggan

c. Gudang
• Dapat mengetahui stok barang secara cepat sehingga dapat segera melakukan pengadaan 

material sebelum stok habis
• Mengetahui stok barang yang diperlukan untuk proses bisnis dalam SPKP, contohnya 

pengambilan pasang baru yang membutuhkan stok
d. Laporan Informasi

• Proses pengaduan dapat dilakukan di semua cabang sehingga proses penanganan lebih 
cepat

• Bisa menjadi informasi untuk evaluasi keluhan pelanggan
e. SKA

• Laporan menjadi akurat sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan oleh 
manajemen

• Dapat dilakukan peng-input-an data di semua cabang
f� Webservice Billing

• Keamanan data pelanggan dan tagihan yang diakses oleh pihak ketiga
• Memberikan kemudahan kerjasama dengan pihak ketiga

g� Billing
• Memudahkan proses pembayaran air dan non air
• Data tagihan billing otomatis terintegrasi ke SKA sehingga tidak memerlukan 2 (dua) kali 

input, dan data SKA lebih akurat
h. SPKP

• Memudahkan proses distribusi pekerjaan ke petugas
• Memudahkan petugas untuk membuat bon pengambilan material yang diambil dari data 

gudang
• Memudahkan proses perhitungan upah pihak ketiga berdasarkan data SPKP

i. SDM
• Memudahkan manajemen untuk mengelola data pegawai di PDAM Tirtanadi Sumatera 

Utara
• Memudahkan manajemen untuk mengelola gaji pegawai maupun upah pihak ketiga

j. Aset Manajemen
• Memudahkan petugas untuk melakukan proses monitoring dan maintenance asset
• Memudahkan manajemen untuk mengetahui kondisi a
• set yang baik maupun buruk, sehingga dapat dilakukan perbaikan, dan pelayanan kepada 

pelanggan tidak terganggu

9DISKUSI
MANFAAT
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Sedangkan untuk manfaat perangkat keras dan jaringan komputer yang kami rekomendasikan 
adalah sebagai berikut :

 ◆ Infrastruktur jaringan komputer tertata sesuai standar sehingga dapat dihasilkan kelancaran 
dalam menjalankan proses bisnis. Manfaat penggunaan virtualisasi server adalah sebagai 
berikut:
1. Pengurangan Biaya Investasi Hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah 

karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada 
penambahan perangkat komputer, server dan peripheral secara fisik. Kalaupun ada 
penambahan kapasitas hard disk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung 
stabilitas kerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial, masih jauh lebih 
hemat dibandingkan investasi hardware baru.

2. Kemudahan Backup & Recovery. Server-server yang dijalankan didalam sebuah mesin 
virtual dapat disimpan dalam 1 buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika 
satu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. 
Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, me-restore data hasil backup 
terakhir dan server berjalan seperti sedia kala. Hemat waktu, tenaga dan sumber daya.

3. Kemudahan Deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat 
dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Mengurangi beban 
kerja para staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem.

4. Mengurangi Panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya 
ruang server/data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan/AC 
dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik.

5. Mengurangi Biaya Space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang 
untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server/data 
center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa.

6. Kemudahan Maintenance & Pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan 
mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga 
berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani.

7. Standarisasi Hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware 
sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak 
menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana 
instalasi pada sistem/komputer fisik.

8. Kemudahan Replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah 
dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita 
bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine 
ke server lain yang lebih powerful.

 ◆ Standarisasi workstation akan mempermudah pengguna dalam menjalankan proses 
bisnis dan mempermudah proses monitoring dan maintenance perangkat keras dan alat 
pendukung perangkat keras lainnya.

Diharapkan dengan manfaat diatas dapat menunjang proses bisnis di PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara sehingga mengomptimalkan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan VISI dan MISI 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.
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10. Manajemen dan Pengurangan Resiko

Ada banyak model 
penerapan resiko dalam tata 
kelola IT (IT Governance), 
kontrol dan jaminan IT, 
salah satunya adalah 
COBIT (Control Objectives 
for Information and Related 
Technology) versi 4.1 tahun 
2007.
Untuk melakukan tatakelola 
IT menggunakan model 
manajemen resiko COBIT 
menerapkan langkah-
langkah seperti gambar 10.2 
di bawah ini.

10MANAJEMEN DAN
PENGURANGAN RESIKO

Gambar 10.1. Model Manajemen Resiko Tatakelola IT COBIT 
(Gambar XI.1)

Gambar 10.2. Alur Manajemen Resiko Tatakelola IT COBIT (Gambar XI.2)
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1. Penetapan Tujuan (Obyektif)

Hal Pertama yang harus dilakukan dalam model COBIT adalah pemahaman obyektif 
(tujuan) tatakelola IT, di model COBIT ada 7 hal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam 
menentukan tujuan tatakelola IT 

- Efektif 
- Efisien
- Kerahasiaan
- Integritas
- Kehandalan
- Ketersediaan
- Kepatuhan

2. Identifikasi Risiko

Berdasarkan Penetapan tujuan dapat di dilakukan identifikasi resiko mengenai kejadian yang 
akan terjadi.

Berikut Tabel Kejadian berdasarkan Obyektif / Tujuan :

Objektif / Tujuan Kejadian 

Efektif & Efisien

- Manajemen yang tidak baik
- Sistem (Hardware, Software, Teknologi yang digunakan)
- Kemampuan IT dan NON-IT
- Manajemen Proses (Desain dan Eksekusi)

Kerahasiaan

- Manajemen Keamanan (Kebijakan dan Prosedur)
- Sistem (Hardware, Software, Teknologi yang digunakan)
- Kesadaran Pengguna
- Hacker dan Virus

Integritas dan kehandalan
- Desain sistem (input, proses, dan output)
- Hacker dan pelanggar akses
- Prosedur pemberian otoritas yang buruk

Ketersediaan

- Desain sistem dan jaringan
- Kegagalan hardware
- Sabotase dari luar
- Virus dan Hacker
- Tidak ada BCP (Business Continuity Plan), backup, dan recovery

Kesepakatan / Kepatuhan
- Tidak sadar atau tidak mengerti terhadap aturan dan regulasi
- Tidak ada monitoring

Tabel 10.1. Identifikasi Resiko



Blueprint Pengembangan IT/MIS PDAM Tirtanadi Sumatera Utara         59

Ada beberapa sumber risiko yang dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menetukan 
risiko apa saja yang akan diidentifikasi : 
- Manusia, Proses, Teknologi
- Internal (dari dalam perusahaan) dan Eksternal (dari luar perusahaan)
- Bencana, ketidakpastian dan kesempatan

Dari ketiga sumber risiko tersebut dapat diketahui kejadian-kejadian yang dapat 
mengganggu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

3. Penilaian Resiko

Proses untuk menilai seberapa sering risiko terjadi atau seberapa besar dampak dari risiko. 
Dampak risiko terhadap bisnis (business impact) bisa berupa : dampak terhadap financial, 
menurunnya reputasi disebabkan sistem yang tidak aman, terhentinya operasi bisnis, 
kegagalan aset yang dapat dinilai (sistem dan data), dan penundaan proses pengambilan 
keputusan.

Sedangkan kecenderungan (likelihood) terjadinya risiko dapat disebabkan oleh sifat alami 
dari bisnis, struktur dan budaya organisasi, sifat alami dari sistem (tertutup atau terbuka, 
teknologi baru dan lama), dan kendali-kendali yang ada. Proses penilaian risiko bisa berupa 
risiko yang tidak dapat dipisahkan melekat pada sistem (inherent risks) dan sisa risiko 
(residual risks) risiko minimal yang terjadi walaupun segela upaya sudah dilakukan.

Level Dampak Bisnis Kemungkinan

0 Kerusakan yang hampir tidak signifikan Hampir mustahil terjadi

1 Kerusakan kecil Jarang terjadi

2 Kerusakan yang signifikan tetapi dapat ditolerir Mungkin terjadi

3 Kerusakan besar Sering terjadi

4 Kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis Sangat sering terjadi

Tabel 10.2. Penilaian Resiko

Memilih dan memilah risiko-risiko mana yang memiliki dampak yang paling besar terhadap 
proses bisnis perusahaan dan melihat seberapa sering risiko tersebut muncul (hanya 
membuat leveling risiko tanpa membuat respon atau usulan) 
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Hampir mustahil 
terjadi MEDIUM HIGH HIGH EXTREME EXTREME

Jarang terjadi LOW MEDIUM HIGH HIGH EXTREME

Mungkin terjadi LOW MEDIUM MEDIUM HIGH HIGH

Sering terjadi LOW LOW MEDIUM MEDIUM HIGH

Sangat sering 
terjadi

VERY LOW LOW LOW LOW MEDIUM

Kerusakan 
yang 
hampir 
tidak 
signifikan

Kerusakan 
kecil

Kerusakan 
yang 
signifikan 
tetapi dapat 
ditolerir

Kerusakan 
besar

Kerusakan 
yang dapat 
mengancam 
kelangsungan 
bisnis

Tabel 10.3. Matriks Dampak dan Kemungkinan Resiko

4. Respon risiko
Untuk melakukan respon terhadap risiko adalah dengan menerapkan kontrol obyektif yang 
sesuai dalam melakukan manajemen risiko. Jika sisa risiko masih melebihi risiko yang dapat 
diterima (acceptable risks), maka diperlukan respon risiko tambahan.

5. Monitoring risiko
Setiap langkah dimonitor untuk menjamin bahwa risiko dan respon berjalan sepanjang 
waktu.

6. Transfer Resiko
Salah satu metode untuk mengurangi dampak risiko adalah Transfer Risiko, yaitu suatu 
proses yang mengalihkan risiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat 
dalam pelaksanaan suatu proses.

Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam rangka transfer risiko, yaitu:
• Asuransi
• Mensubkontraktorkan
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11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil assessment di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1� Blueprint ini merupakan pedoman PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dalam 
mengembangkan IT

2. IT menunjang proses bisnis di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
3. Diperlukan dukungan penuh dari semua pihak mulai dari top manajemen hingga 

staf PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
4. Diperlukan penambahan sumber daya manusia di bidang IT untuk mengelola IT di 

PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
5. SOP IT sangat diperlukan untuk memastikan proses bisnis di PDAM Tirtanadi 

Sumatera Utara berjalan dengan seharusnya
6. Restrukturisasi organisasi diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar sub 

divisi IT
7. Risiko sangat tidak bisa dihindari tetapi risiko dapat dikurangi atau dihilangkan 

dengan pengelolaan risiko. Karena risiko sangat mengandung ketidak pastian, 
maka dalam menjalankan usaha perlu diterapkan manajemen risiko maupun 
pengelolaan risiko.

11KESIMPULAN
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ABSTRAK  

IT Blue Print  (Cetak biru IT) pada intinya berisi rencana strategis perusahaan/institusi 
dalam mengimplementasikan dan membangun teknologi informasi/ sistem informasi di 
Perusahaan/institusi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model Blueprint IT dari 
segi arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi menggunakan enterprise 
architecture Zachman Framework. lebih dikenal dengan cetak biru teknologi informasi, 
dimana cetak biru ini merupakan rancangan sistem teknologi informasi yang sifat 
menyeluruh dan terintegrasi. Metodologi digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 
kerangka Enterprise Architecture Planning.Hasil penelitian ini didapatkan rancangan 
arsitektur data, aplikasi dan teknologi beserta entitas data, entitas bisnis serta bisnis proses 
dan fungsi bisnis proses sehingga dapat menggambarkan model blueprint IT beserta 
roadmap implementasi yang menjadi acuan dan pedoman kampus IAIN Curup untuk 
menyusun dokumen Blueprint IT IAIN Curup.  

Kata Kunci : Enterprise Architecture Planning, Zachman Framework, Perancangan, 

Cetak Biru 

I. PENDAHULUAN 

Berbagai studi menunjukkan bahwa teknologi informasi telah berperan 

penting terhadap kelangsungan sebuah organisasi.. Hasil setelah dilakukan analisis 

kesenjangan kondisi tatakelola tersebut akan dijadikan dasar strategi perbaikan 

tata kelola teknologi informasi yang akan datang (Yunis dkk, 2010). Dalam 

pengembangan sistem informasi, faktor integrasi juga perlu diperhatikan untuk 

mengurangi kesenjangan dalam proses pengembangan sistem. Untuk mengurangi 

kesenjangan tersebut maka perlu adanya perbaikan business process serta 

perancangan teknologi sistem informasi seperti perancangan infrastruktur 

informasi (data), perancangan infrastruktur aplikasi dan perancangan infrastruktur 

jaringan (teknologi) sehingga perguruan tinggi berkewajiban mengembangkan dan 

menerapkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
meningkatkan kemampuan mengelola enterprise-nya (Dyna Marisa Khairina, 

2012). 

Tidak adanya perencanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem 

Informasi terintegrasi selanjutnya seperti sistem informasi SDM, sistem informasi 

Riset, sistem informasi beasiswa, sistem informasi alumni karir, sistem informasi 

paperless, sistem informasi asset, sistem informasi plagiasi, sistem informasi 

library, sistem informasi lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga dan Unit kerja 

terkait di IAIN Curup akan mengakibatkan lemahnya dalam percepatan untuk 

mendapatkan informasi data yang dibutuhkan seperti saat proses akreditasi prodi 

dan akreditasi institusi, dimana dituntut untuk memberikan informasi data yang 

akurat dan cepat serta tercatat secara digital di server. 

Oleh karena itu perancangan cetak biru/blueprint teknologi informasi 

sangat dibutuhkan Unit TIPD IAIN Curup untuk menjadi landasan dan pedoman 

dalam perencanaan, penataan, penerapan implementasi, dan pemanfaatan serta 

pengembangan teknologi informasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 

saat ini dan masa yang akan datang. Melalui cetak biru teknologi informasi, Unit 

TIPD dapat menggambarkan secara detil tentang arah dan kebutuhan 

pengembangan teknologi informasi yang dibutuhkan serta diharapkan seluruh 

aktivitas unit kerja perguruan tinggi menjadi terpadu dan berdayaguna. 

II.METODE PENELITIAN 

Diagram Alir Proses 

Dalam penelitian ini tahapan yang digunakan untuk menganalisa 

perancangan IT Blueprint menggunakan metode Enterprise Architecture Planning 

(EAP), yakni sebuah gambaran atau cetak biru untuk mengorganisasi semua 

proses bisnis enterprise, informasi yang dibutuhkan dan teknologi-teknologi 

pendukung. Dalam enterprise architecture terdiri dari defenisi keadaan sekarang, 

visi status masa depan tentang bisnis seperti halnya teknologi, dan cara lain untuk 

mengatur kompleksitas (Hewlett dan Niles, 2005). Menurut Marc dan Lankhorst 

(2005) enterprise architecture yaitu bagian dari prinsip, metode dan model yang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
digunakan pada perancangan dan realisasi struktur organisasi enterprise, bisnis 

proses, sistem informasi dan infrastruktur. 

Steven H. Spewak (1992) membagi metodologi enterprise architecture 

dalam tujuh komponen dimana komponen-komponen tersebut dikelompokan 

berdasarkan lapisan-lapisan logis. Seperti terlihat pada gambar 1, komponen 

tersebut dikelompokkan dalam empat lapisan, dimana setiap lapisan 

mempresentasikan sebuah fokus tugas yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Layer Enterprise Architecture (Spewak, 1992) 

Tahapan penelitian ini dimulai dengan menganalisa aktivitas utama 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian 

menganalisa Aktivitas pendukung yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber 

daya manusia, manajemen asset, ICT Center dan lain sebagainya. Hasil analisa 

aktivitas utama dan pendukung tersebut akan dilakukan inialisasi perencanaan, 

tinjauan sistem dan teknologi saat ini dengan memodelkan proses bisnis, 

perancangan arsitektur teknologi, arsiterktur aplikasi dan arsitektur data serta 

rencana implementasi dalam bentuk roadmap dan Blueprint IT. 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kondisi Existing TIPD 

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) IAIN Curup 

mempunyai peran dalam perencanaan, perancangan serta implementasi 

infrastruktur jaringan komputer. Mulai 2017, jaringan internet IAIN Curup 

menggunakan bandwidth sebesar 100 Mbps (1:1) dengan ISP Icon Plus Fiber 

Optic. Implementasi pada sistem informasi yang telah dikembangkan oleh TIPD 

IAIN Curup dimulai pada tahun 2009 yaitu Aplikasi Akademik dan Sisfo kampus, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
tetapi aplikasi tersebut tidak digunakan dikarenakan belum adanya upaya yang 

maksimal untuk memanfaatkannya. Kemudian tahun 2014 TIPD mencoba 

kembali untuk melakukan perencanaan dan implementasi yang terintegrasi yaitu 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Sitra, Aplikasi SPMB, Aplikasi Registrasi, 

Aplikasi Pembayaran, Aplikasi Portal Dosen/mahasiswa sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh dosen, mahasiswa, karyawan di unit AKA, Prodi, Jurusan dan 

Bendahara. Pada tahun 2016, TIPD melakukan penerapan implementasi Aplikasi 

Journal Online dan e-learning. 

Perancangan Cetak Biru 

1. Pengembangan Proses Bisnis  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisa yang dilakukan 

terhadap proses bisnis di Kampus IAIN Curup, maka diperoleh gambaran 

permasalahan, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan integrasi data antara 

data sistem informasi yang sudah berjalan dengan data sistem informasi yang 

dibutuhkan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan tersebut 

sebagaimana tergambar dalam tabel 1:  

Tabel 1  Permasalahan Bisnis Proses Kampus IAIN Curup 

No Aktifitas Proses 
Bisnis 

Permasalahan 

1. Penerimaan 
Mahasiswa Baru/ 
Admisi 

 Belum adanya Integrasi dengan Bank Mitra 
saat pembayaran pendaftaran untuk perolehan 
User dan PIN 

 Belum adanya integrasi database data-data 
sekolah dan NIS sekolah Pusat 

2. Pembayaran UKT 
Mahasiswa 

 Belum tersedianya Bank Mitra untuk 
mendukung Pembayaran H2H 

3. Pelaporan Data 
Perguruan Tinggi  

 Belum adanya sistem informasi feeder yang 
menjebatani antara Sistem Informasi 
Akademik Kampus dengan Sistem Informasi 
PDDikti Pusat saat melakukan pelaporan data 
akademik 

4. Asset  Belum adanya pengelolaan inventaris aset 
masuk dan aset keluar 

 Pengkodean aset masih manual 
5. Penyusunan 

Anggaran 
 Belum tersedianya sistem informasi tentang 

pengelolaan anggaran internal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Belum tersediannya informasi laporan 
penggunaan anggaran berbasis SAK 

6. BLU  Belum tersedia pengelolaan transaksi-transaksi 
BLU 

 Belum tersedia pencatatan pendapatan dari 
peminjaman maupun sewa asset, peminjaman 
maupun persewaan ruangan dan gedung serta 
aset teknologi 

7. Beban Kerja Dosen  Belum tersedianya pengelolaan administrasi 
Beban kerja dosen secara online  

8. Sumber daya manusia  Belum tersedianya pengelolaan data-data 
kepegawaian yang optimal. 

 Belum adanya pengelolaan fingerprint yang 
terintegrasi 

9. Persuratan  Belum adanya pengelolaan untuk melakukan 
pencatatan surat-menyurat secara digital. 

10. SKP  Belum tersedianya pengelolaan sistem 
informasi berbasis web untuk Penginputan dan 
Pelaporan SKP Pegawai 

11. Repository  Belum tersedianya repository perguruan tinggi 
untuk penyajian dan penyimpanan data digital 
hasil skripsi, tesis, penelitian dan jurnal ilmiah 

12. Plagiarism  Belum tersedianya aplikasi pengecekan 
plagiarism untuk karya dosen dan mahasiswa. 

13. Riset  Belum adanya aplikasi yang mengelola 
seluruh administrasi penelitian dan pengabdian 
masyarakat pada perguruan tinggi.  

 Belum adanya pengelolaan proses siklus 
penelitian, menyediakan halaman pribadi 
peneliti, dan support publikasi ke digital 
library.  

 Belum adanya fitur pencarian tema penelitian 
yang digunakan untuk mencegah terjadinya 
perulangan tema penelitian. 

14. m-campus  Belum tersedianya portal dosen dan 
mahasiswa berbasis mobile menggunakan 
android 

15. m-library  Belum tersedia sistem informasi berbasis 
mobile menggunakan android yang 
memungkinkan anggota perpustakaan dapat 
mengakses informasi dan layanan 
perpustakaan 

16. Beasiswa  Belum tersedia pengelolaan administrasi 
beasiswa sehingga saat ini masih 
menggunakan sistem manual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Alumni dan Karir  Belum tersedianya pengelolaan data alumni 

dan karir yang menjadi salah satu informasi 
penting bagi perguruan tinggi dan masyarakat 
secara umum 

18. Akses Informasi 
Laporan data ke 
pimpinan 

 Belum tersedianya penyediaan informasi 
untuk pelaporan yang dapat diakses oleh 
pimpinan untuk digunakan sebagai materi 
dalam pengambilan keputusan bagi para 
eksekutif megenai seluruh aktifitas yang 
terjadi dilingkungan perguruan tinggi 

19. Email server internal  Belum tersedianya pembuatan email secara 
mandiri menggunakan domain IAIN Curup  

20. Data Cloud System  Belum tersedianya resourses penyimpnan data 
online yang untuk dosen, karyawan dan 
mahasiswa  

21. Portal Mahasiswa  Belum tersedia fitur penilaian kinerja dosen 
oleh mahasiswa setiap semester. 

22. Perpustakaan  Belum teritegrasinya database akademik data 
Mahasiswa NIM, biodata mahasiswa ke sistem 
informasi perpustakaan 

2. Entitas Data dan Relasi Entitas Bisnis 

Karakteristik data telah didefenisikan sehingga proses selanjutnya adalah 

identifikasi dan klarifikasi data untuk proses bisnis diperguruan tinggi. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengacu pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2  Identifikasi Entitas Data dan Relasi Entitas Bisnis 

No Entitas Bisnis Entitas Data 
1. Penerimaan 

Mahasiswa Baru 
Pembayaran, User, Pin, Mitra Bank H2H 

2. Pembayaran Pembayaran Mahasiswa, Mitra Bank H2H 
3. Pelaporan Data 

Perguruan Tinggi 
Mahasiswa, Dosen, Hasil Studi Mahasiswa, 
Historis Mengajar Dosen, Alumni 

4. Aset Kode Asset, Nama aset, Aset masuk, Aset keluar 
5. Anggaran Kode anggaran, Nama anggaran 
6. BLU Kode Transaksi, Kode BLU, Gedung, Aset 
7. BKD NIP Dosen, Nama Dosen, Kode Sertifikasi, 

Jadwal Dosen, Jumlah SKS Dosen, Asesor 
8. SDM NIP Pegawai, Nama Pegawai, Mutasi, Riwayat, 

Pendidikan, Pangkat, Golongan, Jabatan 
9. Paperless Kode surat, Nama surat, Disposisi, Surat masuk, 

Surat keluar 
10. SKP NIP Pegawai, Nama Pegawai, Pangkat, Golongan, 

Jabatan, Kinerja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Repository Kode repo, Mahasiswa, Dosen, Karyawan, 

Skripsi, Tesis, Penelitian, Jurnal Ilmiah 
12. Plagiarism Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Karya Ilmiah, 

Skipsi, Tesis, Penelitian, Jurnal Ilmiah 
13. Riset Kode, NIP Dosen-Karyawan, Nama, Penelitian 
14. m-campus NIM, NIP, Nama  
15. m-library NIP, NIM, Nama, Kode Buku 
16. Beasiswa NIM, Nama Mahasiswa, Biodata 
17. Alumni Karir NIM, Nama Mahasiswa, Alamat, Kerja 
18. Business Dashboard 

System 
Akademik, Portal, Registrasi, Pembayaran, 
Beasiswa, SDM, BKD, SKP, Riset, Anggaran, 
BLU 

19. Email User 
20. Data Cloud  User 
21. Mahasiswa NIM, NIP, Nama Mhs, Dosen, Penilaian Dosen 
22. Perpustakaan NIM, Nama mhs, Biodata 

3. Kandidat Aplikasi dan Analisis Gap Aplikasi 

Ada 18 kandidat aplikasi sistem informasi baru yang akan dikembangkan 

dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yakni, 1) Riset, 2) SDM, 3) BKD, 4) 

SKP, 5) Feeder, 6) Repository, 7)  Beasiswa, 8) Alumni Karir, 9) Paperless, 10) 

BLU, 11) Asset, 12) Anggaran, 13) Plagiarism, 14) m-campus, 15) m-library, 16) 

Businnes Dashboard System, 17) Email server, dan 18) Data cloud. 

Perbandingan aplikasi antara arsitektur aplikasi saat ini dan aplikasi yang 

akan dikembangkan diperoleh total 28 Aplikasi. Aplikasi yang akan dilakukan 

pengembangan baru sebanyak 18 Aplikasi, serta aplikasi yang dikostumisasi 

sejumlah 4 aplikasi sedangkan aplikasi yang diintegrasikan sejumlah 12 aplikasi. 

4. Teknologi dan Analisis Gap Teknologi 

Implementasi topologi jaringan komputer yang sudah digunakan adalah 

menggunakan Topologi Star (Bintang) dimana semua koneksi tersentral di satu 

node Switch. Arsitektur teknologi saat ini yang akan digunakan untuk mendukung 

fungsi bisnis pengembangan sistem informasi di IAIN Curup sebagai berikut : 

a. Perangkat keras yang dimiliki sudah memadai untuk arstitektur teknologi 

b. Adanya Ruangan Server yang terpusat sehingga seluruh server dan Router serta 

mikrotik dan perangkat jaringan lainnya terletak dalam satu ruangan khusus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Memungkinkan adanya penambahan server dan rack server untuk implementasi 

sistem informasi jangka panjang  

d. Memungkinkan adanya penambahan jaringan digedung-gedung baru untuk 

mensupport fungsi bisnis untuk pengembangan sistem informasi baru. 

Rencana Implemetasi  

1. Urutan Implementasi Aplikasi 

Penentuan urutan implementasi arsitektur aplikasi yang akan 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan bisnis proses saat ini dan berdasarkan 

perspektif organisasi sehingga urutan arsitektur aplikasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.  Daftar Urutan Implementasi Aplikasi 

Nomor Urut Nama Kandidat Aplikasi 
1 Aplikasi Sistem Informasi Repository 
2 Aplikasi Sistem Informasi Email Server 
3 Aplikasi Sistem Informasi Data Cloud 
4 Aplikasi Sistem Informasi SDM 
5 Aplikasi Sistem Informasi Riset 
6 Aplikasi Sistem Informasi BKD 
7 Aplikasi Sistem Informasi Beasiswa 
8 Aplikasi Sistem Informasi Alumni Karir 
9 Aplikasi Sistem Informasi SKP 

10 Aplikasi Sistem Informasi Feeder 
11 Aplikasi Sistem Informasi Paperless 
12 Aplikasi Sistem Informasi m-campus 
13 Aplikasi Sistem Informasi m-library 
14 Aplikasi Sistem Informasi Businnes Dashboard System 
15 Aplikasi Sistem Informasi Plagiarism 
16 Aplikasi Sistem Informasi Anggaran 
17 Aplikasi Sistem Informasi Asset 
18 Aplikasi Sistem Informasi BLU 

2. Model Rancangan Cetak Biru TI IAIN Curup 

Proses Arsitektur Bisnis Blueprint TI IAIN Curup terdiri dari 2 domain 

proses. Pertama, Domain Utama yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat dan Kedua, yaitu Domain Pendukung. Berikut gambar model 

rancangan cetak biru. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Model rancangan cetak biru. 

3. Roadmap Implementasi 

Tahapan Road Map Implementasi Arsitektur Aplikasi disusun berdasarkan 

perspektif lembaga dan anggaran yang mempunyai skala prioritas terhadap 

implementasi teknologi di kampus IAIN Curup. Berikut Roadmap rencana 

implementasi sistem informasi. 

 

      

 

  

 

Gambar 4. Road Map Rencana Implementasi Sistem Informasi 

IV.PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan perancangan arsitektur enterprise 

menggunakan Zachman Framework dapat ditarik kesimpulan yaitu:  

1. Terdapat 22 permasalahan global bisnis proses yang belum 

dikembangkan untuk mencapai visi misi serta tujuan IAIN Curup 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Terdapat 28 arsitektur aplikasi dengan rincian 18 kandidat aplikasi 

perlu dilakukan pengembangan baru, 4 Aplikasi yang perlu 

dikustomisasi, dan 12 aplikasi yang diintegrasikan,  

3. Diperoleh gambaran konseptual arsitektur jaringan saat ini dan 

gambaran tentang arsitektur teknologi yang akan di upgrade untuk 

mendukung fungsi bisnis utama perguruan tinggi kedepan dan daftar 

urutan implementasi kandidat aplikasi yang akan dikembangkan yang 

dikelompokkan menjadi Resource Manajement System, Knowledge 

Manajement System, Community Manajement System, Executive 

Dashboard System. 
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1. Belum adanya Regulasi / Aturan
terkait kemudahan Berinvestasi
sehingga kurangnya minat
Investor.

2. Kurangnnya pengetahuan
Masyarakat terkait informasi,
Syarat-syarat, dan proses
perizinan.

3. Ketidakpatuhan dan Keengganan
Masyarakat dalam Pembuatan izin.

4. Masih adanya penerimaan tips
(Budaya Masyarakat sebagai
ucapan terimakasih)

Kondisi saat ini

Penyebab

1. Kurangnya kepercayaan dan keyaninan 
Investor dalam penanaman modal usaha

2. Kurangnya kepercayaan Masyarakat
terhadap Pemerintah dalam
penyelenggaraan Pelayanan Publik

3. Belum adanya Sistem informasi dan
pelayanan perizinan yang benar-benar
mempermudah dan memanjakan
masyarakat. (Masyarakat dapat mengakses
dan membuat izin dari rumah, dari mana 
saja tanpa harus ke Kantor DPMPTSP.

4. Masih adanya Mindset Masyarakat bahwa
pembuat izin itu mahal, lama, dan berbelit-
belit

1. Belum Optimalnya
Penerimaan
Investasi

2. Belum Optimalnya
Pelayanan Publik

STRATEGI / 
KEBIJAKAN INOVASI

“ STRATEGI 
PENINGKATAN 
INVESTASI DAN 

KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK 

DENGAN 
MENGGUNAKAN 

PROGRAM 
“SIII DUDA” 

PADA DPMPTSP KOTA 
LUBUKLINGGAU

1. Terwujudnya sinkronisasi
seluruh Data / Informasi
terkait Investasi dan Perizinan
secara online.

2. Adanya Kebijakan dan
Regulasi Pemerintah Daerah
terkait Kemudahaan
Berinvestasi

3. Terwujudnya Informasi kepada
Masyarakat bahwa membuat
Izin itu mudah, Cepat dan
Gratis.

4. Terwujudnya peningkatan
kualitas Pelayanan Publik yang
berkualitas dengan melakukan
Pelayanan Online dan
Pengantaran Izin kerumah.

Kondisi yang Di harapkan

Mekanisme Strategi / IT Plan



STRATEGI / IT PLAN

Strategi dan IT plan yang direncakan oleh DPMPTSP Kota
Lubuklinggau untuk tahun 2021:

1. Regulasi / Kebijakan / Peraturan Walikota tentang kemudahan
berinverstasi di Kota Lubuklinggau.

2. Program “SIII DUDA” (Sistem Informasi, Investasi & Izin
Daftar online, Upload syarat, Diterbitkan, & Antar).

Program bagi pelaku usaha UMKM untuk mengajukan pembuatan
surat izin usaha dan akan diantar ke alamat setelah diterbitkan.
Yang memudahkan masyarakat dalam pembuatan surat izin.
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PENGANTAR GUBERNUR 
BANK INDONESIA 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada satu dekade terakhir ini, kita sama-sama menyaksikan 
gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke sendi-sendi 
kehidupan kita. Hampir seluruh perangkat yang kita miliki 
kini terhubung dengan dunia digital. Tanpa sadar kita telah 
meninggalkan jejak-jejak digital dari aktivitas yang kita 
lakukan sehari-hari dan mungkin tanpa sadar pula bahwa 
jejak-jejak tersebut telah mengubah lanskap ekonomi dan 
keuangan secara menyeluruh.

Arus digitalisasi di dunia ekonomi dan keuangan mengubah 
perilaku agen ekonomi. Kini masyarakat semakin menuntut

layanan keuangan yang serba cepat, murah, dan aman. Pola interaksi 
antar pelaku ekonomi, baik sebagai konsumen maupun faktor produksi, 
juga keluar dari pakemnya. Dunia menuju new normal yang tidak lagi 
sama dengan yang kita kenal selama ini. Digitalisasi menjadi genre 
baru yang perlu kita pahami dan raih manfaatnya, tanpa kehilangan 
kewaspadaan sejengkalpun. 

Inovasi teknologi adalah solusi agnostic yang membuat layanan 
keuangan dalam genggaman tidak lagi berhenti sebagai jargon semata. 
Kini siapapun, laki laki-perempuan, tua-muda, kaya-miskin, dengan atau 
tanpa rekening bank, memiliki akses yang sama ke dunia keuangan, 
cukup dengan aplikasi dalam smartphone yang terhubung secara online. 
Digitalisasi membuka lebar pintu peluang inklusi ekonomi dan keuangan 
bagi seluruh masyarakat, termasuk segmen masyarakat unbanked dan 
UMKM. Hal ini merupakan berita gembira bagi Indonesia yang 51% 
penduduk dewasanya belum tersentuh layanan perbankan.

Namun pada saat yang sama, digitalisasi juga mengubah lanskap 
risiko secara total. Cyberattack, big tech, cryptoasset dan masih 
banyak lagi istilah lain yang dulu mungkin masih asing di telinga kita, 
kini muncul sebagai momok baru bagi stabilitas ekonomi, moneter, 
dan sistem keuangan. Risiko yang hadir dalam dimensi baru tersebut 
jelas menuntut inovasi kebijakan dari otoritas. Tuntutan terbesar adalah 
bagaimana menakar kebijakan secara tepat sehingga digitalisasi mampu 
memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi inklusi ekonomi dan 
keuangan, namun tetap sanggup memitigasi berbagai risiko. 

Buku Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional 
di Era Digital merupakan penuangan Blueprint Sistem Pembayaran 
Indonesia 2025 sebagai buah pemikiran kami atas solusi bagi tantangan 
kebijakan baru di era digital. Blueprint tersebut terdiri dari 5 Visi Sistem 
Pembayaran Indonesia 2025 yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 5 
inisiatif utama dan diwujud-nyatakan ke dalam 23 key deliverables yang 
akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 
sampai dengan 2025.

Dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, kami yakin 
bahwa inovasi digital akan sanggup membuka akses 91,3 juta populasi 
unbanked dan 62,9 juta UMKM pada ekonomi dan keuangan formal 
secara sustainable. Dengan demikian, semua upaya yang kita lakukan 
diarahkan untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan merata.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

PERRY WARJIYO
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PENGANTAR DEPUTI 
GUBERNUR 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamin, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa atas diterbitkannya Blueprint Sistem Pembayaran 
Indonesia (BSPI) 2025. Publikasi ini merupakan landasan pijak 
Bank Indonesia maupun industri sistem pembayaran nasional 
untuk menapak ke era digital yang sangat berbeda dengan era-era 
sebelumnya. Era digital merupakan keniscayaan dan mewarnai 
lanskap sistem pembayaran belakangan ini. Siklus teknologi yang 
semakin pendek menjadi tantangan tersendiri bagi regulator untuk 
bisa mengikuti perkembangan di tengah variasi, inovasi, dan 
kompleksitas sistem pembayaran. 

Menyikapi kondisi tersebut, regulator perlu proaktif mendorong 
perkembangan inovasi dan teknologi karena dipandang mampu meningkatkan 
produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas. Namun demikian, di sisi lain regulator 
juga perlu waspada akan tantangan dan risiko yang mengiringi kehadiran 
inovasi dan perkembangan teknologi tersebut. Untuk itu, pendekatan yang 
berimbang (striking the right balance) antara mendorong inovasi dan memitigasi 
risiko perlu dilakukan dengan seksama dan dalam takaran yang tepat. 

Pendekatan berimbang tersebut diartikulasikan Bank Indonesia, selaku 
regulator sistem pembayaran Indonesia, dalam wujud Visi Sistem Pembayaran 
Indonesia. Melalui visi tersebut, Bank Indonesia senantiasa mengawal transisi 
menuju era digital melalui lima inisiatif. Pertama, mendorong integrasi ekonomi 
dan keuangan digital melalui transformasi digital perbankan dan interlink antara 
bank dengan fintech menggunakan standar open API. Kedua, memimpin 
orkestra pengembangan sistem pembayaran ritel nasional sehingga mampu 
menjadi infrastruktur penting di era digital, antara lain pengembangan fast 
payment dan perluasan Gerbang Pembayaran Nasional. Ketiga, melakukan 
modernisasi infrastuktur wholesale payment sesuai dengan international best 
practice. Keempat, mendorong pengembangan infrastruktur data publik 
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi digital secara nasional. 
Kelima, memperkuat kerangka pengaturan yang lebih terstruktur, proporsional, 
forward looking, dan agile dengan perkembangan digitalisasi serta mereformasi 
perizinan dan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi proses, disiplin pasar, 
integritas, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

BSPI 2025 juga dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mengimplementasikan 
inisiatif Bank Indonesia bersama pemerintah, baik pusat dan daerah. Inisiatif-
inisiatif tersebut meliputi program penyaluran bantuan sosial secara non 
tunai, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan elektronifikasi sektor 
transportasi.

Memperhatikan dinamika perkembangan di era ekonomi digital, publikasi 
ini merupakan suatu living document yang akan terus diperbarui 
sesuai kebutuhan. Semoga kehadirannya dapat memberikan arah bagi 
pengembangan industri sistem pembayaran nasional ke depan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi 
sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun publikasi BSPI 2025. Dengan 
dukungan semua pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait maupun industri 
sistem pembayaran nasional, semoga seluruh apa yang kita cita-citakan 
dan upayakan dapat memberikan manfaat bagi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

SUGENG 



Halaman ini sengaja dikosongkan



E
ko

si
st

em
 E

ko
no

m
i d

an
 

K
eu

an
ga

n 
D

ig
ita

l 2
02

5

FI
N

TE
C

H

U
M

K
M

PA
S

A
R

P
E

M
D

A
PA

R
IW

IS
AT

A

B
A

N
K

TR
A

N
S

P
O

R
TA

S
I

M
A

S
YA

R
A

K
AT

P
E

TA
N

I
N

E
LA

YA
N

K
E

M
E

N
TE

R
IA

N

O
TO

R
IT

A
S

S
ek

to
r 

Fi
na

ns
ia

l

S
ek

to
r 

R
iil

M
em

ba
w

a 
91

,3
 ju

ta
 p

en
du

du
k 

un
ba

nk
ed

 d
an

 6
2,

9 
ju

ta
 U

M
KM

ke
 d

al
am

 e
ko

no
m

i d
an

 k
eu

an
ga

n 
fo

rm
al

se
ca

ra
 su

st
ai

na
bl

e 
m

el
al

ui
 p

em
an

fa
at

an
 d

ig
ita

lis
as

i

O
P

EN
A

P
I

B
I-

FA
S

T
IP

T
D

AT
A

H
U

B
Q

R
IS

PA
YM

EN
T

ID
S

A
N

D
B

O
X

B
I-

R
TG

S
E

LE
K

TR
O

N
IF

IK
A

S
I

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp



Halaman ini sengaja dikosongkan



1Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

Ringkasan Eksekutif

Revolusi digital dalam 
satu dekade terakhir 
mengubah secara
drastis perilaku tran-
saksi agen ekonomi. 
Pola konsumsi berge-
ser ke belanja dalam 
platform digital dan me-
nuntut metode pembayaran yang serba mobile, 
cepat, dan pada saat yang sama tetap aman. 
Hubungan industrial antar pelaku beralih ke 
pola yang semakin modular dan melahirkan 
model bisnis baru. Platform digital berdimensi 
global semakin memudarkan sekat-sekat 
yurisdiksi (borderless) dan mengurangi 
kedaulatan ekonomi nasional. 

Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi 
perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi 
konvensional termasuk di sektor keuangan. 
Tuntutan terhadap layanan keuangan yang 
cepat, efisien, dan aman semakin menguat 
seiring dengan pengalaman baru konsumen 
yang dimanjakan oleh layanan baru yang serba 
seamless. Pola baru kolaborasi antar pelaku 
ekonomi melalui sharing economy mereduksi 
peran institusi keuangan sebagai middle man. 
Model bisnis baru melampaui ruang lingkup 
definisi kegiatan usaha yang telah dikodifikasi 
oleh aturan yang ada. Di dunia keuangan, 
pelaku non-bank yang belum banyak terkena 
pengaturan (less-regulated) mulai merambah 
layanan keuangan yang selama ini didominasi 
bank.  Peran non-bank menguat, mulai  dari 
perusahaan rintisan (start-up) sampai dengan    

       perusahaan teknologi berskala  
                       besar dan sekaligus global              
                       (big tech) seiring dengan melong    
        garnya entry barrier.

                      Pada era digital, data menjadi    
     aset yang paling bernilai (data  
                   is the new oil) sekaligus kunci 
daya saing. Hampir seluruh perangkat fisik 
terhubung secara digital. Fenomena Internet 
of Things (IoT) telah merajut berbagai aktivitas 
digital dan menghasilkan jejak data (digital 
footprint) yang semakin granular hingga 
level individu. Data granular yang diperoleh 
lebih lanjut memberikan umpan balik kepada 
penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas 
layanan (consumer centric) dan menjaga 
loyalitas konsumen (consumer loyalty) sekaligus 
menjadi kunci daya saing. Sejumlah pelaku 
bermodal kuat kemudian mengintegrasikan 
platform digital lintas layanan dalam suatu 
rantai nilai (value chain), untuk membentuk 
ekosistem yang eksklusif melalui penguasaan 
data granular. Dengan kekuatan tersebut, 
sejumlah pelaku berkembang menjadi big tech 
dan bergerak ke arah penguasaan pasar yang 
terus membesar secara cepat. Dalam proses 
integrasi ekosistem tersebut, penguasaan 
sistem pembayaran berperan sentral1.

Arus digitalisasi masuk secara deras ke 
Indonesia, dan akan semakin menguat 
di masa depan. Populasi yang terbilang 
besar dan didominasi oleh generasi Y dan 
Z menjadi pasar yang prospektif. Pada saat 
yang sama angka penduduk unbanked masih 

1BIS (2019) menyatakan: “Payments were the first financial service Big techs offered, mainly to help overcome the lack of trust 
between buyers and sellers on e-commerce platforms”
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tinggi sehingga membuka peluang pasar 
lebih besar lagi. Kuatnya dampak digitalisasi 
menjadi fenomena yang jamak di negara 
emerging karena akses teknologi yang semakin 
terjangkau memungkinkan peningkatan 
partisipasi segmen masyarakat yang selama ini 
tidak terjangkau layanan keuangan tradisional. 
Sebaliknya, dampak digitalisasi di negara maju 
yang lebih terbatas dilatarbelakangi struktur 
demografi yang didominasi aging population 
serta kemapanan institusi keuangan dengan 
angka unbanked people yang sangat rendah.

Jika dirancang dengan benar, digitalisasi akan 
meningkatkan output perekonomian (creative 
destruction). Inovasi digital mengubah 
interaksi sosial ke arah demokratisasi 
ekonomi, meningkatkan efisiensi karena 
tambahan kemampuan agen ekonomi dalam 
mengakses dan memanfaatkan informasi, serta 
memungkinkan lahirnya model bisnis, industri 
dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. 
Interkonektivitas agen ekonomi memotong 
rantai distribusi barang dan jasa, mendorong 
sebaran informasi secara lebih merata, dan 
secara keseluruhan mengefisienkan aktivitas 
ekonomi. Aplikasi cloud computing dan big 
data analysis serta karakteristik non rivalitas 
pada data, memungkinkan pemanfaatan data 
oleh banyak pihak sampai ke level granular 
dan menambah variasi produk dan layanan 
yang pada gilirannya memperluas pilihan 
bagi konsumen dan sekaligus memperluas 
pasar. Semua manfaat ini menjadi kunci bagi 
terbukanya peluang inklusi ekonomi-keuangan 
Indonesia, dimana 51% penduduk dewasanya 
masih unbanked dengan tingkat partisipasi 
ekonomi yang rendah. Pemahaman tentang 
revolusi industri 4.0 yang sangat berbeda dari 
revolusi industri sebelumnya ini akan menjadi 
kunci bagi keberhasilan rancangan ekonomi 
digital untuk Indonesia. 

Digitalisasi ekonomi dan keuangan juga 
membawa implikasi risiko yang perlu 
diwaspadai. Risiko tersebut antara lain berupa 
meningkatnya aktivitas shadow banking, 
derasnya impor khususnya barang konsumsi, 
risiko siber, jenis fraud baru, persaingan 
usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan 

data konsumen. Dampak disrupsi teknologi 
pada pasar tenaga kerja juga akan sangat 
menyakitkan jika tidak diantisipasi dengan baik. 
Di samping itu, kuatnya karakter borderless 
pada model bisnis digital juga memunculkan 
permasalahan kedaulatan ekonomi dan 
semakin sulitnya menjaga kepentingan 
nasional yang menjamin keberlangsungan 
perekonomian dalam jangka panjang. Eskalasi 
terhadap risiko tersebut pada gilirannya 
berpotensi mengganggu stabilitas moneter, 
SSK, dan kelancaran sistem pembayaran yang 
menjadi mandat utama Bank Indonesia. 

Besarnya potensi market failure dalam sistem 
pembayaran yang semakin terintegrasi 
menegaskan kedudukan bank sentral. 
Industri sistem pembayaran cenderung rentan 
terhadap risiko konsentrasi pasar sebagai 
akibat dari kombinasi antara skala ekonomi 
dan network effect. Sementara itu, penyelesaian 
pembayaran belum semua dilakukan melalui 
central bank money yang memiliki unsur finality 
yang kuat. Kondisi tersebut menegaskan 
pentingnya kedudukan bank sentral sebagai 
otoritas sistem pembayaran di era digital, baik 
dalam konteks regulator, pengawas, maupun 
operator yang secara aktif menyelenggarakan 
sistem pembayaran. Inovasi teknologi dan 
pergeseran perilaku transaksi masyarakat 
menuntut bank sentral untuk mereformasi 
pendekatan kebijakannya. Bank sentral juga 
dituntut untuk mampu menjaga kualitas 
layanan publiknya setiap saat, sesuai dengan 
pergeseran tuntutan masyarakat di era digital.

Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi 
dan keuangan di era digital, khususnya Bank 
Indonesia, adalah mencari titik keseimbangan 
antara upaya mengoptimalkan peluang 
yang diusung oleh inovasi digital dengan 
upaya memitigasi risiko. Otoritas perlu 
mengidentifikasi solusi integratif untuk 
membawa masuk (inklusi) 91,3 juta penduduk 
dewasa unbanked dan 62,9 juta Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam 
ekonomi dan keuangan formal dengan 
memanfaatkan peluang yang dibawa oleh 
arus digitalisasi. Program inklusi keuangan 
perlu diperluas dari sebatas kepemilikan 
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atas alat pembayaran ataupun rekening 
bank menjadi akses pasar keuangan dan 
pasar barang secara utuh serta sustainable. 
Bank Indonesia akan menawarkan konsep 
baru inklusi ekonomi-keuangan yang lebih 
luas tersebut. Peluang inklusivitas ini dibuka 
lebar oleh solusi digital yang serba agile serta 
pemanfaatan data dan informasi granular 
sebagai jejak utama era Industri 4.0. Program 
transformasi digital oleh Bank Indonesia akan 
sejak awal diarahkan secara inklusif dengan 
mengikutsertakan pelaku ekonomi kecil dalam 
arus besar digitalisasi. Transaksi digital mereka 
akan menghasilkan data yang selanjutnya 
akan melahirkan solusi bisnis baru yang akan 
membawa tingkat partisipasi ekonomi yang 
lebih tinggi.

Digitalisasi perlu bergerak selaras dengan 
upaya menjaga stabilitas moneter dan 
stabilitas sistem keuangan serta kelancaran 
sistem pembayaran. Di satu sisi, perbankan 
perlu didorong untuk bertransformasi digital 
secara end to end agar mampu menjaga daya 
saingnya di era digital. Di sisi lain, interlink 
antara bank dengan fintech perlu dibangun 
dalam sebuah standar dan mekanisme 
kontraktual yang jelas. Kerangka regulasi, 
entry-policy, pelaporan dan pengawasan 

perlu diselaraskan dengan tuntutan era 
digital, termasuk aspek pengendalian 
risikonya. Potensi monopoli yang dapat 
lahir dari penguasan data granular oleh 
sedikit pihak perlu dicegah. Untuk itu, 
kehadiran infrastruktur publik yang menjamin 
keterbukaan data (data openness), transparansi, 
dan disiplin pasar, mutlak diperlukan. Langkah 
tersebut diimbangi dengan ketersediaan 
perlindungan data yang memadai dan 
komitmen terhadap kepentingan nasional.  

Bank Indonesia merumuskan Blueprint 
Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 
2025) yang berorientasi penuh pada upaya 
membangun ekosistem yang sehat sebagai 
pemandu perkembangan ekonomi dan 
keuangan digital di Indonesia. Lima visi Sistem 
Pembayaran Indonesia 2025 dirumuskan 
sekaligus menjadi target akhir (end-state) dari 
arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia.

Visi BSPI 2025 akan diwujudkan melalui lima 
inisiatif, baik yang akan diimplementasikan 
secara langsung oleh Bank Indonesia 
sesuai tugas dan kewenangannya, maupun 
diimplementasikan melalui kolaborasi 
dan koordinasi yang produktif dengan 
Kementerian/Lembaga terkait beserta industri. 

*) Aspek SPI meliputi instrumen, mekanisme, lembaga, infrastruktur, dan cross border, termasuk sinergi dan koordinasi
   kelembagaan

VISI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (SPI) 2025

SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin 
fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan 
stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan

SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-
keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data 
dalam bisnis keuangan 

SPI 2025 menjamin interlink antara �ntech dengan perbankan untuk menghindari risiko
shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, 
maupun kepemilikan perusahaan

SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas
dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC& AML-CFT, 
kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan regtech dan suptech
dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan

SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara 
melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama 
penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

1

2
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Kelima inisiatif tersebut dijabarkan lebih lanjut 
ke dalam program-program strategis Bank 
Indonesia yang akan diimplementasikan secara 
bertahap dalam rentang waktu tahun 2019 s/d 
2025. Lima inisiatif tersebut adalah:

1. Inisiatif 1 : Open Banking. Inisiatif ini 
akan dicapai melalui standardisasi open API. 
Ruang lingkup standardisasi akan mencakup 
standar data, standar teknis API, standar 
keamanan, dan standar governance termasuk 
standar kontraktual yang sekaligus menjadi 
key deliverables dari inisiatif ini. Langkah 
ini memungkinkan keterbukaan informasi 
keuangan dan interlink antara bank dan fintech.

2. Inisiatif 2 : Pembayaran Ritel. Inisiatif 
ini akan dicapai melalui pengembangan 
infrastruktur yang mendukung ketersediaan 
layanan pembayaran secara real time, seamless, 
tersedia 24 jam dan 7 hari (24/7) dengan 
tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi 
secara end to end. Inisiatif ini diharapkan 
mampu memberikan layanan pembayaran 
yang lebih mudah dan murah untuk semua 
orang. Key deliverables pada inisiatif ini meliputi 
pengembangan BI-FAST, interface pembayaran 
yang terintegrasi, GPN dan QRIS.

3. Inisiatif 3 : Infrastruktur Pasar Keuangan. 
Inisiatif ini akan dicapai melalui modernisasi 
infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi 
infrastruktur pasar keuangan. Melalui inisiatif 
ini, infrastruktur pasar keuangan Indonesia 
diharapkan mampu beroperasi sesuai standar 
best practices dan mendukung implementasi 
kebijakan secara optimal. Key deliverables dalam 
inisiatif ini mencakup modernisasi BI-RTGS, 
BI-SSSS termasuk fungsi CSD, dan BI-ETP, serta 
penguatan kerangka regulasi terkait CCP dan 
TR termasuk pengembangannya.

 4. Inisiatif 4 : Data. Inisiatif ini akan dicapai 
melalui pengembangan infrastruktur publik 
untuk pengelolaan data. Melalui inisiatif ini, 
keterbukaan data (data openness), transparansi, 
dan disiplin pasar, diharapkan tercapai. Key 

deliverables dalam inisiatif ini mencakup 
pengembangan data hub, integrasi pelaporan 
dan pengembangan Payment ID.  

5. Inisiatif 5 : Pengaturan, Perizinan, dan 
Pengawasan. Inisiatif ini akan dicapai 
melalui penguatan kerangka pengaturan, 
perizinan, dan pengawasan. Melalui langkah 
ini, digitalisasi dapat diimbangi oleh regulasi, 
entry-policy, dan pengawasan yang sesuai 
dengan tuntutan era digital, mendorong 
inovasi, dan memitigasi risiko secara memadai. 
Key deliverables inisiatif ini mencakup kerangka 
pengaturan termasuk kerangka proteksi data 
pribadi dan keamanan siber, integrasi perizinan 
dan pengawasan termasuk pemanfaatan 
regtech dan suptech. 

Visi baru Sistem Pembayaran Indonesia 
(SPI) 2025 akan merajut proses transformasi 
ekonomi Indonesia masa depan ke arah 
digital. Sistem pembayaran yang lancar 
serta sistem moneter dan stabilitas sistem 
keuangan yang berfungsi dengan baik 
dengan sendirinya akan menjadi basis bagi 
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan 
stabilitas sistem keuangan. Blueprint SPI 2025 
akan menjadi kontribusi nyata Bank Indonesia 
dalam membentuk ekosistem digital yang 
sehat sekaligus mampu menjamin pelaksanaan 
tugas dan kewenangan Bank Indonesia 
sebagai lembaga bank sentral di NKRI. Lebih 
dari itu, SPI 2025 akan merajut upaya besar 
reformasi struktural ekonomi Indonesia ke arah 
transformasi digital yang mengintegrasikan 
peran serta seluruh pelaku ekonomi, besar dan 
kecil, di pusat dan di daerah, akan terintegrasi 
dalam sebuah ekosistem digital yang inklusif. 
Pemanfaatan data digital akan menjadi kunci 
transformasi ekonomi Indonesia, dan untuk 
menjadikannya inklusif akan dibawa ke ranah 
publik untuk digunakan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan banyak orang. 

Secara keseluruhan, BSPI 2025 akan 
membawa masa depan Indonesia yang lebih 
baik dan merata.



5Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital
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BAB 1

Lingkungan Strategis
“Innovation is the market introduction of a technical or organisational novelty, not just its invention.”

(Joseph Schumpeter, 1942)

Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola 
transaksi masyarakat baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi 
fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Tren tersebut 
menciptakan peluang sekaligus risiko yang memberikan tantangan baru bagi 
otoritas. Tantangan kebijakan bagi otoritas adalah mencari titik keseimbangan 
yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi 
digital dengan upaya untuk mitigasi risiko.

 Teknologi digital 
telah hadir di setiap 
sudut kehidupan. 
Hampir seluruh 
aktivitas individu ter-
papar oleh inovasi 
digital dengan laju 
aneksasi yang cepat di beberapa tahun 
terakhir. Fenomena tersebut muncul sebagai 
efek multiplier dari kapasitas komputasi yang 
melesat dan proses inklusi inovasi teknologi 
digital yang sangat cepat, seperti Internet of 
Things (IoT), Big Data Analytics, Kecerdasan 
Buatan (Artificial Intelligence-AI), dan Machine 
Learning, serta Robotika. 

Tren digitalisasi 
memengaruhi 
sendi-sendi 

perekonomian,  
mengubah 

pola transaksi 
masyarakat, baik 

individu maupun korporasi, dan mendisrupsi 
fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di 
sektor keuangan. Gelombang digitalisasi yang 
diiringi oleh kebangkitan era sharing economy 
dan platform economy dengan pola bisnis yang 
semakin modular mengatasi problem lintas-
batas jurisdiksional (borderless) dan mereduksi 
peran middle man (Gambar 1).

Gambar 1. Revolusi Digital
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Pola bisnis modular menempatkan data 
sebagai aset sekaligus menjadi kunci daya 
saing baru di era digital. Penggunaan Internet 
of Things (IoT) yang menghubungkan berbagai 
aktivitas digital telah menghasilkan ledakan 
informasi yang semakin granular hingga level 
individu. Data granular tersebut kemudian 
dapat memberikan makna bagi penyedia 
layanan untuk meningkatkan kualitas 
layanannya (consumer centric) dan menjaga 
loyalitas konsumennya (consumer loyalty). 

Indonesia adalah perekonomian yang 
berpotensi besar untuk menyerap arus 
digitalisasi. Dengan populasi penduduk 
terbesar keempat di dunia dan struktur 
demografis yang didominasi oleh generasi Y 
dan Z, Indonesia memiliki segmen konsumen 
paling prospektif untuk menyerap gelombang 
digitalisasi. Lebih dari 60% dari populasi 
penduduk Indonesia yang mencapai 265 juta 
penduduk pada tahun 2018, berusia antara 15 
sampai dengan 64 tahun (Gambar 2). 

Semakin mudah dan murahnya akses 
terhadap infrastruktur digital dan kuatnya 

... Dengan populasi penduduk 
terbesar keempat di dunia 
dan struktur demografis yang 
didominasi oleh generasi Y dan 
Z, Indonesia memiliki segmen 
konsumen paling prospektif untuk 
menyerap gelombang digitalisasi.

“

tendensi literasi digital masyarakat Indonesia 
mengeskalasi arus digitalisasi di Indonesia. 
Kemudahan akses tersebut tercermin pada 
harga smartphone yang semakin terjangkau 
dan ketersediaan internet berkecepatan tinggi 
yang semakin meluas dan merata. Animo 
masyarakat terus meningkat seiring dengan 
menguatnya literasi digital yang distimulasi 
peran digital natives yang datang dari generasi 
Y dan Z. Di area sistem pembayaran, besarnya 
animo tersebut tercermin pada semakin 
populernya metode pembayaran transfer kredit 
dan debet online yang umumnya dilakukan 
dengan perangkat mobile (Grafik 1). Tren 
tersebut diperkirakan terus menguat kedepan 
di negara-negara Asia-Pasifik, termasuk 
Indonesia. 

Meski animo masyarakat cukup besar, digital 
divide di Indonesia secara umum masih cukup 
lebar, demikian pula level inklusi keuangan 
yang masih tertinggal. Penetrasi pengguna 
internet di Indonesia baru mencapai 56% dari 
total populasi, atau lebih rendah dibandingkan 
rata-rata global maupun dibandingkan 
negara-negara mitra di kawasan ASEAN (Tabel 
1). Disamping itu, segmen masyarakat yang 
belum tersentuh perbankan (unbanked people) 
juga masih besar. Praktis, baru 49% dari total 
populasi penduduk dewasa (berumur di atas 
15 tahun) yang telah memiliki rekening bank 
(Grafik 2), jauh lebih rendah dari rata-rata 
negara di kawasan Asia Pasifik (71%). Akses 
pembiayaan kepada 62,9 juta Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) juga masih 
terbatas. Namun, kesenjangan digital dan 
rendahnya level inklusi keuangan tersebut juga 

Gambar 2. Potensi Demografis

Sumber: B, Statistik Indonesia 2019

Grafik 1. Volume Transaksi 
Sistem Pembayaran Ritel di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia 2019
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Tabel 1. Perbandingan Tingkat Penetrasi Digital

Grafik 2. Pangsa Kepemilikan 
Rekening Penduduk Dewasa di Indonesia

Sumber: Global Financial Index, 2018

Sumber: Wearesocial Jan-19, Jakpat

merefleksikan peluang penetrasi pasar digital 
di Indonesia yang terbuka lebar. 

Dengan prospek tersebut, tak heran bila 
bisnis platform online, khususnya fintech dan 
e-commerce, tumbuh subur di Indonesia. 
Sampai dengan September 2019, terhitung 
272 pelaku fintech dan 200 pelaku e-commerce 
hadir di Indonesia (Grafik 3). Lima diantaranya 
menyandang status unicorn. Di samping itu, 
Indonesia juga merupakan negara dengan 
ukuran ekonomi internet yang masif. Pada 
tahun 2025, ukuran pasar internet Indonesia 
diproyeksikan mencapai 100 miliar dolar 
AS atau tertinggi di ASEAN (Grafik 4). Daya 
tarik tersebut berhasil menyedot arus masuk 

modal, baik dalam maupun luar negeri, dalam 
skala besar ke banyak start-up fintech dan 
e-commerce di Indonesia.

Fintech dan e-commerce memberikan solusi 
yang serba fleksibel dan agresif untuk 
mendorong inklusi keuangan. Perluasan 
inklusivitas tersebut terlihat pada jejaring 
yang dibangun oleh sejumlah fintech dan 
e-commerce. Pada Desember 2018, platform 
Gojek tercatat telah mempekerjakan sekitar 
1,7 juta penduduk sebagai mitra pengemudi 
ojek online dan terhubung pada lebih dari 
400 ribu pedagang/pelaku usaha yang secara 
otomatis membuka rekening di bank. Platform 
Bukalapak juga terhubung dengan lebih dari 

Grafik 3. Perkembangan 
Fintech di Indonesia

Sumber: Aftech, BI & OJK (diolah)
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700 ribu pelaku usaha mandiri dan lebih dari 
500 ribu warung di seluruh Indonesia pada 
tahun 2019. Sementara itu, jaringan Tokopedia 
telah menjalin 5 juta kemitraan termasuk 
menyalurkan bantuan permodalan pada 
UMKM. Dengan gambaran tersebut, fintech 
dan e-commerce berpotensi membuka peluang 
inklusivitas kepada 51% penduduk dewasa 
unbanked dan 62,9 juta UMKM.

Akseptasi masyarakat pada layanan fintech 
dan e-commerce juga terbilang kuat. Baik 
transaksi e-commerce maupun fintech lending2  
tumbuh dalam tren eksponensial. Sejak tahun 
2017 sampai  dengan Agustus 2019, transaksi 
e-commerce tumbuh signifikan mencapai 
137,1% (CAGR) (Grafik 5). Total pinjaman yang 
disalurkan melalui fintech lending mencapai 
Rp44,8 Triliun pada Agustus 2019 (Grafik 6). 

2 Model bisnis fintech lending dalam hal ini didefinisikan mencakup fintech peer to peer lending, fintech balance 
sheet lending, dan penyedia platform cicilan online.

Sumber: Economy SEA 2019 (Google, Temasek, Bain & Company), AFTECH, BI, OJK

Grafik 4. Ukuran Pasar Internet di Asia Tenggara

Tren positif tersebut berkorelasi positif pada 
kenaikan kinerja transaksi fintech penyedia jasa 
pembayaran (fintech payments), yang sebagian 
besar merupakan penerbit uang elektronik (UE) 
(Grafik 7).

Pada sistem pembayaran, kinerja transaksi 
fintech bahkan semakin mendekati kinerja 
perbankan, khususnya untuk transaksi 
e-commerce. Pangsa penggunaan UE, 
yang seluruhnya disediakan fintech, 
dalam pembayaran transaksi e-commerce 
terus meningkat, yang mereduksi pangsa 
penggunaan layanan digital banking (transfer 
kredit dan debet) (Grafik 8). Preferensi 
masyarakat terhadap layanan pembayaran 
yang ditawarkan fintech untuk transaksi 
e-commerce terus menguat dan demikian pula 
akseptasi pedagang (Grafik 9). Perkembangan 

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5. Transaksi E-Commerce Grafik 6. Pinjaman via Fintech Lending

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
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ini menjelaskan kenaikan eksponensial dana 
float masyarakat yang ditempatkan pelaku non 
bank di UE, khususnya yang berada di bawah 
pengelolaan fintech. Pada Agustus 2019, total 
dana float yang dikelola pelaku non-bank 
mencapai Rp2,9 Triliun dengan akselerasi 
kenaikan yang lebih cepat ketimbang dana 
float* kelolaan perbankan (Grafik 10).

Menguatnya peran non bank dalam 
penyediaan layanan pembayaran, yang 
diikuti oleh menurunnya peran perbankan, 
merefleksikan efek disrupsi dari inovasi digital 
di industri keuangan Indonesia. Berbagai 
model bisnis layanan keuangan yang lazimnya 
disediakan perbankan kini dapat direplikasi 
fintech (shadow banking). Secara umum, sistem 
pembayaran menjadi jalan masuk bagi fintech 
dalam mereplikasi model bisnis perbankan, 
sekaligus menjadi titik paling rentan dalam efek 
disrupsi. Fintech juga berhasil mendisagregasi 
berbagai layanan perbankan lain seperti 
penyaluran kredit, reksadana, dan remitansi.

Sejumlah pelaku bermodal kuat bahkan 
mampu mengintegrasikan platform digital 
lintas layanan dalam sebuah rantai nilai (value 
chain), baik secara horisontal maupun vertikal 
dan berkembang ke arah big tech (Diagram 1). 
Ekosistem tersebut memungkinkan pelakunya 
untuk menguasai data granular secara masif 
dan bergerak ke arah penguasaan pasar. 
Kekuatan permodalan ini, diantaranya, juga 
muncul dari arus deras investasi asing ke 
sejumlah fintech dan e-commerce. Di samping 
itu, sejumlah konglomerasi domestik juga 
mulai merambah model bisnis fintech yang 
dintegrasikan dengan berbagai kegiatan usaha 
keuangan terafiliasi lainnya.

Aktivitas shadow banking semakin tereskalasi 
dengan kehadiran big tech. Sebagaimana 
fintech, big tech umumnya memulai penetrasi 
layanan keuangannya melalui jalur sistem 
pembayaran yang secara cepat mulai 
merambah area layanan keuangan lain, 
seperti kredit, asuransi, bahkan produk 
tabungan dan investasi. Menurut BIS (2019), 
Indonesia memiliki satu perusahaan yang telah 
memenuhi kriteria big tech. Fintech dan big 
tech umumnya melakukan kerjasama bisnis 
dengan bank dalam menyalurkan layanan 

Grafik 10. Floating Fund UE Bank vs Non Bank

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 7. Transaksi Fintech 
Payments (UE)

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 8. Pangsa Metode Pembayaran 
E-Commerce (Berdasarkan Volume)

Grafik 9. Akseptasi User dan Merchant UE Bank 
vs Non Bank

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia
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keuangannya dan menyediakan aplikasi mobile 
yang menjadi antar-muka nasabahnya untuk 
bertransaksi, termasuk menjembatani penggu-
naan instrumen pembayaran yang diterbitkan 
bank (kartu kredit atau kartu debet).    

Pada saat yang sama, transformasi digital di 
industri perbankan, termasuk di Indonesia, 
cenderung tertinggal dari fintech. Asesmen 
Bank Indonesia (2018) menemukan bahwa 
belum satupun dari 30 bank di Indonesia 
yang disurvei (metodologi pada lampiran 
A), berada pada level digital 2.0 (kuadran III). 
Mayoritas bank nasional masih berada pada 
level IT development (kuadran I). Sejumlah bank 
berukuran aset besar khususnya bank BUKU 
4, telah sanggup mencapai level digital 1.0 
(kuadran II). Sebaliknya, bank-bank berukuran 
aset yang kecil relatif tertinggal (Grafik 11). 
Legacy system masih menjadi kendala utama 
bank dalam bertransformasi. Bagi bank-bank 
dengan ukuran aset yang relatif kecil, tingginya 
biaya investasi juga menjadi kendala. 

Eskalasi insiden siber dan risiko operasional 
melahirkan dimensi baru pada risiko sistem 
keuangan.  Serangan siber muncul sebagai 
risiko yang ditakuti di era digital seiring dengan 
semakin masifnya transaksi online. Sejak 
tahun 2006 hingga 2018, jumlah serangan 
siber global dilaporkan meningkat signifikan 

mencapai 2.500% (Grafik 12). Kerugian akibat 
insiden siber tersebut ditaksir mencapai 11,7 
Triliun dolar AS di 2017. Infrastruktur sistem 
pembayaran yang dioperasikan Bank Indonesia 
juga tidak luput dari risiko tersebut. Di samping 
itu, menguatnya peran dan interkoneksi 
non-bank di dunia keuangan (termasuk 
layanan cloud) membuat efek domino dari 
insiden operasional menjadi lebih kompleks. 
Menguatnya ketergantungan pada TI juga 
membuat gangguan infrastruktur dasar, 
yaitu listrik dan jaringan internet, berpotensi 
sistemik. 

Transformasi data menjadi aset penting 
di era digital juga mengeskalasi risiko 
penyalahgunaan data pribadi oleh pihak 
ketiga (pengelola data). Kebocoran dan 
jual-beli data individu menjadi isu pokok yang 
dapat meruntuhkan bangunan kepercayaan 
konsumen. Sebagai ilustrasi, 2.577 insiden 
penyalahgunaan data pribadi dilaporkan ke 
ICO3 di Inggris antara periode Triwulan IV-2018. 
Merebaknya skandal Facebook-Cambridge 
Analytica pada tahun 2018 lalu menjadi alarm 
bagi seluruh elemen mengenai urgensi untuk 
memperkuat kerangka perlindungan data 
pribadi.  

Pengendalian atas risiko pencucian uang dan 
pendanaan teroris (PUPT) di era digital 

Sumber: Bank Indonesia

Diagram 1. Tren Pembentukan Omnichannel di Indonesia

3 Information Comissioner’s Office (2019): Data Security Incident Trends.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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juga semakin kompleks. Berkembangnya aset 
virtual4  yang dapat difungsikan sebagai alat 
pembayaran atau dikenal sebagai mata uang 
virtual5  (misalnya Stablecoin) menjadi pemicu.  
FATF (2018) menyebut ekosistem aset virtual 
umumnya berkarakter anonim atau tersamar 
(pseudonym) sehingga transaksi menjadi tidak 
transparan. Risiko ini juga ditemukan pada 
aktivitas penawaran koin perdana (Initial Coin 
Offering-ICO) dan perdagangannya di bursa 
(Exchange Coin Offering). Berdasarkan laporan 
Cyphertrace (2019)6, kasus PUPT di dunia yang 
memanfaatkan aset virtual ditaksir mencapai 
4,26 miliar dolar AS sampai dengan Triwulan 
II-2019.

Era digital juga membuat upaya menjaga 
kepentingan nasional untuk pertumbuhan 
ekonomi yang berkesinambungan dalam 
jangka panjang menjadi kian sulit. Risiko 
muncul dari besarnya ketergantungan fintech 
dan e-commerce pada pendanaan asing. 
Investasi asing diperlukan untuk mengisi 
kesenjangan sumber pendanaan domestik. 
Di samping itu, besarnya porsi barang impor, 
dapat memperlebar defisit neraca transaksi 

berjalan, terutama bila sektor produksi 
domestik kalah produktif dibandingkan 
dengan negara lain. Kondisi ini semakin 
diperburuk oleh karakteristik impor yang 
didominasi barang konsumsi dengan nilai 
tambah yang terbatas. Lonjakan impor juga 
dapat berasal dari permintaan barang-barang 
TI yang umumnya belum dapat diproduksi di 
dalam negeri.  Hasil estimasi Bank Indonesia 
menunjukkan bahwa lonjakan impor TI, 
khususnya dari China dan Jepang, mulai 
terekam sejak 2015 seiring dengan mulai 
pesatnya arus digitalisasi (Grafik 13). 

Arus digitalisasi yang berlangsung tanpa 
kendali akan membatasi manfaat terhadap 
stabilitas makroekonomi dan inklusi 
ekonomi-keuangan dalam jangka panjang. 
Tanpa kredibilitas dan integritas yang 
memadai, kepercayaan masyarakat pada 
sistem keuangan akan tergerus. Bagi Bank 
Indonesia, arus digitalisasi yang salah arah 
justru akan mendistorsi peredaran uang, serta 
mengganggu stabilitas moneter dan stabilitas 
sistem keuangan (SSK).

4 FATF (2019) mendefinisikan virtual asset sebagai “A digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, 
and can be used for payment or investment purposes”. Sementara itu, FSB (2018) mendefinisikan cryptoasset sebagai “a type 
of private asset that depends primarily on cryptography and distributed ledger or similar technology as part of their perceived or 
inherent value”.
5 Virtual asset yang menggunakan teknologi dan algoritma krIptografi, khususnya dalam penetapan standar keamanannya, 
kerap dikenal dengan istilah cryptoasset dan/atau cryptocurrency. Pada paper ini, istilah virtual asset dan virtual currency 
digunakan untuk menggambarkan makna yang lebih umum, yaitu forma yang menyerupai dan merepresentasikan nilai dari 
sebuah aset ataupun uang.
6 CipherTrace Cryptocurrency Intelligence: Q2 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report.

Grafik 11. Survei Klasifikasi Digital Banking di Indonesia

Mengingat digital banking membutuhkan nilai investasi yang cukup besar, terutama investasi teknologi informasi, 
maka saat ini bank yang menerapkan digital banking adalah bank-bank besar (BUKU 3 dan BUKU 4). 

Sumber: Bank Indonesia (2018)

https://ciphertrace.com/q2-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/
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Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi 
dan keuangan di era digital, khususnya Bank 
Indonesia, adalah mencari menyeimbangkan 
upaya mengoptimalkan peluang inovasi 
digital dengan upaya untuk memitigasi risiko 
(Gambar 3). Otoritas perlu mengidentifikasi 
solusi bagaimana membawa masuk (inklusi) 
91,3 juta penduduk dewasa unbanked dan 62,9 
juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan 
formal yang memanfaatkan peluang inovasi 
digital. Inklusi dalam kaitan ini, tidak hanya 
sebatas kepemilikan alat pembayaran ataupun 
rekening bank, namun lebih dari itu, akses pasar 
keuangan dan pasar barang secara utuh serta 
berkesinambungan.

Otoritas perlu berbenah dan menakar secara 
tepat respons kebijakan yang diperlukan. 
Untuk itu, arus digitalisasi perlu berlangsung 
pada koridor yang menjamin berjalannya 
mandat bank sentral. Industri perbankan perlu 
didorong untuk bertransformasi digital secara 
utuh. Interlink antara bank dan fintech perlu 
diperkuat. Kerangka regulasi, entry-policy, 
pelaporan dan pengawasan perlu diselaraskan 
dengan tuntutan era digital, termasuk aspek 
pengendalian risiko dan perhatian terhadap 
kepentingan nasional. Akseptasi digital di 
masyarakat juga perlu terus diperluas.

Grafik 12 Jumlah Insiden Serangan Siber Global

Sumber: Center for Strategic and International Studies, diolah

Grafik 13. Impor TIK vs Total Impor (HS 2 Digit)

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3. Tantangan Kebijakan di Era Digital
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BAB 2

Blueprint Sistem Pembayaran 
Indonesia 2025
“I insist that neither monetary policy nor the financial system will be well served if a central bank loses interest 
in, or influence over, the financial system.”    (Paul Volcker, 1990) 

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hadir sebagai solusi untuk 
menjawab tantangan di era digital. End state dari Blueprint tersebut 
direpresentasikan oleh Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang diwujudkan 
melalui lima inisiatif utama, yaitu; Open Banking, Sistem Pembayaran Ritel, 
Infrastruktur Pasar Keuangan, Data, dan Pengaturan, Perizinan, Pengawasan.

Inovasi digital telah mengubah perilaku agen 
ekonomi. Tuntutan terhadap layanan ekonomi 
dan keuangan yang serba cepat, murah, 
dan aman semakin menguat di era digital. 
Perubahan perilaku tersebut mengubah pola 
interaksi antar pelaku ekonomi, baik sebagai 
konsumen maupun faktor produksi. 

Inovasi digital di bidang ekonomi dan 
keuangan membuka peluang inklusivitas 
bagi masyarakat unbanked serta memperkuat 
stabilitas, terutama di negara emerging, seperti 
Indonesia. Inovasi digital akan mendorong 
persaingan usaha, menambah keragaman 
layanan dan produk yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat. 
Sistem keuangan menjadi terdesentralisasi 
sehingga lebih stabil. Ketergantungan 

sistemik pada satu atau sedikit pihak semakin 
berkurang. Dengan demikian, inovasi digital 
menjadi solusi konkret untuk pemerataan 
pembangunan sekaligus memperkuat efisiensi 
dan produktivitas. 

Namun, pada saat yang sama, arus digitalisasi 
yang berlangsung tanpa kendali, justru akan 
kontraproduktif bagi stabilitas makroekonomi 
dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi 
dalam jangka panjang. Respons kebijakan yang 
tepat, cepat, dan forward looking diperlukan 
untuk memaksimalkan manfaat inovasi digital. 
Sistem pembayaran, dalam hal ini, hadir 
sebagai poros penentu efektivitas respons 
kebijakan yang diperlukan untuk menjawab 
berbagai tantangan kebijakan di era digital.
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7 Cartens (2019): “A modern economy cannot work without efficient, reliable and cost-effective payments”.  
8 Cartens (2019): “… central banks promote trust.... In this way, the central bank can help to catalyse a more inclusive and 
vibrant economy”.
9 Ingves (2018) menyimpulkan titik lemah sistem pembayaran yang dioperasikan swasta terletak pada risiko counterparty 
yang cenderung meningkat seiring meningkatnya interkoneksi antar pelaku dan menguatnya konsentrasi transaksi pada 
satu atau sedikit pihak. Selanjutnya, Tucker (2019) dan Ingves (2018) berpendapat bahwa karakter risiko tersebut tidak 
berlaku bagi bank sentral. Bank sentral selalu dapat memasok likuiditas yang diperlukan guna memastikan kelancaran 
settlement. Penyelesaian pembayaran menggunakan central bank money memiliki unsur kepastian yang tinggi dan 
mengandung unsur finality sebagai bentuk kepastian hukum mengenai penyelesaian suatu transaksi.
10 Katz and Shapiro (1985 dan 1994) dalam Beck (2006): “the source of positive consumption externalities as the “utility that 
a user derives from consumption of goods” which “Increases with the number of other agents consuming the (same) good” dan 
“the value of (a) membership to one user (which) is positively affected when another user joins and enlarges the network”.
11 Manning dan Russo (2007): “The provision of payment and settlement services is characterised by high fixed costs and low 
marginal costs – and hence increasing returns to scale – and network externalities…” yang dipertegas oleh Ingves (2018): 
“The implementation of payments …, there are economies of scale, which, in theory, leads to natural monopolies…if the 
market is left unregulated, the dominant company will have an incentive to supply too little of the product for too high a price. 
Monopolies can also create worsened conditions for innovation as these are often driven by competition. In addition, the system 
can be vulnerable when one company, and thus one technical platform, dominates…”

2.1 Konteks Kebijakan

Sistem pembayaran adalah urat nadi 
perekonomian. Sistem tersebut menentukan 
proses peredaran uang (money supply process) 
antar agen ekonomi. Transaksi ekonomi dan 
keuangan apapun tidak akan selesai tanpa 
sistem pembayaran yang kokoh dan andal7. 
Sistem pembayaran menentukan kelancaran 
aliran barang dan jasa. Sistem pembayaran 
yang lancar dan sistem moneter yang berfungsi 
dengan baik merupakan basis pertumbuhan 
ekonomi, kesejahteraan, dan SSK (Ingves, 2018).

menegaskan bahwa hanya dari bangunan 
kepercayaan tersebut, seluruh lapisan 
masyarakat akan memperoleh manfaat optimal 
dari sistem keuangan.

Dalam dimensi ekonomi mikro, sistem 
pembayaran memenuhi karakteristik 
barang publik layaknya listrik dan prasarana 
transportasi. Ingves (2018) dan Manning 
dan Russo (2007) menyimpulkan bahwa 
penyediaan infrastruktur sistem pembayaran 
oleh sektor swasta cenderung mengarah pada 
monopoli alamiah akibat dari kombinasi antara 
skala ekonomi dan network effect10. Tendensi 
tersebut membatasi kompetisi, membunuh 
inovasi, memicu inefisiensi ekonomi, 
dan meningkatkan risiko konsentrasi11. 
Hal ini diperkuat oleh Tobin (1987) yang 
menyimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur 
jasa sistem pembayaran cenderung sulit 
dipenuhi sektor swasta secara efisien. Faktor 
ini kembali menegaskan kedudukan bank 
sentral sebagai otoritas sistem pembayaran, 
baik sebagai regulator, pengawas, maupun 
penyelenggara sistem (operator).  

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, 
bertanggung-jawab penuh dalam menjaga 
struktur ekonomi dan keuangan yang 
sehat guna pembangunan ekonomi yang 
sustainable.  Revolusi digital di era Industri 4.0 
menuntut Bank Indonesia untuk memahami 
pergeseran kebutuhan masyarakat, peluang, 
dan dimensi risiko dalam menjaga kualitas 
layanan publiknya. Hal ini dipandang 
penting menimbang arus digitalisasi yang 
saat ini tengah berlangsung dapat memicu 
termaterialisasinya berbagai kondisi di atas.

...Penyediaan infrastruktur sistem 
pembayaran oleh sektor swasta 
cenderung mengarah pada 
monopoli alamiah akibat dari efek 
economic of scale dan positive 
network effect

“
Dengan kedudukannya tersebut, sistem 
pembayaran menentukan efektivitas transmisi 
kebijakan moneter dan SSK. Menurut Manning 
dan Russo (2007), kebijakan moneter dan SSK 
berakar dari tugas tradisional bank sentral di 
sistem pembayaran.  Bank sentral, sebagai 
penerbit aset settlement akhir, ber peran    
penting dalam memastikan kelancaran sistem 
pembayaran suatu negara (Tucker, 2019). 
Jalinan ketiga tugas pokok bank sentral 
tersebut menjadi pilar penopang kepercayaan 
masyarakat yang menentukan efektivitas 
inklusi keuangan8. Dalam konteks ini, 
mandat utama bank sentral adalah menjaga 
kepercayaan masyarakat terhadap nilai 
uang dan sistem keuangan9. Cartens (2019) 
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Diagram 2. Penggerak Utama Tren Digitalisasi di Era Revolusi Industri 4.0

Sumber: Bank Indonesia, diolah dari berbagai sumber.

12 Viscusi et.al (2001) mendefinisikan predatory pricing sebagai “a pricing strategy designed to promote the exit of 
other firms”.

... Revolusi digital di era Industri 4.0 
berdampak pada; pertama, pintu 
peluang inklusi keuangan terbuka 
lebar; kedua, data dan informasi 
granular menjadi kunci; ketiga, 
peran non bank semakin menguat.

“

Revolusi digital di era Industri 4.0 berbeda 
dengan revolusi digital di era sebelumnya. 
Revolusi kali ini bertumpu pada tiga poros; 
inovasi teknologi dan model bisnis, data, dan 
network effect. Teknologi chip, smartphone, 
internet berkecepatan tinggi yang berpadu 
dengan model bisnis berbasis platform terbuka 
dan modular memungkinkan IoT menghasilkan 
big data yang dikelola secara efisien 
melalui Cloud. Big data kemudian dianalisis 
menggunakan AI dan Machine Learning untuk 
diubah menjadi konten informasi yang mampu 
mempersonalisasi layanan (personalized user 
experience). Proses ini akan memberi input 
kembali ke IoT secara berulang (Diagram 2).

Iterasi proses ini akan menghasilkan 
pertumbuhan dan akumulasi data granular 
yang eksponensial, untuk setiap unit tambahan 
konsumen ke dalam ekosistem (network effect). 
Network effect hanya akan tercapai apabila 
skala ekonomi juga tercapai. Skala ekonomi 
dapat terpenuhi melalui penerapan strategi 
sharing economy, unbundling, maupun integrasi 
lintas konten (omnichannel), hingga predatory 
pricing12 melalui promo dan diskon dalam skala 
masif.

Perkembangan tersebut berdampak pada 
tiga aspek. Pertama, digitalisasi ekonomi dan 
keuangan membuka lebar pintu peluang 
inklusi keuangan. Inovasi digital menawarkan 

solusi yang nyaman dan terjangkau bagi 
siapapun. Peluang tersebut muncul dari 
integrasi antara teknologi dengan layanan 
keuangan (World Bank, 2017). Inovasi digital 
juga mengatasi kendala klasik inklusi keuangan 
yang menurut Cartens (2018) berakar dari 
mahalnya biaya akses, minimnya rekam jejak 
individu, dan rendahnya kepercayaan.

Digitalisasi mempermudah proses pembukaan 
rekening khususnya bagi populasi unbanked. 
Terobosan ini menjadi pintu masuk bagi 
siapapun untuk memiliki rekam jejak 
digital. Ketersediaan rekam jejak tersebut 
akan membuka akses yang lebih luas dan 
memungkinkan penyedia layanan keuangan 
untuk mampu mengukur creditworthiness 
calon nasabahnya sekaligus mempersonalisasi 
layanan keuangan yang diberikan. Dengan 
demikian, isu kepercayaan tidak lagi menjadi 
hambatan. Masyarakat juga akan memiliki 
pilihan yang lebih luas untuk memperoleh 
layanan yang prima. 
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13 BIS (2019): “Payments were the first financial service big techs offered, mainly to help overcome the lack of trust between 
buyers and sellers on e-commerce platforms”.
14 Ingves (2018): “New participants entered the market and many digital services linked to payments are presently offered, such 
as mobile solutions, electronic identification and so on”.
15 BIS (2019) membagi big tech menjadi dua kategori. Pertama, big tech sebagai penyedia sistem overlay , yang 
mengandalkan infrastruktur pihak ketiga eksisting untuk memproses dan menyelesaikan pembayaran (Apple Pay, 
Google Pay dan Paypal). Kedua, big tech sebagai penyedia sistem proprietary, yang proses settlementnya dilakukan 
melalui infrastruktur yang dibangun sendiri oleh big tech ( Alipay, M-Pesa, dan WePay). Sistem ini umumnya berkembang 
di negara emerging, termasuk Indonesia, seiring dengan masih besarnya populasi unbanked.

Segmen masyarakat yang selama ini masih 
kurang terlayani, seperti rumah tangga 
berpendapatan rendah, usaha mikro, 
dan masyarakat pedesaan akan paling 
diuntungkan dari terobosan ini. Revolusi 
digital perlu ditransmisikan menjadi revolusi 
inklusi ekonomi dan keuangan yang mampu 
mempersempit jurang kesenjangan. Upaya 
menjangkau penduduk yang tersebar pada 
89.931 desa yang tersebar di 17.504 pulau di 
Indonesia pada tahun 2018 (BPS, 2019) akan 
sulit tanpa dukungan teknologi.

Kedua, data dan informasi granular menjadi 
kunci dalam mengintegrasikan ekonomi dan 
keuangan digital. Revolusi data dan informasi 
yang dibidani oleh inovasi teknologi membuka 
peluang baru dalam pertumbuhan ekonomi 
dan keuangan (Amamiya, 2018). Model 
bisnis perusahaan semakin berkiblat pada 
data sebagai penentu daya saing. Dengan 
network effect, perusahaan akan mampu 
memonetisasi atau mengeksploitasi data untuk 
melipatgandakan keuntungan. Hal tersebut 
menempatkan aset digital menjadi setara 
kedudukannya dengan kekayaan intelektual 
atau modal usaha (Ministry of Commerce 
and Industry India, 2019). Pertumbuhan data 
granular cenderung masif di negara dengan 
basis konsumen yang besar seperti Indonesia. 
Dengan populasi terbesar keempat di dunia, 
Indonesia menjadi harta karun dan sumber 
utama komersialisasi data granular digital. 

Ketiga, peran non bank semakin menguat 
sekaligus mengubah struktur dan tatanan 
sektor keuangan. Inovasi layanan mulai 
bermunculan menyusul perubahan modus 
operandi penyediaan jasa keuangan yang 
memanfaatkan teknologi dan akumulasi 
data granular. Salah satu model bisnis yang 
berkembang pesat adalah market aggregator. 
Model bisnis ini menghubungkan konsumen 
(end-user) kepada perusahaan yang memiliki 
jasa, produk, atau layanan tertentu melalui 
proses konsolidasi dan standardisasi produk 
atau layanan.

... Penguasaan dan pengendalian 
data konsumen yang diperoleh dari 
jaringan digital yang luas namun 
eksklusif dapat memicu konsentrasi 
dan dominasi pasar oleh big tech.

“
Sejumlah pelaku bergerak pada konsolidasi 
pasar untuk membentuk ekosistem yang 
eksklusif. Beberapa di antaranya bahkan telah 
berkembang menjadi big tech yang sanggup 
mendominasi pasar dengan memanfaatkan 
keunggulannya sebagai perintis (first mover’s 
advantage) pada ekosistem yang bergantung 
pada data (data-driven ecosystem). Dalam 
konteks ini, sistem pembayaran menjadi pintu 
masuk bagi big tech ke industri keuangan 
(BIS, 2019)13  dan bagi layanan keuangan 
digital lainnya (Ingves, 2018)14. Bagi negara 
emerging, potensi konsolidasi tersebut relatif 
tinggi diperkuat dengan temuan BIS (2019) 
yang menyatakan bahwa big tech di negara 
emerging umumnya mengembangkan layanan 
pembayaran yang bersifat proprietary15.

Kendali penguasaan data memperbesar 
kekuatan pasar big tech (Cartens, 2019). Big 
tech memiliki akses pada data konsumen 
melalui berbagai sumber data sehingga 
memudahkan personalisasi layanan keuangan. 
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16 Hasil asesmen FSB (2019b) menunjukkan potensi risiko sistemik dapat bersumber dari big tech, sedangkan fintech 
cenderung berperan sebagai mitra penyedia jasa keuangan eksisting (incumbents).
17 Carriere-Swallow et.al (2019) menyebut “The digitization of data and the ability to transfer it across networks has made 
data increasingly nonrival….” Selanjutnya dinyatakan juga “An important implication of the nonrivalry of data is that, from a 
social perspective, it is desirable for data to be widely shared”. 

Big tech memiliki klaim penuh atas data 
konsumen tersebut. Persepsi itu muncul karena 
data dimaksud adalah produk sampingan 
(byproduct) dari layanan yang diberikan oleh 
big tech. Sebaliknya, konsumen kerap tidak 
menyadari atau bahkan tidak mengetahui 
tentang bagaimana datanya dipergunakan 
oleh big tech. Hal tersebut menjadi keunggulan 
kompetitif big tech yang dapat dieksploitasi 
untuk memperkuat posisi tawar dan menarik 
surplus yang sebesar-besarnya dari konsumen 
(consumer surplus). 

Penguasaan dan pengendalian data konsumen 
yang diperoleh dari jaringan digital yang luas 
namun eksklusif dapat memicu konsentrasi dan 
dominasi pasar oleh big tech. Skala ekonomi big 
tech dapat menjadi hambatan masuk (barrier to 
entry) bagi perusahaan lain. Kondisi ini dapat 
mengubah total peta persaingan di industri 
keuangan. Apabila hal tersebut dibiarkan maka 
dapat memicu kegagalan pasar (market failure). 
Pelaku pasar yang dominan dapat dengan 
mudah mengendalikan pasokan produk dan 
menaikkan tarif ke konsumen. Di samping itu, 
potensi risiko sistemik juga akan meningkat16 
akibat skalabilitas big tech dalam penyediaan 
layanan keuangan. Big tech mampu menjadi 
kompetitor perbankan karena kemampuannya 
men-disagregasi layanan keuangan 
(unbundling of financial services) yang selama ini 
menjadi ranah bisnis perbankan.

Perkembangan tersebut telah menjadi 
perhatian global. Berbagai lembaga 
internasional serta standard setting bodies 
tengah memantau risiko SSK yang berasal 
dari fintech dan big tech. Menurut hasil 
asesmen FSB (2019), masuknya entitas baru 
ke dalam sektor jasa keuangan berpotensi 
merubah struktur pasar dan penyedia layanan 
keuangan eksisting melalui perubahan tingkat 
konsentrasi dan contestability jasa keuangan. 
Hal ini menegaskan bahwa manfaat digitalisasi 
tidak akan terjadi begitu saja hanya dengan 
mengandalkan kekuatan pasar dan tanpa 
peran regulator (PSR, 2018).

... Beberapa pelajaran penting 
dapat dipetik… Pengelolaan 
data dan informasi menjadi kunci 
manajemen makroekonomi di era 
digital… perlunya penanganan 
potensi market failure dengan 
baik agar inovasi teknologi digital 
mampu berkontribusi positif 
terhadap pembangunan ekonomi 
dan stabilitas

“

Beberapa pelajaran penting dapat dipetik. 
Pengelolaan data dan informasi menjadi kunci 
manajemen makroekonomi di era digital. 
Potensi data granular untuk inklusi ekonomi 
dan keuangan akan optimal apabila risiko 
konsentrasi dan sekat-sekat (silos) data mampu 
dimitigasi.  Mitigasi risiko konsentrasi data 
dapat dilakukan melalui keterbukaan akses 
data lintas penyedia dengan hak penentuan 
akses yang sepenuhnya berada di tangan 

konsumen (Mazer, 2018). Keterbukaan data 
akan meningkatkan kompetisi pasar seiring 
dengan meningkatnya jumlah pelaku yang 
dapat memanfaatkan data granular untuk 
penguatan produk atau pengembangan 
produk baru. Pemanfaatan data juga secara 
luas memang dimungkinkan didukung 
oleh karakter data yang bersifat nonrival17. 
Peningkatan keragaman produk dan kompetisi 
pada gilirannya akan memperluas pilihan dan 
mendorong efisiensi harga dan kualitas bagi 
konsumen.

Pelajaran penting lainnya adalah perlunya 
penanganan potensi market failure dengan 
baik agar inovasi teknologi digital mampu 
berkontribusi positif terhadap pembangunan 
ekonomi dan stabilitas. Untuk itu, dibutuhkan 
penguatan kehadiran dan peran otoritas untuk 
memastikan disiplin pasar dalam menjaga 
dan menjamin keberlangsungan inovasi 
digital dalam ekosistem yang sehat dan stabil. 
Dalam konteks ini, Bank Indonesia sebagai 
otoritas sistem pembayaran memainkan 
peran yang krusial dalam menata ekosistem 
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ekonomi-keuangan digital yang pada 
prinsipnya dijalin oleh sistem pembayaran. 
Bank Indonesia akan memastikan bahwa 
sistem pembayaran mampu mengintegrasikan 
ekonomi dan keuangan di era digital, sehingga 
peredaran uang, kebijakan moneter, SSK, dan 
inklusi keuangan berjalan dengan baik.

2.2 Visi Sistem 
Pembayaran 
Indonesia 2025
Dengan latar belakang tersebut, Bank 
Indonesia menyusun Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). BSPI 
2025 dirumuskan dengan berorientasi penuh 
pada upaya membangun ekosistem ekonomi 
dan keuangan digital yang sehat. Blueprint 
tersebut berdiri diatas pondasi lima visi Sistem 
Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025) yang 
sekaligus menjadi target akhir (end-state) dari 
arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia.

Visi 1:  SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-
keuangan digital nasional sehingga 
menjamin fungsi bank sentral dalam 
proses peredaran uang, kebijakan 
moneter, dan stabilitas sistem keuangan, 
serta mendukung inklusi keuangan.

Visi pertama SPI 2025 mengarah pada upaya 
membangun konfigurasi ekonomi-keuangan 
digital yang mendukung pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dan menjamin 
keterbukaan akses publik atas data digital 
dalam kerangka proteksi dan governance 
yang memadai (Diagram 3). Pengelolaan dan 
pemanfaatan data pembayaran digital menjadi 
kunci bagi integrasi ekonomi dan keuangan 
digital di Indonesia.

Visi ini menginginkan agar sistem pembayaran 
hadir sebagai infrastruktur yang sesuai dengan 
tuntutan era digital (cepat, aman, dan murah). 
Visi ini juga bertujuan untuk memastikan aliran 
uang dan barang yang tertata, terstandardisasi, 

... Visi pertama SPI 2025 
menginginkan agar; pertama, 
sistem pembayaran hadir sebagai 
infrastruktur yang sesuai dengan 
tuntutan era digital (cepat, aman, 
dan murah); kedua, uang dan 
barang mengalir secara tertata, 
terstandardisasi, dan terintegrasi 
secara end to end, dan; ketiga, 
iklim regulasi yang fasilitatif 
untuk pertumbuhan ekonomi dan 
keuangan digital.

“

18 APMU (Alat Pembayaran Menggunakan Uang) adalah seluruh alat pembayaran, yang diciptakan dan diedarkan oleh 
bank sentral, dalam hal ini, Bank Indonesia. Termasuk dalam kelompok ini adalah uang kertas dan uang logam. APMR 
(Alat Pembayaran Menggunakan Rekening) adalah alat pembayaran yang berbasis rekening perbankan. Termasuk dalam 
kelompok ini adalah kartu kredit yang diterbitkan perbankan, kartu debet, uang elektronik yang diterbitkan bank, dan 
seluruh kredit dan debet transfer online dan offline tanpa kartu. APMD (Alat Pembayaran Menggunakan Digital) adalah 
pengedaran (disejumlah kasus, termasuk penciptaan, misalnya Bitcoin) yang dilakukan oleh pelaku non-bank memanfaatkan 
inovasi digital. Termasuk dalam kelompok ini adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh non-bank, termasuk fintech.

dan terintegrasi secara end to end. Infrastruktur 
publik untuk pembayaran dan data akan 
dibangun untuk menjamin keterhubungan 
seluruh agen ekonomi, mulai dari konsumen 
individual, UMKM, hingga korporasi besar, 
melalui platform digital. Infrastruktur 
sistem pembayaran menjadi urat nadi yang 
mengintegrasikan ekonomi dan keuangan 
digital dan memastikan kelancaran proses 
peredaran uang tunai (APMU) maupun non 
tunai (APMR dan APMD)18 hingga ke tangan 
masyarakat secara inklusif dan merata.

Visi pertama SPI 2025 juga mengarah pada 
upaya membentuk iklim regulasi yang fasilitatif 
untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan 
digital. Kondisi tersebut diperlukan untuk 
mendorong pemberdayaan kewirausahaan, 
akses terhadap data, dan keterhubungan antar 
pihak dalam sebuah ekosistem digital yang 
sehat dan produktif. Regulasi harus diletakkan 
sebagai alat untuk memastikan akses yang 
terbuka dan setara bagi seluruh pelaku 
ekonomi (UNCTAD, 2019). Kerangka regulasi 
yang kokoh akan melancarkan proses market 
entry (Cartens, 2018) dan memperkuat struktur 
industri.

Peran Bank Indonesia dalam kedudukannya 
sebagai otoritas sistem pembayaran adalah 
memastikan ketersediaan infrastruktur, baik 
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keras maupun lunak, bagi masyarakat dan 
dunia usaha yang selaras dengan tuntutan era 
digital. Infrastruktur keras (hard infrastructure) 
dalam hal ini berupa ketersediaan 
infrastruktur sistem keuangan, khususnya 
sistem pembayaran, yang mampu menjawab 
kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Pada area sistem pembayaran ritel, Bank 
Indonesia akan membangun BI-FAST sebagai 
infrastruktur fast payment yang melayani 
seluruh jenis transaksi pembayaran, termasuk 
transaksi berbasis kartu. BI-FAST akan 
bersanding dengan SKNBI dan GPN sebagai 
infrastruktur ritel di sisi back-end. BI-FAST 
diharapkan mampu mendorong daya saing 
industri, membuka pilihan pembayaran yang 
lebih luas bagi masyarakat, meningkatkan 
efisiensi transaksi, dan memperkuat keandalan 
sistem pembayaran ritel di Indonesia. 
Sementara itu, SKNBI akan difokuskan 
pada layanan kliring dan settlement cek 
dan bilyet giro. Pada sisi middle end, Bank 
Indonesia bersama dengan industri akan 
mengembangkan sistem antar-muka yang 
terintegrasi, guna memastikan 
berlangsungnya interoperabilitas sejak titik 
awaransaksi. Langkah ini diharapkan mampu 
mendorong inovasi di sisi penyedia layanan 
sekaligus menurunkan barrier to entry.

Untuk membangun infrastruktur pasar 
keuangan yang resilien, Bank Indonesia akan 
melakukan modernisasi infrastruktur pasar 
keuangan yang diselenggarakan oleh Bank 
Indonesia, yakni BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP, 
serta penguatan kerangka regulasi terkait CCP 
dan TR termasuk pengembangannya. Strategi 
tersebut didasari oleh tiga faktor penggerak 
utama; pertama, regulator/policy driver, yaitu 
kebutuhan pengembangan dari regulator 
khususnya kebijakan bank sentral dan otoritas 
terkait; kedua, perkembangan international 
standard best practices, yaitu perkembangan 
standar mitigasi risiko internasional seperti 
PFMI dan standar terkait lainnya; ketiga, market 
development, yaitu perkembangan pada pasar 
keuangan di Indonesia dan kebutuhan bisnis 
pelaku pasar.

 Bank Indonesia juga akan  membangun Data
 Hub sebagai infrastruktur  publik yang
 memungkinkan keterbukaan  data (data
 openness) dan penggunaannya  untuk
 kepentingan publik. Infrastruktur  tersebut
 akan memanfaatkan data granular  dari
 transaksi pembayaran. Untuk itu,  Payment ID
 yang memungkinan proses  pengolahan data
 granular oleh Data Hub juga  akan dirancang
 memanfaatkan data dan  informasi dalam
 transaksi pembayaran. Data  dan informasi
 yang dihasilkan akan terbuka  bagi publik
 berdasarkan persetujuan pemilik data. Strategi
 ini diharapkan mampu  menjembatani
pembiayaan UMKM secara lebih efektif.f

 Cakupan standardisasi instrumen dan layanan
 sistem pembayaran akan diperluas.
 Implementasi QR Indonesian Standard (QRIS)
 akan terus diperkuat untuk mendorong
 interoperabilitas dan efisiensi ekonomi.
 Standardisasi di bawah payung GPN, yaitu
 Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) dan
 kartu garuda akan terus didorong sesuai target
 waktu yang ditetapkan19. Di samping itu,
 standar domestik kartu kredit akan
 dikembangkan dan diharapkan mampu
 menekan tingginya interchange fee yang
 dikenakan oleh skema prinsipal kartu kredit
global.l

Program elektronifikasi akan diperkuat melalui 
proses engagement yang lebih terarah. Edukasi 
dan perluasan akseptasi pembayaran digital 
(misalnya QRIS), akan difokuskan pada fungsi-
fungsi ekonomi tradisional yang bersifat masal 
(pasar tradisional). Keterlibatan penuh dunia 
akademik (perguruan tinggi) sebagai poros 
perkembangan inovasi teknologi dan model 
bisnis keuangan juga akan diperkuat. Langkah 
tersebut diharapkan mampu mempercepat 
inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

19 Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 menetapkan target migrasi SNTC sebesar 
paling kurang; 50% pada 1 Januari 2020; 80% pada 1 Januari 2021; dan 100% pada 1 Januari 2022, dari total Kartu ATM 
dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan SNTC dan PIN online enam digit.

Visi 2:  SPI 2025 mendukung digitalisasi 
perbankan sebagai lembaga utama 
dalam ekonomi-keuangan digital 
melalui Open Banking maupun 
pemanfaatan teknologi digital dan    
data dalam bisnis keuangan.
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Arus digitalisasi ekonomi dan keuangan 
menuntut bank untuk bertransformasi 
guna menjaga peran dan kedudukannya 
sebagai lembaga intermediasi utama di 
sistem keuangan sekaligus poros transmisi 
kebijakan moneter. Tuntutan tersebut muncul 
seiring menguatnya peran non bank di sektor 
keuangan. Bank dituntut mampu mengubah 
dirinya melalui transformasi digital secara end-
to-end untuk menjaga daya saingnya. 

Transformasi digital mensyaratkan bank untuk 
mampu menyesuaikan model bisnis yang 
digunakan, struktur organisasi, budaya kerja, 
dan infrastruktur yang dimiliki. Hal tersebut 
akan menentukan seberapa jauh perbankan 
go digital20 (Bank Indonesia, 2018). Backbase 
(2018) mensyaratkan pemenuhan empat pilar 
digital banking  (Gambar 4), yaitu channel 
untuk konsumen (omni banking21), arsitektur 
dan infrastruktur yang agile (modular banking 
22), interaksi terbuka dengan pihak ketiga 
(open banking23), dan pemanfaatan sumber 
daya secara efisien yang berbasis data (smart 
banking24). Keempat pilar tersebut ditujukan 
untuk mempercepat tranformasi digital di 
tubuh perbankan.

BSPI 2025 mengarah pada keterbukaan data 
dan informasi yang setara antara bank dan 
fintech.  Untuk itu, BSPI 2025 menyoroti secara 
khusus pilar Open Banking. Open Banking 
didefinisikan sebagai pendekatan yang 
memungkinkan bank membuka data dan 
informasi keuangan nasabahnya kepada pihak 
ketiga (fintech). Namun, visi Open Banking 
dalam BSPI 2025 juga menuntut keterbukaan 
serupa di sisi fintech. Strategi ini diperlukan 
untuk menjaga level playing field antara bank 
dan fintech, mencegah risiko monopoli, 

Gambar 4. Pilar Digital Banking

Sumber: Backbase.

dan memperlebar peluang inklusivitas dari 
perolehan data granular yang lebih luas. 
Interlink bank dan fintech hanya benar-benar 
terjadi apabila masing-masing pihak bersedia 
membuka data nasabahnya.

Open Banking akan diwujudkan melalui 
standar Open API yang meliputi standar teknis, 
standar keamanan, dan standar governance. 
Secara khusus, fokus pengembangan akan 
diarahkan pada standardisasi pembukaan 
data pembayaran untuk use case penyaluran 
pinjaman UMKM berdasarkan persetujuan 
(consent) nasabah. Dengan strategi ini, 
granularitas data dan informasi digital dapat 
dioptimalkan untuk inklusi ekonomi dan 
keuangan yang lebih utuh. 

Open Banking menjadi solusi strategis untuk 
mendorong transformasi digital secara lebih 
terarah. Bank akan menjadi lebih mampu 
memanfaatkan peluang inovasi digital. Bank 
juga akan terdorong untuk memberikan 
layanan yang lebih berorientasi kepada 

20 Aplikasi teknologi untuk memastikan pemrosesan transaksi/operasi perbankan yang diinisiasi oleh klien secara 
end-to-end yang memastikan utilitas maksimum bagi klien terkait ketersediaan, kegunaan, peningkatan layanan, dan 
biaya, serta minimisasi kesalahan (Backbase, 2018). Sementara itu, OJK mendefinisikan digital banking dengan “Layanan 
perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani 
nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya 
oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan”.
21 Bank memiliki berbagai jalur layanan kepada konsumen secara streamlined dengan tingkat kepuasan konsumen yang 
konsisten, kapanpun, dimanapun, dengan berbagai devices (Backbase, 2018).
22 Bank memiliki arsitektur sistem seperti lego dengan fungsionalitas yang mudah berubah dan dipertukarkan untuk 
mengantisipasi perubahan konsumen secara cepat dan mudah (Backbase, 2018).
23 Bank menggunakan API untuk menghubungkan aplikasi dengan pihak internal maupun eksternal (Backbase, 2018).
24 Bank menggunakan smart technology, seperti AI dan Machine Learning, dalam mengumpulkan, menganalisis, serta 
mengklasifikasikan data untuk mendorong personalisasi konsumen sehingga mampu mendongkrak penjualan sekaligus 
menjaga loyalitas konsumen (Backbase, 2018).
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konsumen (consumer centric), layaknya model 
bisnis fintech. Arah kebijakan tersebut sejalan 
dengan perkembangan di negara-negara lain 
yang terlebih dahulu mengadopsi konsep Open 
Banking. Standardisasi akan mencakup aspek-
aspek yang secara best practice juga ditempuh 
banyak negara guna mendorong ekosistem 
digital yang sehat (Tabel 2).

BSPI 2025 juga mengarahkan agar perbankan 
nasional mampu memanfaatkan inovasi 
teknologi digital secara optimal. Disamping 
penggunaan Application Programming 
Interface (API), beberapa jenis inovasi yang 
diperkirakan mampu membawa bank pada 
era digital banking adalah Distributed Ledger 
Technology (DLT), Cloud Computing, dan AI/
Machine Learning. Bank yang mampu bertahan 
di masa depan adalah bank yang sarat dengan 
pemanfaatan teknologi.

Saat ini perbankan di Indonesia telah 
menunjukkan perkembangan transformasi 

digital secara serius meskipun dalam 
lingkup yang masih terbatas. Hasil asesmen 
Bank Indonesia (2019) menunjukkan 
bahwa sejumlah bank di Indonesia mulai 
mengimplementasikan teknologi digital 
untuk memperkuat daya saing dan layanan 
kepada nasabahnya (Grafik 14). Bank-bank 
yang terafiliasi asing umumnya lebih progresif 
dalam bertransformasi, setara dengan pelaku 
non-bank yang secara umum lebih unggul 
dalam mengadopsi teknologi digital. Sejumlah 
bank besar menunjukkan komitmen dan 
perkembangan transformasi digital yang baik 
(Grafik 15). Sebaliknya, bank BUKU I cenderung 
tertinggal.

Beberapa strategi ditempuh perbankan untuk 
meningkatkan kualitas dan ragam layanan 
keuangan. Sejumlah bank mengembangkan 
digital banking secara internal (in house) yang 
berfokus pada multichannel delivery (terutama 
internet dan mobile banking). Pada area 
digital payments, sejumlah bank sudah mulai 
meluncurkan fitur pembayaran elektronis 
berbasis QR Code. Perbankan juga telah mulai 
memanfaatkan teknologi baru seperti AI, big 
data dan machine learning, Open API, dan 
biometrics. Teknologi AI, big data dan machine 
learning dimanfaatkan untuk menyediakan 
layanan virtual assistant untuk membantu 
proses personalisasi nasabah, proses deteksi 

Tabel 2. Komparasi Implementasi Open API di Berbagai Negara

... Visi kedua SPI 2025 menginginkan 
agar perbankan mampu 
bertransformasi digital secara 
end to end, khususnya melalui 
penerapan Open Banking.

“

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018
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fraud dan credit scoring. Beberapa di antaranya 
juga menggunakan teknologi biometrics dalam 
proses autentikasi sehingga memperkecil 
ruang penyalahgunaan transaksi. Open Banking 

mulai diterapkan oleh bank-bank di Indonesia, 
meski masih terbatas pada sejumlah bank 
besar (Bank Indonesia, 2018).
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Gra�k 15. Survei Progres Digitalisasi Bisnis Bank di Indonesia
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Visi 3:  SPI 2025 menjamin interlink antara 
fintech dengan perbankan untuk 
menghindari risiko shadow-banking 
melalui pengaturan teknologi digital 
(seperti API), kerjasama bisnis, maupun 
kepemilikan perusahaan.

Masa depan industri keuangan adalah 
konvergensi penyediaan layanan keuangan 
oleh bank dan fintech (Citibank, 2018). 
Perbankan dapat memanfaatkan kehadiran 
fintech untuk menjaga agility-nya secara efisien 
di tengah inovasi teknologi yang bergerak 
dalam siklus yang lebih pendek. Sebaliknya, 
fintech dapat me-leverage data nasabah 
bank untuk memperkuat kualitas layanannya 
kepada konsumen. Interlink tersebut hanya 
akan terjadi apabila masing-masing pihak 
bersedia membuka data nasabahnya melalui 
pemanfaatan teknologi API secara terbuka. 
Dalam konteks tersebut, interlink bank dan 
fintech dapat memitigasi risiko shadow banking.

Keterbukaan akses data dan informasi di era 
digital menuntut interoperabilitas antar pelaku, 
baik bank maupun fintech. Open Banking 
ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh 
pihak dalam mengakses data transaksi nasabah 
yang menjamin interoperabilitas tersebut. 
Bank dan pihak ketiga berizin, termasuk 
fintech, diarahkan untuk saling membuka data 
layanan keuangannya dalam sebuah kerjasama 

... Visi ketiga SPI 2025 
terbentuknya interlink antara 
bank dan fintech melalui 
pemanfaatan teknologi API secara 
terbuka dan terstandardisasi.

“

Bank dan fintech dapat membedakan level 
keterbukaan API-nya, tergantung pada 
strategi Open Banking yang diterapkan. 
Pada prinsipnya, masing-masing pihak tetap 
memegang kendali dalam penentuan API 
yang akan dibuka dan pihak ketiga yang 
diberi akses. Dalam kaitan tersebut terdapat 
empat model kerjasama API25, yaitu; partner, 
member, acquaintance, dan public dengan level 
keterbukaan yang berbeda-beda. Partner API 
hanya terbuka bagi pihak tertentu berdasarkan 
preferensi bank. Sebaliknya, public API terbuka 
bagi siapapun yang bersedia mengikuti 

Gambar 5. Model Kerjasama API

Sumber: EBA Working Group on Electronic Alternative Payments

25 EBA (2016) mendefinisikan masing-masing kategori model kerjasama Open API sebagai berikut; (1) Partner API: 
API yang hanya dibuka pada mitra tertentu berdasarkan kesepakatan bilateral; (2) Member API: API yang terbuka 
bagi siapapun yang menjadi anggota sebuah komunitas; (3) Acquaintance API: API yang terbuka bagi siapapun yang 
memenuhi persyaratan tertentu; (4) Public API: API yang terbuka bagi siapapun dan akses yang cukup sebatas registrasi 
untuk proses identifikasi dan otentikasi. EBA (2016) juga mendefinisikan Private API yang masuk dalam kelompok ‘Closed-
API’ sebagai API yang tertutup dan hanya bisa diakses secara eksklusif di internal organisasi dalam batasan tertentu.

persyaratan yang ditentukan. Partner Open 
API akan memberikan bank kendali penuh 
terhadap akses API-nya. Sebaliknya, public 
Open API akan memberikan network effect yang 
lebih optimal. Standar kontraktual Open API 
dalam BSPI 2025 akan dibangun berdasarkan 
model tersebut.

Terkait dengan progres interlink antara bank 
dengan fintech di Indonesia, sejumlah bank 
juga secara progresif menjalin kolaborasi 
dengan fintech. Kolaborasi bank dan fintech 
di Indonesia umumnya diinisiasi bank-bank 
besar dengan pola yang variatif, termasuk 
investasi melalui program inkubasi. Bagi bank, 
kehadiran fintech dapat dimanfaatkan untuk 
mempertajam layanan berbasis consumer-
centric atau sebagai third party service provider 
untuk menyediakan berbagai layanan mulai 
dari market support hingga mendukung 
kegiatan intermediasi bank. Fintech 
ditempatkan sebagai mitra pembelajaran 
bank dalam mengadopsi inovasi teknologi. 
Sementara itu, fintech membutuhkan bank 

kontraktual. Dalam kaitan tersebut, untuk 
menjamin akses yang sama bagi seluruh pihak, 
standardisasi dalam Open Banking juga meliputi 
format kontrak kerjasama Open API.
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untuk membantu kegiatan operasionalnya, 
sebagai contoh fintech lending membutuhkan 
escrow account dan virtual account bank26 untuk 
memproses dana pinjam meminjam sesuai 
ketentuan. 

Bentuk kolaborasi bank dan fintech juga 
dilakukan melalui pola pembiayaan dan 
pembinaan bank kepada fintech. Penyertaan 
perbankan pada fintech umumnya dilakukan 
melalui anak perusahaan bank berupa venture 
capital, terhadap satu atau beberapa fintech. 
Selain dukungan pendanaan, bank juga 
memberikan pembinaan kepada fintech melalui 
program-program inkubator, baik secara 
langsung maupun melalui anak perusahaan 
venture capital-nya. Keseluruhan inovasi digital 
banking dan kolaborasi dengan fintech yang 
dilakukan akan memberi nilai tambah customer 
experience yang berpotensi memperluas 
basis CASA maupun kredit perbankan, 
meningkatkan fee-based income, serta 
memperkuat manajemen risiko baik bagi bank 
maupun fintech (Bank Indonesia, 2018).

Visi 4:  SPI 2025 menjamin keseimbangan 
antara inovasi dengan perlindungan 
konsumen, integritas dan stabilitas 
serta persaingan usaha yang sehat 
melalui penerapan prinsip Know Your 
Customer (KYC) dan Anti Pencucian 
Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme 
(APU/PPT), kewajiban keterbukaan data/
informasi/bisnis publik, dan penerapan 
regtech dan suptech dalam kewajiban 
pelaporan, regulasi dan pengawasan.

Disamping penataan hard infrastructure, Bank 
Indonesia juga akan menata soft infrastructure 
melalui penguatan kerangka regulasi, 
mekanisme entry policy, dan pengawasan. 
Rezim regulasi dan entry policy diarahkan 
agar lebih sederhana dan adaptif guna 
mengantisipasi inovasi teknologi keuangan 
yang melaju cepat. Kerangka pengaturan akan 
disusun untuk menata kembali ekosistem 

sistem pembayaran sehingga menjadi pondasi 
yang kokoh bagi perizinan, pengawasan, 
pelaporan, dan penyelenggaraan sistem 
pembayaran yang mendukung inklusi ekonomi 
dan keuangan di era digital. 

Struktur baru industri pembayaran nasional 
akan berorientasi penuh pada upaya 
mendorong inklusi keuangan dan inovasi 
melalui ekosistem yang mengedepankan 
kompetisi pasar yang sehat. Bank Indonesia 
akan meredefinisi secara berhati-hati peran 
dan aktivitas penyelenggara layanan sistem 
pembayaran. Peran market aggregator di 
sistem pembayaran akan diatur dalam sebuah 
konfigurasi yang memastikan adanya akses 
yang proporsional ke infrastruktur pembayaran. 
Mekanisme insentif dan disinsentif akan diatur 
untuk memastikan keterbukaan dan kesetaraan 
akses data dan informasi serta mencegah 
terjadinya dominasi pasar. 

Kerangka kebijakan infrastruktur pasar 
keuangan juga akan diselaraskan dengan 
standar best practices internasional sekaligus 
pemenuhan mandat G20. Penguatan kebijakan 
akan dimulai dengan kerangka regulasi yang 
mengatur trading venue, baik pada tahapan 
pre-trade maupun trade. Pada aspek kliring, 
penguatan kerangka pengaturan akan 
diselaraskan dengan agenda reformasi OTC 
derivatif melalui pengaturan kliring transaksi 
derivatif dan pengembangan CCP sebagai 
lembaga kliring dan penjaminan yang 
terstandar dan memenuhi kualifikasi ESMA.

Open Banking akan dilengkapi dengan 
mekanisme pengendalian risiko terkait 
proteksi data, keamanan, operasionalisasi 
sistem, dan integritas transaksi. Keterbukaan 
akses terhadap data akan didasarkan 
pada mekanisme persetujuan (consent) 
konsumen/nasabah27. Arsitektur consumer 
consent yang menjamin hak penguasaan 
dan pengendalian data kepada individu 
pemilik data akan dirancang, demikian 

26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Fintech lending wajib 
menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman 
melakukan pembayaran melalui escrow account fintech lending untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman.
27 Pembukaan data nasabah oleh bank tidak melanggar pasal kerahasiaan data nasabah sepanjang diinisiasi oleh 
persetujuan (consent) dari konsumen pemilik data dan informasi. Pasal 40 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
menyebut: “setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Di antaranya, kepentingan perpajakan, 
penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antar bank”.



29Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

Visi 5:  SPI 2025 menjamin kepentingan 
nasional dalam ekonomi-keuangan 
digital antar negara melalui kewajiban 
pemrosesan semua transaksi domestik 
di dalam negeri dan kerjasama 
penyelenggara asing dengan domestik, 
dengan memperhatikan prinsip 
resiprokalitas.

Asas keterbukaan ekonomi perlu diimbangi 
dengan semangat yang tetap mengedepankan 
kepentingan nasional, khususnya di era 
digital yang serba borderless. Sebagai small 
open economy, Indonesia menganut prinsip 
keterbukaan bagi peran dan kontribusi entitas 
bisnis global. Namun demikian, prinsip tersebut 
tentu tetap menjamin terjaganya kedaulatan 
NKRI dan memelihara kesinambungan 
pembangunan nasional.

Visi kelima SPI 2025 menginginkan agar 
implementasi dari prinsip keterbukaan 
ekonomi di area sistem pembayaran dapat 
diimplementasikan berdasarkan asas 
resiprokalitas yang menjamin kesetaraan hak 
dalam hubungan bilateral ekonomi antar 
negara. Hal ini terlebih menimbang posisi 
Indonesia sebagai perekonomian dengan 
basis konsumen yang besar. Dengan asas 
resiprokalitas, Indonesia tidak hanya menjadi 
pasar namun juga memiliki peluang yang sama 
dalam berekspansi ke negara lain.

Pada area sistem pembayaran, prinsip tersebut 
diwujudkan melalui peluang kerjasama antara 
entitas bisnis asing dengan mitra domestik. 

... Visi keempat SPI 2025 
menginginkan ketersediaan 
rezim regulasi, entry-policy, dan 
pengawasan yang lebih sederhana 
dan adaptif guna mengantisipasi 
inovasi teknologi keuangan yang 
melaju cepat

“

pula pedoman prinsip terkait penempatan 
data pada penyedia layanan Cloud. Bank 
Indonesia juga akan membangun kerangka 
pengaturan terkait ketahanan siber, khususnya 
terkait operasionalisasi infrastruktur sistem 
pembayaran. 

Integritas transaksi akan diperkuat melalui 
pemenuhan prinsip KYC dan komitmen APU/
PPT yang diselaraskan dengan dinamika 
era digital. Hal tersebut agar integritas 
transaksi keuangan tetap terjaga dan tidak 
kontraproduktif terhadap perkembangan 
inovasi digital itu sendiri. Integritas transaksi 
di pasar uang dan pasar valuta asing juga akan 
terus diperkuat. Transparansi transaksi akan 
ditingkatkan untuk mendorong terwujudnya 
pasar uang dan pasar valuta asing yang adil, 
teratur, likuid dan efisien dengan tata kelola 
yang baik.

Meningkatnya kompleksitas risiko di era digital 
menuntut Bank Indonesia untuk berinovasi 
pada pendekatan perizinan, pelaporan, dan 
pengawasan sistem pembayaran. Regtech 
dan suptech dapat menjadi solusi inovatif 
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
perizinan, pelaporan, dan pengawasan. Baik 
regtech maupun suptech memanfaatkan 
data digital dan jaringan komputer dalam 
mensubtitusi cara kerja lama, struktur 
organisasi dan teknologi informasi, dan 
alat analisis untuk memperkuat proses 
pengambilan keputusan (Toronto Center, 2017). 
Lebih lanjut, solusi tersebut dapat mengurangi 
biaya compliance dan memperkuat efektivitas 
manajemen risiko (Broeders et.al, 2018).

Dalam kaitan serupa, Bank Indonesia juga 
akan merevitalisasi fungsi sandbox untuk 
dapat mengeksplorasi peluang inovasi 
digital, khususnya bagi inklusi keuangan 

dan penguatan regulasi. Bank Indonesia 
akan mengembangkan konsep Sandbox 
2.0 yang juga mencakup fungsi innovation 
lab, developmental/industrial sandbox, dan 
regulatory sandbox. Innovation lab akan 
menjadi ajang pertukaran ilmu, kompetisi, 
dan eksplorasi terhadap teknologi dan model 
bisnis yang inovatif. Rancangan developmental/
industrial sandbox akan diintegrasikan dengan 
program elektronifikasi yang difokuskan pada 
pelaku ekonomi tradisional dan kalangan 
akademisi untuk mendorong proses inklusi 
ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, regulatory 
sandbox ditujukan untuk menguji inovasi baru 
yang berdampak pada potensi perubahan 
ketentuan.



30 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

Tata cara ini diperlukan guna memastikan 
efektivitas pemantauan dan pengawasan yang 
dilakukan Bank Indonesia. Langkah ini juga 
diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh 
transaksi yang terjadi di wilayah NKRI diproses 
di dalam negeri menggunakan rupiah sesuai 
mandat aturan perundang-undangan28.

Visi ini juga membuka lebar peluang 
interoperabilitas infrastruktur dan 
instrumen sistem pembayaran untuk 
transaksi cross-border, baik dari sisi back-end 
maupun front-end. Arah pengembangan 
standar ISO 20022, baik di BI-RTGS, BI-FAST, 
maupun BI-SSSS serta pengembangan fitur 
multicurrency pada BI-RTGS merupakan wujud 

... Visi kelima SPI 2025 
menginginkan agar implementasi 
dari prinsip keterbukaan ekonomi 
di area sistem pembayaran dapat 
diimplementasikan berdasarkan 
asas resiprokalitas.

“

28 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia 
No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
29 CPMI (2018): “having more diversity of back-end clearing and settlement arrangements could result in cross-border retail 
payments that are quicker, cheaper and more transparent. Such diversity could include … greater interoperability between 
domestic payment infrastructures and greater interoperability between closed-loop proprietary systems.”

upaya mengefisienkan transaksi cross-border 
sebagaimana juga disarankan oleh CPMI (2018) 
29. Strategi ini diharapkan mampu mengatasi
problem klasik transaksi cross-border yang 
menurut CPMI (2018) cenderung lambat, 
mahal, dan tidak transparan. 

Di samping itu, berbagai upaya standardisasi, 
seperti QRIS dan API, akan dipastikan 
mengadopsi standar teknis yang menjadi best 
practices di dunia internasional. Kerjasama 
transaksi internasional dan pertukaran data 
cross-border, baik inbound maupun outbound, 
akan didasarkan pada prinsip resiprokalitas. 
Strategi tersebut ditempuh guna memastikan 
agar arus digitalisasi tetap mampu menjamin 
sustainability pembangunan ekonomi domestik 
dalam jangka panjang. 

Kelima visi BSPI 2025 tersebut akan diwujudkan 
lebih lanjut ke dalam lima inisiatif. Bab 
selanjutnya akan menguraikan secara rinci 
masing-masing inisiatif tersebut, beserta key 
deliverables yang menjadi target di masing-
masing inisiatif.
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BAB 3

Roadmap
“Cinema is a matter of what’s in the frame and what’s out”    (Martin Scorsese) 

Blueprint SPI 2025 dituangkan ke dalam lima inisiatif yaitu Open Banking, Sistem 
Pembayaran Ritel, Infrastruktur Pasar Keuangan, Data, dan Pengaturan, Perizinan, 
dan Pengawasan. Lima inisiatif tersebut akan diimplementasikan oleh lima 
Working Group yang akan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga 
terkait serta kalangan industri. Lima inisiatif Blueprint SPI 2025 akan diwujudkan 
dalam rentang waktu tahun 2019 s.d 2025.

Visi SPI 2025 dituangkan ke dalam 5 (lima) 
inisiatif yang akan diimplementasikan 
secara paralel oleh lima Working Group (WG). 
Cakupan kerja dan deliverables WG akan saling 
memperkuat satu dengan lainnya dalam 
rangka mewujudkan visi SPI 2025.

3.1 Inisiatif Utama
Lima inisiatif visi SPI 2025 adalah; Open Banking, 
Sistem Pembayaran Ritel, Infrastruktur Pasar 
Keuangan, Data, serta Pengaturan, Perizinan, 
dan Pengawasan. Lima inisiatif tersebut 

dijabarkan lebih lanjut ke dalam 23 key 
deliverables (Diagram 4). Implementasi seluruh 
key deliverables tersebut akan dilakukan melalui 
tiga pendekatan, yaitu industrial approach, 
regulatory approach, dan collaborative 
approach.

... seluruh key deliverables tersebut 
akan dilakukan melalui tiga 
pendekatan, yaitu industrial 
approach, regulatory approach, dan 
collaborative approach.

“
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3.1.1. Open Banking

Pada Bab 2, telah diuraikan bahwa Open 
Banking yang termaktub pada visi BSPI 2025 
bertujuan untuk mendorong transformasi 
digital di tubuh perbankan dan membangun 
keterkaitan (interlink) antara bank dan fintech. 
Visi ini diwujudkan dalam insiatif pertama yaitu 
Open Banking. Implementasi Open Banking di 
Indonesia belum berjalan dalam koridor yang 
ideal. Secara umum, Open API yang diterapkan 
cenderung bervariasi dan belum standar, 
baik terkait kontrak kerjasama, teknis API, dan 
keamanan. Open API juga diimplementasikan 
dalam lingkup terbatas dengan skema kontrak 
tertentu yang umumnya berupa kontrak 

bilateral melalui penggunaan open partner API 
(Gambar 6).

Sejumlah elemen krusial dalam kontrak 
kerjasama luput dari klausul kontrak, khususnya 
aspek perlindungan data konsumen (misalnya, 
customer consent), perlindungan konsumen 
secara umum dan pengelolaan risiko (Tabel 
3). Implementasinya juga terkendala sejumlah 
aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, 
penerapan Open API dihadapkan pada 
tingginya biaya implementasi, ketergantungan 
pada legacy system, dan keterbatasan talenta. 
Dari sisi eksternal, kendala bersumber dari 
keterbatasan dukungan regulasi.

Diagram 4. Kerangka Kerja Implementasi Blueprint SPI 2025

Sumber: Bank Indonesia
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Dengan latar belakang tersebut, inisiatif Open 
Banking dalam BSPI 2025 akan dikonstruksikan 
untuk menjawab tantangan tersebut. Open 
Banking akan diwujudkan melalui standardisasi 
Open API yang mencakup standar data, teknis, 
keamanan, dan governance. Dalam rangka 
menjamin akses yang sama bagi seluruh 
pihak, standardisasi juga akan mencakup 

standar format kontrak kerjasama bisnis yang 
digunakan. (Diagram 5).

Gambar 6. Ringkasan Hasil Pemetaan Kerjasama API Perbankan-Fintech di Indonesia

Tabel 3. Identifikasi Cakupan Kontrak Kerjasama API Perbankan-Fintech di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, berdasarkan survei pada perbankan dan fintech pada tahun 2019

Sumber: Bank Indonesia, berdasarkan survei pada perbankan dan fintech pada tahun 2019.

... Inisiatif Open Banking diwujudkan 
melalui standardisasi Open API yang 
mencakup standar data, teknis, 
keamanan, dan governance.

“

JENIS 
DATA

FORMAT API & 
KERJASAMA

Standar teknis dan kontrak 
penggunaan API

Use case dan data yang
dipertukarkan antar pihak

KEAMANAN

bank

�ntech

Skema & 
kontrak APIAset Kewajiban

bank

�ntech

Format API 
dan Data

Protokol
Komunikasi

REST-API, JSON,
XML, ISO 8583

Regular File

HTTPS, FTP, SFTP,
email, Host to Host

& VPN

REST API, JSON,
XML, Regular

File

HTTPS, FTP, SFTP,
email,

Host to Host

Te
rb

uk
a

Te
rt

ut
up

Serti�kat digital menggunakan
API Key & API Secret
Tanda tangan digital

Kerangka standar otorisasi
(OAuth 2.0)
Nama pengguna & kata sandi,
token OTP

Penggunaan Transport Layer
Security a.l. HTTPS & SFTP
Virtual Private Network
(VPN)

Fitur keamanan belum
standar dan di beberapa
kasus hanya 
menggunakan sarana
komunikasi dengan
pengamanan
minimal (a.l. email, FTP)

Otentikasi Otorisasi dan Hak Akses Enkripsi

Pengajuankredit,
pencairan dana

pinjaman

Pro�l & reputasi
peminjam/penjual

e-commerce,
kolektabilitas & 

kebutuhan pinjaman,
tanda tgn digital/ID 

Direct debit, 
transfer &

transaksi APMK

Pro�l
pengguna UE

Publik
Hanya dibuka bagi
pengembangan/
sandbox

Mitra
Kontrak kerjasama
bilateral antar pihak

Privat
Digunakan internal
dalam satu entitas

standarisasi keamanan
*) REST (Representasional State Transfer), JSON (Java Scripts Object Notation), XML (Extensible Markup Language), XML (Extensible Markup Language),
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protokol, SFTP (Secure File Transfer Protocol), VPN (Virtual Private Network)

Persetujuan
Konsumen

Tata Kelola
Data

Tugas dan 
Tanggung Jawab

Akses Data

Perlindungan
Konsumen

Manajemen
Risiko

Resolusi
Perselisihan

UU

NDA

ASPEK
CAKUPAN
KONTRAK Kanal

Top Up
Penerimaan
Pembayaran
di Merchant

Biller
Aggregator

/Biller
Perbankan
Korporasi

Cash Out
Channel

Gerbang
Pembayaran

Layanan
Akuisisi
Digital

Penyaluran
Pinjaman

Penyedia
Mesin EDC

/mPOS

Layanan
Penggunaan
Poin/Reward

API TopUp
e-money
via NFC

Internet
Acquiring

Elemen penting ini belum tercakup dalam kontrak eksisting

Elemen penting ini belum tercakup dalam kontrak eksisting

Elemen penting ini belum tercakup dalam kontrak eksisting

Use Case di Industri Saat Ini



35Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

Standar data akan mencakup ruang lingkup 
dan jenis data yang perlu dibuka oleh bank 
dan fintech. Standar teknis akan mencakup 
antara lain acuan spesifikasi Open API meliputi 
protokol komunikasi, tipe arsitektur, format 
data, dan struktur data. Standar keamanan 
mencakup syarat minimum pemenuhan 
keamanan yang harus dipenuhi bank dan 
fintech termasuk autentikasi, otorisasi dan 
enkripsi. 

Standar governance diantaranya adalah 
consumer consent, resolusi sengketa (dispute 
resolution), API life cycle dan standard governing 
body. Di samping itu, standar kontraktual 
kerjasama open API antara bank dengan pihak 
ketiga penyedia layanan, termasuk fintech, 
dituangkan dalam bentuk guiding principles 
yang mencakup aturan main pemberian 
consent atas pembukaan data, tata cara akses 
dan modifikasi terhadap data, dan manajemen 
risiko.

3.1.2. Sistem Pembayaran Ritel

Perubahan secara total perilaku agen ekonomi 
dalam bertransaksi ke arah aktivitas online, 
menuntut dukungan infrastruktur yang mampu 
memfasilitasi metode pembayaran digital 
yang serba mobile, cepat, aman, dan murah. 
Tren tersebut pada gilirannya memperbesar 
kebutuhan atas tersedianya fast payment yang 
memungkinan pembayaran antar individu 
(person to person) secara real time yang tersedia 
setiap saat.

Diagram 5. Kerangka Kebijakan Standar Open API Indonesia

... Inisiatif kedua BSPI 2025 
mengarah pada modernisasi 
infrastruktur sistem pembayaran 
ritel yang lebih efisien dan aman 
dengan memanfaatkan teknologi 
terkini.

“
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BSPI 2025 mengarah pada modernisasi 
infrastruktur sistem pembayaran ritel yang 
lebih efisien dan aman dengan memanfaatkan 
teknologi terkini yang diwujudkan ke dalam 
insiatif kedua yaitu Sistem Pembayaran 
Ritel.  Konfigurasi sistem pembayaran ritel 
Indonesia saat ini belum cukup memadai 
dalam menjawab tantangan di era digital. 
Layanan GPN masih terbatas pada transaksi 
kartu debet. SKNBI belum sepenuhnya real time 
dan belum beroperasi 24 jam dan 7 hari (24/7). 
Selain itu, belum terdapat skema transaksi 
yang secara optimal menggunakan proxy 
ID yang memanfaatkan nomor ponsel atau 
jenis identifikasi lainnya, sebagai pengganti 
rekening. Inisiatif ini diharapkan mampu 
merespons kebutuhan masyarakat termasuk 
kebutuhan bertransaksi secara digital.

Sistem pembayaran ritel nasional akan 
ditata dalam sebuah konfigurasi baru yang 
memungkinkan terbentuknya ekosistem 
digital yang sehat (Diagram 6). End state dari 
konfigurasi tersebut adalah sistem yang bersifat 
real time, beroperasi 24/7, efisien, murah, 
dan aman. Untuk itu, perlu dikembangkan 
infrastruktur sistem pembayaran yang tersedia 

setiap saat (24/7) dan mampu melayani 
berbagai transaksi pembayaran antar nasabah 
dengan memanfaatkan Payment ID. 

Di sisi back end, BI-FAST, GPN, dan SKNBI 
menjadi tulang punggung infrastruktur 
switching, kliring, dan settlement transaksi ritel 
nasional. BI-FAST merupakan infrastruktur 
fast payment untuk mengakomodir dan 
memfasilitasi pembayaran menggunakan 
kartu, UE, dan skema direct to account, baik 
transfer kredit maupun transfer debet. BI-FAST 
akan menggunakan mekanisme real time gross 
dan akan beroperasi secara 24/730. Standar 
format pesan (message format) ISO 20022 akan 
digunakan untuk memastikan interoperabilitas, 
baik domestik maupun internasional. Selain 
itu, BI-FAST akan memiliki fitur proxy address31. 
Peserta BI-FAST terdiri dari peserta langsung 
dan tidak langsung yang dapat berupa bank 
maupun non-bank. 

Kapasitas Lembaga Services GPN juga akan 
diperluas dengan tambahan cakupan kliring 
dan settlement instrumen APMK dan UE 
(Diagram 6). SKNBI juga diperkuat dengan 
perbaikan SLA dan penurunan tarif transaksi. 

Diagram 6. Konfigurasi Sistem Pembayaran Ritel: End State 2025

Sumber: Bank Indonesia

 30 Settlement melalui BI FAST praktis tanpa risiko kredit pihak yang menjadi acquirer (berhubungan langsung dengan 
pedagang) tidak perlu melakukan penalangan dana kepada merchant, sebelum dana efektif dikirim penerbit instrumen 
dan diterima acquirer.
 31 Misalnya menggunakan nomor HP, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat email untuk proses transfer.
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Penguatan SKNBI meliputi penambahan 
periode settlement, penurunan biaya layanan 
ke nasabah, serta peningkatan batas capping 

transaksi layanan transfer dana individual dan 
pembayaran regular/bulk credit (Lihat Boks 1).

 32 Dibandingkan dengan Generasi I, waktu setelmen kliring pada SKNBI Generasi II ditambah menjadi 5 kali, biaya 
transfer maksimum Rp5.000, waktu efektif dana ke penerima akhir maksimum 2 jam.

BOX 1: PENGUATAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)
SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang memberikan layanan kliring untuk 
transfer debet dan kredit dengan penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara 
nasional. Sejak dioperasikan pertama kali pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam 
memproses aktivitas transaksi pembayaran ritel di Indonesia. 

Kliring transaksi transfer kredit via SKNBI terus meningkat sejak penerapan SKNBI Generasi 
II32. Meluasnya alternatif kanal pembayaran dan penambahan fitur internet dan mobile 
banking semakin mendorong pemanfaatan transfer kredit melalui SKNBI. Biaya transfer yang 
relatif lebih murah menjadi daya tarik utama layanan SKNBI.

Namun, Bank Indonesia memandang bahwa upaya penyempurnaan layanan tetap 
dibutuhkan. SKNBI tetap perlu menyesuaikan diri pada tuntutan era digital sekaligus 
menjaga daya saingnya. Untuk itu, sejumlah langkah penguatan ditempuh Bank Indonesia 
sejak 1 September 2019. Tercapainya cost recovery SKNBI generasi II membuka ruang 
bagi Bank Indonesia untuk menyesuaikan tarif transfer SKNBI. Tarif yang dikenakan Bank 
Indonesia kepada bank dipangkas dari Rp1.000 menjadi Rp600 per transaksi. Langkah ini 
memungkinkan  Bank Indonesia untuk menurunkan batas tarif transfer yang dikenakan bank 
ke masyarakat dari maksimal Rp5.000 per transaksi menjadi maksimal Rp3.500 per transaksi.

Batas maksimum transaksi transfer dana juga ditingkatkan dari Rp500 juta menjadi Rp1 
miliar. Langkah ini membuka ruang fleksibilitas yang lebih lebar bagi konsumen, khususnya 
segmen korporasi, dalam bertransaksi melalui SKNBI. 

Penguatan juga dilakukan di mekanisme settlement dana. Rentang waktu penyelesaian dana 
yang semula 5 kali dengan dana efektif setiap dua jam dipercepat menjadi 9 kali dengan 
dana efektif setiap satu jam. Langkah ini mempercepat proses penerimaan dana ke tangan 
masyarakat. 

Bebagai langkah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang merata bagi seluruh 
segmen pengguna SKNBI. SKNBI menjadi opsi yang efisien bagi korporasi untuk mengelola 
penagihan ritel dari konsumen bank yang berbeda-beda menyusul luasnya jejaring 
keanggotaan SKNBI. SKNBI kini sanggup memberikan layanan berbasis net settlement yang 
semakin cepat. 

Sumber: Bank Indonesia
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 33 Desain fungsionalitas pada  Interface pembayaran yang terintegrasi akan mengintegrasikan rekening dari berbagai bank 
pada satu aplikasi seluler, menggabungkan beberapa fitur perbankan, mengembangkan proses penerusan dana secara 
seamless dan mengintegrasikan pembayaran kepada merchant.
34 Kecuali cek/BG dan transaksi tunai
35 Penambahan layer interface pembayaran yang terintegrasi dan terkoneksi dengan BI FAST dan GPN
36 Berupa user name yang disertai nama bank.
37 Antara lain, Person to Person, Person to Business, dan Business to Person.
38 Antara lain nomor ponsel, alamat email dan VPA.

Di sisi middle end, interface pembayaran yang 
terintegrasi akan menjadi single interface untuk 
mobile interoperability yang menghubungkan 
seluruh instrumen dan kanal pembayaran  
dan meneruskan transaksi ke infrastruktur 
di sisi back-end. Interface pembayaran yang 
terintegrasi memungkinkan proses autentikasi 
dilakukan secara digital (digital authentication), 
dan pemanfaatan proxy address. Interface 
pembayaran yang terintegrasi dan BI-FAST 
juga terhubung dengan Data Hub untuk 
pengumpulan data pembayaran (lihat Sub Bab 
2.6). 

Interface pembayaran yang terintegrasi33 
pada prinsipnya merupakan sebuah platform 
yang dapat mengintegrasikan seluruh kanal 
pembayaran34 dengan menggunakan teknologi 
API untuk dapat melayani transfer dana baik 
antar bank maupun non-bank secara real-time. 
Koneksi interface tersebut dengan BI-FAST dan 
GPN35 menjadikan berbagai layanan berbasis 
mobile menjadi lebih mudah dan murah untuk 
dilakukan. Penggunaan interface tersebut akan 
diatur oleh Bank Indonesia, sebagai salah satu 
inisiatif untuk mewujudkan transaksi digital 
dengan biaya terjangkau. 

Dengan interface pembayaran yang 
terintegrasi, setiap orang yang memiliki 
rekening bank dapat membuat proxy address 
baik dalam bentuk nomor ponsel, alamat e-mail 
maupun VPA36  dan langsung bertransaksi 
menggunakan ponselnya. Penggunaan 
VPA merepresentasikan rekening bank 
pengguna sekaligus payment ID sehingga 
meningkatkan kenyamanan sekaligus 
keamanan saat bertransaksi. Pengembangan 
interface pembayaran yang terintegrasi 
juga mengurangi beban pencetakan kartu 
karena instrumen pembayaran langsung 
menggunakan ponsel sebagai sarana 
pembayaran. Selain itu, kombinasi ponsel dan 

VPA menjadi alternatif pengembangan sarana 
akseptasi pembayaran yang universal, mudah 
dan lebih murah. 

Interface pembayaran yang terintegrasi 
memiliki sejumlah fitur utama. Pertama, 
interface pembayaran yang terintegrasi sebagai 
single interface terdiri dari seperangkat standar 
API yang memungkinkan interkoneksi dan 
interoperabilitas berbagai instrumen dan 
kanal pembayaran, terutama berbasis mobile, 
sebagai sarana pembayaran untuk seluruh 
jenis transaksi pembayaran ritel37. Penggunaan 
API juga memudahkan pengembang aplikasi 
menyediakan berbagai inovasi layanan front 
end tanpa terpengaruh struktur dan perubahan 
sistem di back end. Kedua, penggunaan 
proxy address sebagai unique identifier38 
memudahkan nasabah dalam bertransaksi 
pembayaran tanpa mengekspos credential 
aplikasi maupun informasi rekening yang 
merupakan data sensitif. Ketiga, interface 
pembayaran yang terintegrasi melakukan 
simplifikasi proses autentikasi melalui 
pendekatan one-click 2-factor-authentication 
untuk keamanan transaksi pembayaran yang 
dilakukan menggunakan ponsel pengguna 
tanpa memerlukan token maupun perangkat 
tambahan lainnya.

Di sisi front end, seluruh instrumen pembayaran 
ditransaksikan melalui kanal-kanal 
pembayaran, baik kanal tradisional seperti 
ATM dan EDC/POS, maupun kanal digital 
online seperti wallet dan QR Code. Khusus 
cek dan Bilyet Giro (cek/BG) diproses melalui 
SKNBI. Di samping itu, transaksi menggunakan 
instrumen tunai (uang kertas dan uang logam) 
dapat dilakukan melalui kanal keagenan. 
Standardisasi juga akan terus didorong untuk 
memperkuat interoperabilitas, salah satunya 
melalui QRIS.

https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview
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Gambar 7. Sistem Pembayaran Sebelum dan Setelah QRIS

QRIS diperlukan untuk memperluas akseptasi 
pembayaran nontunai nasional secara lebih 
efisien.  Melalui penggunaan satu standar QR 
Code, penyedia barang dan jasa (merchant) 
tidak perlu memiliki berbagai jenis QR 
Code dari penerbit yang berbeda (Gambar 
7). Transaksi QRIS menggunakan sumber 
dana berupa simpanan dan/atau instrumen 
pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, 
dan/atau UE server based. QRIS dikembangkan 
menggunakan standar European Master 
Visa Co (EMV Co) yang memungkinkan 
interoperabilitas domestik dan internasional. 

Untuk tahap awal, QRIS menggunakan metode 
Merchant Presented Mode (MPM) dan didukung 

oleh spesifikasi interkoneksi penyelenggara.  
Ke depan, QRIS akan dikembangkan juga 
untuk metode Customer Presented Mode 
(CPM). Kewajiban penggunaan QRIS berlaku 
bagi seluruh jenis transaksi berbasis QR Code, 
termasuk transaksi pembayaran di Indonesia 
yang difasilitasi dengan QR Code yang 
menggunakan sumber dana dari luar negeri 
(Box 2).

Sumber: Bank Indonesia

BOX 2: QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)

Untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, diperlukan inovasi untuk 
mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.  Salah satu inovasi yang 
berkembang dan mulai banyak digunakan adalah QR Code. Popularitas QR Code berasal dari 
lebih efisiennya biaya investasi infrastruktur dibandingkan dengan kanal pembayaran lain, 
seperti EDC.  Dengan karakteristik tersebut, QR Code membuka peluang yang lebih lebar 
bagi efisiensi ekonomi serta inklusi ekonomi dan keuangan. 

... QRIS diperlukan untuk 
memperluas akseptasi pembayaran 
nontunai nasional secara 
lebih efisien.
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Dengan alasan tersebut, standarisasi QR Code diperlukan untuk mencegah fragmentasi 
industri. Standar tunggal QR Code akan mengefisienkan penyedia barang dan jasa 
(merchant) dan konsumen. Dengan QR yang ter-standar, merchant dan konsumen tidak 
perlu memiliki/memelihara bermacam-macam QR Code dari berbagai penyedia jasa yang 
berbeda. 

Untuk itu Bank Indonesia bersama industri (ASPI) meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 
2019. QRIS berbasis EMVCo yang menjamin interoperabilitas antar penyelenggara 
dan antar instrumen. Fitur ini juga memungkinkan interoperabilitas QRIS secara cross 
border, mengingat standar EMVCo juga digunakan di berbagai negara.  Transaksi QRIS 
menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa 
kartu debet, kartu kredit, dan/atau UE server based. 

Penerapan QRIS mengusung tema UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung). 
QRIS UNGGUL mengandung makna, pertama UNiversal, yakni penggunaan QRIS 
bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi 
pembayaran di domestik dan luar negeri. Kedua, GampanG, masyarakat dapat bertransaksi 
dengan mudah dan aman menggunakan gadget. Ketiga, Untung, transaksi dengan QRIS 
menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu 
kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada gadget.  Keempat, 
Langsung, transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika.

Sesuai dengan perkembangannya, saat ini terdapat dua metode QR pembayaran yaitu:

1. Merchant Presented Mode (MPM): QR Code ditunjukkan oleh merchant sehingga
konsumen hanya perlu melakukan scan QR.  QR metode ini dapat bersifat statis atau
dinamis. QR statis adalah QR yang tidak berubah (umumnya berbentuk sticker/acrylic).
QR dinamis adalah QR yang dapat berubah-ubah dan umumnya dicetak melalui EDC
atau ditunjukan merchant melalui layar device elektronik.

2. Customer Presented Mode (CPM): QR Code ditunjukkan oleh konsumen sementara
merchant akan memindai QR.  Pada model ini, QR Code hanya berbentuk dinamis karena
QR code ini di-generate oleh user setiap akan melakukan transaksi.

Untuk tahap awal, QRIS menggunakan metode MPM.  Untuk tahap selanjutnya, QRIS juga 
akan dikembangkan pada metode CPM. 

Untuk mendukung implementasi QRIS, Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/18/
PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk 
Pembayaran tanggal 16 Agustus 2019.  PADG tersebut antara lain mengatur ruang lingkup 
penggunaan QR Code untuk pembayaran, implementasi QRIS sebagai standar nasional, serta 
laporan dan pengawasan.  Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 
2020, guna memberikan masa transisi  bagi industri.  Pihak-pihak yang telah menggunakan 
QR Code pembayaran sebelum ketentuan QRIS berlaku, wajib menyesuaikan QR Code 
pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat 31 Desember 2019.

Kewajiban penggunaan QRIS berlaku juga bagi transaksi pembayaran yang terjadi di 
jurisdiksi NKRI dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau 
instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah NKRI.  Dalam hal ini, pihak yang 
menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang 
diterbitkan di luar wilayah NKRI tersebut harus bekerja sama dengan Bank BUKU 4.

Meski memberikan banyak kemudahan, layanan pembayaran berbasis QR bukannya 
tanpa risiko.  Oleh karena itu, implementasi QRIS akan dilakukan secara bertahap dengan 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanannya.



41Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

3.1.3. Infrastruktur Pasar 
Keuangan

Pasar keuangan memiliki peran strategis 
sebagai sumber pendanaan ekonomi dan 
media transmisi kebijakan moneter, fiskal, dan 
makroprudensial. Pasar keuangan yang dalam 
dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 
Salah satu karakteristik pasar keuangan yang 
dalam adalah ketersediaan infrastruktur pasar 
keuangan yang mampu mendorong efisiensi.  

pengelolaan transaksi OTC derivatif, belum 
tersedianya lembaga kliring yang memenuhi 
standar CCP sesuai best practices internasional 
(ESMA)41  perlu menjadi perhatian. Di samping 
itu, data transaksi di pasar keuangan masih 
tersebar di counterparty, prime broker, trading 
venue, dan custodian dengan format dan field 
data yang berbeda-beda masih membatasi 
transparansi pasar dan kualitas surveillance.

Dengan latar belakang tersebut, BSPI 2025 
merumuskan inisiatif ketiga yaitu infrastruktur 
pasar keuangan yang mengarah pada 
pembentukan konfigurasi yang selaras 
dengan tujuan pendalaman pasar keuangan 
dan standar best practices internasional. 
Inisiatif tersebut sejalan dengan pemenuhan 
mandat G20 dalam kedudukan Indonesia 
sebagai anggota G20. Salah satu mandat 
reformasi global yang didengungkan oleh G20 
adalah OTC Derivative Market Reforms42. yang 
dirumuskan dalam lima agenda (Tabel 4).

Untuk itu, Bank Indonesia akan menyusun 
kerangka pengembangan infrastruktur pasar 
keuangan untuk meningkatkan transparansi, 
efisiensi, dan governance atas transaksi di pasar 
keuangan, sekaligus memenuhi mandat G20 
dan guidelines PFMI43  (Diagram 7). Infrastruktur 
tersebut mencakup Systemically Important 
Payment System (SIPS), Central Counterparties 
(CCP), Securities Settlement System (SSS), Central 

... Inisiatif ketiga BSPI 2025 mengarah 
pada pembentukan konfigurasi yang 
selaras dengan tujuan pendalaman 
pasar keuangan dan pengadopsian 
best practices internasional.

“

39 Fitur multi-currency yaitu fitur yang memungkinkan peserta memiliki beberapa rekening dalam valuta selain IDR
40 Penatausahaan SBN masih menggunakan model two-tier registry yaitu setelmen surat berharga di sisi investor yang 
dilakukan pada level subregistry dan data diterima melalui pelaporan pada akhir hari
41 Lembaga kliring dan penjaminan di pasar saham, surat berharga, dan komoditas, yang telah hadir di Indonesia masih 
perlu memenuhi kualifikasi ESMA untuk menjadi CCP. Indonesia juga belum memiliki CCP untuk OTC derivatif pasar uang 
dan pasar valas. CCP berperan krusial dalam mengurai segmentasi pasar. Risiko counterparty yang termaterialisasi melalui 
pembatasan credit line dan credit limit dapat diminimalisir dengan CCP.
42 Pemimpin negara G20 menyepakati OTC Derivative Market Reforms dalam deklarasi G20 di Pittsburgh, September 2009. 
Fokus reformasi tersebut adalah penguatan transparansi dan manajemen risiko transaksi OTC derivatif melalui standardisasi   
OTC derivatif, yaitu pengenaan kewajiban transaksi melalui ETP/bursa dan kliring melalui CCP. Seluruh transaksi OTC derivatif 
yang standar dan tidak standar wajib dilaporkan ke TR. Sebagai insentif/disinsentif, transaksi OTC derivatif standar yang tidak 
dikliringkan di CCP dikenakan beban modal dan margin yang lebih tinggi.
43 Guidelines PFMI menjadi standar internasional yang menjadi acuan utama pengembangan infrastruktur pasar keuangan

Tabel 4. Komitmen OTC Derivative Market Reforms

Sumber: disarikan dari G20 Learder’s Statement The Pittsburg Summit

Ruang penguatan infrastruktur pasar keuangan 
Indonesia masih terbuka lebar. Kualitas, 
kapasitas, dan keandalan BI-RTGS, BI-SSSS dan 
BI-ETP masih dapat diperkuat. Pemanfaatan 
fitur multi-currency39  dan mekanisme PvP 
link di BI-RTGS dapat dioptimalkan untuk 
mendukung efisiensi transaksi valas domestik 
dan cross-border.  Layanan kliring, settlement, 
dan kustodian untuk instrumen OM dan SBN di 
BI-SSSS perlu diperkuat40  untuk meningkatkan 
kepastian dan mitigasi risiko settlement. 
Berbagai sistem tersebut juga perlu dilengkapi 
kemampuan mitigasi risiko risiko operasional 
dan risiko siber yang memadai. Terkait 

Target Komitmen

Seluruh transaksi OTC derivatif standar

Seluruh transaksi OTC derivatif

Kontrak yang tidak dikliringkan melalui CCP

1. Wajib ditransaksikan melalui bursa atau Electronic Trading Platforms (ETP).
2. Wajib dikliringkan melalui Central Counterparties (CCP).

3. Wajib dilaporkan ke Trade Repository.

4. Dikenakan beban modal yang lebih tinggi.
5. Dikenakan biaya margin yang lebih tinggi.
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Diagram 7. Konfigurasi Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia

44 CPSS-IOSCO (2012) mengkategorisasi infrastruktur pasar keuangan dalam Principles for Financial Market Infrastructures 
(PFMI), yaitu SIPS, CCP, SSS, CSD, dan TR. Kelima infrastruktur tersebut menjalankan 3 fungsi utama dalam kegiatan post 
trade di pasar keuangan yaitu kliring (CCP), setelmen (SSS untuk surat berharga dan SIPS untuk dana), safekeeping (CSD), dan 
recording payments (TR). BSPI 2025 juga mencakup ETP sebagai issuance platform untuk penerbitan/lelang surat berharga
45 Memungkinkan adanya indirect member  dalam struktur kepesertaan BI-RTGS

Sumber: Bank Indonesia
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Infrastruktur  yang diperkuat Elemen yang akan dibangunAlur transaksi ke depanAlur transaksi saat ini

Margin

Securities Depository (CSD), Trade Repository 
(TR), dan Electronic Trading Platform (ETP)44.

BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP akan 
dimodernisasi dengan merujuk pada 9 aspek, 
yakni fungsionalitas, kepesertaan, teknologi, 
manajemen informasi, message format, 
manajemen risiko, interkoneksi, surrounding 
environment, dan skema harga. Teknologi dan 
generasi BI-RTGS akan dimodifikasi secara 
menyeluruh dan diperbaharui. Pengembangan 
BI-RTGS juga akan diselaraskan dengan 
kebutuhan pengembangan instrumen dan 
infrastruktur ritel dan pasar keuangan lain. 
Untuk itu, cakupan access policy BI-RTGS akan 
diperluas untuk memenuhi kebutuhan dan 
perkembangan di era digital melalui tiered 
participation arrangement45. 

Fungsionalitas BI-RTGS akan diarahkan pada 

optimalisasi layanan, penguatan efisiensi, dan 
peningkatan kapasitas mitigasi risiko. BI-RTGS 
sebagai muara transaksi pasar keuangan 
akan dirancang menjadi infrastruktur terbuka 
yang memungkinkan interkoneksi dengan 
infrastruktur pasar keuangan domestik 
maupun cross-border. Untuk itu, fitur multi-
currency pada BI-RTGS akan dioptimalkan 
untuk mengakomodasi settlement transaksi 
dalam beragam valuta. Untuk memitigasi risiko 
principal, layanan multi-currency BI-RTGS akan 
dilengkapi dengan fitur PvP. Message format 
ISO 20022 sebagai standar komunikasi bagi 
infrastruktur pasar keuangan secara global 
maupun regional, akan diterapkan dalam 
generasi baru BI-RTGS. Penerapan ISO 20022 
tersebut sejalan dengan inisiatif harmonisasi 
standar format pesan (message format) di 
regional untuk menciptakan interkoneksi antar 
infrastruktur settlement.
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Di samping itu, strategi penanggulangan 
fraud yang bersumber dari end point security46 
juga akan dikembangkan dalam BI-RTGS, 
demikian pula pemenuhan prinsip CeBM untuk 
infrastruktur/transaksi yang sistemik47. Dari 
sisi teknologi, BI-RTGS akan memanfaatkan 
berbagai terobosan dan teknologi pendukung 
untuk menunjang penyelenggaraan 
infrastruktur pasar keuangan, termasuk 
diantaranya untuk memperkuat surveillance. 
Penerapan ISO 20022 dalam hal ini membuka 
peluang untuk meningkatkan pemanfaatan 
data granular untuk mendukung transparansi 
dan traceability data transaksi keuangan.

Modernisasi BI-SSSS akan dilakukan pada 
fungsinya sebagai SSS maupun CSD. 
Pengembangan fungsi SSS akan difokuskan 
pada penambahan model settlement Delivery 
versus Payment model 2 (DvP 2) untuk mitigasi 
risiko kegagalan settlement dan efisiensi 
pasar, sekaligus opsi DvP 1 dalam hal peserta 
membutuhkan efisiensi likuiditas dalam 
settlement surat berharga. Opsi kliring informasi 
juga akan ditambahkan untuk memitigasi risiko 
kegagalan settlement dari kesalahan instruksi. 
Pengembangan fungsi CSD akan difokuskan 
pada pengembangan hybrid registry yaitu 
penatausahaan secara segregated di level 
investor (one tier registry) dan omnibus (two 
tier registry) untuk meningkatkan kepastian 
settlement serta memperkuat monitoring dan 
perlindungan konsumen. Di samping dua 

aspek tersebut, aspek lain dalam BI-SSSS juga 
akan diperkuat48.

BI-ETP akan diperkuat untuk memfasilitasi 
transaksi OM dalam denominasi Rupiah dan 
valuta asing serta lelang SBN di pasar perdana. 
Termasuk dalam kaitan ini adalah penambahan 
fitur untuk program buyback dan debt-switching 
SBN atas nama Pemerintah. Kerangka kerja 
cyber-resilience dan fitur manajemen risiko 
fraud juga akan diperkuat. BI-ETP juga didesain 
sebagai infrastruktur terbuka yang menjamin 
interkoneksi domestik dan internasional. 
Termasuk dalam penguatan ini adalah 
pengembangan interface system BI-ETP dengan 
BI-SSSS dan BI-RTGS. Sistem Manajemen 
Kolateral di BI-SSSS juga akan terkoneksi 
dengan BI-ETP dan sistem pelaporan transaksi 
untuk memperkuat efisiensi. Mekanisme 
pelaporan secara otomatis ke modul pelaporan 
Bank Indonesia akan dibangun untuk 
memperkuat surveillance. 

Dalam rangka mendorong standardisasi 
transaksi, khususnya transaksi OTC derivatif 
sesuai mandat G20, Bank Indonesia telah 
menempuh sejumlah langkah kebijakan. 
Regulasi yang mengatur kelembagaan Market 
Operator49 telah diterbitkan sebagai langkah 
awal memperkuat integritas transaksi di pasar 
uang dan pasar valuta asing. Pihak-pihak 
yang diatur dalam PBI adalah Perusahaan 
Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 
(PPU), Systematic Internalisers, Penyedia ETP, 
dan Penyelenggara Bursa. Implementasi 
ketentuan dilakukan secara bertahap dengan 
mempertimbangkan kesiapan calon Market 
Operator dan pelaku pasar serta tahapan 
pengembangan instrumen. Ke depan, Bank 
Indonesia akan menata berbagai jenis 
instrumen pasar uang dan pasar valuta asing 
yang terstandar dan mendorong transaksinya 
untuk dilakukan di bursa atau ETP.

 46CPMI (2019) mendefinisikan end point sebagai “…a point in place and time at which payment instruction information is 
exchanged between two parties in the ecosystem, such as between a payment system and a messaging network, between a 
messaging network and a participant in the network, or between a payment system and a participant in the system”
47Saat ini infrastruktur sistemik yang settlement-nya sudah dilaksanakan menggunakan CeBM adalah C-BEST KSEI (SSS/CSD 
Pasar Modal) dan BI-SSSS (SSS/CSD OM dan SBN yang diselenggarakan oleh BI)
48Penguatan tersebut mencakup interkoneksi BI-SSSS secara domestik dan cross-border (sesuai kebutuhan), pengembangan 
access policy melalui tiered participation arrangement, implementasi ISO 20022, dan pengendalian risiko melalui audit trail, 
penguatan dashboard untuk monitoring, dan cyber resilience
49PBI No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Market 
Operator)

... BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP akan 
dimodernisasi dengan merujuk pada 
aspek fungsionalitas, kepesertaan, 
teknologi, manajemen informasi, 
message format, manajemen 
risiko, interkoneksi, surrounding 
environment, dan skema harga.

“
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Untuk mendorong pembentukan CCP OTC 
derivatif di pasar uang dan pasar valuta 
asing yang memenuhi PFMI, Bank Indonesia 
telah menerbitkan regulasi yang mengatur 
kelembagaan CCP50 sebagai landasan awal 
pembentukan CCP di Indonesia. Pada area 
ini, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, 
diantaranya pengaturan close-out netting, jenis 
transaksi yang diwajibkan untuk dikliringkan 
melalui CCP, dan pengenaan margin terhadap 
transaksi OTC derivatif terstandar yang tidak 
dikliringkan di CCP (margining-rule).

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan 
transaksi OTC derivatif ke TR sesuai komitmen 
dalam implementasi OTC Derivative Market 
Reforms, Bank Indonesia tengah mengkaji 
opsi pengembangan TR yang diantaranya, 
mengeksplorasi prakondisi yang diperlukan 
dalam pembentukannya khususnya terkait 
dengan standardisasi data, konsistensi 
kualitas data, dan ketersediaan data transaksi. 
TR berperan penting dalam meningkatkan 
transparansi transaksi di pasar keuangan 
yang bermanfaat bagi otoritas dan publik 
sehingga memperkuat SSK dan mengurangi 
penyalahgunaan data pasar (market abuse). 
Dengan TR, sentralisasi pencatatan data 
transaksi keuangan terutama transaksi OTC 
derivatif akan terjadi.

3.1.4. Data

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan 
volume data dalam jumlah masif di negara 
seperti Indonesia menuntut kebijakan 
pengelolaan data yang tepat. Pada bab 
sebelumnya, telah diulas bahwa risiko 
konsentrasi dan monopoli di era digital dapat 
bersumber dari penguasaan data. Dengan 
karakter non rivalitas data, maka persaingan 
usaha tidak seharusnya berasal dari adu 
kekuatan akuisisi dan kontrol terhadap data 
konsumen. Karakter tersebut justru akan 
bermanfaat bagi masyarakat apabila diletakkan 
pada domain publik. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka 
kehadiran infrastruktur publik untuk 

 50PBI No 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar OTC, 9 
September 2019, yang berlaku sejak 1 Juni 2020

pengelolaan data semakin diperlukan. 
Infrastruktur data adalah sebuah ekosistem 
yang terdiri dari teknologi, proses, dan pelaku/
lembaga untuk pengumpulan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pendistribusian, dan 
penggunaan data oleh pengguna akhir.

Kondisi pengelolaan infrastruktur data 
granular yang muncul dari aktivitas digital 
di Indonesia saat ini masih mengandung 
sejumlah permasalahan. Sekat-sekat (silos) 
data relatif kuat. Sejumlah pelaku cenderung 
mengembangkan infrastrukturnya sendiri 

dan mengarah pada dominasi pasar. Namun 
sebaliknya, tidak sedikit pelaku industri, 
khususnya di sistem pembayaran, belum 
mengoptimalkan digital ID, sebaliknya 
kesadaran masyarakat atas proteksi data 
pribadi masih rendah. 

Untuk itu, BSPI 2025 merumuskan inisiatif 
keempat yaitu Data yang mengarah pada 
infrastruktur publik untuk data dan informasi 
pembayaran yang menjamin keterbukaan 
akses dan proteksi data pribadi konsumen. 
Infrastruktur tersebut akan menghubungkan 
seluruh transaksi pembayaran dan menata 
aliran data pembayaran. Data granular 
transaksi pembayaran yang diakumulasi akan 
ditransformasi menjadi konten informasi 
bernilai tambah tinggi yang memungkinkan 
pengembangan inovasi pembayaran 
dan memperdalam inklusi ekonomi dan 
keuangan. Keterbukaan akses yang dilengkapi 
perlindungan data tersebut akan menjamin 
keberlangsungan inovasi dan partisipasi 
agen ekonomi yang lebih luas dan mencegah 
potensi monopoli data oleh satu atau sedikit 
pihak. 

... Inisiatif keempat BSPI 2025 
mengarah pada infrastruktur 
publik untuk data dan informasi 
pembayaran yang menjamin 
keterbukaan akses dan proteksi 
data pribadi konsumen.

“
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Identitas digital (Digital ID) menjadi pondasi 
penting dalam infrastruktur publik untuk 
data yang membuka pintu akses layanan 
pembayaran ke seluruh sisi perekonomian - 
termasuk di luar layanan keuangan. Untuk itu, 
Bank Indonesia akan membangun Payment 
ID yang memanfaatkan data granular dari 
transaksi pembayaran. Payment ID tersebut 
akan memungkinkan big data yang diperoleh 
dari transaksi pembayaran diolah lebih lanjut 
menjadi konten informasi yang bernilai tambah 
tinggi untuk inklusi ekonomi dan keuangan. 
Bank Indonesia akan memprioritaskan 
ketersediaan Payment ID yang andal, mudah 
diverifikasi, dan dapat digunakan untuk 
memfasilitasi akses ke layanan keuangan 
digital. Atribut Payment ID akan diselaraskan 
dengan berbagai proxy ID yang dikembangkan 
pada infrastruktur sistem pembayaran ritel 
(lihat Sub Bab 3.1.2).

Payment ID juga akan dikembangkan sebagai 
unique key/parameter yang menghubungkan 
secara elektronis berbagai penyaluran subsidi 
dan transfer pemerintah ke rekening bank 
milik individu penerima subdisi. Penerima 
subsidi akan diidentifikasi dan diotentikasi 

berdasarkan Payment ID-nya, termasuk untuk 
proses digital KYC. Strategi ini tidak hanya 
akan meningkatkan akurasi penyaluran subsidi 
Pemerintah, namun juga mendorong inklusi 
ekonomi-keuangan yang lebih luas.  

... Data Hub akan 
mengintegrasikan perolehan dan 
lalu lintas data granular terkait 
transaksi pembayaran.

“

Diagram 8. Konfigurasi Data Hub

Sumber: Bank Indonesia

BSPI 2025 juga akan merintis infrastruktur 
yang menjadi hub lalu lintas data pembayaran 
yang sekaligus mengoleksi data granular yang 
muncul dari berbagai transaksi pembayaran 
(Data Hub). Data Hub akan mengintegrasikan 
perolehan dan lalu lintas data granular terkait 
transaksi pembayaran. Untuk menjamin 
interoperabilitas, sebuah platform Open 
API akan dibangun untuk menghubungkan 
Data Hub dengan berbagai infrastruktur 
pembayaran ritel baik di sisi front end, middle 
end, maupun back end. Standar Open API yang 
digunakan dalam data Hub akan diselaraskan 
dengan standar yang dikembangkan pada 
inisiatif Open Banking. 
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Rancang bangun Data Hub juga akan 
dilengkapi oleh kapabilitas Big Data Analytics. 
Kehadiran Payment ID sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, memungkinkan kapabilitas 
tersebut untuk mampu berfungsi optimal 
dalam mentransformasi data granular menjadi 
konten informasi bernilai tambah tinggi. Hasil 
pengolahan data granular yang dikumpulkan 
melalui Data Hub akan disajikan kembali 
kepada otoritas dan industri (data sebagai 
layanan) dengan tetap memperhatikan 
kewenangan akses dan perlindungan data 
pribadi (Diagram 8). 

Sebagaimana Open Banking, pedoman prinsip 
mengenai standar data juga akan disusun. 
Pedoman ini  akan mengatur proses koleksi dan 
struktur data pembayaran yang akan dialirkan 
ke Data Hub. Data Hub juga akan dilengkapi 
dengan pedoman prinsip dan mekanisme 
untuk menjamin perlindungan data pribadi 
termasuk consumer consent. Pedoman prinsip 
akan mencakup beberapa elemen, antara 
lain pemberitahuan, persetujuan (consent), 
integritas dan kerahasiaan, dan persyaratan 
terkait bagaimana data dikumpulkan, 
diungkapkan, serta diproses. 

Bank Indonesia juga terus mengembangkan 
aplikasi Integrasi Pelaporan (BI-ANTASENA). 
Pengembangan akan difokuskan pada 
perluasan cakupan data pembayaran. Untuk 
itu, BI ANTASENA akan memanfaatkan 
teknologi terkini antara lain API sehingga 
pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat 
dan efisien. 

3.1.5. Pengaturan, Perizinan,   
dan Pengawasan

Perumusan kerangka (framework) baru tentang 
pengaturan sistem pembayaran dilatarbela-
kangi oleh adanya perubahan lingkungan 
strategis terutama dalam menghadapi era 
digital. Oleh karena itu, kerangka pengaturan 
yang ada saat ini perlu diselaraskan dengan 
perkembangan tersebut. Kerangka pengaturan 
sistem pembayaran baru akan memuat struk-
tur, pendelegasian pengaturan dan pendekatan 
pengaturan (regulatory approach) yang menjadi 
dasar bagi penyusunan dan penerbitan 

ketentuan sistem pembayaran ke depan. 
Kerangka pengaturan akan menata kembali 
ekosistem pengaturan sistem pembayaran 
yang terdiri dari instrumen, kelembagaan, 
infrastruktur, mekanisme dan cross border. 

Berdasarkan review terhadap kerangka 
pengaturan dan ruang lingkup pengaturan di 
beberapa negara, terdapat beberapa pengua-
tan lingkup regulasi yang dapat diterapkan di 
Indonesia. Pertama, diperlukan pengaturan 
definisi dan ruang lingkup instrumen dan 
kanal pembayaran yang komprehensif untuk 
mengakomodir perkembangan instrumen dan 
kanal dalam ekosistem ekonomi dan keuangan 
digital. Kedua, diperlukan penataan ulang 
kelembagaan sistem pembayaran dengan 
pendekatan activity based dan pihak yang 
dilayani, termasuk mekanisme dan kriteria entry 
policy sesuai jenis kelembagaan penyelenggara. 
Ketiga, diperlukan pengelompokkan infrastruk-
tur sistem pembayaran yang mengacu pada 
risiko atau sifat transaksi yang diproses, serta 
pihak yang dilayani oleh infrastruktur sistem 
pembayaran.

Kerangka pengaturan sistem pembayaran akan 
ditata ulang dan diperkuat menuju ekosistem 
yang lebih terstruktur, proporsional, forward 
looking, dan agile. Kerangka baru tersebut 
diharapkan dapat mudah dipahami industri 
sehingga lebih mampu mengakomodir 
perkembangan industri ke depan. 

Kerangka pengaturan baru akan menjadi 
landasan bagi penerbitan ketentuan di bidang 
sistem pembayaran. PBI sistem pembayaran 
yang memayungi seluruh jasa sistem pemba-
yaran akan diterbitkan berdasarkan struktur 
baru tersebut (Diagram 9). PBI sistem pemba-
yaran juga akan didesain untuk mengakomodir 
kebutuhan pengaturan sistem pembayaran 
berdasarkan BSPI 2025, khususnya aspek-aspek 

... Inisiatif kelima BSPI 2025 
mengarah pada penataan kerangka 
pengaturan sistem pembayaran 
yang terstruktur, proporsional, 
forward looking, dan agile termasuk 
memperkuat ekosistem sistem 
pembayaran.

“
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Produk, Kejelasan Kontrak, Harga yang wajar
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PRAKTIK BISNIS YANG SEHAT

Instrumen, Mekanisme, Lembaga, Infrastruktur, Lintas Batas
RUANG LINGKUP SP

Reporting, Pengawasan, Aksi Pengawasan 
(koreksi dan sanksi administratif )

EXIT POLICY

Sandbox, Regtech dan Suptech, Keamanan Siber

Infrastruktur Pelaporan dan Informasi

Koordinasi dengan Otoritas Lain (Domestik dan Lintas Batas)

Cakupan: 
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Mekanisme, Lembaga, Lintas Batas

Prinsip Panduan: 
Asas Legalitas, Manfaat, E�siensi, Keterbukaan, 
Akuntabilitas, Transparansi, Kepentingan Nasional

yang belum dicakup dalam ketentuan saat 
ini51. Langkah tersebut diharapkan mampu 
mendorong percepatan ekonomi keuangan 
digital sesuai visi SPI 2025. 

Dengan latar belakang tersebut, perumusan 
kerangka pengaturan sistem pembayaran 
akan didasarkan pada sejumlah tujuan.  
Pertama, menata kembali penyusunan dan 
penerbitan ketentuan sistem pembayaran 
agar lebih terstruktur, proporsional, forward 
looking, dan agile. Kedua, menyederhanakan 
ketentuan, terutama yang saat ini masih 
bersifat scattered dan rigid. Ketiga, 
mengoptimalkan peran asosiasi industri 
sebagai self regulatory organization52. 
Keempat, menerapkan pendekatan principle 
based regulation agar ketentuan di bidang 
sistem pembayaran lebih adaptif terhadap 
perkembangan industri. Kelima, memastikan 
penyelenggaraan sistem pembayaran yang 
aman, efisien cepat, dan andal, mulai dari 
entry, penyelenggaraan, pengawasan, hingga 

51 Aspek-aspek tersebut antara lain Open Banking, interlink bank dan fintech, fast payment, IPT, penggunaan CeBM, 
pemanfaatan suptech dan regtech, dan pengelolaan data seperti aspek perlindungan data pribadi, pengembangan Payment 
ID dan Data Hub.
52 Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tentang Self Regulatory Organization di bidang Sistem 
Pembayaran.
53International best practices antara lain PFMI, ISO 27001, dan NIST platform sharing and analysis center.

exit dengan mengedepankan praktik bisnis 
yang sehat disamping pemenuhan kewajiban 
penyelenggara sistem pembayaran.

BSPI 2025 juga mengarah pada perumusan 
kerangka kerja untuk keamanan siber. Tren 
peningkatan ancaman siber perlu diimbangi 
dengan kerangka regulasi yang kuat. BSPI 2025 
menargetkan implementasi kerangka kerja 
siber yang sejalan dengan strategi keamanan 
dan ketahanan siber Indonesia di bawah 
koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara 
(BSSN). Perumusan kerangka kerja siber bagi 
seluruh PJSP akan mengacu pada international 
best practices53  yang mengedepankan aspek 
Governance, Identification, Protection, Detection, 
Response dan Recovery. 

Terkait dengan proteksi data, arsitektur 
consumer consent, dan cloud policy, Bank 
Indonesia juga akan menetapkan landasan 
hukum bagi pengelolaan data transaksi 
pembayaran yang selaras dengan Peraturan 

Diagram 9. End State Integrasi 
Kerangka Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Sistem Pembayaran

Sumber: Bank Indonesia
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Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2019 (PP 
PSTE)54. Proteksi data konsumen dan arsitektur 
consumer consent akan berpegang pada 
PP PSTE yang mewajibkan ketersediaan 
mekanisme perlindungan data pribadi oleh 
penyelenggara sistem elektronik55. Sementara 
itu, pengaturan terkait penempatan dan 
pemrosesan data menggunakan cloud (cloud 
policy) akan berprinsip pada ketersediaan 
jaminan akses informasi dari pelaku industri 
kepada otoritas dalam rangka pengawasan dan 
penegakan hukum (duty to adequately inform 
supervisors).

Kerangka pengaturan sistem pembayaran ke 
depan akan diintegrasikan dengan mekanisme 
entry policy, pengawasan, dan pelaporan 
penyelenggara jasa sistem pembayaran yang 
sesuai dengan best practices dan praktik bisnis 
yang sehat. Rezim perizinan yang terintegrasi 
dan lebih sederhana akan diterapkan tanpa 
mengurangi aspek kehati-hatian. Perizinan 
PJSP akan didasarkan pada jenis aktivitas 
yang dilakukan (activity-based) dan diatur 

sesuai dengan size, scale dan scope. Lebih 
lanjut, persyaratan perizinan termasuk 
pengembangan produk baru dan kerjasama 
disesuaikan dengan tingkat kompleksitas atau 
risiko yang melekat pada jenis kegiatan yang 
akan dilakukan. Di samping proses perizinan 
untuk PJSP, proses penetapan (designation) 
juga akan diterapkan untuk operator sistem 
pembayaran.

54PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur pengelolaan informasi 
dan data secara elektronik di Indonesia
55Mekanisme perlindungan data pribadi misalnya pemberitahuan, persetujuan (consumer consent), perlindungan keamanan, 
dan batasan pemrosesan data yang hanya sebatas tujuannya

Sumber: Bank Indonesia

Diagram 10. Kerangka Pengawasan Sistem Pembayaran

... Pengaturan sistem pembayaran 
ke depan juga akan mencakup 
penguatan entry policy dan 
integrasi perizinan yang lebih 
sederhana tanpa mengurangi 
aspek kehati-hatian.

“
Pada sisi pengawasan, kerangka pengawasan 
akan diselaraskan dengan arah kebijakan 
dalam BSPI 2025 (Diagram 10).  Sesuai dengan 
konteks kebutuhan dan dinamika tantangan 
di era digital, metodologi pengawasan yang 
akan diterapkan merupakan sinergi antara 
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metode pengawasan berbasis risiko (risk based 
supervision) dengan pengawasan berbasis 
kepatuhan (compliance based supervision).  
Sejalan dengan perkembangan layanan 
keuangan digital, metodologi pengawasan 
juga akan diperkuat melalui pemanfaatan data 
granular. Dalam kaitan tersebut, pengawasan 
akan mengoptimalkan peluang yang dibuka 
oleh Data Hub dan BI-ANTASENA (lihat Sub Bab 
3.1.4).

Ketersediaan data granular melalui teknologi 
data collection dan data analytic membuka 
peluang penguatan implementasi perizinan 
dan pengawasan melalui pemanfaatan solusi 
regtech dan suptech. Dalam konteks tersebut, 
BSPI 2025 juga mengarah pada solusi tersebut 
untuk merespon kebutuhan efisiensi dalam 
proses perizinan, pengawasan dan surveilance 
serta pengambilan keputusan dan kebijakan. 
Potensi pemanfaatan regtech dan suptech dapat 
dilakukan secara kolaboratif dengan industri 
dan regulator dengan memanfaatkan fungsi 
sandbox. 

Fungsi sandbox Bank Indonesia akan di 
revitalisasi menuju konstruksi Sandbox 2.0 yang 

dititikberatkan pada inovasi teknologi dan 
model bisnis, termasuk regtech dan suptech. 
Desain baru Sandbox 2.0 akan dimanifestasikan 
ke dalam tiga fungsi. Pertama, Innovation Lab 
sebagai sarana eksplorasi teknologi dan model 
bisnis inovatif sekaligus alat deteksi peluang 
dan risiko dibalik inovasi tersebut. Kedua, 
Industrial/Developmental Sandbox sebagai 
sarana untuk mensinergikan inovasi digital 
dengan kebutuhan kongkritnya di sektor riil. 
Fungsi ini juga akan diintegrasikan dengan 
program elektronifikasi melalui penguatan 
engagement pelaku ekonomi tradisional dan 
kalangan akademisi. Ketiga, Regulatory Sandbox 
sebagai sarana pengujian kesesuaian teknologi 
dan model bisnis inovatif dengan ketentuan 
yang berlaku.

Seluruh skenario pengembangan Sandbox 
2.0 akan berlangsung secara paralel dan 
komprehensif tanpa mengabaikan aspek 
mitigasi risiko sehingga keseimbangan 
antara inovasi dan risiko dapat tetap terjaga. 
Strategi ini lebih adaptif dalam mendukung 
pengembangan ekonomi dan keuangan digital 
yang dinamis akibat semakin singkatnya 
interval adopsi inovasi digital di masyarakat.

Sumber: Bank Indonesia
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3.2 Roadmap
Lima Working Group (WG) dibentuk untuk 
mengimplementasikan kelima inisiatif dan 
23 key deliverables BSPI 2025. Lima inisiatif 
BSPI 2025 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke 
dalam program strategis Bank Indonesia yang 
akan diimplementasikan secara multiyears 
dalam rentang waktu dari tahun 2019 s.d. 
2025. Kelima WG tersebut akan bekerja secara 
sinergis dan koordinatif dengan Kementerian 
dan Lembaga terkait serta kalangan industri 
untuk memastikan akseptasi dan kelancaran 
implementasi BSPI 2025. Adapun garis besar 
roadmap dan milestones dari kelima WG 
dirangkum pada Gambar 9.

Gambar 9. Roadmap dan Timetable Blueprint SPI 2025

Working Group 1: Open Banking menargetkan 
perumusan standardisasi Open API yang terdiri 
dari standar data, standar teknis, standar 
keamanan (security), dan standar governance.  
Standar tersebut akan dituangkan dalam 
sebuah pedoman yang menjadi referensi bagi 
bank dan fintech dalam mengimplementasikan 
Open Banking. Standardisasi pembukaan 
data pembayaran untuk use case penyaluran 

pinjaman UMKM akan menjadi fokus awal 
penyusunan standar Open API. Implementasi 
standar akan dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal, WG ini akan menerbitkan 
consultative paper untuk menjaring input dan 
feedback dari stakeholders. Consultative paper 
ini akan menjadi basis bagi penyusunan guiding 
priciples standar Open API yang akan difinalkan 
pada tahun 2020 sekaligus menandai titik awal 
proses implementasi. Cakupan implementasi 
juga akan diterapkan secara bertahap, dimulai 
dengan Bank Buku IV. Tahapan implementasi 
akan dilengkapi dengan penetapan masa 
transisi untuk memberikan ruang yang cukup 
kepada bank dan fintech untuk mempersiapkan 
diri sesuai kompleksitas usaha dan kesiapan 
teknologi yang dimilikinya. 

Working Group 2: Sistem Pembayaran Ritel 
menargetkan pendirian BI-FAST, interface 
pembayaran yang terintegrasi, perluasan 
layanan GPN, dan pengembangan QRIS. 
BI-FAST akan mengawali tahapan implementasi 
dengan target finalisasi conceptual design pada 
akhir 2019. Conceptual design tersebut akan 
menjadi landasan bagi proses pengembangan 
infrastruktur yang akan dilakukan mulai 
tahun 2020. Pada tahun 2021, wave pertama 
BI-FAST, yaitu transfer kredit, akan mulai 
diimplementasikan. Wave ini menjadi batu 
pijakan untuk pengembangan wave berikutnya 
sampai dengan tahun 2025. Desain BI-FAST 

... Lima Working Group 
(WG) dibentuk untuk 
mengimplementasikan ke-5 inisiatif 
dan 23 key deliverables BSPI 2025.

“

Sumber: Bank Indonesia
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juga akan menjadi basis bagi pengembangan 
interface pembayaran yang terintegrasi yang 
conceptual design-nya akan difinalkan pada 
tahun 2020. Pengembangan interface tersebut 
akan mulai digulirkan pada tahun 2021 dan 
akan diimplementasikan secara bertahap 
hingga mencapai target implementasi penuh 
pada tahun 2025. Interface pembayaran yang 
terintegrasi akan dikoneksikan, baik dengan 
BI-FAST maupun GPN. Perluasan layanan 
GPN akan difokuskan pada pengembangan 
standar layanan pembayaran berbasis kartu 
(selain kartu debet) dengan tahapan yang akan 
disepakati bersama dengan industri. Sementara 
itu, untuk melengkapi metode MPM yang mulai 
diimplementasikan mulai Januari 2020, QRIS 
akan diperluas dengan pengadopsian metode 
CPM mulai tahun 2020.  

Working Group 3: Infrastruktur Pasar 
Keuangan menargetkan modernisasi BI-RTGS, 
BI-SSSS, dan BI-ETP serta penguatan kerangka 
regulasi OTC derivatif di pasar uang dan pasar 
valuta asing termasuk menyediakan landasan 
yang kokoh untuk pengembangan CCP dan TR 
pada area ini. Conceptual design modernisasi 
BI-RTGS dan BI-ETP akan difinalisasi pada tahun 
2019 yang kemudian diikuti oleh conceptual 
design modernisasi BI-SSSS pada tahun 2020 
dengan target go live yaitu tahun 2022 untuk 
BI-ETP, tahun 2023 untuk BI-RTGS, dan tahun 
2024 untuk BI-SSSS. Conceptual design BI-RTGS 
akan diselaraskan dengan pengembangan 
BI-FAST untuk memastikan integrasi antara 
kedua sistem tersebut. Cakupan valuta yang 
akan diakomodir dalam pengembangan fitur 
multi-currency BI-RTGS akan dimulai dengan 
USD diikuti valuta lainnya, seperti EUR dan 
RMB, secara bertahap. Terkait kerangka regulasi 
infrastruktur pasar keuangan, perluasan 
cakupan pengaturan Market Operator yang 
mengakomodir standardisasi instrumen pasar 
uang dan pasar valuta asing dan transaksinya di 
bursa/ETP akan dimulai tahun 2020. Demikian 
pula, penguatan kerangka regulasi CCP OTC 
derivatif pasar uang dan pasar valuta asing 
yang akan mencakup pengaturan close-out 
netting, jenis transaksi yang diwajibkan untuk 
dikliringkan melalui CCP, dan margining-rule 
akan dimulai pada tahun 2020 melalui 
koordinasi intensif dengan otoritas terkait dan 
industri. 

Working Group 4: Data menargetkan 
pengembangan infrastruktur publik untuk 
data transaksi pembayaran yang terdiri 
Payment ID, Data Hub, dan integrasi pelaporan 
(BI-ANTASENA). Implementasi ketiga key 
deliverables tersebut akan dilakukan secara 
bertahap. Conceptual design Payment ID dan 
Data Hub akan mulai disusun sejak tahun 2019 
sekaligus menjadi landasan piloting yang akan 
dilakukan pada tahun 2020. Pengembangan 
Data Hub akan memanfaatkan infrastruktur 
IT yang telah dimiliki dan dioperasikan 
Bank Indonesia saat ini. Sementara itu, 
pengembangan Payment ID pada tahap awal 
akan difokuskan pada pemanfaatan data 
transaksi UE dengan pilot project yang akan 
dilakukan pada tahun 2020.  Pengembangan 
Payment ID, Data Hub, dan BI-ANTASENA akan 
diseleraskan dengan pengembangan standar 
Open API oleh Working Group Open Banking 
dan pengembangan proxy ID BI-FAST dan 
interface pembayaran yang terintegrasi oleh 
Working Group Sistem Pembayaran Ritel untuk 
memastikan interkoneksi dan interoperabilitas. 
Fokus pengembangan Payment ID, Data Hub, 
dan BI-ANTASENA pada periode 2021-2025 
akan difokuskan pada upaya perluasan 
cakupan dan penguatan kapasitas.    

Working Group 5: Pengaturan, Perizinan, dan 
Pengawasan menargetkan penataan kerangka 
pengaturan yang akan menjadi basis bagi 
integrasi perizinan dan pengawasan. Kerangka 
pengaturan akan disusun dan difinalisasi pada 
tahun 2019 sebagai pijakan bagi penerbitan 
PBI Sistem Pembayaran pada tahun 2020 
dan berbagai ketentuan pelaksananya yang 
akan diterbitkan antara periode 2020 s.d. 
2025. Kerangka baru pengaturan juga akan 
mengakomodir kerangka kerja keamanan 
siber dan konsep integrasi perizinan, dan 
kerangka kerja pengawasan yang juga akan 
difinalisasikan pada tahun 2019s.d.2020. 
Pengaturan sistem pembayaran juga akan 
mengakomodir berbagai aspek terkait 
dengan inisiatif pengembangan dalam BSPI 
2025, khususnya Open Banking, interlink 
bank dan fintech, fast payment, interface 
pembayaran yang terintegrasi, penggunaan 
CeBM, pemanfaatan suptech dan regtech, dan 
pengelolaan data seperti aspek perlindungan 
data pribadi (termasuk cloud), pengembangan 
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Payment ID dan Data Hub, serta revitalisasi 
fungsi sandbox. Dengan demikian PBI Sistem 
Pembayaran dan ketentuan pelaksananya akan 
memberikan landasan hukum yang kuat bagi 
berbagai implementasi inisiatif dalam BSPI 
2025. Fungsi Sandbox 2.0 akan mulai digulirkan 
mulai akhir 2019 dan diimplementasikan secara 
bertahap sampai dengan 2020.

Berdasarkan gambaran target implementasi 
dalam kurun waktu 2019 s.d. 2025 tersebut, 
implementasi BSPI 2025 akan menghadirkan 
tiga milestone dalam jangka pendek yang 
sekaligus menjadi flagship program Bank 
Indonesia. Ketiga milestone tersebut adalah 
consultative paper Open Banking, conceptual 
design BI-FAST, dan kerangka pengaturan. 
Ketiga milestone tersebut juga menjadi batu 
pijakan bagi implementasi berbagai key 
deliverables lainnya. 

BSPI 2025 akan menavigasi proses tranformasi 
ekonomi Indonesia masa depan ke arah digital. 
Sistem Pembayaran yang lancar serta sistem 
moneter dan stabilitas sistem keuangan yang 
berfungsi dengan baik dengan sendirinya akan 
menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan. 
Lebih dari itu, BSPI 2025 akan menjembatani 

upaya besar reformasi struktural ekonomi 
Indonesia ke arah transformasi digital di mana 
peran serta seluruh pelaku ekonomi, besar dan 
kecil, di pusat dan di daerah, akan terintegrasi 
dalam sebuah ekosistem digital yang 
inklusif. Dalam konteks tersebut, efektivitas 
implementasi BSPI 2025 akan tercermin pada 
dua outcome utama (Grafik 16). 

Pertama, keberhasilan transformasi digital 
perbankan yang tercermin pada terbentuknya 
interlink antara bank dengan fintech yang 
diukur oleh rasio digitalisasi perbankan.  BSPI 
2025 menargetkan kenaikan rasio tersebut 
dari 6,0x pada tahun 2019 menjadi 13,3x pada 
tahun 202556. 

Kedua, kenaikan signifikan pada tingkat 
partisipasi populasi penduduk dewasa di sektor 

... BSPI 2025 akan menavigasi proses 
transformasi ekonomi Indonesia 
masa depan ke arah digital.
“

56 Lihat Lampiran B untuk metodologi perhitungan rasio
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BSPI 2025 akan menavigasi proses tranformasi ekonomi Indonesia masa depan ke arah digital. 
Sistem Pembayaran yang lancar akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan.

1,23x

20252019

*2019 hingga Juni 2019

OUTCOME

Grafik 16. Target Outcome Blueprint SPI 2025
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keuangan yang tercermin pada akselerasi total 
transaksi pembayaran digital, baik terhadap 
total populasi penduduk dewasa maupun 
terhadap PDB. BSPI 2025 menargetkan 
kenaikan total nilai transaksi digital terhadap 
PDB, dari 1,23x pada tahun 2019 menjadi 1,64 
x pada tahun 202557 dan kenaikan total volume 
transaksi digital terhadap populasi penduduk 
dewasa dari 32,3x pada tahun 2019 menjadi 
55x dari pada tahun 202558.

Blueprint SPI 2025 akan menjadi wujud 
kontribusi nyata Bank Indonesia dalam 
membentuk ekosistem digital yang sehat 
sekaligus mampu menjamin pelaksanaan 
tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai 
lembaga bank sentral di NKRI. 

BSPI 2025 merupakan solusi dari Bank 
Indonesia tentang bagaimana Sistem 
Pembayaran dapat berkontribusi nyata dalam 
membentuk ekosistem digital yang sehat. 
Dengan BSPI 2025, arus digitalisasi yang 
tengah berlangsung di Indonesia akan mampu 
memberikan manfaat optimal bagi seluruh 
rakyat Indonesia secara merata dan sustainable, 
melalui proses inklusi ekonomi keuangan yang 
lebih baik dan lebih luas.

... Blueprint SPI 2025 akan menjadi wujud kontribusi nyata Bank Indonesia 
dalam membentuk ekosistem digital yang sehat sekaligus mampu menjamin 
pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga bank 
sentral di NKRI.

“

3.3 Kesimpulan

Revolusi digital dalam satu dekade terakhir 
mengubah secara drastis perilaku transaksi 
agen ekonomi, memengaruhi sendi-sendi 
perekonomian, dan mendisrupsi fungsi-fungsi 
konvensional termasuk di sektor keuangan. 
Satu hal yang membedakan revolusi digital 
yang kini tengah berlangsung dibandingkan 
era sebelumnya adalah lebih besarnya peluang 
inklusi keuangan yang diusung oleh berbagai 
inovasi digital yang ada. Dalam konteks 
tersebut, Indonesia menjadi perekonomian 
yang berpotensi besar untuk menyerap arus 

digitalisasi. Jumlah populasi yang besar, 
berstruktur demografis muda, dan masih 
didominasi populasi unbanked merupakan 
sumber besarnya potensi tersebut.

Pada era digital, data juga muncul sebagai 
aset yang paling bernilai (data is the new 
oil) sekaligus kunci daya saing. Bila tidak 
disikapi secara tepat dan berhati-hati, maka 
persaingan usaha yang didasarkan pada 
penguasaan data konsumen melalui ekosistem 
yang tertutup akan dapat berujung pada 
risiko konsentrasi yang mengarah pada 
persaingan monopolistik yang membunuh 
inovasi sekaligus mengancam stabilitas sistem 
keuangan dan stabilitas moneter. Dalam situasi 
tersebut, manfaat efisiensi dan inklusi ekonomi 
dan keuangan yang diperjanjikan oleh arus 
digitalisasi justru akan berbalik menjadi 
inefisiensi dan polarisasi ekonomi yang 
berbiaya sosial tinggi.

Jika dirancang dengan benar, digitalisasi 
akan meningkatkan output perekonomian. 
Inovasi digital mengubah interaksi 
sosial ke arah demokratisasi ekonomi, 
meningkatkan efisiensi karena tambahan 
kemampuan agen ekonomi dalam 
mengakses dan memanfaatkan informasi, 
serta memungkinkan lahirnya model bisnis, 
industri, dan sumber pertumbuhan ekonomi 
baru. Semua manfaat ini menjadi kunci bagi 
terbukanya peluang inklusi ekonomi-keuangan 
Indonesia. Pemahaman tentang revolusi 
industri 4.0 yang sangat berbeda dari revolusi 
industri sebelumnya ini akan menjadi kunci 
bagi keberhasilan rancangan ekonomi digital 
untuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 
dengan kelima visinya hadir sebagai solusi 
bagi Indonesia dalam menatap masa depan 
ke arah transformasi digital yang terukur dan 
terarah untuk pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan.

57 Proyeksi PDB jangka panjang mengacu pada proyeksi BI c.q DKEM periode Juni 2019 (Evaluasi Tengah Tahun). 
58 Proyeksi penduduk dewasa mengacu pada proyeksi penduduk BPS 2010-2035 berdasarkan kelompok usia (Pria+Wanita). 
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bisnisnya pada penyediaan layanan keuangan, baik secara langsung 
ataupun melalui produk yang mirip produk keuangan

FSB

Central 
Counterparty

Entitas yang mengambilalih risiko counterparty dari transaksi antar 
pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral netting 
atas eksposur transaksi para pelaku pasar

FSB

Consumer 
Consent

Keterangan dan persetujuan yang diberikan oleh individu pemilik data 
untuk memberikan datanya kepada pihak lain secara bebas, spesifik, 
dan informatif untuk diproses lebih lanjut oleh pihak lain selain individu 
pemilik data

GDPR

Cloud 
Computing

Layanan bisnis yang menyediakan akses jaringan ke sumber daya 
komputer (server, database storage, aplikasi, services) yang dapat 
dikonfigurasi dan digunakan sesuai permintaan, disediakan secara cepat 
dengan interaksi yang minimal (US NIST)

US NIST

Central 
Securities 
Depository

Entitas yang menyediakan rekening surat berharga, jasa penitipan dan 
pemrosesan aset secara terpusat, yang dapat termasuk administrasi atas 
aksi korporasi dan pencairan (redemptions). Sistem ini memainkan peran 
penting dalam mendukung integritas penerbitan aset

BIS

Delivery versus 
Payment

Mekanisme penyelesaian transaksi surat berharga yang terhubung 
dengan transfer surat berharga dan transfer dana sedemikian rupa 
sehingga delivery hanya terjadi bila pembayaran lawannya muncul.

BIS

Digital 
Authentication

Proses otentikasi dilakukan secara digital BI

Dana Float 
(Uang 
Elektronik)

Seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil 
penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang 
masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia 
Barang dan/atau Jasa

BI

Digital Banking Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengop-
timalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah 
secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat 
dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperha-
tikan aspek pengamanan

OJK
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Digital Divide Kesenjangan antara kelompok masyarakat yang telah memiliki akses 
terhadap Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dibandingkan dengan 
kelompok masyarakat yang belum memiliki akses serupa

Oxford

Digital ID Sekumpulan data (a.l. nomor telepon, biometrik) dan/atau credentials 
lain (a.l. digital signature) yang di-capture dan disimpan secara elektronik 
untuk mengidentifikasi seseorang secara unik

World 
Bank

Digital Literacy Kemampuan [individu] untuk mengakses, mengelola, memahami, 
mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan membuat infor-
masi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital untuk berbagai 
jenis pekerjaan. Termasuk dalam cakupan definisi ini adalah literasi kom-
puter, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media

UNESCO

Digital Native Individu yang dilahirkan pada era digital sehingga sangat memahami 
komputer dan internet sejak usia dini Oxford

Distributed 
Ledger Technol-
ogy

Pendekatan untuk merekam dan berbagi data di beberapa lokasi peny-
impanan data (atau jurnal). Teknologi ini memungkinkan transaksi dan 
data untuk direkam, dibagikan, dan disinkronkan di antar jaringan yang 
terdistribusi pada peserta jaringan yang berbeda

World 
Bank

Escrow Account Rekening giro di Bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan 
dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluar-
an dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam memin-
jam uang berbasis teknologi informasi

OJK

Financial 
Market 
Infrastructures

Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator 
sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat 
berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya

BIS

Fintech Inovasi teknologi jasa keuangan yang menghasilkan model bisnis, ap-
likasi, proses, dan/atau produk baru FSB

FMI Link Seperangkat kontrak dan mekanisme operasional antara dua atau lebih 
infrastruktur pasar keuangan melalui infrastruktur perantara. BIS

Generasi Y Orang yang lahir antara periode tahun 1984 – 1996 HBR

Generasi Z Orang yang lahir setelah tahun 1996 HBR

Granular Level rincian/detail dari data (misalnya, detik, produk tunggal, atribut 
khusus) dalam struktur data Dwhwiki

Gross 
Settlement 
System

Sistem transfer yang memungkinkan settlement dana, instruksi transfer, 
atau kewajiban lainnya, diselesaikan secara mandiri, transaksi per tran-
saksi, dengan perpidahan nilai transfer yang terjadi secara penuh

BIS

Indirect 
Participant

Entitas yang tidak memiliki akses langsung ke layanan infrastruktur pasar 
keuangan dan umumnya tidak terkait langsung dengan aturan main 
infrastruktur pasar keuangan tersebut, namun transaksinya di kliring, 
settled, atau dicatat oleh infrastruktur pasar keuangan melalui peserta 
langsung. Peserta tidak langsung memiliki kontrak bilateral dengan 
peserta langsung

BIS

Internet of 
Things

Digitalisasi atas dunia/aplikasi fisik McKinsey

Machine 
Learning

Bentuk dari artificial intelligence yang memungkinkan suatu sistem untuk 
belajar dari data ketimbang dari proses pemrograman yang eksplisit IBM

Modular 
(design)

Pendekatan desain yang membagi sistem ke dalam bagian-bagian kecil 
(modul) yang dapat dibuat secara mandiri dan digunakan pada berbagai 
sistem lainnya

TCBAF

Monetisasi 
Data

Laba ekonomi (dalam ukuran kuantitas) yang bersumber dari peman-
faatan data Gartner



ixBank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

Multicurrency 
RTGS

RTGS yang dapat berfungsi sebagai perantara transfer dana dan/atau 
settlement dalam sejumlah mata uang BI

Horizontal 
integration

Kombinasi dua atau lebih perusahaan dalam lini bisnis yang sama dan/
atau lini proses atau produksi yang sama untuk mengurangi persaingan 
dan meraih skala ekonomi

Oxford

Omnibus Struktur rekening dimana surat berharga atau kolateral milik seluruh 
nasabah dari peserta tertentu digabungkan dan ditatausahakan dalam 
rekening tunggal yang dipisahkan dari rekening peserta

BIS

Proxy Address Identitas/alamat pengganti (surrogate) dari identitas/alamat asli BI

Omnichannel Interaksi yang mulus dan konsisten antara pelanggan dan penyedia 
layanan keuangan yang memanfaatkan multi-saluran IBM

QR Code Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan 
hanya dengan melakukan scanning kode tertentu melalui aplikasi mobile 
di merchant

BI

Regtech Pemanfaatan teknologi untuk regulatory compliance secara efektif dan 
efisien BIS

Securities 
Settlement 
System

Entitas yang memungkinkan surat berharga dipindahkan dan disele-
saikan dengan cara penjurnalan berdasarkan aturan main yang telah 
disepakati sebelumnya. Sistem tersebut juga memungkinkan transfer 
surat berharga dengan atau tanpa proses pembayaran

BIS

Segregation Metode proteksi kolateral dan posisi kontraktual konsumen melalui 
pemisahan penguasaan dan pencatatan atas aset-aset tersebut dari aset 
peserta langsung

BIS

Settlement 
Agent

Entitas yang mengelola proses penyelesaian transaksi untuk sistem 
transfer atau mekanisme lain yang membutuhkan settlement. Agen set-
tlement dapat berbeda dari lembaga pemilik sistem

BIS

Shadow 
Banking

Intermediasi keuangan (secara penuh atau parsial) oleh entitas yang 
berada diluar sistem perbankan (intermediasi oleh non bank) FSB

Sharing 
Economy

Sistem ekonomi dimana individu dapat saling berbagi aset, jasa, dll, 
[umumnya] melalui internet Oxford

Systemically 
Important 
Payment 
System

Sistem pembayaran yang dapat memicu atau mentransmisikan disrupsi 
secara sistemik, termasuk satu-satunya sistem pembayaran yang tersedia 
pada suatu jurisdiksi atau sistem utama dalam proses agregasi transaksi 
pembayaran, dan sistem yang mengelola transaksi pembayaran yang 
berkarakter time-critical, bernilai besar, atau penyelesaian pembayaran 
yang berdampak pada infrastruktur pasar keuangan lain

BIS

Straight 
Through 
Processsing 
(STP)

Proses otomasi perdagangan dan/atau transfer dana secara end-to-end, 
termasuk otomasi instruksi untuk konfirmasi, matching, generation, klir-
ing, dan settlement tanpa proses pengisian (re-keying) atau perubahan 
format (reformatting) ulang data

BIS

Suptech Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk men-
dukung implementasi fungsi pengawasan

BIS

Tiered 
Participation 
Arrangement

Mekanisme yang muncul pada saat beberapa peserta tidak langsung 
bergantung pada layanan yang disediakan oleh peserta langsung dalam 
penggunaan infrastruktur kliring, settlement, dan fasilitas pencatatan

BIS

Unbundling Sebuah proses dimana perusahaan dengan beberapa lini bisnis yang 
berbeda mempertahankan bisnis inti dan menjual aset, lini produk, divisi 
atau anak perusahaan

Investo-
pedia

Unicorn Perusahaan baru dengan valuasi lebih dari satu miliar dolar AS yang 
umumnya bergerak pada sektor perangkat lunak atau teknologi

Oxford
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Unique 
Identifier

String numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas 
dalam sistem

TechTar-
get

Venture Capital Bentuk penanam modal swasta dan model pembiayaan investor kepada 
perusahan rintisan dan usaha kecil yang diyakini memiliki prospek per-
tumbuhan jangka panjang

Investo-
pedia

Vertical 
Integration

Akuisisi operasi bisnis yang berada dalam lini produksi vertikal Investo-
pedia

Virtual Account Layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Ac-
count, berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (end user) 
dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengi-
dentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada 
suatu rekening

OJK

Virtual Payment 
Address

Alat identifikasi yang dapat memetakan secara unik rekening individu ETCIO
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LAMPIRAN A

Metodologi Pemetaan Penerapan Digital Banking pada Sektor Perbankan 
Indonesia59 
Laju adopsi digital banking pada sektor perbankan nasional dipetakan melalui pengklasifikasian 
bank berdasarkan level transformasi digitalnya. Beberapa metodologi yang dikembangkan oleh 
Marous (2016), Barquin et.al (2018), PwC (2017), dan Desmangles et.al (2018) digunakan pada 
pemetaan ini.

Secara umum, tahapan transformasi digital banking sesuai metodologi tersebut akan dibagi menjadi 
tiga kuadran, yaitu kuadran I (IT developed/bank dengan IT yang maju), kuadran II (digital banking 
tahap 1.0) dan kuadran III (digital banking 2.0). Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan parameter 
terhadap inovasi dan pengembangan produk/jasa perkembangan a.l.:

 1.  Tingkat pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk/jasa 

 2.  Tingkat interaksi nasabah dengan petugas

 3.  Kanal yang digunakan secara dominan

 4.  Kecepatan pemrosesan transaksi

Pemetaan dilakukan berdasarkan sejumlah elemen pokok yaitu level adaptasi TI dalam inovasi 
dan pengembangan produk jasa perbankan, responsivitas organisasi, dan proses/prosedur bisnis 
yang dijalankan. Elemen tersebut menentukan seberapa jauh perbankan telah mengadopsi digital 
banking (go digital). 

 58 Dikutip dari hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia c.q. Departemen Surveillance Sektor 
Keuangan yang dituangkan dalam Memorandum No.21/5/DSSK/M.02/B perihal Analisis Mengenai 
Perkembangan Digital Banking pada Perbankan Indonesia dari Perspektif Pengawasan Sistem 
Pembayaran, tanggal 16 Januari 2019.

*Dari berbagai sumber: The Financial Brand (2017), PWC Insight, McKinsey Review, BCG Insight (2018),diolah

Menggunakan pengolahan data Menggunakan komputasi awan Menggunakan komputasi awan, 
platform blockchain

Arsitektur backend eksisting Arsitektur baru backend Arsitektur back end tingkat 
berikutnya

Penggunaan contact center Kanal Omni: Penggunaan chatbot Penggunaan AI, Otomasi real-time

Penjualan silang data Analisis data Interaktivitas kontekstual

Transaksi batch Transaksi online Transaksi online realtime

ATM, transaksi internet banking Transaksi ponsel Transaksi gateway terintegrasi

Kerjasama dengan fintech 
(penjualan silang) Integrasi dengan fintech Memiliki bisnis fintech

Registrasi berbasis IT Verifikasi tanpa kontak Analisis tanpa kontak & Big Data
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Basis Pemetaan Digital Banking

Inovasi dan pengembangan produk-jasa perbankan yang didukung dengan Teknologi 
Informasi yang adaptif, organisasi yang responsive, dan proses/prosedur bisnis yang dijalankan 
menentukan klasifikasi seberapa jauh perbankan go digital 

Pemetaan dilakukan terhadap 30 bank nasional dan afiliasi asing terbesar (berdasarkan ukuran 
aset) di Indonesia. Langkah-langkah pemetaan terdiri dari; Pertama, menggolongkan dan 
mengidentifikasi produk pembayaran yang dikembangkan perbankan; Kedua, memetakan produk-
produk perbankan yang dilaporkan bank; Ketiga, mengklasifikasikan bank berdasarkan karakteristik 
produk yang dimiliki, khususnya terkait keandalan, sistem IT, struktur organisasi, manajemen dan 
SDM serta proses bisnis yang dilakukan. 

Dua temuan dapat ditarik dari hasil pemetaan. Pertama, sebagian besar produk pembayaran yang 
dikembangkan bank nasional berada pada kuadran I (IT developed) dan mulai menuju kuadran 
II (digital banking 1.0). Kedua, sebagian besar bank di Indonesia masih berada pada kuadran I. Di 
samping itu, Bank BUKU 4 dan sejumlah bank tertentu telah berada pada kuadran II. Belum satupun 
bank nasional yang berhasil masuk kuadran III (digital banking 2.0).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pengadopsian digital 
banking di perbankan nasional relatif lambat. Kondisi tersebut dipicu oleh infrastruktur dan regulasi 
sistem pembayaran domestik yang belum cukup adaptif, respons sektor perbankan yang relatif pasif 
sebagai dampak regulasi yang relatif ketat, dan tingginya biaya investasi.

Sumber: Bank Indonesia (2018)
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LAMPIRAN B

Metodologi Perumusan Rasio Digital Banking dan Inklusi Ekonomi- 
Keuangan 

Efektivitas implementasi BSPI 2025 akan tercermin pada dua outcome. Pertama, keberhasilan 
transformasi digital perbankan yang diantaranya lahir dari interlink antara bank dengan fintech.  
Kedua, kenaikan signifikan pada tingkat partisipasi populasi penduduk dewasa di sektor keuangan. 

Bank Indonesia mengembangkan indikator-indikator kuantitatif yang mampu merepresentasikan 
kedua outcome dimaksud. Indikator-indikator ini digunakan untuk menentukan target kuantitatif 
yang menjangkar end-state implementasi BSPI 2025, mengukur prognosa dari pencapaian target 
tahun per tahun, dan memonitor pencapaian kinerja sekaligus mengindentifikasi deviasi pencapaian 
dari target yang ditetapkan. Indikator-indikator ini juga menjadi proxy yang diharapkan mampu 
mengisi kesenjangan informasi terkini terkait kertersediaan rasio kepemilikan rekening oleh 
penduduk dewasa60 dan isu statistik dalam penghitungan komposisi tunai-tunai61.

Rasio digitalisasi perbankan digunakan untuk mengukur kecepatan transformasi digital perbankan. 
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:
VBib : Volume transaksi internet banking
VBmb : Volume transaksi mobile banking 
APMU : Currency Outside Bank
APMR : (posisi DPK + posisi dana float UE bank + saldo plafon kartu kredit62) –(posisi 
          deposito+ posisi dana float UE non bank)
APMD : Posisi dana float UE non bank
t : Parameter waktu

Semakin cepat dan efektif perbankan bertransformasi digital, semakin banyak transaksi ekonomi 
(misalnya, pembelian barang) dan keuangan (misalnya, pembukaan rekening dan/atau penyaluran 
pinjaman) yang fasilitasi oleh instrumen dan kanal-kanal digital perbankan. Penjumlahan APMU, 
APMR, dan APMD mencerminkan total transaksi tunai dan non tunai63. 

Untuk mengukur dampak dari inovasi digital terhadap inklusi ekonomi dan keuangan, digunakan 
dua rasio, yaitu rasio transaksi digital dan rasio digital inklusif. Rasio transaksi digital dirumuskan 
sebagai berikut:

Dimana:
NFsb : Volume transaksi internet banking
NBib : Volume transaksi mobile banking 
NBmb : Volume transaksi mobile banking 

60 Rasio kepemilikan rekening terhadap total penduduk dewasa mengacu pada data yang disajikan World Bank dalam Global 
Financial Index yang dikinikan setiap dua tahun sekali (terakhir adalah data 2017).
61 Transaksi tunai dan non tunai sulit dihitung secara langsung mengingat perbedaan karakter data yang digunakan. 
Transaksi tunai berkarakter data stok, sementara transaksi non tunai berkarakter data flows. 
62 Saldo plafon kartu kredit di-proxy dari volume transaksi kartu kredit yang di-discount oleh komposisi limit kartu kredit 
yang diberikan penerbit kartu kredit 
63 Perbandingan antara APMU, APMR, dan APMD mencerminkan preferensi individu/korporasi terhadap metode 
pembayaran. APMR dan APMD adalah proxy dari pangsa alokasi pendapatan individu/korporasi pada rekening bank dan/
atau UE bank dan non-bank yang mencerminkan preferensi. Semakin besar preferensi non-tunai, semakin besar pula pangsa 
atau porsi APMR dan APMD. 

(VBib + VBmb)t

(APMU + APMR + APMD)t

Rasio Digitalisasi Perbankan    = 

(NFsb + NBib+ NBmb)t

PDBt

Rasio Transaksi Digital    = − ∆ TSt
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64 Kenaikan rasio yang lebih disebabkan oleh kenaikan nilai transaksi per unit. Kenaikan dalam kondisi tersebut tidak 
mencerminkan perluasan akseptasi. Prosedur normalisasi menggunakan pertumbuhan ticket size dalam kaitan ini akan 
membuat rasio akan terkena discount apabila kenaikannya lebih disebabkan oleh lonjakan nilai transaksi per-unit.
65 Misalnya apabila akselerasi rasio transaksi digital lebih besar dari akselerasi rasio digital inklusif, maka kenaikan 
rasio transaksi digital dapat lebih bersumber dari kenaikan transaksi segmen korporasi besar yang tidak serta merta 
mencerminkan inklusi keuangan.
 

Semakin besar akseptasi digital, semakin besar transaksi yang difasilitasi oleh instrumen dan kanal 
digital, bank maupun non-bank, semakin tinggi pula rasio transaksi digital. Normalisasi rasio dengan 
ticket size uang elektronik non-bank dan bank digunakan untuk meminimalkan potensi bias64. 
Sementara itu, rasio digital inklusif dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:
VFsb : Volume transaksi uang elektronik non-bank
PD : Populasi penduduk dewasa (≥ 15 tahun)

Rasio digital inklusif mendeteksi sekaligus mengkonfirmasi besar peran inklusi ekonomi keuangan 
yang terkandung dalam kenaikan/penurunan rasio transaksi digital. Kondisi dimana inklusi ekonomi-
keuangan berbasis digital berlangsung secara efektif akan tercermin pada kenaikan kedua rasio 
tersebut secara simultan. Perbedaan akselerasi kedua rasio tersebut juga mencerminkan perbedaan 
besar akseptasi dalam segmen masyarakat65.

PDB : Produk Domestik Bruto (harga berlaku)
TS : Pertumbuhan ticket size uang elektronik penerbitan non bank dan bank
∆ : Pertumbuhan 

(VFsb + VBib+ VBmb)t

(PD)t

Rasio Digital Inklusif    = 
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Kata Pengantar 
 

 
 

Perencanaan Jangka Panjang Teknologi Informasi Komunikasi STIE Cendekia 
Karya Utama, yang disebut Cetak Biru (Blueprint) 2016-2021. Blueprint teknologi 
informasi ini merupakan edisi pertama bagi STIE Cendekia Karya Utama yang diharapkan 
mampu memberikan arah dan langkah dalam mencapai cita-cita dalam pemanfaatan TIK 
secara utuh dalam kurun waktu tersebut. 

 

Berdasarkan sebuah  proses  yang  partisipatif bersama  dari para  sivitas 
akademika;  Program Studi, Lembaga, Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknik (UPT) 
sehingga dihasilkanlah suatu pedoman yang memberikan kesamaan pola pikir, visi dan misi 
dalam pemanfaatan teknologi informasi. 

 

STIE Cendekia Karya Utama berharap Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang untuk 
jangka waktu yang cukup panjang yaitu 5 tahun dapat menjadi langkah besar untuk 
pengembangan teknologi informasi dan Komunikasi yang akan dilakukan serta diharapkan 
dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstuktur, lebih terukur dan tepat sasaran. 

 

Blueprint  teknologi  informasi dan komunikasi 2016-2021  ini  merupakan  dokumen  
yang  bersifat  dinamis, sehingga isinya akan selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan 
dan pelaksanaan dilapangan oleh karenanya dukungan dari berbagai pihak, terutama civitas 
akademika sangat diharapkan. 

 

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah mendukung dalam penyusunan blueprint teknologi informasi ini, yaitu para 
pimpinan dari Program Studi, Lembaga, Biro, Bagian dan UPT. 

 

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada para anggota tim penyusun dan 
tim perumus dari blueprint teknologi informasi dan komunikasi STIE Cendekia Karya 
Utama 2016-2021 ini. Semoga kerja keras kita menjadi pemicu bagi semua pihak untuk 
bergerak mencapai terwujudnya “The one of economy logistics and entrepreneur college”. 

 

 
 
 
 

Semarang,     Januari 2016 
 

Ketua STIE Cendekia Karya Utama   
  
 
 
 
 
 

Drs. Sugiarto, S.E., M.Si. 
NIK. 11960001
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BAB 1 
Pendahuluan 

 
 

A.  Gambaran Umum Tentang STIE Cendekia Karya Utama 
STIE Cendekia Karya Utama (Cendekiaku) didirikan pada tanggal 3 April 1996 oleh  

Yayasan Cendekia Karya Utama  dengan  akte  pendirian nomor 11/D/O/1996.    
Sedari awal berdirinya, Cendekiaku memiliki 2 (dua) Program Studi, yaitu : 

 

1.   Program Studi Akuntansi. 
2.   Program Studi Manajemen 
 

Pada tahun 2014, oleh karena adanya tuntutan kebutuhan tentang tenaga okonomi 
logistik, maka STIE Cendekia Karya Utama mengembangkan visi misi nya ke arah ekonomi 
logistik. Hal ini terbukti dengan adanya kerjasama dengan beberapa perusahaan dan atau 
lembaga yang berkecimpung di bidang logisktik 

 
 

Seiring perkembangan untuk menyesuaikan isu-isu strategis kebutuhan lapangan 
kerja. Mulai tahun akademik 2016 / 2017 STIE Cendekia Karya Utama secara bertahap 
terstruktur dengan metode partisipatif kearah pengembangan ekonomi logistik dan 
enterpreneur serta suasana yang lebih baik dalam menciptakan keunggulan yang spesifik 
pada lulusan yang dihasilkan. STIE Cendekia Karya Utama selalu berupaya untuk mencapai 
taraf kemandirian, melalui peningkatan daya tampung, peningkatan tenaga pengajaran dan 
fasilitas yang dimiliki oleh STIE Cendekia Karya Utama. Upaya tersebut dilakukan dengan 
membangun budaya maju pada setiap sivitas akademika 

 

STIE Cendekia Karya Utama   sebagai   lembaga   pendidikan   tinggi   mengemban   
misi   menyelenggarakan pendidikan   tinggi,   mengembangkan   ilmu   pengetahuan,   
teknologi,   dan   kesenian   untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan 
bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, STIE Cendekia 
Karya Utama mengintegrasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, 
dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan sikap dan ikhtiar untuk selalu merintis, 
memelopori dan mengabdikan diri pada pembangunan bangsa dan negara. 

 

STIE Cendekia Karya Utama menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai 
kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan, 
mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan 
lingkungan masyarakatnya. Dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata 
kehidupan masyarakat akademik, pengelolaan STIE Cendekia Karya Utama menganut asas 
kemitraan dan asas fungsional, sehingga kearifan dan keserasian selalu menjiwai karya dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
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B.  Visi Dan Misi 
1. Visi 

 

Mencetak generasi unggul bidang akademik dan profesi dengan mengutamakan sektor logistik 
pada tingkat nasional 

 

2. Misi 
 

Visi STIE Cendekia Karya Utama diharapkan dapat dicapai melalui beberapa misi berikut: 
 

a. Menyiapkan  dan  meningkatkan  sarjana  ekonomi  yang  memiliki  kualitas,  

integritas mampu  bekerja  sama,  inovatif  dan  kreatif  yang  dilandasi  moral,  etika  

dan  akhlak  baik dalam mewujudkan hasil karya 

b. Menerapkan,  mengembangkan  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan  di  

bidang ekonomi  dan  profesi  dengan  mengutamakan  sektor  logistik  guna  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. Meningkatkan  citra  perguruan  tinggi  dan  mencetak  lulusan  yang  memiliki  

kompetensi berstandar serta professional dengan menggabungkan IPTEK dan 

IMTAQ. 
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BAB 2 
Renstra STIE Cendekia Karya Utama Tentang Sistem Informasi 

 

 
 
 
 
 

Berdasarkan Renstra STIE Cendekia Karya Utama untuk tahun 2014-2019  yang sudah 
disahkan pada tanggal 26 Agustus 2014, maka beberapa program yang akan dilaksanakan adalah 
sebagai berikut: 
 

a. Menyempurnakan sistem basis data (database) tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, dan alumni 

b. Menyempurnakan sistem informasi akdemik. 
c. Menyempurnakan sistem informasi keuangan. 
d. Menyempurnakan sistem informasi dan layanan perpustakaan digital (digital library). 
e. Merancang sistem publikasi karya ilmiah melalui portal publikasi online
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BAB 3 

Unit Pengelola Sistem Informasi 
 

 

Pengelolaan sistem informasi di lingkungan STIE Cendekia Karya Utama merupakan 
wewenang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi & 
Laboratorium (TIK & LAB) dibawah PUKET II. UPT TIK & LAB sendiri terdiri dari 4 
bidang yaitu Bidang Jaringan dan Internet, Bidang Laboratorium dan Komputer, Bidang 
Teknisi, dan Bidang Sistem Informasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bidang-bidang yang ada masih bersifat umum sehingga dalam Blue Print  Sistem 
Informasi STIE Cendekia Karya Utama perlu untuk lebih didetailkan dengan tujuan agar 
pengelolaan sistem informasi menjadi lebih efektif. Hal ini didasarkan pada kegiatan 
pelayanan TIK & LAB dan pengelolaan data yang dibebankan kepada UPT TIK & LAB 
mencakup seluruh unit kerja di STIE Cendekia Karya Utama. Berikut ini adalah rencana 
pengembangan struktur organisasi UPT TIK & LAB: 

 
 
 

 
Ka. UPT TIK 

& LAB 
 
 
 
 

Bidang Sistem 
Informasi 

Bidang 
Administrasi 

Bidang 
Infrastruktur 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programmer 
 
Helpdesk Technical 

Support 

 
Networking 

Ka	UPT	TIK	&	LAB	

Bidang	Laboratorium,	
Komputer	dan	teknisi	

Bidang	Sistem	
Informasi,	Jaringan	

dan	Internet	
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Tugas dari setiap bagian yang terdapat pada rencana pengembangan struktur organisasi 

UPT TIK & LAB dalam Blue Print Pengembangan Sistem Informasi STIE Cendekia 
Karya Utama adalah sebagai berikut: 

 
1.   Bidang Sistem Informasi bertugas mengelola sistem informasi dan pengembangannya ke 

depan. Bidang ini terdiri dari 2 (dua) sub-bidang yaitu: 
 

a. Programmer  bertugas  menganalisa  kebutuhan  sistem informasi  hingga 
pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan kampus. 
 

b.  Helpdesk bertugas untuk menangani pertanyaan dan keluhan baik itu dari pihak 
internal atau pihal eksternal dengan menyediakan informasi atau solusi yang 
dibutuhkan pengguna yang berkaitan dengan sistem informasi. 

 

2.   Bidang Administrasi bertugas untuk mengelola administrasi di UPT TIK & LAB 
 

3.   Bidang Infrastruktur bertugas mengelola infrastruktur sistem informasi. Bidang ini terdiri 
dari 2 (dua) sub-bidang yaitu: 

 

a.   Networking bertugas menangani permasalahan serta mengelola jaringan Internet dan 
Intranet. 
 

b.  Technical  Support  bertugas  menangani  permasalahan  teknis  yang  berkaitan 
dengan infrastruktur sistem informasi. 
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BAB 4 
Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

 
 

A.   Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet (2016-2021) 
Penggunaan TIK di lingkungan kampus dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Semakin berkembangnya TIK menyebabkan kebutuhan akan akses informasi dapat dikatakan 
menjadi kebutuhan primer saat ini. Akses Internet menjadi salah satu sarana yang wajib ada 
dan dibutuhkan oleh setiap sivitas akademika terutama di lingkungan STIE Cendekia Karya 
Utama. 

 

Kebutuhan pembangunan dan pengembangan jaringan Intranet dan Internet sebagai 
tulang punggung jaringan komputer mutlak diperlukan. Kegiatan komunikasi, sharing file 
dan printer, serta akses informasi adalah kegiatan-kegiatan yang memerlukan jaringan 
Intranet maupun Internet agar setiap komputer saling terhubung dan melakukan kegiatan-
kegiatan tersebut. 

 

Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh STIE Cendekia Karya Utama untuk 
menyediakan layanan jaringan Intranet dan Internet yang cepat dan handal adalah: 

 

1.   Revitalisasi Jaringan Utama 
 

2.   Revitalisasi Jaringan Local Area Network (LAN) 
 

3.   Revitalisasi Jaringan Nirkabel (Wireless) 
 

4.   Monitoring Jaringan 
 

B.   Pembangunan Data Center (2017-2018) 
Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan data secara digital. 

Keberadaan data center sangat diperlukan untuk penyimpanan data-data penting secara 
terpusat yang dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari dalam satu minggu. Keberadaan data 
center akan sangat besar manfaatnya manakala ada hal tak terduga yang melanda sebuah 
kampus. Misalnya saja  terjadi  bencana  alam  yang  merusak  kampus  sehingga  
menyebabkan  semua  arsip  data kampus musnah. Dengan adanya data center, maka 
semuanya dapat diatasi karena data kampus tetap utuh di lokasi data center. 

 

C.   Pengadaan   Komputer   (2018-2023)   dan   Sarana   Multimedia   (2018-2019)   Dalam 
Perkuliahan 

Adanya unit komputer sangat membantu sekali dalam kegiatan perkuliahan, terutama 
untuk mata kuliah yang menggunakan aplikasi komputer. Di STIE Cendekia Karya Utama 
sudah ada ruang Laboratorium Komputer (Labkom) yang dapat digunakan sebagai ruang 
mata kuliah atau digunakan oleh mahasiswa yang memang membutuhkan komputer untuk 
mendukung kegiatan belajar mereka. Akan tetapi hal itu dirasa kurang mencukupi, sehingga 
rencananya di setiap kelas akan diadakan sebuah unit komputer yang dapat digunakan oleh 
dosen dan mahasiswa sewaktu-waktu tanpa harus menggunakan ruang Labkom. 

 

Sarana multimedia dalam perkuliahan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan 
belajar mengajar yang memang memerlukan perangkat multimedia seperti kuliah Perpajakan, 
Manajemen Keuangan, Satatistik dan sebagainya. Sarana multimedia ini nantinya 
mendukung untuk kebutuhan audio, video, dan visual. 
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D.   Penambahan Server Untuk Layanan TIK (2017-2019) 
Untuk saat ini STIE Cendekia Karya Utama masih belum menggunakan server sendiri 

untuk menyimpan data ataupun aplikasi sistem informasi yang sudah ada. Hal ini terjadi 
karena kurangnya sumber daya manusia yang menguasai perihal server dan rinciannya. 
Fokus pertama kali yang harus dilakukan adalah merekrut tenaga-tenaga ahli di bidang server 
untuk layanan TIK. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi, maka  beberapa  server yang  
perlu diadakan  di lingkungan STIE Cendekia Karya Utama  adalah  sebagai berikut: 

 

1. Server DNS 
 

2. Server Web 
 

3. Server Hosting 
 

4. Server Database 
 

5. Server Proxy 
 

6. Mail Server 
 

7. Server Backup 
 

8. Server Aplikasi Sistem Informasi 
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BAB 5 
Pembangunan Sistem Informasi  

 

 
 

A.  Pembangunan Sistem Informasi Terpadu / SISTER (2016-2021) 
Sistem Informasi Terpadu (SISTER) adalah aplikasi berbasis website yang dapat 

dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai proses, diantaranya adalah proses KRS 
untuk mahasiswa, proses penyimpanan data kepegawaian serta proses dokumentasi 
kesekretariatan. Diharapkan dengan adanya aplikasi SISTER ini akan membantu STIE 
Cendekia Karya Utama dalam melaksanakan berbagai proses akademik dan 
administratif dan tentunya juga dapat meningkatkan mutu pelayanannya. 

 
 

B.  Pembangunan Sistem Informasi (2016-2020) 
Selain aplikasi  SISTER,  beberapa  sistem informasi  yang  akan dibangun  

untuk menciptakan lingkungan kerja yang terintegrasi dan berbasis teknologi adalah 
sebagai berikut: 

 

1.   Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB Online) 
2.   Sistem Informasi Akademik (SAKA) 
3.   Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 
4.   Sistem Informasi Asset / Sarana Prasarana 
5.   Sistem Informasi Alumni 
6.   Sistem Informasi Keuangan (SIAK) 
7.   Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
8. Sistem Informasi Dosen (SIDO) 
 

 

C.  Revitalisasi Website Utama, Program Studi dan Unit Kerja Pendukung (2016-2021) 
Website  utama  milik  STIE Cendekia Karya Utama  dapat  diakses  melalui  

alamat   http://www.cendekiaku.ac.id/  dan http://www.cendekiaku.com/ beroperasi 24 
jam sehari.  Revitalisasi website tersebut merupakan hal yang diperlukan agar para 
pengunjung mendapatkan kenyamanan ketika membuka website. Beberapa langkah 
revitalisasi website utama kampus STIE Cendekia Karya Utama adalah: 

 

1.   Memperkaya konten website 
 

2.   Memperbarui tampilan website secara berkala 
 

3.   Meningkatkan responsibilitas tampilan wesbite 
 

 
 

Selain revitalisasi website utama, Program Studi, dan unit kerja pendukung, 
beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut adalah sebagai 
berikut: 

 

1.   Fitur email dengan domain @cendekiaku.ac.id atau @cendekiaku.com untuk sivitas 
akademik 

 

2.   Fitur Helpdesk 
 

3.   Kerjasama dengan vendor Google, Microsoft, Cisco 
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D.  Pembangunan Aplikasi Decission Support System (DSS) (2016-2023) 
Decision  Support  Systems  atau  DSS  adalah  suatu  bentuk  dari  sistem  

informasi manajemen yang secara khusus dibuat untuk mendukung perencana dan 
stakeholders dalam pengambilan keputusan. DSS dapat mencerminkan berbagai konsep 
dari pengambilan keputusan dan  kondisi  yang  berbeda-beda  dimana  proses  
pengambilan  keputusan  ditingkatkan  dengan dialog interaktif antara DSS dengan 
pengguna. 

 

Kelebihan utama dari DSS adalah kemampuannya untuk memanfaatkan sistem 
komputer untuk membantu pengambil keputusan dalam mempelajari masalah dan 
mengambil kebijakan, dan meningkatkan pemahaman mengenai kondisi lingkungan 
dimana kebijakan tersebut akan diterapkan dengan mengakses data dan model yang 
bermanfaat untuk pengambilan keputusan tersebut. 

 

Tujuan dibangunnya aplikasi DSS ini adalah: 
 

1.   Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur 
 

2.   Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya 
 

3.   Meningkatkan   efektifitas   pengambilan   keputusan   seorang   manajer   daripada 
efisiensinya. 
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BAB 6 
Sistem Aliran Data dan Otorisasi Akses Data 

 
 

Setiap sistem informasi yang ada di STIE Cendekia Karya Utama kedepannya 
akan  menjadi  satu  kesatuan  sistem  informasi  Sekolah Tinggi  dengan  data  primer  
yang  dapat digunakan untuk beberapa aplikasi. Untuk mencapai hal tersebut maka 
setiap aliran data dalam sistem informasi harus diperhatikan dengan seksama agar tidak 
terjadi duplikasi data primer. Proses  integrasi  antar  sistem  informasi  yang  masih  
terpisah  adalah  langkah  utama  untuk mencapai hal tersebut. Integrasi sistem 
informasi dan aliran data dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
 

 
 

Dengan   adanya   integrasi   data   dari   sisten   informasi   STIE Cendekia 
Karya Utama, maka perlu adanya tindakan pengamanan agar informasi/data yang ada 
tidak dapat diakses oleh pihak/orang yang tidak berkepentingan. Salah satu tindakan 
pengamanan data tersebut adalah dengan membagi tingkatan otorisasi akses sistem 
operasi yang ada. Tingkatan otorisasi hak akses sistem informasi berdasarkan 
kebutuhan data yang diakses, meliputi E (eksekutif) yaitu pihak yang berkepentingan 
terhadap informasi laporan dan tidak terlibat dalam entri transaksi harian, A 
(administrator) yaitu pihak yang melakukan konfigurasi sistem dan aplikasi, tidak 
berkaitan dengan pengoperasian aplikasi, dan O (Operator), yaitu pihak yang 
mengoperasikan aplikasi, bersifat transaksional harian.  
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Otorisasi hak akses sistem informasi di STIE Cendekia Karya Utamadapat di lihat 
pada tabel berikut di bawah ini: 

 
 

Pengguna 
Sistem Informasi 

SIKADU PMB SIAK SIKEP SIDO SAKA SARPRAS P3M ALU 
Yayasan E E E E E E E E E 
Ketua E E E E E E E E E 
Ka. LPM E E E E E E E E E 
Pembantu Ketu I & II E E E E E E E E E 
Ketua Program Studi 

(Kaprodi) 

E E - E E E E E E 

Dosen A A - - O A - A - 
Program Studi 

(Mahasiswa) 

E E E - E E/O - E - 

Ka. BAU E E O E E/O E E E E 
BAU (Staff) O O O O O E O E E 
Ka. BAAK E E E E E/O E/O E E E 
BAAK (Staff) O O - - O O - - O 
Ka. UPT TIK & LAB O O O O O O O O O 
Ka. UPT Perpustakaan E E E E E E E E E 
Front Office O O E E E E E E O 

 
Keterangan penamaan: 
SISTER : Sistem Informasi Terpadu, PMB: Penerimaan Mahasiswa Baru, SIAK: Sistem 
Informasi Keuangan, SIKEP: Sistem Informasi Kepegawaian, SIDO: Sistem Informasi 
Dosen, SAKA: Sistem Akademik, SARPRAS: Sarana & Prasarana, ALU: Alumni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 7 



 

Blueprint Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi| UPT TIK & LAB CENDEKIA KARYA UTAMA 15	

Penguatan Jaringan Intranet dan Internet 
 

 
 

A.  Penambahan Bandwidth (2016-2021) 
Untuk memaksimalkan layanan kebutuhan jaringan Internet di STIE Cendekia 

Karya Utama, maka kebutuhan infrastruktur jaringan memerlukan solusi yang aman, 
handal dan efektif. Pertambahan pengguna Internet dari mahasiswa dan karyawan baru 
akan mempengaruhi kecepatan Internet di STIE Cendekia Karya Utama, sehingga perlu 
adanya penambahan bandwidth ketika kecepatan Internet mulai melambat. Penambahan 
bandwidth nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi antara 
karyawan dan pimpinan maupun antara mahasiswa dengan dosen, meningkatkan kinerja 
karyawan, serta memperlancar arus informasi di lingkungan kampus STIE Cendekia 
Karya Utama. 

 

Penambahan bandwidth di STIE Cendekia Karya Utama akan dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Saat ini besarnya 
bandwidth yang ada di STIE Cendekia Karya Utama hanya sebesar 3 Mbps dan 
diproyeksikan pada tahun 2021 besarnya bandwidth menjadi 15 Mbps. 

 
 

B.  Pemecahan Jaringan Internet (2017-2018) 
Untuk mengurangi resiko akibat kegagalan jaringan pada sebuah titik yang dapat 

menyebabkan seluruh jaringan pada bagian yang dilaluinya mati, maka jaringan utama 
internet perlu dipecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan topologi 
bangunan/gedung kampus. Pemecahan jaringan juga sangat membantu dalam hal 
pembagian kuota bandwidth internet sehingga sewaktu-waktu ketika sebuah bagian/unit 
kerja membutuhkan perfoma jaringan internet yang kuat, maka hal itu akan mudah 
untuk dilakukan tanpa harus memutus jaringan di jalur lainnya. 

 
 

C.  Perluasan Hotspot Area Kampus (2016-2021) 
Untuk memberikan kemudahan bagi sivitas akademika di lingkungan kampus 

STIE Cendekia Karya Utama agar bisa mengakses internet di seluruh lingkungan 
kampus dalam range area hotspot, dengan menggunakan  PC,  laptop,  note  book  atau  
perangkat  lainnya  dengan  fitur  yang  ada  WiFi (Wireless Fidelity), maka perluasan 
hotspot menjadi sebuah keharusan. Sebaran hotspot harus dapat terjangkau di lingkup 
kampus dimana sivitas akademika sebagai client dapat terhubung dengan internet secara 
wireless (nirkabel atau tanpa kabel) dari PC, Laptop, note book ataupun gadget  seperti  
handphone  dalam  jangkauan  radius  dari  kekuatan  frekuensi  atau  signalnya. Dengan 
cakupan hotspot area yang luas, seluruh sivitas akademika bisa melakukan koneksi 
internet seperti browsing, berkirim email, chatting, download referensi kuliah, artikel, 
pustaka dan sebagainya di setiap sudut kampus STIE Cendekia Karya Utama. 
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BAB 8 
Disaster Recovery Plan 

 
 

Tujuan  sistem  disaster  recovery  yang  dikembangkan  di  STIE Cendekia Karya 
Utama   adalah   untuk   melindungi   dan   menjaga   sumber   daya   TIK & LAB   dan   
menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi. Disaster Recovery Plan/DRP (Rencana 
Pemulihan Bencana) adalah tahapan-tahapan aktifitas yang akan dilakukan untuk 
melindungi sistem (proses bisnis) apabila terjadi bencana yang dapat menimbulkan 
kerusakan pasa sistem tersebut mulai dari   pencegahan,   kesiapasiagaan,   tanggapan   
terhadap   bencana   hingga   pemulihan   pasca terjadinya bencana. 

 

Bencana yang terjadi selain disebabkan oleh alam, dapat juga disebabkan oleh 
manusia. Bencana dapat terjadi kapan saja dan kita tidak dapat memprediksi kapan 
terjadinya. Akibat yang ditimbulkannya akan lebih besar bagi mereka yang tidak 
mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya bencana. Untuk 
itulah DRP sangat mutlak diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemulihan semua 
aset-aset penting, sumber daya manusia (pekerja atau pegawai), pekerjaan, data-data 
penting, serta fasilitas-fasilitas yang ada. 

 

Beberapa tujuan adanya proses DRP antara lain: 
 

1. Melindungi aset-aset (data-data) penting. 
 

 
2. Mencegah meluasnya gangguan yang ditimbulkan. 
3. Meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. 

 4. Menetapkan   prosedur-prosedur   yang   akan   dilakukan 
dan   setelah terjadinya bencana. 

saat   terjadinya  

 
Prioritas Penyelamatan 
 

Prioritas penyelamatan dilakukan atas data-data sebagai berikut: 
 

1.   Data Akademik Mahasiswa 
2.   Data Administrasi Kepegawaian 
3.   Data Keuangan 
4.   Data P3M 
5.   Data Asset 
6.   Data Dosen 
7.   Data lainnya. 

 

 
Definisi Kerusakan 

 

Interupsi Layanan Komputer adalah situasi dimana sistem jaringan terpusat milik 
Kampus atau sebagian dari komponen periferalnya mati dalam durasi kurang dari 24 jam 
namun tidak ada kerusakan fasilitas yang berarti. Dalam keadaan demikian, maka harus 
dapat ditangani dengan koordinasi lapangan antara pejabat, operator dan vendor penyedia 
sistem dan peralatan. Contoh dari kejadian ini adalah problem minor hardware atau 
software. 
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Kerusakan  Minor  adalah  keadaan  dimana  sistem  komputer  baru  dapat  diperbaiki  
hingga kondisi normal atau mendekati normal dalam waktu selambat-lambatnya 4 
hari. Contoh dari kejadian ini adalah kegagalan sistem jaringan yang dikarenakan 
lambatnya suplai peralatan, banjir atau software yang perlu ditulis ulang. 

 

Kerusakan Besar adalah kondisi dimana sistem komputer pusat diperkirakan baru dapat 
diperbaiki dalam waktu lebih dari 4 (empat) hari atau waktu yang melebihi masa 
perbaikan untuk aplikasi utama (Sistem Informasi Akademik). Dalam kondisi ini 
dukungan pelayanan komputasi tidak berfungsi dalam waktu lama. Contoh dari kejadian 
ini adalah kebakaran, banjir yang berkepanjangan dan parah, gempa bumi, serangan 
teroris, atau kerusuhan. Pada kejadian ini fasilitas komputasi offsite dapat difungsikan. 

 

Keadaan Bencana adalah kondisi dimana operasi dari seluruh kampus terganggu dan 
tidak ada kebutuhan  komputasi  hingga  bangunan  atau  tempat  untuk  pelayanan  
komputasi  dibangun kembali dan proses di Kampus berlangsung kembali. Contoh dari 
keadaan ini adalah gempa bumi yang parah, kebakaran yang 

 

 
Tahap Pelaksanaan DRP 
 

Sistem DRP yang diterapkan di STIE Cendekia Karya Utama meliputi 6 (enam) tahap 
pelaksanaan, yaitu: 
 

A.  Analisa Resiko 
 

Kegiatan ini diperlukan untuk melakukan identifikasi dan analisa risiko agar dapat 
menentukan klasifikasi dampak dan penyebab kejadian bencana yang mungkin 
terjadi. 

 

B.  Pencegahan 
 

Tahapan ini adalah tahapan paling awal yang harus dilakukan. Untuk bencana yang 
ditimbulkan oleh alam misalkan banjir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi 
memang kita tidak dapat mencegahnya. Sedangkan untuk bencana yang 
ditimbulkan oleh manusia dapat dicegah sejak dini. Akan tetapi pencegahan di sini 
lebih difokuskan kepada perencanaan aktifitas untuk meminimalisir kerugian yang 
diakibatkan oleh bencana serta pencegahan terhadap meluasnya kerusakan yang 
diakibatkannya. 

 

C.  Penilaian Kejadian 
 

Dalam tahapan  ini,  dilakukan  pemeriksaan  dan  penilaian  terhadap  suatu  kejadian  
yang dilaporkan atau terdeteksi untuk memastikan bahwa kejadian tersebut adalah 
bencana atau tidak. Kriteria suatu kejadian dinyatakan sebagai bencana adalah : 

 

1.   Kerusakan besar yang disebabkan oleh alam 
2.   Data Center tidak beroperasi selama lebih dari 1 hari 
3.   Jaringan terputus selama lebih dari 1 hari 
4.   Kebakaran dalam gedung perusahaan 
5.   Pencurian/perampokan 
6.   Banjir 
7.   Gempa 
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D.  Aktifasi DRP 
 

Ketika suatu keadaan dinyatakan sebagai bencana, maka DRP akan diterapkan untuk 
menanggulangi bencana tersebut. Dalam tahapan ini, penerapan DRP sesuai 
dengan kejadian yang terjadi dalam kondisi saat itu dengan tujuan agar kegiatan 
operasinal kampus tidak terganggu dengan adanya kejadian tersebut. 

 

Jika  bencana  terjadi,  maka  diharapkan  seluruh  elemen  yang  terkait  langsung  
tanggap  dan mengerti tugas masing-masing dalam prosedur DRP yang sudah 
disiapkan. Utamakan penyelamatan aset-aset   yang menjadi prioritas utama. 
Semakin tinggi tingkat ketanggappan terhadap bencana, maka akan semakin banyak 
yang dapat diselamatkan sehingga kerugian yang terjadi menjadi semakin sedikit. 
 

 

E.  Pemulihan 
 

Tahap ini merupakan tahap dimana ketika suatu kejadian yang dinyatakan 
sebagai bencana, sudah berakhir. Dalam tahap ini, kegiatan operasional yang 
semulanya dijalankan dengan kebijakan tertentu ketika dalam kondisi bencana, akan 
dikembalikan ke dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum bencana. 
 

Proses berawal sesaat telah diputuskan untuk memindah proses utama layanan sistem 
TIK ke lokasi lain. Tim TIK akan membangun sistem informasi cadangan untuk 
memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan. Tujuan terpenting dari tahapan ini 
adalah menjamin semua sistem informasi berjalan normal kembali. 
 

Di tahapan inilah sebuah proses DRP dapat dinilai berhasil atau tidak. Proses 
pemulihan ini bergantung kepada 3 tahapan sebelumnya. Agar menjadi bahan 
pertimbangan dan basis pengalaman, maka pada proses pemulihan ini diperlukan 
analisis terhadap bencana yang sudah terjadi.   Hal  ini   bertujuan   untuk   dijadikan   
bahan   pertimbangan   dalam   menyusun   DRP selanjutnya. 
 

 

F.  Operasional Normal 
 

Tahapan ini meliputi mengaktifkan kembali pusat data utama di lokasi awal atau 
lokasi baru yang lebih aman dan nyaman. Pada akhir tahapan ini akan meninjau 
ulang semua proses disaster recovery secara menyeluruh. Setiap kekurangan dalam 
sistem disaster recovery dapat diperbaiki dengan memperbaiki rencana. 
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BAB 9 
Penutup 

 
 

Harapan besar dengan adanya blueprint pengembangan sistem informasi STIE 
Cendekia Karya Utama 2016-2021 ini dapat menjadi arah, panduan alam 
mengembangkan sistem informasi di lingkungan STIE Cendekia Karya Utama. Selain itu, 
diharapkan dengan adanya blueprint ini dapat membantu memberikan panduan bagi 
jajaran Pimpinan STIE Cendekia Karya Utama dalam menerapkan dan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan STIE Cendekia Karya Utama dengan 
sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kampus dan 
masyarakat luas. 



	
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
CENDEKIA KARYA UTAMA 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 
JL. Tegalsari Raya  No. 102 – 103 Semarang Telp./Fax. (024) 76440587 

Website : www.cendekiaku.ac.id or www.cendekiaku.com 
email : info@cendekiaku.ac.id or info@cendekiaku.com 

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA STIE CENDEKIA KARYA UTAMA SEMARANG 

Nomor : 050/Ak/STIE-CKU/VIII/2016 
 

TENTANG 
PENETAPAN BLUE PRINT SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

2016-2021 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA KARYA UTAMA  
 
 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Cendekia Karya Utama 
 
Menimbang : 1. Bahwa adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

(VMTS) STIE Cendekia Karya Utama menuntut perencanaan 
yang baik untuk melaksanakan misi dan tercapainya visi 
tersebut; 

  2.  Bahwa perlu adanya penetapan blueprint Sistem Informasi dan 
Komunikasi sebagai salah satu upaya pancapaian Visi, Misi, 
Tujuan dan Sasaran STIE Cendekia Karya Utama secara 
periodik; 

  3. Bahwa perlu segera ditetapkan Blueprint Sistem Informasi dan 
Komunikasi periode 2016-2021 dengan Surat Keputusan. 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No. 63  Tahun  

2009      tentang Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan; 
3. Peraturan  Pemerintah  No. 66  Tahun  2010  tentang   

Pengelolaan    dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4.    Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya 

Utama. 
  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   1. Blueprint Sistem Informasi dan Komunikasi STIE Cendekia 
Karya Utama peroide pertama tahun 2016-2021 sebagaimana 
dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
perpisahkan dari surat keputusan ini; 

 
 

2. Blueprint………………. 



	
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
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Website : www.cendekiaku.ac.id or www.cendekiaku.com 
email : info@cendekiaku.ac.id or info@cendekiaku.com 

  2. Blueprint Sistem Informasi dan Komunikasi STIE Cendekia 
Karya Utama peroide pertama tahun 2016-2021 sebagaimana 
dimaksud menjadi pedoman, arah, kebijakan, dan pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem 
Informasi dan Komunikasi STIE Cendekia Karya Utama dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatian 
perkembangan lingkungan strategisnya; 

 3. Pelaksanaan Blueprint Sistem Informasi dan Komunikasi 2016-
2021 dievaluasi setiap tahun, dan dievaluasi secara keseluruhan 
pada akhir pelaksanaannya. 

 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
                             
 
                                   
                                                    

Ditetapkan di  : Semarang 
Pada tanggal  : 19 Agustus 2016 
 
Ketua, 
 
 
 
 
 

    
    
Drs. Sugiarto, S.E., M.Si. 
NIK. 11960001 
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1. Pembantu Ketua I dan  II; 
2. Prodi Akuntansi dan Manajemen; 
3. BAU dan BAAK; 
4. P3M; 
5. Perpustakan dan Laboratorium; 
6. Lembaga Penjaminan Mutu; 
7. File 
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Abstract 

 
The goals of the article were to create a model enterprise architecture strategic planning of IS/IT college 
in the form of IT blueprint with Zachman framework in STP Trisakti. Data were compiled by the main 
supporting documentation college events, questionnaires, interviews and field observations. 
Development of IT blueprint is done by utilizing the methodology of Ward & Peppard framework and 
EA (Enterprise architecture) Zachman Framework is mapped into the Framework as the ultimate form 
of IT blueprint. Data were analyzed using analysis tools for internal and external environment. Internal 
environmental analysis using Value Chain, CSF (Critical Success Factor), the current application 
portfolio and Asset/IT, while the external environment analysis using the PEST (Political, Economic, 
Social, Technological), Porter's five force and the latest technology trends. It also carried defining 
enterprise architecture in the form of business architecture, data architecture, application architecture 
and technology architecture. Results of the analysis were a blueprint IT shaped matrix cell 36 Zachman. 
It can be concluded that there are 5 stages of implementation in the IT blueprint STP Trisakti with three 
major central system development in four areas of development of the IS/IT is the application portfolio, 
HR IT, Perangkat keras, Perangkat lunak and Networking. 
 
Keywords: IT Blueprint, Strategic Planning, Ward & Peppart Framework, Enterprise architecture, 
Zachman framework 

 
 

Abstrak 
 

Blueprint IT merupakan arsitektur enterprise yang berbentuk dokumen tata kelola organisasi dalam 
rentang waktu tertentu, dimana didalamnya berisi pedoman kebutuhan sistem informasi dan peren-
canaan strategis organisasi dalam mengimplementasikan dan membangun sistem informasi. Sekolah 
Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti merupakan perguruan tinggi yang memandang bahwa pembuatan 
blueprint IT merupakan suatu langkah dasar yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi 
serta tujuan perguruan tinggi dalam pengembangan dan implementasi SI/TI yang baik dan terarah. Pe-
nelitian ini bertujuan untuk membuat arsitektur enterprise perencanaan strategis SI/TI perguruan tinggi 
dalam bentuk blueprint IT dengan Zachman Framework di STP Trisakti. Pengembangan blue-print IT 
tersebut dilakukan dengan memanfaatkan metodologi Ward & Peppard framework dan EA (Enterprise 
architecture) Framework yang dipetakan kedalam Zachman Framework sebagai bentuk akhir blueprint 
IT. Metode analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan analisis lingkungan inter-nal dan eksternal. 
Analisis lingkungan internal menggunakan Value Chain, CSF (Critical Success Factor), Portofolio 
Aplikasi saat ini dan Aset SI/TI, sedangkan analisis lingkungan eksternal meng-gunakan PEST (Politik, 
Ekonomi, Sosial, Teknologi), Porter’s five force dan trend teknologi terkini. Selain itu juga dilakukan 
pendefinisian arsitektur enterprise berupa arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan 
arsitektur teknologi. Hasil penelitian berupa blueprint IT yang berbentuk 36 sel matrik Zachman. 
Kesimpulan yang di dapat terdapat 5 tahapan implementasi blueprint IT di STP Trisakti dengan tiga 
sentral utama pengembangan sistem dalam empat area pengembangan SI/TI ya-itu Portofolio aplikasi 
mendatang, SDM IT, Perangkat keras, Perangkat lunak dan Jaringan. 
 
Kata Kunci: Blueprint IT; Perencanaan Strategi; Ward & Peppard Framework; Enterprise architec-
ture; Zachman frame-work 

 
 

1. Pendahuluan 
 
Perguruan tinggi sebagai lembaga yang bergerak 
dalam jasa pendidikan saat ini sangat bergantung 
pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
Teknogi Informasi yang berkembang dengan sa-

ngat pesat saat ini semakin berperan dalam pe-
ngambilan keputusan oleh individu, perusahaan 
maupun instansi pemerintah. Dengan dukungan 
teknologi informasi maka akan membantu mana-
jerial dalam mengambil keputusan strategis serta 
membantu memberikan solusi bisnis [1].  
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Peran teknologi informasi telah menjadi ba-
gian dari strategi organisasi untuk mencapai tuju-
annya [2]. Dalam dunia perguruan tinggi, TIK yang 
didalamnya terdapat Sistem dan Teknologi Infor-
masi (SI/TI) telah menjadi bagian penting dan me-
rupakan suatu kebutuhan bagi perguruan tinggi 
dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pe-
ran dari SI/TI dalam mewujudkan Tridharma Per-
guruan Tinggi telah beralih dari yang tadinya hanya 
sebatas pelengkap menjadi kebutuhan utama yang 
menentukan keberhasilan perguruan tinggi yaitu 
mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. 

Tata kelola perguruan tinggi yang baik me-
megang peranan penting untuk mencapai keber-
hasilan bahkan salah satu point syarat akreditasi 
institusi adalah adanya dokumen tata kelola per-
guruan tinggi berupa Blueprint IT. Tata kelola 
perguruan tinggi saat ini juga mendapat perhatian 
dari pemerintah, dan saat ini setiap perguruan 
tinggi saling berlomba menuju Good university 
governance. Upaya mewujudkan good university 
governance pada tiap perguruan tinggi di Indo-
nesia menjadi tugas banyak pihak, mulai dari 
universitas terkait, hingga Kemendikbud [3]. Du-
kungan teknologi informasi sangat diperlukan 
dalam rangka mewujudkan good university go-
vernance. 

Perencanaan SI/TI merupakan suatu hal yang 
harus dimiliki serta diimplementasikan per-guruan 
tinggi. Perencanaan SI/TI sangat diperlu-kan 
dalam menentukan arah kebijakan perguruan 
tinggi, baik perencanaan strategis bisnis maupun 
sistem informasi. Perencanaan strategis SI/TI ha-
rus selaras dengan strategi bisnis sebuah pergu-
ruan tinggi. Dengan didukung oleh SI/TI yang 
efektif dan efisien maka diharapkan suatu Pergu-
ruan Tinggi akan memperoleh nilai tambah yang 
lebih baik dari sebelumnya. Melalui perencanaan 
strategi SI/TI yang bersifat dinamis dan fleksibel, 
sebuah perguruan tinggi dapat melihat secara 
objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal 
sehingga dapat mengantisipasi perubahan 
lingkungan bisnis dan mampu bertahan pada per-
saingan bisnis yang semakin ketat.  

Perencanaan strategis SI/TI ini pada akhir-
nya menjadi cetak biru (blueprint) IT atau biasa ju-
ga disebut peta perjalanan (roadmap) dalam ren-
tang waktu tertentu (umumnya dibuat masa 5 ta-
hun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 25 tahun). IT Blue-
print pada intinya berisi rencana strategis perusa-
haan dalam mengimplementasikan dan memba-
ngun sistem informasi di Perusahaan. Di dalamnya 
terdapat pedoman kebutuhan sistem informasi se-
perti apa yang diperlukan perusahaan. 

Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang sudah 
lama berdiri. Saat ini pemanfaatan dan penggu-
naan SI/TI di STP Trisakti sudah cukup banyak 

akan tetapi tata kelola dan perencanaan SI/TI be-
lum terdokumentasi dengan baik. STP Trisakti su-
dah memiliki dasar roadmap perencanaan dan pe-
ngembangan dalam bentuk dokumen rencana stra-
tegis lima tahunan, akan tetapi belum ada peren-
canaan strategis SI/TI dalam bentuk IT Blueprint, 
sehingga pembuatan IT Blueprint merupakan sua-
tu langkah dasar yang sangat dibutuhkan untuk me-
wujudkan visi dan misi serta tujuan perguruan 
tinggi dalam mengembangkan dan mengimple-
mentasikan SI/TI dengan baik dan terarah. 

Perencanaan strategis sistem dan teknologi 
informasi dibuat berdasarkan Ward & Peppart 
framework, Arsitektur Enterprise dan Zachman 
Framework. Hasil atau luaran nantinya adalah be-
rupa model dan kerangka dasar (blueprint) IT bagi 
perguruan tinggi. 

 
2. Metode Penelitian 
 
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan me-
ngacu pada framework Ward dan Peppard dan 
Framework Zachman. Langkah-langkah pembuat-
an IT Blueprint dengan pendekatan Zachman Fra-
mework melalui tiga tahap utama yaitu sebagai 
berikut (Gambar 1): 
 
Tahap Persiapan penelitian 
 
Pada tahap awal, penelitian dimulai dengan me-
nentukan latar belakang dan tujuan penelitian ser-
ta mendefinisikan ruang lingkup penelitian, ini di-
lakukan dengan cara melakukan survey ke objek 
penelitian. 

 
Tahap Memahami Kebutuhan Bisnis Organi-
sasi 
 
Pada tahapan ini penulis akan menggali informasi 
untuk memahami kebutuhan bisnis organisasi ya-
itu dengan melakukan studi literatur guna mem-
perdalam pemahaman mengenai perencanaan stra-
tegis SI/TI, kemudian melalukan pengumpulan 
data dengan cara: 1) mempelajari dokumen pen-
dukung utama kegiatan perguruan tinggi yaitu 
Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), 
Rencana Strategis (Renstra), Borang Akreditasi 
dan Standard Operasional Procedure (SOP); 2) 
memberikan kuisioner kepada kepala unit/depar-
temen IT untuk mengetahui lingkup dan keber-
manfaatan sistem yang ada; 3) melakukan wawan-
cara dengan memberikan pertanyaan terbuka un-
tuk menggali lebih dalam mengenai penilaian ter-
hadap aplikasi-aplikasi yang sudah ada serta 
menggali permasalah-permasalahan yang ada; 4) 
melalukan observasi untuk melihat langsung pro-
ses yang terjadi dilapangan. 

Setelah itu penelitian dilanjutkan dengan 
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menganalisis faktor internal dan eksternal dengan 
menggunakan teknik analis PEST (Politik, Eko-
nomi, Sosial dan Teknologi) dan Lima (5) Faktor 
Persaingan Porter (Porter's Five Forces), CSF, va-
lue chain, trend IT, Current IT portofolio, aset dan 
SDM guna memahami kondisi yang ada saat ini 
dan menginterpretasikan kebutuhan bisnis yang 
diperlukan. 
 
Tahap Menentukan Strategi dan Target 
 
Dengan memanfaatkan hasil analis kebutuhan dari 
proses sebelumnya maka pada tahap ini solusi 
SI/TI dapat ditentukan dan dipetakan ke dalam 3 
perencanaan strategis SI/TI yaitu bisnis, manaje-
men dan TI. Solusi Aplikasi-aplikasi yang didapat 
dipetakan ke dalam empat kuadran pada model 
portofolio aplikasi McFarlan yaitu strategic, high 
potential, key operational dan support. 

Berdasarkan pemetaan tersebut dibuatlah 
jadwal perencanaan strategis. Selain itu berdasar-
kan solusi SI/TI dapat juga ditentukan Arsitektur 
Enterprise yang terbagi ke dalam empat kategori 
yaitu bisnis, data, aplikasi dan teknologi. Hasil 
ekstraksi dari rencana strategis SI/TI, Arsitektur 
Enterprises dan portofolio aplikasi dikembangkan 
menjadi blueprint IT dengan Zachman Frame-
work. Blueprint tersebut dijabarkan ke dalam ma-

sing-masing barisnya yang terdiri dari scope, busi-
ness model, system model, technology model, sub-
contractor, dan function enterprise. Dari masing-
masing barisnya diuraikan kolom-kolomnya yang 
terdiri dari What, How, Where, Who, When, Why. 
 
Pemodelan Sistem Informasi 
 
Enterprise architecture dengan Zachman Frame-
work merupakan salah satu metodologi pemode-
lan sistem informasi yang dapat mendefinisikan 
organisasi secara lengkap. Hasil yang didapat dari 
proses perencanaan strategi di petakan ke dalam 
arsitektur zachman menggambarkan kondisi pe-
rencanaan strategi perguruan tinggi dengan lebih 
jelas. Perspektif Planner merupakan bagian dari 
Strategic Planning, Perspektif Owner merupakan 
bagian dari Masterplan, sedangkan Perspektif De-
signer, Builder, Sub Contractor dan Fuctioning En-
terprise merupakan bagian dari Blueprint. 

Pada kolom-kolom pemodelan perencanaan SI/ 
TI STP Trisakti (Lampiran Tabel I-VI), terdiri dari: ko-
lom What yang membahas mengenai data yang 
ada di STP Trisakti, kolom How yang memba-
has mengenai bagaimana implementasi rencana 
strategis SI/TI di STP Trisakti, kolom Where yang 
membahas mengenai lokasi bisnis utama dari STP 
Trisakti, kolom Who yang membahas mengenai 

 
 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
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sumber daya manusia yang berperan penting da-
lam implementasi rencana strategis SI/TI di STP 
Trisakti, kolom When yang membahas menge-nai 
Kegiatan-kegiatan dan alokasi penggunaan waktu 
yang dilakukan dalam pengimplementasian renca-
na strategis SI/TI di STP Trisakti, dan kolom Why 
yang membahas mengenai hal-hal yang ingin di-
capai oleh STP Trisakti.  

Adapun baris-baris pemodelan perencanaan SI/ 
TI STP Trisakti, terdiri dari: 

Baris Planner/Contextual (Scope): merupa-
kan cara pandang Executive Management menge-
nai Strategic Planning STP Trisakti yang menje-
laskan tentang Rencana pengembangan SI/TI. 

Baris Owner/Conceptual (Business Model): 
merupakan cara pandang Senior Operating Mana-
gement mengenai Masterplan STP Trisakti yang 
menjelaskan tentang Rencana pengembangan SI/ 
TI. 

Baris Designer/Logical (System Model): me-
rupakan cara pandang Business System Architect 
mengenai Blueprint IT STP Trisakti yang menje-
laskan tentang Rencana pengembangan SI/TI. 

Baris Builder/Physical (Technology Model): 
merupakan cara pandang Information System Ar-
chitect mengenai Blueprint IT STP Trisakti yang 
menjelaskan tentang Rencana pengembangan SI/ 
TI. 

Baris Detailed Representation (Sub-Contrac-
tor): merupakan cara pandang System Analyst dan 
programmer mengenai Blueprint IT STP Trisakti 
yang menjelaskan tentang Rencana pengemba-
ngan SI/TI. 

Baris Functioning Enterprise: merupakan ca-
ra pandang pengguna interface dan provider me-
ngenai Blueprint IT STP Trisakti yang menjelaskan 
tentang Rencana pengembangan SI/TI. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 

Pembahasan Blueprint IT STP Trisakti difo-
kuskan melalui enam sudut pandang perspektif se-
perti yang digambarkan pada Gambar 2. 
 
Profil STP Trisakti 
 
Tabel 1 menunjukkan profil dari STP Trisakti, 
sebagai latar belakang penelitian dan perencanaan 
pengembangan blueprint STP Trisakti ini. 
 
Strategi Bisnis Sistem Informasi 
 
Strategi bisnis sistem informasi dapat dijelaskan 
melalui Tabel 1. 
 
Strategi Manajemen SI/TI 
  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ter-
hadap lingkungan internal dan eksternal SI/TI, di-
peroleh kondisi-kondisi manajemen bersama de-
ngan Strategi manajemen SI/TI yang diajukan. 
Kondisi yang pertama adalah posisi Divisi IT da-
lam struktur organisasi terletak pada unit UPT 

TABEL 1 
PROFILE STP TRISAKTI 

No Subjek keterangan 

1 Nama 
Perguruan 
Tinggi 

Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 

2 Tahun 
berdiri 

1969 

3 Lokasi Jl. IKPN Bintaro No. 1, RT.4 / 
RW.10, Tanah Kusir, Bintaro, 
Pesanggrahan, RT.4/RW.10, 
Bintaro, Jakarta Selatan, Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12330 

4 Website http://www.stptrisakti.ac.id 
5 Program 

studi 
1. S2 Pariwisata 

2. S1 Hospitality dan Pariwisata 
3. D4 Perhotelan 
4. D3 Perhotelan 
5. D1 Perhotelan 

6. D4 Usaha Perjalanan Wisata 
6 Jumlah 

mahasiswa 
aktif  

Lebih dari 2.400 Mahasiswa 

 Jumlah 
Lulusan 

Lebih dari 12.000 Alumni 

8 Jumlah 
Dosen tetap 

1. 11 Orang lulusan S3 
2. 54 Orang lulusan S2 

9 Jumlah 
Karyawan 

60 Orang 

 
 

Gambar 4. Hubungan entitas bisnis 
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Datin di bawah Wakil Ketua I dengan level orga-
nisasi IIIA yang berarti UPT Datin adalah level 
manajer terrendah dalam struktur organisasi se-
hingga wewenang dan tanggung jawab dalam 
mempengaruhi organisasi sangat rendah sedang-
kan dari hasil analisis semua aplikasi yang dike-
lola UPT Datin digunakan oleh hampir seluruh unit 
yang ada di perguruan tinggi. 

Kondisi yang kedua adalah bahwa dengan 
adanya sistem Vicon Polycom sebagai fasilitas SI 
Pembelajaran online melalui kelas virtual, maka 
diperlukan pengaturan khusus terhadap alokasi 
bandwidth internet. Namun, tidak ada SDM IT 
khusus untuk menangani jaringan dan internet. 

Kondisi yang ketiga adalah bahwa SI Pem-
belajaran e-Learning akan digunakan pada seluruh 
prodi yang ada di perguruan tinggi. Akan tetapi be-
lum ada unit atau SDM IT yang khusus menangani 
e-Learning.  

Kondisi yang keempat adalah bahwa jumlah 
peralatan perangkat keras yang harus ditangani sa-
ngat banyak sedangkan hanya terdapat satu orang 
teknisi. Begitu juga dengan kondisi kelima yaitu 
bahwa kebutuhan akan sistem informasi dari hasil 
analisis internal dan eksternal menghasilkan lebih 
dari 20 aplikasi yang dapat dikembangkan. Akan 
tetapi, belum ada pula SDM IT yang khusus me-
nangani analisa sistem. 

Untuk itu, Strategi manajemen SI/TI yang da-
pat diusulkan untuk setiap kondisi tersebut di anta-
ranya adalah sebagai berikut: 

Untuk kondisi pertama, strategi manajemen 
SI/TI yang dapat dilakukan adalah dengan mengu-
bah peran divisi IT menjadi kunci keberhasilan 
organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan me-
nempatkan UPT Datin di bawah Ketua Perguruan 
tinggi langsung dengan level IC sehingga peran 
dan fungsi UPT Datin bisa mempengaruhi per-
kembangan organisasi secara langsung. Selain itu 

dapat pulang diusulkan mengenai pembentukan 
struktur baru di bawah UPT Datin yang khusus 
untuk menangani e-Learning. Dengan demikian 
strategi ini dapat diaplikasikan untuk membantu 
memecahkan permasalahan pada kondisi ketiga. 

Untuk permasalahan pada kondisi-kondisi la-
in dapat dilakukan penambahan jumlah staff yang 
khusus menangani jaringan, e-learning, peralatan 
perangkat keras, serta sebagai analis sistem. Se-
mentara itu, usulan struktur organisasi yang baru 
adalah dengan menempatkan UPT Pusdatin di 
level IC dan penambahan 3 bidang kerja yaitu bi-
dang E-Learning dan Jaringan & Internet dan ana-
lis sistem, berikut struktur organisasi yang diusul-
kan. Dari usulan strategi manajemen SI/TI tersebut 
dapat dibuat usulan kebutuhan sumber daya Manu-
sia di unit Pusdatin adalah sebagaimana ditunjuk-
kan pada Gambar 3.  
 
Strategi Teknologi Informasi 
 
Dari segi teknologi informasi sendiri, pada STP 
Trisakti diperoleh kondisi-kondisi TI sebagai be-
rikut: 

Kondisi pertama adalah bahwa hampir 90% 
perangkat lunak yang dipakai menggunakan pro-
duk Microsoft, sehingga keberlanjutan campus 
agreement untuk lisensi penggunaan perangkat 
lunak dengan Microsoft harus dijamin.  

Dari segi perangkat keras, terdapat bebera-pa 
perangkat keras sudah digunakan lebih dari 5 ta-
hun. Untuk itu perlu adanya peremajaan perangkat 
keras minimal per 3 tahun sekali. 

Dari segi jaringan, diperlukan juga pengada-
an kabel LAN dengan kualitas yang lebih baik de-
ngan kecepatan optimal hingga 1000mb dan upgra-
de router ke 1000mb, serta penyederhanaan akses 
node pada tiap gedung dan lantai agar kecepatan 
optimal. Pengadaan perangkat keras yang dapat me-
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Gambar 5. Relation Data Model STP Trisakti 
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Gambar 6. Physical Data Model 
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nunjang teknologi mobile disertai dengan penamba-
han bandwith internet juga dibutuhkan guna meng-
antisipasi pertambahan penggunaan peralatan mo-
bile. Penambahan bandwidth menjadi lebih krusial 
karena kelas virtual yang menggunakan aplikasi Vi-
con Polycom sangat tergantung pada jalur bandwith 
yang tersedia. 

Sebagai tambahan, perlu diperhatikan peng-
gunaan peralatan IT yang menjamin ramah ling-
kungan, penempatan sumber daya dengan metode 
cloud guna mengefektifkan biaya dan sumber da-
ya IT, pengadopsian teknik pengembangan per-
angkat lunak yang mendukung konsep Agile Pro-
gramming, serta pengembangan sistem keamanan 
yang menjamin bahwa data dan informasi terjaga 
kerahasiaannya sesuai dengan hak akses penggu-na 
juga diperlukan. 

Berdasarkan paparan kondisi teknologi in-
formasi di STP Trisakti maka strategi TI yang dapat 
diajukan di antaranya adalah 1) dilakukan pembe-
lian lisensi dengan Microsoft melalui campus 
agreement secara berkala dan berlanjut; 2) dibuat 
anggaran untuk peremajaan perangkat keras mini-
mal per 3 tahun sekali; 3) membuat standar penge-
lolaan LAN yang dapat mengantisipasi kebutuhan 
kedepan dan melakukan pembelian perangkat yang 
dibutuhkan; 4) membuat topologi LAN yang dapat 
mengantisipasi kebutuhan kedepan; 5) penambahan 
bandwith minimal 25% dari kecepatan terakhir per 
tahun; 6) dibuat manajemen pengaturan alokasi 
bandwith internet khusus untuk penggunaan kelas 
virtual; 7) membeli perangkat keras yang mendu-
kung teknologi mobile; 8) membeli peralatan IT 
yang sudah memiliki sertifikasi ramah lingkungan; 
9) memiliki fasilitas layanan cloud; 10) memba-
ngun teknik pengembangan perangkat lunak yang 
mendukung konsep Agile Program-ming; serta 11) 
membuat standar keamanan IT 
 
Batasan dan Aturan Implementasi SI/TI 
 
Dalam implementasi SI/TI terdapat batasan-bata-
san atau aturan yang harus diterapkan. Batasan-
batasan tersebut di antaranya adalah: 1) hak akses 

untuk masing-masing pengguna ditentukan sesuai 
dengan lingkup unit/departemen dan tugas tang-
gung jawabnya; 2) perangkat lunak yang diguna-
kan dapat menggunakan perangkat lunak free open 
source maupun yang berbayar; 3) perangkat lunak 
basis data menggunakan perangkat lunak berbayar 
demi jaminan keamanan dan pengembangan di ma-
sa depan; 4) aplikasi yang dibuat untuk konsumsi 
public harus dapat dijalankan di perangkat mobile 
dan web; serta 5) peralatan IT harus memiliki serti-
fikasi ramah linkungan dan mendukung teknologi 
mobile. 

Sementara aturan-aturan yang digunakan da-
lam implementasi SI/TI di antaranya adalah seba-
gai berikut: 1) perangkat lunak basis data menggu-
nakan Microsoft SQL Server 2008 R2; 2) bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Power-
Builder, PHP, HTML; 3) Framework PHP yang 
digunakan adalah Code Igniter; 4) aplikasi Web 
server yang digunakan Apache; 5) aplikasi dapat 
dijalankan dijaringan lokal dan internet; 6) sangat 
disarankan pembuatan aplikasi menggunakan me-
tode agile programming; dan 7) untuk aplikasi 
yang menggunakan template dibuatkan service 
untuk mensinkronkan aplikasi dengan basis data 
internal. 
 
Akses Pengguna Terhadap Layanan SI/TI 
 
Konfigurasi hak akses pengguna terdiri dari: 1) 
View: akses untuk melihat data; 2) New: akses un-
tuk menambah data; 3) Save: akses untuk menyim-
pan data; 4) Edit: akses untuk mengedit data; 5) 
Delete: akses untuk menghapus data; dan 6) Print: 
akses untuk mencetak data. 

Masing-masing pengguna dalam menggu-
nakan aplikasi sistem informasi dibagi menjadi 2 
jenis yaitu pengguna authorize dan group autho-
rize. Pengguna authorize dapat mengakses daftar 
menu yang boleh diakses berdasarkan pengguna 
individu. sedangakan group authorize dapat meng-
akses daftar menu yang boleh diakses berdasarkan 
grup atau departemen. Setiap aktifitas login peng-
guna dicatat oleh sistem dengan format tang-
gal;jam;menit, IP address host, dan MAC address-
nya. Selain itu, pengguna juga dibatasi aksesnya 
untuk membuka prodi tertentu saja. 

Untuk menjaga pelayanan yang tepat bagi 
masing-masing role tersebut, dalam proses peng-
kodean akses pengguna, terdapat beberapa hal 
yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) sistem login 
pengguna harus dipastikan aman dan telah dilaku-
kan uji test keamanan sistem; 2) pengguna yang 
telah diberi otoritas bertanggung jawab penuh ter-
hadap sistem, dicatat secara otomatis log kegiatan 
selama penggunaan sistem; 3) sistem otomatis me-
minta pengguna untuk mengganti password dalam 
waktu periode tertentu dengan standar password 

 
 

Gambar 3. Usulan struktur organisasi unit Pusdatin

Ka. 
Pusdatin

Programmer

Desain
Web

Teknisi

General 
Administrasi

E-Learning

Analis
Sistem

Jaringan
& Internet



Bambang Widodo, et al., Pengembangan Blueprint IT dengan Zachman Framework 55 
 

 
 

yang baik; 4) sistem dibuat auto-log-off apabila 
terjadi proses idle pada penggunaan sistem; 5) 
disable beberapa fungsi yang mengancam keama-
nan sistem; serta 6) untuk tabel tertentu ditambah 
kolom validasi pengguna yang berfungsi untuk 
mencatat perubahan record oleh pengguna yang 
bertanggungjawab berupa kode pengguna, tanggal 
jam, dan menit perubahan. 
 
Arsitektur Sistem Informasi 
 
Arsitektur Bisnis 

Arsitektur bisnis dilihat dari entitas yang ada di 
dalamnya beserta hubungan antarentitas digambar-
kan pada Gambar 4. 
 
Arsitektur Data 
Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 5 dan 
6, beberapa basis data yang terlibat beserta dengan 
fungsinya dijelaskan sebagai berikut: 1) Basis data 
Akademik: digunakan untuk menampung data ke-
giatan penerimaan mahasiswa baru, proses akade-
mik, training; Basis data Keuangan: digunakan un-
tuk menampung data pembayaran mahasiswa, ka-
sir, general ledger; 2) Basis data Kepegawaian: di-
gunakan untuk menampung data kehadiran pega-
wai dan payroll; 3) Basis data Asset: digunakan 
untuk menampung data inventory; 4) Basis data 
Penelitian: digunakan untuk menampung data pro-
ses penelitian dan proses pengabdian masyarakat; 
5) Basis data Perpustakaan: digunakan untuk me-
nampung data pengelolaan perpustakaan; 6) Data 
warehouse: digunakan sebagai data analisis yang 
merupakan ekstraksi dari semua basis data yang 
akan digunakan untuk kepentingan khusus. 

Aturan proses datanya adalah sebagai beri-
kut: 1) data-data yang telah diverifikasi dan vali-
dasi diisikan kedalam tabel-tabel yang telah dibu-
at didalam basis data melalui aplikasi yang telah 
disediakan; 2) sumber data diperoleh melalui for-
mulir, dokumen, bukti transaksi baik hardcopy 
maupun softcopy; 3) data dapat diinput ke sistem 
dan diatur sesuai dengan hak akses pengguna. 
 
Arsitektur Aplikasi 
 
Arsitektur Sistem Aplikasi 
Arsitektur dari sistem aplikasi ini dibagi menjadi 
dua bagian yaitu: aplikasi client-server dan aplikasi 
3-tier (Gambar 12 dan 13). 
 
Rancangan Antarmuka Aplikasi 
Rancangan antarmuka aplikasi yang akan dikem-
bangkan sebagai berikut: 1) warna dasar sistem 
adalah kuning oranye; 2) nama perguruan tinggi 
ditampilkan di layar utama dan taskbar aplikasi; 3) 
logo perguruan tinggi ditampilkan di layar utama 
dan pada setiap hasil cetak laporan nama pengguna 
yang sedang login menggunakan aplikasi ditampil-
kan di layar; 4) tombol New, Save, Edit, Delete dan 
Print ditampilkan sesuai dengan otoritas hak akses 
pengguna dan sesuai dengan kebutuhan form apli-
kasi.  

Rancangan layar sistem yang dikembangkan 
secara garis besar dapat digambarkan seperti pada 
Gambar 7-10 untuk halaman Login, Menu, Form 
Input, dan Form Output berturut-turut. 
 
Arsitektur Teknologi 
 

 
 

Gambar 7. Rancangan layar Login

 

 
 

Gambar 8. Rancangan Layar Menu 

 

 
 

Gambar 9. Rancangan Layar Input 

 
 

Gambar 10. Rancangan Layar Output
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Secara umum, arsitektur teknologi di STP Trisakti 
digambarkan pada Gambar 11. 
 
Konfigurasi Jaringan 
Diperlukan konfigurasi seluruh jaringan sedemi-
kian hingga seluruh jaringan tersebut dapat terhu-
bung dengan server dimana sistem informasi akan 
dipasang. Konfirgurasi ini ditentukan sebagai be-
rikut: 1) koneksi internet utama menggunakan ja-
lur fiber optic jika ada gangguan disediakan back-
up jalur melalui wireless; 2) IP public digunakan 
untuk server tertentu (web server, ftp server, ap-
plication server, vicon server); 3) IP static digu-
nakan untuk komputer server dan komputer lokal; 
4) IP Dinamic digunakan untuk perangkat yang 
terhubung melalui wireless point access (hotspot); 
5) Mikrotik dipasang sebagai pengatur lalu lintas 
data dijaringan dan juga berfungsi sebagai fire-
wall; 6) Penyimpanan email menggunakan cloud 
application (Google Apps); dan 7) Protokol ko-
munikasi menggunakan TCP/IPv4. 
 
Usulan Portofolio Aplikasi dan Penjadwalan 
 
Rentang waktu yang digunakan dalam proses ini 
adalah 5 tahun dimulai dari bulan januari 2017 
sampai dengan bulan desember 2021. 

Detail kegiatan per tahun sebagai berikut: 
kegiatan pada tahun pertama adalah menyelesai-
kan pengembangan aplikasi yang sudah ada sebe-
lumnya dan perekrutan SDM IT yang dibutuhkan 
dalam pembuatan aplikasi yang baru beserta infra-
strukturnya. Di tahun kedua, dilakukan pembuatan 
aplikasi yang diusulkan dengan fokus utama apli-
kasi strategis dan key operation. Di tahun ketiga, 
dilakukan pembuatan aplikasi yang diusulkan de-
ngan fokus utama aplikasi key operation dan high 
potential. Pada tahun keempat, kegiatan yang dila-
kukan adalah membuat aplikasi yang diusulkan 
dengan fokus utama aplikasi key operation. Tera-
khir, di tahun kelima, dilakukan pembuatan apli-
kasi yand diusulkan dengan fokus utama aplikasi 
support. 
 
Aturan Waktu Pembuatan Sistem dan Proses 
Data 
 
Dalam pembuatan sistem ini, terdapat aturan wak-
tu yang perlu dipatuhi, yaitu waktu pembuatan 
basis data untuk masing-masing aplikasi maksi-
mal dua minggu sedangkan waktu pembuatan de-
sain antarmuka aplikasi untuk masing-masing ap-
likasi maksimal adalah tiga minggu. Waktu pem-
buatan kode program untuk masing-masing apli-
kasi maksimal delapan adalah minggu, waktu un-
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Gambar 11. Technology architecture STP Trisakti 
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tuk testing dan uji keamanan sistem maksimal sa-
tu minggu, serta waktu untuk membuat dokumen-
tasi dan pelatihan maksimal adalah satu minggu. 

Adapun untuk proses data, juga terdapat 
aturan-aturan tertentu, yaitu bahwa data-data yang 
telah diverifikasi dan validasi harus diisikan ke 
dalam tabel-tabel yang telah dibuat di dalam basis 
data melalui aplikasi yang telah disediakan. Data 
harus dapat diperoleh melalui formulir, dokumen, 
bukti transaksi baik hardcopy maupun softcopy. 
Data juga harus dapat diinput ke sistem diatur se-
suai dengan hak akses pengguna. 
 
4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis atas kondisi Sekolah 
Tinggi Pariwisata Trisakti (STP Trisakti) saat ini 
dalam pembuatan blueprint IT serta perumusan 
strategi sistem informasi untuk mendukung efekti-
vitas dan meningkatkan efisiensi proses bisnis STP 
Trisakti, maka dapat disimpulkan sebagai be-rikut: 
1. Blueprint IT yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan STP Trisakti dalam perencanaan 
strategis 5 tahun ke depan. Manajemen STP 
Trisakti dapat mengetahui factor-faktor yang 
penting yang diperlukan dalam mengem-
bangkan suatu sistem informasi dengan pan-
duan blueprint IT STP Trisakti yang telah 
dibuat. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat 
dari setiap perspektif dan abstraksi yang ter-
dapat pada sel-sel zachman yang dihasilkan. 

2. Terdapat tiga sentral utama pengembangan 
sistem yaitu SI Akademik, SI Keuangan mo-
dul Ledger dan Data warehouse dengan dua 
arsitektur aplikasi yang dikembangkan yaitu 
2 tier (client-server) dan 3 tier (web base).  

3. Kondisi topologi jaringan saat ini sudah baik 
hanya perlu peningkatan kecepatan dengan 
meng-upgrade kwalitas kabel dan hub hingga 
kecepatan bisa mencapai 1000 mbps dan se-
cara bertahap kecepatan koneksi internet di-
tingkatkan. 

4. Strategi pengembangan blueprint IT dibagi 

menjadi 5 tahapan yaitu tahun pertama me-
nyelesaikan pengembangan aplikasi yang su-
dah ada sebelumnya dan perekrutan SDM IT 
yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi 
yang baru beserta infrastrukturnya, sedang-
kan untuk tahun kedua sampai kelima mela-
kukan pembuatan aplikasi yang diusulkan 
dengan fokus utama aplikasi yang bersifat 
strategis dan key operation pada tahun ke-
dua, tahun ketiga key operation dan high po-
tential, tahun keempat key operation, dan ta-
hun kelima support. 

5. Perencanaan Pengembangan SI/TI STP Tri-
sakti terdapat empat area yaitu portofolio 
aplikasi mendatang, SDM IT, perangkat ke-
ras dan perangkat lunak serta jaringan. 

6. Restrukturisasi organisasi divisi IT diperlu-
kan untuk merubah peran divisi IT yang se-
belumnya hanya sebagai support menjadi sa-
lah satu kunci keberhasilan organisasi. 

 
Dalam rangka pencapaian efektivitas dan 

efisiensi proses bisnis STP Trisakti dan penelitian 
selanjutnya maka penulis memberikan beberapa 
saran, yaitu bahwa dalam melakukan implemen-
tasi blueprint IT sebaiknya STP Trisakti memper-
siapkan infrastruktur organisasi terlebih dahulu se-
perti misalnya menyiapkan kebijakan pengelolaan 
operasional SI/TI, sumber daya manusia yang akan 
menangani SI/TI serta SOP IT dalam proses 
pelaksanaannya sehingga dalam penerapannya ti-
dak terhambat dengan peraturan dan sumber daya. 
Selain itu, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya 
dilakukan pengujian dari blueprint IT yang diha-
silkan dan dibuatkan roadmap implementasi blue-
print IT untuk memperjelas tahapan implementasi 
serta manajemen resiko maupun pengelolaan resi-
konya. 
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LAMPIRAN TABEL XV 
JADWAL PERENCANAAN PENGEMBANG SI/TI STP TRISAKTI 

No 
Elemen dan Rencana Kegiatan 

 

Tahun 20.. 
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
A. Portofolio Aplikasi Mendatang      
1 Pengembangan SI Pendaftaran 

Mahasiswa Baru online 
     

2 Pengembangan SI Keuangan Modul
Chasier 

     

3 Pengembangan SI Keuangan Modul
Ledger 

     

4 Pengembangan SI Sarana Prasarana 
Modul Inventory 

     

5 Pengembangan SI Kepegawaian 
 

     

6 Pengembangan SI Layanan 
(MySTPT) berbasis mobile dan web 

     

7 Pengembangan E-Learning      
8 Upgrade SI Perpustakaan      
9 Integrasi SI Layanan (SMS Center)      
10 SI Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (terintegrasi dengan E-
Journal) 

     

11 SI Kemahasiswaan      
12 SI Akreditasi      

13 SI Kerjasama dan promosi       
14 SI Alumni      
15 SI Carier      
16 SI dana bantuan      
17 SI Beasiswa      
18 SI Pelatihan dan Sertifikasi skill      
19 SI Penjamin mutu      
20 SI Kurikulum      
21 SI Sumber daya IT      
22 SI Praktek Kerja Industri      
23 SI Pengambilan keputusan      
24 SI Manajemen Pengetahuan      
25 Data Warehouse       
B. SDM IT      
1 Merekrut 1 orang  sistem analis      
2 Merekrut 1 orang tenaga E-Learning      
3 Merekrut 1 orang tenaga jaringan dan 

internet 
     

4 Merekrut 1 orang tenaga teknisi      
C. Hardware dan Software      
1 Pembelian lisensi dengan microsoft 

melalui campus agreement. 
     

2 Peremajaan hardware dan Jaringan      
3 Membuat standar pengelolaan 

hardware dan software 
     

D. Jaringan      
1 Pembuatan Arsitektur dan Standar 

pengelolaan Jaringan dan Internet. 
     

2 Mengganti kabel LAN dengan 
kecepatan 1000mb 

     

3 Penambahan bandwith minimal 
25%dari kecepatan terakhir per  tahun  

     

4 Dibuat manajemen pengaturan alokasi 
bandwith internet khusus untuk 
penggunaan kelas virtual. 

     

5 Membuat Standar Keamanan IT      
 

LAMPIRAN TABEL XVI 
EVENT PERENCANAAN PROYEK 

NoEvent 
Januari 
2017 
2 3 4 

1 Pembelian lisensi dengan microsoft 
melalui campus agreement secara berkala 
dan berlanjut. 

x   

2 Perancangan anggaran untuk peremajaan 
hardware per 3 tahun sekali 

x   

3 Membuka lowongan kerja sebagai sistem 
analis, jaringan dan internet, e-learning dan 
teknisi masing-masing 1 orang 

x x x 

4 Perancangan standar pengelolaan Jaringan 
dan Internet 

 x  

5 Perancangan standar keamanan IT   x 
6 Perancangan standar hardware dan software   x 
 

LAMPIRAN TABEL XVII 
STANDAR WAKTU PEMBUATAN APLIKASI 

No Event Waktu ( Minggu ) 
1 Pembuatan Database 2 
2 Desain antar muka aplikasi 3 
3 Pembuatan kode program 8 
4 Pengujian aplikasi 1 
5 Dokumentasi dan Pelatihan 1 

LAMPIRAN TABEL XVIII 
JADWAL RENCANA KEGIATAN 5 TAHUN 

NoRencana Kegiatan 
Tahun 20.. 
171819 2021

1 Penyelesaian pengembangan aplikasi 
yang sudah ada sebelumnya 

x     

2 Perekrutan SDM IT x     
3 Pembelian hardware, software dan 

infrastruktur jaringan 
x     

4 Pembuatan Aplikasi yang diusulkan 
yang termasuk dalam kategori key 
operation dan strategic 

 x    

5 Pembuatan Aplikasi yang diusulkan 
yang termasuk dalam kategori key 
operation dan High potential 

  x   

6 Pembuatan Aplikasi yang diusulkan 
yang termasuk dalam kategori key 
operation dan Support 

   x  

7 Pembuatan Aplikasi yang diusulkan 
yang termasuk dalam kategori support 

    x
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Perencanaan Jangka Panjang Teknologi Informasi STIKes DHB, yang disebut Cetak Biru 
(Blueprint) 2002-2026. Blueprint teknologi informasi ini merupakan edisi pertama bagi STIKes DHB 
yang diharapkan mampu memberikan arah dan langkah dalam mencapai cita-cita dalam pemanfaatan 
TI secara utuh dalam kurun waktu tersebut. 

Berdasarkan  sebuah  proses  yang  partisipatif  bersama  dari  para  civitas akademika; 
Fakultas, Lembaga, Biro, Bagian dan Unit-unit ICT sehingga dihasilkanlah suatu pedoman yang 
memberikan kesamaan pola pikir, visi dan misi dalam pemanfaatan teknologi informasi. 

STIKes DHB berharap Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang untuk jangka waktu yang cukup 
panjang yaitu 4 tahun dapat menjadi langkah besar untuk pengembangan teknologi informasi yang 
akan dilakukan serta diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstuktur, lebih terukur dan tepat 
sasaran. 

Blueprint teknologi informasi 2005-2025 ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, 
sehingga isinya akan selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan dan   pelaksanaan   dilapangan   
oleh   karenanya   dukungan   dari   berbagai   pihak, terutama civitas akademika sangat diharapkan. 

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah mendukung dalam penyusunan blueprint teknologi informasi ini, yaitu para pimpinan dari Prodi , 
Lembaga, Biro, Bagian dan Unit-unit ICT. 

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada para anggota tim penyusun dan tim 
perumus dari blueprint teknologi informasi STIKes DHB 2005-2025 ini. Semoga kerja keras kita 
menjadi pemicu bagi semua pihak untuk bergerak mencapai terwujudnya  Visi ............“STIKes DHB 
Berstandar Internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat terstruktur, 
terukur dan tepat sasaran”. 

 

 
Bandung,   Desember 20..... 
Ketua  STIKes DHB 

 
 

............. 



Pendahuluan 
 
 

1.1 Latar belakang 

 
“Kegagalan Implementasi Teknologi Informasi / TI dalam Business Process 

Universitas bukan akibat faktor teknis namun lebih kepada permasalahan non-teknis 
(faktor manusia, proses dan organisasi kerja)” 

 
Curry, J. R. (2002). The Organizational Challenge: IT and Revolution in Higher 

Education 

 
Dari  kutipan  di  atas  maka  harus  dipahami  sepenuhnya  seperti  apa  Universitas 

sebagai sebuah organisasi kerja. Universitas digolongkan ke dalam bentuk organisasi yang loosely 

coupled world’s dimana hubungan antar bagian cukup renggang. Dalam bentuk organisasi seperti ini, 
anggotanya belajar dan berubah dengan cara imitasi. Semua akan berjalan dengan baik jika rasa 
saling percaya tumbuh, sehingga civitas akademika harus dipandang sebagai manusia dan bukan 
mesin produksi, dimana hubungan informal antar anggota organisasi menjadi sangat penting. Selain 
itu, Universitas   tergolong   dalam   industri   quasi-commercial.   Selain   memberikan pelayanan 
pendidikan kepada masyarakat, juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen industri komersial untuk 
mendapatkan dana sebagai pendukung keberlangsungan hidup STIKes DHB 

 
Dengan bentuk organisasi seperti yang diuraikan di atas, adanya kegagalan atau pernah terjadi 
kegagalan dalam implementasi TI dalam universitas akan dipandang negatif oleh banyak pihak, 
antara lain: 

1.   Dengan cara manual, business process masih bisa berjalan. 
2.   Sebagai cost center dan cost redundant. 
3.   Semua harus sesuai dengan prosedur/kaku. 
4.   Mengurangi keterlibatan banyak pihak/orang. 
5.   Mengurangi pendapatan diluar gaji. 
 

Banyak pihak yang menjadi resistan dalam implementasi TI, akibatnya transformasi business process 
yang diharapkan dengan TI berakselerasi dengan cepat justru akan mengalami kemandekan. Untuk 



mengatasi hal ini diperlukan peranan dan dorongan yang kuat dari pimpinan STIKes DHB dan 
organisasi pengelola TI yang dapat melakukan pengelolaan TI yang terarah, terstruktur dan selaras 
dengan kebutuhan organisasi. 

 
Jika TI merupakan kebutuhan bagi STIKes DHB, maka sudah sepatutnya setiap pihak 

mendukung implementasi TI dalam business process STIKes DHB. Bentuk dukungan, komitmen, 
perencanaan, tujuan, arsitektur dan pengelolaan TI dalam organisasi untuk mencapai visi dan misi 
universitas dituangkan ke dalam TI Blueprint STIKes DHB. 

 
1.2 Gambaran Umum STIKes DHB 

llllllllllllllllllllllllll 
 
 
 
 
1.3 Visi dan Misi STIKes DHB 
 

Visi STIKes DHB adalah “.................................... Dengan STIKes DHB harus menjadi center 

of excellence yang berfungsi sebagai agen pendorong penggunaan SDA berkelanjutan dan 
Indonesia sebagai paru-paru dunia. Sehingga perlu dikembangkan perangkat keilmuan yang 
memungkinkan mahasiswa untuk berfikir kritis, cerdas, dan universal tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. 

 
Misi STIKes DHB adalah : 
ffff 

 
 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari keberadaan TI Blueprint tidak terlepas dari pijakan pada kebijakan yang ada 
yaitu pada bidang-bidang pengajaran dan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, 
administrasi dan keuangan dan knowledge based system management. Sehingga akan 
menghasilkan sistem Universitas yang bersifat transparan, akuntabilitas, efisiensi, dan memiliki 
efektifitas tinggi. Hal      tersebut      selaras      dengan      Peraturan      Menteri      Kominfo      

Commented [A1]: Masukan sejarah AKBID ‘Aisyiyahdan rumah 
sakit 

Commented [A2]: Masukan misi dan tujuanya stikes 



Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007,  yang  memuat  tentang  panduan  Tata  Kelola Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dibuat berdasarkan pada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka pelayanan publik memerlukan good governance   yang   akan   menjamin   
transparansi,   akuntabilitas,   efisiensi,   dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Adapun tujuan dari keberadaan TI Blueprint STIKes DHB adalah sebagai berikut: 
1. Penyelaras dan akselerator TI dengan transformasi organisasi. 
2. Sebagai acuan pembangunan TI dalam 4 tahun ke depan. 
3. Menciptakan competitive advantage melalui implementasi TI. 
4. Peningkatan TI Literacy civitas akademika STIKes DHB. 
5. Mendorong  TI  menjadi  enabler  bagi  berbagai  usaha  peningkatan  kualitas, 

efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas di perguruan tinggi. 
6. Peningkatan integrasi sistem, data dan layanan sehingga dapat meningkatkan 

koherensi dengan layanan akademik dan manajemen secara keseluruhan. 
7. Perkuatan dan integrasi jaringan baik di lingkungan STIKes DHBl maupun 

koneksifitas dengan pihak lain. 

8. Mengedepankan   pelayanan   klien   (client   service)   sebagai   ujung   
tombak 

a. pelayanan. Pelayanan klien ini meliputi layanan pelanggan (helpdesk), training, 
pelayanan pemeliharaan hardware dan softwareserta student internet service. 

9. Perkuatan    layanan    dan    penyebaran    infomasi    berbasis    website    yang 
komprehensif dan berbasis pada kebutuhan layanan dan informasi pengguna. 

 
2. Ikhtisar Hasil Audit 

Audit sebuah TI saat ini adalah sebuah keharusan. Audit perlu dilakukan agar seperangkat 
komponen TI mampu memenuhi syarat IT Governance. Audit adalah cara untuk melakukan 
pengujian terhadap TI yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah TI yang dimiliki telah 
sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, menguji performa TI dan untuk mendeteksi resiko-
resiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Dalam  blueprint  TI  STIKes DHBini  dilakukan  audit  
terhadap  (1)arsitektur TI dan (2) tatakelola TI. 

 

 

 

 
  



2.1. Hasil Audit Arsitektur TI 
Audit pada arsitektur TI STIKes DHB dibagi dalam 3 (tiga) kriteria, dimana setiap kriteria masing-
masing memiliki aktifitas bisnis yang menunjang. Kriteria dan aktifitas tersebut terdiri atas : 

1. Peranan Teknologi Informasi; terdiri atas aktifitas : 
a. Sistem Informasi Akademik (SIA).  
b. E-learning. 
c. Sistem Informasi Kepegawaian. 
d. Sistem Informasi Perpustakaan Digital (Digital Library). 
e.  Manajemen Korporat (Manajemen dan Organisasi). 

2. Pendukung; terdiri atas aktifitas : 
a. Informasi website dan e-Administrasi lainnya. 
b. Layanan Beasiswa. 

3. Infrastruktur; terdiri atas aktifitas : 
a. Akses dan Konektifitas. 
b. Pengelolaan Keamanan TI. 
c. Kebijakan dan Manajemen Jaringan. 
d. DC & DRC (Data Center and Disaster Recovery Center). 

 

 
Berikut  disampaikan  ikhtisar  hasil  audit  arsitektur  TI  dilingkungan  STIKes DHB 

berdasarkan kriteria diatas 

 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

1. Peranan TI  



1.1. Core Service – 
Sistem Informasi 
Akademik 

1. Kondisi eksisting dukungan layanan TI : 

a. Data   akademik  diolah  dengan   sistem-sistem 
yang terpisah 

b. Di tingkat Universitas tersedia sistem akademik 
berbasis jaringan  Novell  Netware, dikembangkan 
dengan Bahasa Pemrograman Pascal. 

c. Sistem tersentralisasi, mengolah data registrasi, 
KRS, presensi dan nilai mahasiswa. 

d. Terdapat   sistem   billing   dengan   FoxPro   dan 
database dbf. 

e. Pada   level   fakultas,   data   akademik   diolah 
dengan cara beragam, ada sistem pengolahan yang  
dibangun  dengan  Visual  Delphi  dan  ada juga  
STIKes DHB mengolah dengan data spreadsheet 

biasa. 

f.     Ada  sistem  informasi  akademik  berbasis  web, 
sistem registrasi dan sistem e-learning. Ada sistem 
pendaftaran online. 

2. Analisa kecukupan dukungan layanan TI : 
Kesimpulan    umum:    Dukungan    infrastruktur 
yang cukup mapan meliputi jaringan intranet 

kampus dan koneksi jaringan internasional dengan 
lebar pita mencapai 30 Mpbs, dedicated lebar. 

  
        

  

        

           
     

        

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

   Kecukupan       perangkat       keras       server, 
laboratorium, terminal layanan umum. 

    Kemampuan SDM TI yang cukup. 

 Komitmen  pimpinan  yang  mendukung  ke arah 
penerapan TI. 

3.  Analisa penyebab kurang optimalnyalayanan TI: 
a. TI secara umum belum menjadi sarana utama di 

dalam setiap aspek layanan akademik. 

b. Masih banyak mahasiswa, karyawan dan 
dosen yang belum melek TI. 

c. Sistem  SIA  dengan  KRS  on-line  masih  
menjadi barang asing bagi operator akademik. 

d. Pengelola SIA masih sangat awam dengan 
relasi tabel yang ada di dalamnya. 

e. Koordinasi antar bagian yang terlibat dalam SIA 
masih belum optimal. 

f. SDM     operator     yang     belum  menguasai 
lingkungan SIA. 

g. Belum  tersedianya  SDM  TI  yang  cukup  pada 
level STIKes DHBdan unit. 

h. Masalah  konversi  data  yang  lama  ke  dalam 
sistem yang baru. 



1.2 Core Service – e- 

Learning 
1.   Kondisi eksisting dukungan layanan TI : 

a.   SIA dengan e-learning di dalamnya. 

b.   Sistem e-learning  

c.   Sistem  e-learning  umum  yang  dapat  diakses 
secara bebas. 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI : 

a.   Kesimpulan  umum:  adanya  jaringan  intranet dan 
akses internet yang cukup, jaringan INHERENT 

b.   Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

 

 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

   Kecukupan jaringan interkoneksi antara lain VPN 
INHERENT untuk mengakses e-learning 

perguruan  tinggi  terkemuka  di  dalam  dan luar 
negeri. 

 Kecukupan perangkat lunak dan keras untuk 
membangun dan mengembangkan sistem e- 

learning. 

 Adanya SDM yang mampu mengembangkan 
sistem e-learning. 

3.   Analisa penyebab kurang optimalnya layanan TI: 

a.   Beberapa  dosen  dan  mahasiswa  masih  awam 
dalam menerapkan sistem e-learning. 

b.   Tidak   adanya   konten   /   modul   lokal   yang 
dikembangkan sebagai basis layanan e-learning. 



1.3 Core Service – 
Sistem Informasi 
Kepegawaian 

1.   Kondisi eksisting dukungan layanan TI : 

a. Data  kepegawaian  diolah  dengan  sistem terpisah 
antara lain dengan pengolahan spreadsheet. 

b.   Memiliki sistem kepegawaian berbasis web. 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI : 

a.   Kesimpulan  umum:  memiliki  jaringan  intranet 
dan internet. 

b.   Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

    Cukup infrastruktur hardware dan software. 

 Cukup    adanya    SDM    pengembang    dan 
operator. 

 Adanya     kecukupan     pendanaan     untuk 
mengembangkan software Kepegawaian. 

3.   Analisa penyebab kurang optimalnya layanan TI: 

a. Operator masih sangat terbiasa dengan sistem 
kepegawaian manual. 

b. Sulit menerima adopsi sistem perangkat lunak 
yang baru. 

c. Masalah konversi data. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

1.4 Core Service- 
Perpustakaan 
Digital (Digital 

Library) 

1. Kondisi eksisting dukungan layanan TI : 

a.   Tersedia sistem katalog digital (WinIsys).  

b.   Tersedia laporan tugas akhir digital. 
c.   Akses jurnal domestik dan internasional. 

d.   Tersebarnya perpustakaan pada tingkat STIKes 
DHBdan perpustakaan daerah. 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI : 

a.   Kesimpulan umum:   keberadaan perpustakaan digital 
dapat mendukung peningkatan kualitas akademik 
lulusan. 

b.   Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

- Tersedianya akses koneksi internasional. 

- Tersedianya  aplikasi  GARUDA  untuk  akses 
jurnal domestik. 

- Tersedianya jaringan INHERENT untuk akses 
jurnal internasional. 

- Adanya dukungan terminal perangkat keras 
sebagai tempat  layanan  umum perpustakaan 
digital. 

- Adanya bank data digital yang berisi laporan 
tugas akhir. 

3.   Analisa penyebab kurang optimalnya layanan TI:  

a. Kualitas SDM pustakawan yang sangat minim.  

b. Pustakawan yang belum melek TI. 

b. Kurangnya  dukungan pendanaan untuk proses 
konversi data digital laporan tugas akhir. 



1.5 Manajemen 
Korporat 
(Manajemen dan 
Organisasi) 

1.   Kondisi eksisting dukungan layanan TI: 

a.   Adanya struktur pengelola TI. 

b.   Komitmen dan manajemen yang bagus. 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI: 

a. Kesimpulan  umum:  Manajemen  TI  di  kampu 

b. Masalah konversi data 

 

 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 



1.4 Core Service- 
Perpustakaan 
Digital (Digital 

Library) 

1.   Kondisi eksisting dukungan layanan TI : 

a.   Tersedia sistem katalog digital (WinIsys). b.   
Tersedia laporan tugas akhir digital. 
c.   Akses jurnal domestik dan internasional. 

d.   Tersebarnya perpustakaan pada tingkat STIKes 
DHBdan perpustakaan daerah. 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI : 

a.   Kesimpulan umum:   keberadaan perpustakaan digital 
dapat mendukung peningkatan kualitas akademik 
lulusan. 

b.   Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

- Tersedianya akses koneksi internasional. 

- Tersedianya  aplikasi  GARUDA  untuk  akses 
jurnal domestik. 

- Tersedianya jaringan INHERENT untuk akses 
jurnal internasional. 

- Adanya dukungan terminal perangkat keras 
sebagai tempat  layanan  umum perpustakaan 
digital. 

- Adanya bank data digital yang berisi laporan 
tugas akhir. 

3.   Analisa penyebab kurang optimalnya layanan TI: a.   
         

     
         

      

1.5 Manajemen 
Korporat 
(Manajemen dan 
Organisasi) 

1. Kondisi eksisting dukungan layanan TI: 

a.   Adanya struktur pengelola TI. 

b.   Komitmen dan manajemen yang bagus. 

2. Analisa kecukupan dukungan layanan TI: 

a. Kesimpulan  umum:  Manajemen  TI  di  kampus 

 
 
 
 



 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layanan Beasiswa 

b. Komitmen pimpinan. 

c. Dukungan pendanaan. 

d. Dukungan SDM pengguna. 

3. Analisa    penyebab    kurang    optimalnya    layanan 
pendukung : 

a. Kurang  sosialisasi  dan  pengakses  website  dari 
dalam. 

b. Kurang dalam penyempurnaan sistem prosedur. 
c. Kurang dalam  penyempurnaan  pengembangan 

sistem 

4. Kondisi eksisting dukungan layanan TI: 
a. Pengolahan          administrasi          beasiswa 

menggunakan pengolah kata dan spreadsheet. 
b. Pengembangan         sistem         administrasi 

pengelolaan beasiswa berbasis website. 
2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI: 

a.   Kesimpulan  umum:  dukungan  jaringan  LAN  di 
dalam gedung serta intranet STIKes DHB 

b.   Analisa kecukupan layanan: 
    Komitmen pimpinan. 
    Dukungan pendanaan. 
    Dukungan SDM pengguna. 

3.   Analisa    penyebab    kurang    optimalnya    layanan 
pendukung: 
a.   Kurang sosialisasi. 
b.   Kurang dalam penyempurnaan sistem prosedur.  
c.   Kurang dalam  penyempurnaan  pengembangan 

system 
 
 
 
 

3 Infrastruktur  



3.1 Akses dan 
Konektifitas 

1.   Kondisi eksisting dukungan layanan TI (akan lebih baik 
jika  diuraikan  komponen-komponen pembentuk akses 
dan konektifitas seperti link internet     (internasional     

            

 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

  distribution, access layer): 

a.   Jaringan LAN dalam gedung. 

b.   Jaringan LAN kampus (intranet) dengan media kabel 
fiber optic dan wireless WiFi. 

c.   Akses VPN INHERENT 8 Mbps. 

d. Akses Internasional 30 Mbps, akses masing- masing 
unit sebagai backup melalui ADSL dan mobile 

connection (GPRS, 3.5G). 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI: 

a. Kesimpulan umum: dukungan infrastruktur jaringan,  
hardware,  software dan  sumberdaya manusia yang 
cukup. 

b.   Analisa kecukupan layanan: 

    Kecukupan teknologi. 

    Kecukupan komitmen. 

      

                   
     

        

         

3.2 Pengelolaan 
Keamanan TI 

1.   Kondisi eksisting dukungan layanan TI: 

a.   Menggunakan sistem firewall software. 

b. Menggunakan sistem keamanan aplikasi yang cukup 
handal antara lain enkripsi, md5 dan lain- lain. 

2.   Analisa kecukupan dukungan layanan TI: 

a.   Kesimpulan     umum:     dukungan     keamanan 
hardware dan software. 

b.   Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

 Kecukupan     SDM     TI     jaringan     tentang 
keamanan jaringan dari penyusupan. 

 Kecukupan SDM pengembang dan pengelola 



 
KRITERIA 

 
ANALISA UMUM 

  informasi. 

3.   Analisa penyebab kurang optimalnya layanan TI 

a.   Update teknologi kurang maksimum. 

b.   Training    SDM    tentang    keamanan    sistem 
    3.3 Kebijakan dan 

Manajemen 
Jaringan 

1.   Kondisi     eksisting     kebijakan     dan     manajemen 
jaringan: 

a. Kebijakan jalur lalu lintas data dan pembatasan 
kecepatan akses. 

b. Manajemen IP Publik, persiapan migrasi ke IP 
Versi 6 

2.   Analisa kecukupan: 

a. Kesimpulan umum:      Kebijakan manajemen 
jaringan masih belum sempurna, beberapa hal 
mengenai petunjuk pelaksanaan perlu dibuat 
dan disempurnakan. 

b. Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

-     Kecukupan  SDM  administrasi  jaringan  dan  
teknisi. 

-  Kecukupan sarana prasarana. 

3.   Analisa penyebab kurang optimalnya layanan TI. 

a. Training  manajemen  jaringan  yang  sangat 
minim. 

b. Tenaga   teknisi   jaringan   masih   banyak   
yang volunteer. 



3.4 DC & DRC (Data 

Center & Disaster 

Recovery Center) 

1.   Kondisi eksisting fasilitas DC/DRC: 

a. Memiliki ruang server yang sangat minimalis. 

b. Belum ada DC dan DRC. 
2.   Analisa kecukupan DC/DRC: 

a. Kesimpulan umum: sangat minim. 

b. Analisa kecukupan pada aspek-aspek penyusun: 

 Keinginan  untuk mewujudkan DC dan 
DRC yang sangat tinggi. 

 Perencanaan pendanaan yang cukup. 
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  3.   Analisa penyebab kurang optimalnya DC/DRC. 

a. Kurangnya  perencanaan  untuk  pembangunan 
b. DC dan DRC. 
c. Komitmen masih kurang.  

b. Pendanaan masih kurang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Hasil Audit Tatakelola TI 
 

Audit pada tatakelola TI STIKes DHB dibagi dalam 2 (dua) kriteria, dimana setiap kriteria 
masing-masing memiliki aktifitas bisnis yang menunjang. Kriteria dan aktifitas tersebut terdiri 
atas : 
1.   Tinjauan Organisasi; terdiri atas aktifitas : 

a)   Keberadaan  komite  TI  (IT  Strategic  Committee  or  IT  Steering  Committee) yang 
memastikan keberjalanan IT Governance, penetapan arah strategi, penetapan prioritas 
program investasi TI, menjembatani kepentingan berbagai unit kerja dan mereview 
keberjalanan program-program TI. 

b)  Fungsi CIO. 
c)   Posisi pengelola TI. 
d)  Struktur organisasi pengelola layanan berbasis TI dan SDM TI. 

2.   Program Tatakelola; terdiri atas aktifitas : 
a)   Arah pengembangan TI. b)  
Proses tatakelola. 

 
Berikut  disampaikan  ikhtisar  hasil  audit  tatakelola  TI  dilingkungan  STIKes DHB   
berdasarkan kriteria diatas. 
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1. Tinjauan Organisasi 
1.2 Keberadaan Komite TI (IT 

Strategic Committee 
atau IT Steering 

Committee) yang 
memastikan keberjalanan 
TI Governance, penetapan 
arah strategis, penetapan 
prioritas program investasi 
TI, menjembatani 
kepentingan berbagai 
unit kerja, dan mereview 
keberjalanan program- 

1.   Konfigurasi    implementasi    eksisting    yang 
paling mendekati fungsi Komite TI: 

a.   Terdapat  UPT.  Pusat  Komputer  sebagai unit 
operasional TI ke dalam. 

b.   Terdapat UPT. Distance Learning sebagai unit 
operasional penyedia layanan untuk 
mendukung progam pembelajaran jarak jauh 
(distance dan e-learning). 

d.   Terdapat committee (ad hoc) berupa ICT 
Center yang mengintegrasikan unit-unit dan 
struktur di atas. 

e.   Beberapa STIKes DHB telah menyediakan unit 
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 program TI 

(Reff: COBIT 4.1) 
2.   Analisa kecukupan 

a.   Komitmen   yang   cukup   dari   pimpinan untuk 
mengadopsi berbagai model komite TI yang 
sudah mapan. 

b.   Dukungan   yang   cukup   dari   eksternal 
seperti Pemerintah Provinsi untuk selalu 
mengembangkan komite TI menuju yang lebih 
baik. 



1.3 Fungsi CIO 1.   Konfigurasi    implementasi    eksisting    yang 
paling mendekati fungsi CIO: 

a.   Analisis dan Perencanaan. 

b.   Fungsi implementasi dan eksekusi. 

c.   Fungsi       monitoring,       evaluasi       dan 
pelaporan. 

2.   Analisa kecukupan 

a.   Kecukupan adaptasi dengan teknologi. 

b.   Kecukupan       untuk       kordinatif       dan 
kooperatif. 

c.   Kecukupan untuk saling pengertian antara 
anggota komite TI. 

d.   Kecukupan  dukungan  dari  komunitas  TI 
kepada para anggota komite TI. 

1.4 Posisi Pengelola TI 1.   Posisi Organisasi saat ini (menguraikan posisi dan 
pola relasi dan pertanggung jawaban) 

a.   UPT. Puskom bertanggung jawab kepada 
Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang 
Akademik. 

b.   UPT.    Distance    Learning    bertanggung 
jawab kepada Direktur melalui Pembantu 
Direktur  Bidang  Perencanaan,  Kerjasama dan 
Sistem Informasi. 

c.   Biro    Perencanaan,   Kerjasama   dan   SI 
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  bertanggung jawab kepada Direktur melalui 
Pembantu Direktur Bidang Perencanaan, 
Kerjasama dan Sistem Informasi. 

d. ICT Center bertanggung jawab kepada Direktur 
melalui Pembantu Direktur Bidang Perencanaan, 
Kerjasama dan Sistem Informasi. 

2.   Hambatan-hambatan    terkait    posisi    dalam struktur 
organisasi 

a.   Ada banyak unit menyebabkan koordinasi 
horisontal menjadi tidak efisien. 

b. UPT. Puskom tidak menjalankan fungsi sebagai 
mana mestinya. 



1.5 Struktur Organisasi 
Pengelola Layanan 
Berbasis TI dan SDM 
TI 

1.   Unit Pengelola TI diperankan oleh:  Komite ad hoc 

yang disebut ICT Center STIKes DHB 

2.   Tugas  pokok  dan  fungsi  Unit  Pengelola  TI 
tersebut adalah sebagai berikut: 

a.   Merencanakan, implementasi, monitoring dan 
evaluasi jaringan internal dan eksternal. 

b. Mengembangkan SDM TI baik untuk kebutuhan 
internal maupun eksternal. 

c.   Mengembangkan dan memelihara konten dan 
aplikasi. 

d. Mengembangkan     dan     memelihara domain,   
collocation   server   publik   dan lokal, sistem 
keamanan jaringan dan konten. 

3.   Struktur organisasi internal Unit Pengelola TI 
adalah sebagai berikut: 

a. Pelindung. 

b. Penasehat. 

c. Pelaksana. 

b. Divisi-Divisi. 
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  4.   Struktur organisasi internal Unit Pengelola TI 
bersifat: formal didasarkan pada keputusan Direktur 
STIKES DHBL yang dikeluarkan mulai tahun 
2006 dan disempurnakan dengan SK nomor : 
567/DT/2010 Tanggal 08 Juni 2010. 

2 Program Tatakelola 
2.1 Arah Pengembangan TI 1.   Dokumen      yang      terkait      dengan      arah 

pengembangan organisasi ke depan 

a. Uraian struktur pengelola implementasi program 
hibah TIK tahun 2006 dan 2008. 

b. Program  jangka  pendek  dan  jangka panjang 
yang tertuang di dalam uraian tupoksi ICT 
Center. 

 
 
2.   Dokumen arah pengembangan TI 

a.   Usulan   program   hibah   kompetisi   TIK 
tahun 2006 dan 2008. 

b.   Dokumen tupoksi ICT Center. 
 
 

         
     

     
  

2.3 Proses Tata Kelola 1.   Framework proses tatakelola yang diadopsi 

a.   Pelibatan   pihak-pihak   pengguna   (end- 

users) sistem dalam pengembangan TI. 
 

 
2.   Tingkat kematangan proses-proses tatakelola yang 

diadopsi berdasarkan self assessment atau audit 
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  tatakelola menjadi sebuah keharusan. 
 

 
3.   Dokumen  kebijakan,  standar  dan  prosedur 

eksisting 

a. Dokumen   kebijakan   sedang   dalam 
penyusunan. 

b. SOP  akan  terbentuk  jika  dokumen kebijakan 
ada dan telah di sosialisasikan ke civitas 
akademika. 

 

 
4.   Analisa kecukupan proses tatakelola 

a. Kecukupan   kebijakan,   standar   dan prosedur. 
Kebijakan yang diambil dalam rangka 
peningkatan proses tata kelola telah dilakukan 
mulai dari pimpinan tertinggi STIKes DHB 

b    Ti k  k  k l  
 

      
     

      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Rekomendasi 
Blueprint ini bertujuan untuk mengarahkan TI dan memastikan pencapaian kinerja sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan, antara lain : 
a. TI menjadi searah dengan kebijakan Universitas dan mempunyai manfaat yang 

dijanjikan dapat terealisasi. 
b. TI  memungkinkan  Universitas  memanfaatkan  peluang  dan  memaksimalkan 

layanan terhadap civitas akademika dan pihak luar. 
c. Sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab. 
d. TI berkaitan erat dengan resiko yang harus diatur dengan baik. 

Kesesuaian dalam pencapaian pengembangan implementasi blueprint STIKes DHBl menurut 
tingkatan sebagai berikut : 

a. Tahap pertama, pengembangan mengarah kepada internally-networked public- 

service provider. 
b. Tahap  kedua,  pengembangan  mengarah  kepada  externally-networked  public- 

service provider. 
c. Tahap ketiga, pengembangan mengarah kepada externally-networked economic 

development oriented. 

 
Dalam rangka pencapaian tersebut blueprint TI menghasilkan rekomendasi yang memuat skala 
prioritas pengembangan berdasarkan dari hasil telaahan terhadap audit arsitektur TI dan tatakelola 
TI. 
 
3.1. Rekomendasi Jangka Pendek 

 
Tahap ini akan lebih banyak bekerja dalam proses sosialisasi blueprint TI kepada civitas 

akademika dan bagian-bagian yang terkait dengan pengembangan TI tersebut. Dengan kegiatan ini, 
diharapkan akan diperoleh kesamaan visi, semangat dan kesadaran untuk secara bersama mencapai 
STIKes DHB berstandar internasional. 
 
 
 
 
 
 



 
I.         Sosialisasi blueprint TI STIKes DHB 

Adapun kerangka sosialisasi blueprint TI STIKes DHB sebagai berikut : 
1. Tujuan diadakannya sosialisasi. 

a. Memahami standart kualitas blueprint TI STIKes DHB 
b. Memperoleh    masukan    dari    civitas    akademika    untuk 

pengembangan strategi peningkatan rangking STIKes DHBl. 
c. Tergeraknya   civitas   akademika   untuk   meningkatkan   

kualitas 
d. STIKes DHB berstandar internasional. 
e. Terbukanya ruang partisipasi stakeholder STIKes DHBl 

terhadap usaha pencapaian rangking STIKes DHB di tingkat 
internasional. 

f. Memahami kedudukan, tugas dan fungsi serta kinerja unit-unit, 
bagian-bagian pelaksana terkait usaha peningkatan standar 
rangking STIKes DHB. 

2. Deskripsi  materi  sosialisasi;   terdiri  dari  beberapa  pokok  bahasan, 
yaitu: 

a. Kebijakan TI STIKes DHB (IT Strategis) 
b. Ruang lingkup, indikator, penilaian dan rencana pencapaian 

TI STIKes DHBl. 
c. Perangkat Lunak Legal (Licence) dan Free Open Source 

Software d.   WEB-O-METRIC : Kinerja dan rencana 
peningkatan. 

d. Unit ICT terkait : Tugas , Fungsi dan 
Kinerja. 

3. Penyaji materi adalah : Direktur, Para Pembantu Direktur, Unit ICT 
4. Metode sosialisasi 

Metode  sosialisasi  dilakukan  dengan  metode  tour  atau  kunjungan (roll-

out).  Dengan  metode  ini  maka  tim  ICT  akan  berkunjung ke peserta 
sosialisasi yang sudah terhimpun dalam suatu pertemuan di tempat masing-
masing. Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan 2 metode yang dipandu 
oleh moderator, yaitu:   (a) Metode ceramah dan (b) Metode curah pendapat. 
 



 
5. Peserta sosialisasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : 

a. Kelompok fakultas, yang dihadiri Dekan, PD, Kajur dan KaProdi, BEM, 
HMJ, dan KTU. Kelompok ini terdiri dari 14 STIKes DHB dan 1 

1. Pascasarjana. 
2. Kelompok Lembaga, yang dihadiri oleh Direktur dan sekretaris 

lembaga, beserta Kepala dan Sekretaris pusat-pusat beserta 
anggotanya, dan KTU serta Kasub Program. Kelompok ini terdiri 
dari 2 lembaga LPPM dan LP. 

3. Senat yang dihadiri oleh Sekretaris senat, Direktur-sekretaris 
komisi. 

4. UPT yang dihadiri oleh Direktur dan sekretaris UPT serta unit 
yang ada di dalamnya. Kelompok ini terdiri dari 6 UPT yaitu UPT. 
Perpustakaan, UPT. Puskom, UPT. Distance Learning, UPT. Balai 
Bahasa, UPT. Penjaminan Mutu Akademik dan UPT. MPK. 

5. Administrasi yang dihadiri oleh kepala BAAK, BAUK dan 
BAPKSIserta taskforce atau anggota di dalamnya yang ditunjuk 

 
b. Dalam penghitungan yang mempertimbangkan jumlah peserta, maka 

kelompok sasaran 4 dan 5 dapat dijadikan satu menjadi 1 kelompok 
pertemuan, sehingga secara keseluruhan jumlahnya menjadi 15 
kelompok sasaran. 

6.    Tempat dan waktu 
Kagiatan   sosialisasi   blueprint   TI   STIKes DHB    dilaksanakan   di   
tempat masing-masing  (  Lembaga  dan  UPT)  dengan  waktu pertemuan 
pada jam kantor (Senin – Sabtu). 

7. Jadwal   kegiatan;   Jadwal   kegiatan   untuk   pelaksanaan   sosialisasi 
dilakukan selama 3 bulan. 
 

 
 
 
II.       Arsitektur TI 

A.  Peranan 



1.  Sistem Informasi Akademik (SIA) 
Implementasi SIA secepatnya dilaksanakan dengan menerapkan pilot 
project terhadap BAAK – STIKes DHB yang menjadi pilihan. Implementasi ini 
diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap asset sistem yang telah 
dibeli sehingga kegunaannya menjadi bersesuaian dengan keperluan STIKes 
DHB. 

 
2.  Manajemen Kelas Mahasiswa 

Bagian dari SIA salah satunya adalah melakukan manajemen kelas untuk 
mahasiswa termasuk di dalamnya adalah pengaturan jadwal pengajaran 
dosen – mahasiswa, administrasi – dosen – mahasiswa. 
Kedepan, pembagian kelas akan disediakan opsi tambahan berupa pembagian 
kelas yang didasarkan pada proses klaster (analisa clustering) yang berbahan 
dasar prestasi mahasiswa semester sebelumnya. Pembagian dengan klaster ini 
memungkinkan kelas yang lebih homogen prestasinya sehingga dosen lebih 
mudah dalam memberikan pengajaran karena kemampuan yang hampir merata. 
Metode klaster yang akan dipakai bisa dipilih, misal : kmean, neural network, 

nearest neighborhood, algoritma genetik, dan lain-lain 

Pemikiran manajemen kelas mahasiswa dalam rekomendasi jangka pendek, 
jangka menengah dan panjang ini tidak terlepas dari terintegrasinya SIA 
tersebut. 

 
3.  Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Registrasi Online  
Pembangunan sistem registrasi online seyogyanya telah dimulai pada 

pertengahan tahun 2009 tepatnya bulan Juni 2009 dan dilaksanakan pada   
musim   registrasi   Januari   2011.   Hal   ini   diperlukan   untuk menunjang  
pelaksanaan  registrasi  yang  setiap  tahunnya  dilakukan oleh seluruh 
mahasiswa STIKes DHBl yang aktif. Selama ini pelaksanaan registrasi 
mahasiswa masih dilakukan secara manual. 
Pembangunan sistem registrasi online ini harus dilaksanakan untuk membantu 
kinerja biro Akademik STIKes DHBl dalam mendata mahasiswa yang aktif. 
Pelaksanaan  registrasi  online  ini  dapat  dikatakan  berjalan  baik, dengan 
tahap awal membagi pelaksanaan registrasi per fakultas. Tempat yang 



dijadikan site registrasi berada di area kampus utama Gn. Kelua yaitu GOR 
27 September dan UPT. Puskom. Pelaksanaan  registrasi  online  ini  juga  
memanfaatkan  infrastruktur yang telah ada yaitu bandwidth sebesar 30 Mbps. 

 
B.  Pendukung 

1.  Sistem Alumni Online 
Pembangunan  Sistem  Informasi  Alumni  secara  online  diperlukan 
untuk melihat sejauhmana stakeholder yang ada di Indonesia terutama di 
Provinsi Banten  menyerap alumni dari STIKes DHB dalam rangka 
pembangunan skala nasional dan daerah. 
Selain itu pembangunan Sistem Informasi Alumni secara online merupakan 
aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyimpan data-data alumni, 
korespondensi sesama alumni dan civitas akademika, informasi lowongan 
pekerjaan serta media dalam memberikan saran dan masukan kepada STIKes 
DHB 

Ikatan Alumni STIKes DHB (IKA STIKes DHBl) merupakan kelembagaan yang 
diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan terhadap alumni. IKA STIKes 
DHBl juga dibebani fungsi untuk penelusuran data alumni bekerjasama 
dengan fakultas-fakultas. Pada tingkat Universitas : 
Pelaksana pada tingkat Universitas ada pada Staf khusus di bawah Akademik 
dan Kemahasiswaan. Adapun koordinasi di tingkat Universitas mempunyai 
peran : 

1. Memastikan unit di STIKes DHBmenjalankan tugas penelusuran 
data alumni. 

2. Membuat  media  komunikasi  yang  dapat  diakses  alumni 
(kerjasama dengan IKA STIKes DHBl dan Humas yang berbasis 
hardcopy yang disebarkan ke alumni. 

3. Membuat media komunikasi berbasis web (terkait dengan sistem 
informasi). 

Pada tingkat STIKes DHB: 
Pelaksana di tingkat STIKes DHBada pada Staf khusus di bawah Dekan. 
Adapun koordinasi di tingkat STIKes DHBmempunyai peran : 

1. Memastikan adanya pembaruan master data dengan melakukan 



eksekusi penelusuran data umum alumni. 
2. Menyediakan  sumberdaya  (manusia, anggaran,  ruang dan 

perangkat kebijakan) untuk suksesnya penelusuran data tersebut. 
Sumber  daya  ini  diharapkan  dapat  membantu  Program  Studi 
dalam melakukan penelusuran spesifik. 

Pada tingkat Program Studi : 
Pelaksana pada tingkat Prodi ada pada Staf Edukatif dan Administratif 
sebagai Unit Pelaksana. Adapun koordinasi di tingkat Program Studi 
mempunyai peran : 

1. Melakukan  eksekusi  penelusuran  data  umum  alumni  khusus 
untuk  kebutuhan  Prodi  terutama yang berkaitan dengan 
akademik dan pemutakhiran kurikulum. 

2. Membantu STIKes DHBmensukseskan penelusuran data alumni 

Pengembangan sistem 

Sistem informasi alumni harus menawarkan solusi yang lengkap meliputi 
kebutuhan jejaring profesional dan sosial untuk alumni. Secara garis besar 
sistem ini diharapkan berisi paling tidak: 

 

a. Customer Account Management  

b. Customizable Functionality 
c. Data Import/Export  
d. Event Management  
e. Jobs Board 

f. Mail Merge 

g. Member Forums 

h. Member Profile & Account 
Access  

i. Member Search Functions 

j. Online Event Registration  

k. Online Member Interface  

l. Onsite Registration 

m. Reporting 

n. Secure Member Director 



1. Sistem  yang  berbasis  web  ini  harus  memenuhi  kriteria  
sebagai berikut: 

2. Memungkinkan  alumni  untuk  memperbaharui  data,  informasi dan 
kontak dengan mudah. 

3. Memungkinkan alumni mendapatkan informasi kegiatan atau hal 
yang  dibutuhkan  dengan  mudah.  Sangat  dimungkinkan sistem 
yang   dibangun   dapat   dibuat   "customizable"   dengan   seperti 
konsep "My Account". 

4. Memungkinkan adanya "personal web" untuk alumni (saat ini 
sedang dikembangkan portal blog yang bisa dipakai oleh alumni 
pula. 

5. Adanya newsletter sign-up. 
6. Kemudahan  administrasi  untuk  membuat  berita  dan  publikasi 

event. 
7. Menampilkan   "spotlight   alumni"   untuk   menunjukkan   cerita 

sukses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode Penelusuran Data Alumni 



Media 

 
a. SMS-Alumni 
b. Email 
c. Mailing List 
d. Chatting atau Message Board 
e. Temu Alumni 
f. Telephone  
g. Surat 
h. Legalisir 
i. Prasyarat Wisuda 

 
 

Media Komunikasi dengan Alumni 
Pertemuan 

a. Mendorong   penyelenggaraan   Alumni   Gathering   atau   temu 

b. Alumni baik di tingkat Universitas, STIKes DHB maupun Prodi.  

c.  Mendorong penyelenggaraan Alumni Scientific Meeting. 

d. Menghadirkan Alumni dalam Acara Sambutan Wisuda, maupun 
kegiatan  ilmiah,  training,  seminar  dan  acara  di  Universitas, STIKes 
DHB maupun prodi (fakultas/prodi per angkatan). 

e. Pertemuan IKA daerah dan pertemuan IKA pusat. 

 

Media Publikasi 
a. Bulletin / Newsletter online dan hardcopy. 
b. Memelihara komunikasi dengan multichannel (mailing list, social 

web dan lain-lain). 
Ke depan sistem ini akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Akademik 
(SIA). Sistem Informasi Alumni secara online berbasis web ini juga 
memanfaatkan infrastruktur yang telah ada yaitu bandwidth sebesar 30 Mbps. 

 
 

2.  Pembentukan  taskforce   LPSE   (Layanan   Pengadaan  Secara 



     Elektronik) untuk mendukung e-procrument. 
LPSE   ini   merupakan   taskforce   penyelenggara   sistem   elektronik 
pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan 
Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat 
Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
elektronik. 
Organisasi taskforce LPSE meliputi: 

a. Administrator sistem elektronik. 
b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan 
c. Unit layanan pengguna. 

LPSE memiliki fungsi meliputi: 
a. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE). 
b. Menyediakan pelatihan  kepada PPK/Panitia dan Penyedia 

barang/jasa. 
c. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia 

barang/jasa. 
d. Menyediakan bantuan teknik untuk mengoperasikan SPSE kepada 

PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. 
e. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan 

Penyedia barang/jasa. 
3.  Perluasan Website (layanan digital, layanan unit) 

Saat  ini  web   ..............  lebih  diorientasikan  ke  sisi  internal 
STIKes DHBl sebagai kepanjangan dari sistem desktop yang ada di STIKes 
DHBl untuk akses sistem informasi. 
Terdapat 3 jenis layanan website yang akan dikembangkan yaitu: 

1. Portal  informasi  umum  yang  memanfaatkan  www.STIKes 
DHBl.ac.id sebagai media menyebaran informasi yang 
komprehensif yang dikelola secara koordinatif oleh UPT. 
Distance Learning, Bagian SIM STIKes DHBl dengan seluruh divisi 
pelayanan STIKes DHBl. 

2. Portal layanan digital yang akan mengantarkan pengguna kepada 
layanan khusus seperti Sistem Informasi Akademik (SIA), UPT. 
Perpustakaan dan repository (karya akademik), e-Learning. 

http://www.unmul.ac.id/
http://www.unmul.ac.id/
http://www.unmul.ac.id/


3. Portal Unit di dalam STIKes DHBl adalah website yang 
dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing unit yaitu fakultas, 
program studi, serta lembaga di lingkungan STIKes DHBl lainnya 

 
4. Layanan Beasiswa (Sistem Monitoring Beasiswa – SIMBEA) 

Pembangunan    Sistem    Monitoring    Beasiswa    (SIMBEA)    online 

diperlukan untuk memberikan informasi dengan cepat kepada civitas 
akademika terutama mahasiswa dalam mencari beasiswa. 
Layanan ini juga akan menjadi informasi awal bagi para donatur atau 
pemberi beasiswa kepada mahasiswa STIKes DHB terhadap capaian jumlah 
yang telah disalurkan, peminatan atau bidang-bidang keilmuan yang menjadi 
daya tarik beasiswa. 
Sistem Monitoring Beasiswa online ini juga memanfaatkan infrastruktur yang 
telah ada yaitu bandwidth sebesar 30 Mbps. 

 
C.  Infrastruktur 

1.  Long range Wi-Fi 
Kebutuhan akses internet akan semakin tinggi seiring dengan makin tingginya 
penerapan layanan digital berbasis komunikasi. Penggunaan dial-up tidak lagi 
ekonomis karena pengguna akhir harus membayar pulsa telpon dan beli 
modem, pihak STIKes DHB juga harus menyediakan banyak line telepon yang 
tentu saja ada konsekuensi biayanya.Penggunaan Wi-Fi dengan jangkauan 
yang luas akan bisa menyelesaikan masalah akses ini. 

 
2.  Fiber Optic 

Pengembangan fiber optic diperlukan untuk menjamin ketersediaan 
komunikasi  data  fakultas-STIKes DHBhingga  ke  dalam  kelas-kelas  dan unit-
unit terkecil dilingkungan kampus utama STIKes DHBl. Dimana pengembangan 
ini akan menjadi media pemanfaatan bandwidth yang cukup besar di STIKes 
DHB 

Tujuan pengembangan ini tidak terlepas dari bagian STIKes DHB dalam rangka 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi civitas akademika. 

 
3.  Otentikasi Users 



Saat ini otentikasi users dilakukan dengan berdasar password yang 
merupakan otentikasi 1 faktor. Metode ini kedepan sudah tidak memadai lagi, 
bahkan ditinggalkan oleh kalangan perbankan untuk transaksi finansial. Tren 
masa depan, akan digunakan otentikasi 2 faktor yang lebih aman yang 
memerlukan token khusus / kalkulator khusus semacam yang dipakai di 
transaksi finansial. 
Hal ini akan sangat bermanfaat sekali bila diterapkan di unit tertentu atau 
modul tertentu yang dirasa sensitif seperti transaksi nilai, transaksi keuangan, 
dan sejenisnya. 

 
4.  Disaster Recovery Plan 

Disaster Recovery Plan merupakan hal yang sangat vital, karena bencana 
adalah suatu hal yang tidak direncanakan dan dapat terjadi kapan saja. Hal ini 
sangat bermanfaat jika data yang ada sudah sangat banyak baik dari sisi 
ukuran kapasitas maupun macam ragam datanya. 
Kondisi STIKes DHB saat ini salah satu upaya untuk disaster recovery adalah 
backup harian dan mingguan dengan media backup di simpan di lokasi yang 
sama dengan media penyimpanan yang berbeda. 
Idealnya, semakin jauh lokasi penyimpanan backup akan semakin baik karena 
secara geografis kemungkinan untuk terkena bencana secara bersamaan 
menjadi semakin kecil. Efek waktu tunda dari backup juga berpengaruh 
terhadap tingkat recovery dari data jika terjadi bencana. 

 
Beberapa teknologi backup real-time yang saat ini tersedia antara lain dengan 
penggunaan RAID yang mendukung transfer data lewat HTTP seperti ISCSI, 
fiber channel, dan lain-lain. Beberapa alternatif lain adalah penggunaan file 
sistem yang terklaster (clustered internet file system), dimana media simpan 
bisa tersebar di banyak tempat tapi dianggap satu kesatuan 

Disaster  Recovery  Plan  Pada  masa  yang  akan  datang  diharapkan 
bahwa Disaster Recovery Plan yang ada pada badan sistem informasi 
STIKes DHB bisa menerapkan skema tersebut, meski belum ideal seperti 
standar internasional yaitu site 1 dan site 2 harus beda benua. 
Dalam rekomendasi jangka pendek ini, diharapkan dokumentasi tentang 



perlakuan yang harus dilakukan jika terjadi disaster dapat terbuat. 
 

D.  Tatakelola Teknologi Informasi 
1.  Perampingan Organisasi dan Efisiensi 

Beberapa   hal   yang   perlu   di   perhatikan,   agar   STIKes DHBl   menjadi 
organisasi yang solid, efektif dan efisien, antara lain adanya organisasi yang  
ramping  dan  efisien  dimana  organisasi  yang  ramping  akan meng-cut 

banyak jalur birokrasi dan hal ini akan meningkatkan kecepatan dalam 
melayani dan efisiensi kerja. 
Dimana saat ini telah ada unit UPT. Puskom, UPT. Distance Learning dan unit 
ICT lainnya yang ada dibawah bentukan UPT. Distance Learning. Agar 
koordinasi layanan TI dirasakan maksimal, memiliki struktur  organisasi  yang  
terintegrasi,  mengurangi  redudansi koordinasi  serta  yang  terpenting  dapat  
menyentuh  di  semua  lini. Maka penyatuan unsur atau komunitas teknologi 
informasi dan komunikasi pada STIKes DHBl sudah merupakan keharusan 

 

Pembenahan  organisasi  dalam  rangka  perampingan  organisasi dan efisiensi 
kinerjanya sesegera mungkin dapat terbentuk. Dalam rekomendasi jangka 
pendek ini struktur organisasi dimaksud diharapkan   dapat   mengakomodir   
unit-unit   ICT   dan   personilnya dengan nama Pengembangan Teknologi 
Informasi   dan Komunikasi (PPTIK). 

 
 

2.  Lingkungan kerja yang kondusif 
Dengan adanya penyatuan unsur atau komunitas dimungkinkan akan terjalin 
komunikasi dua arah (termasuk rapat/meeting) yang efektif dan efisien 
dengan pihak manajemen serta dapat mengidentifikasi hal-hal  tersebut  
sekaligus menginformasikan  tentang tujuan-tujuan universitas atau suatu 
lembaga, target dan rencana ke depan akan mendorong pegawai untuk 
memberikan feed back. 
Adanya  bangunan  baru  pada  gedung  Direkturat  yang  baru  tepatnya pada 
lantai 4, komitmen pimpinan universitas menyatakan untuk digunakan 
sepenuhnya bagi civitas TI. 



Harapan besarnya adalah tersentralisasinya komunitas TI dalam menjalankan 
atau mengimplementasikan teknologi guna melayani civitas akademika. 

3.  Specialized for work people 
Spesialis  pekerjaan  menjadi  tuntutan  di  masa  yang  akan  datang. 
Professional menjadi keharusan dan tuntutan, setiap orang ditempatkan pada 
posisi sesuai dengan bakat dan kompetensinya sehingga dapat bekerja secara 
maksimal dan efisien Model perekrutan pegawai adalah dengan melihat aspek 
kemampuan yang dimiliki dan bersesuaian dengan kebutuhan, menarik 
mahasiswa lulusan terbaik di bidangnya masing-masing. 

4.  Penjenjangan Karir 
Jenjang  karir  pegawai  juga  selayaknya  menjadi  perhatian,  karena akan 
memacu pegawai menjadi yang terbaik. Salah satu prinsip atau filosofi utama 
yang umum dipakai di dalam membuat career plan/career growth atau pola 
karir pegawai adalah bahwa promosi dan pengembangan karir pegawai 
didasarkan atas kompetensi dan bukan berdasarkan umur pegawai, kecuali 
pada pekerjaan-pekerjaan dimana umur menjadi sesuatu yang secara hukum 
menjadi persyaratan kerja. 

 
Maka dalam hal ini, yang digunakan adalah kompetensi bukan umur. Jabatan-
jabatan tertentu di universitas sebaiknya sudah merintis pola “fit-and-proper 
test” yang ditujukan kepada pegawai administratif sehingga pimpinan 
universitas bisa melakukan full control dan konsentrasi penuh atas 
pekerjaannya. 

 
5.  Remunerasi dan Reward System 

Remunerasi dan Reward system juga sangat dibutuhkan untuk 
lebihmemotivasi   pegawai   agar   semangat   dalam   bekerja.   Saat   ini 
remunerasi telah mendapat aspek hukum yang jelas dari pemerintah. 
Dengan adanya remunerasi dan reward seorang pegawai akan lebih kreatif 
dan inovatif dalam bekerja karena hasil kreatifitasnya dihargai sebagai sebuah 
prestasi yang membanggakan. Remunerasi dan Reward ini bisa berupa 
insentif/bonus, pelatihan atau training, beasiswa melanjutkan sekolah dan 
lainnya. 

 



6.  Training and Development 
Untuk mendukung dan membuat sebuah sistem dalam TI berjalan 
dengan baik maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang professional dan terlatih. 
Arah pengembangan SDM selayaknya sudah melihat pemanfaatan dan 
penerapan TI dalam organisasi. 
Training and Development sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan skill 
dan kemampuan pegawai. Training perlu di konsep dengan baik dan bersifat 
share knowledge. Hal ini perlu dilakukan 
agar transfer knowledge dapat berjalan dengan baik. Budaya kerja harus 
dibentuk  menjadi  budaya organisasi yang  mendukung kreatifitas dan inovasi 
para pegawai. 

 
7.  Research and Development 

Research and development sistem menjadi sangat penting untuk 
memenangkan kompetisi. Dalam TI inovasi-inovasi sangat cepat dihasilkan 
guna mendukung kegiatan manusia. Inovasi-inovasi baru tersebut akan 
meningkatkan efisiensi dan layanan serta kemampuan universitas untuk 
menjadi lebih baik. 
 
STIKes DHB telah memiliki unit-unit yang dapat melakukan research and 
development tersebut diantaranya UPT. Puskom, UPT. Distance Learning dan 
unit ICT lainnya. Pendayagunaan unit-unit tersebut merupakan fokus yang 
secepatnya diperbaiki sehingga research and development dapat berjalan 
dengan baik 

 
3.2. Rekomendasi  Jangka  Menengah  dan  Jangka Panjang 

Rekomendasi jangka menengah akan banyak bekerja dengan melanjutkan pekerjaan pada 
tahap rekomendasi jangka pendek walaupun ada sebagian pekerjaan baru dimulai dalam 
tahap ini. Rekomendasi jangka menengah juga bisa merupakan “batu loncatan” untuk 
menapak pekerjaan di tahap rekomendasi jangka panjang. 
Sementara rekomendasi jangka panjang adalah tahap akhir pekerjaan dalam sebuah 
rekomendasi yang akan dikerjakan atau sebagian rekomendasi pekerjaan telah mencapai 
sebuah keberhasilan. 
Walaupun demikian pekerjaan dalam rekomendasi jangka panjang bukanlah akhir dari sebuah 



pekerjaan besar, akan tetapi secara tahapan proses merupakan capaian akhir dari sebuah 
rangkaian minor pekerjaan. 
Rekomendasi jangka panjang ini juga merupakan  suatu pilar atau pijakan  dalam 
membuat suatu rangkaian pekerjaan berikutnya dalam skala yang lebih besar atau mengikuti 
trend perkembangan TI itu sendiri. Sehingga siklus pembangunan sistem terus berlangsung 
(System Development Life Cycle-SDLC). 

 
 
 
 
 
 

I.         Arsitektur TI 
1.  E-learning / Blended Learning 

E-learning  atau  Blended  learning  merupakan  suatu  perangkat  yang sangat 
penting dalam dunia pendidikan modern, yang memungkinkan menghilangkan 
batas fisik jarak, ruang dan waktu sehingga aktifitas pembelajaran bisa berjalan 
lebih lancar dan cepat. Meski tak dapat dipungkiri bahwa pada tahap awal 
implementasi akan lebih berat bagi dosen untuk menyiapkan bahan e-learning, 
namun secara jangka panjang akan lebih hemat dan menguntungkan. 
Saat ini sudah ada fasilitas e-learning atau blended learning yang bisa diakses 
mahasiswa dan dosen lewat web, .Akses lewat web memungkinkan hampir semua 
orang bisa mengakses materi- materi e-learning yang ada, sehingga hampir tak 
ada beda antara hak antara pihak yang memang eligible untuk mendapatkan hal 
itu dengan yang tidak. 
Kedepan diharapkan akan ada utility khusus yang analoginya semacam yahoo 
messenger, yang di-customize dalam kompresi data untuk menghemat bandwidth 
dan juga otentikasi khusus untuk akses e- learning/blended learning, sekaligus 
untuk teleconference, mail, dan lain- lain. Dengan demikian, masalah materi 
dengan akses berbatas di atas bisa diselesaikan. Hal ini untuk mengatasi 
terhadap pembatasan materi. 
Selain itu sebaiknya harus ada unit yang secara khusus menangani 
elearning/blended learning seperti pada Perguruan Tinggi Negeri lain  yang sudah 
menerapkannya lebih dahulu. 



 

 
2.  Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 

Adanya  Sistem  Informasi  Kepegawaian  (SIMPEG)  merupakan  fasilitas 
yang menjadi keharusan bagi STIKes DHBl dalam memberikan layanan kepada 
civitas akademika terutama dosen dan pegawai administrasi. 
Aplikasi  Sistem Informasi  Kepegawaian  (SIMPEG)  STIKes DHB adalah aplikasi 
yang berbasis web digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di 
STIKes DHB. 
SIMPEG bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia di STIKes 
DHBl menjadi terintegrasi baik secara internal maupun berdasarkan aplikasi yang 
terbangun oleh pusat, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi 
kepegawaian terakhir 
Fungsi SIMPEG antara lain untuk menunjang dan mempercepat proses promosi 
pegawai, baik jabatan, pangkat dan gaji. Selain itu SIMPEG juga membantu dosen 
dalam penghitungan angka kredit kumulatif dan merekapitulasi kegiatan-kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 
SIMPEG membantu penyebaran berita dari pihak Universitas ke STIKes DHBdan 
pegawai secara lebih cepat. SIMPEG juga memfasilitasi pegawai yang ingin 
bertanya mengenai proses kepegawaian kepada Bagian Kepegawain STIKes DHBl. 
Penerapan sistem absensi digital menggunakan RFID (Radio Frequency 
Identification) merupakan keharusan dalam rangka meningkatkan disiplin kinerja 
bagi staf pengajar dan staf administrasi STIKes DHB. 

 



3.  Sistem Informasi Surat Menyurat (SIMRAT) 
Aplikasi    Sistem    Informasi    Surat    Menyurat    (SIMRAT)  STIKes DHB 
adalah aplikasi yang berbasis web digunakan untuk menunjang proses 
administrasi surat menyurat di STIKes DHB. 
SIMRAT bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia di STIKes 
DHBl menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret 
kondisi surat-menyurat terakhir. 
Fungsi SIMRAT antara lain untuk menunjang dan mempercepat proses 
penyebaran  atau  distribusi  surat  menyurat  dilingkungan  STIKes DHBl.  Ke 
depan SIMRAT juga akan memberikan aplikasi yang bersifat front office yang 
terdiri dari : 

 
a.   Aplikasi word processor 
b.   Aplikasi spreadsheet 
c.   Aplikasi pertukaran data 

 
4.  Sistem Informasi Perpustakaan Digital (Digital Library) 

Berdasarkan    kondisi    eksisting    UPT.    Perpustakaan    telah    memiliki 
ketersediaan dukungan layanan TI : 
1. Tersedia sistem katalog digital (WinIsys). 
2. Tersedia laporan tugas akhir digital. 
3. Akses jurnal domestik dan internasional. 
4. Tersebarnya  perpustakaan  pada tingkat  STIKes DHB dan  perpustakaan 

daerah. 
5. Adanya dukungan terminal perangkat keras sebagai tempat layanan umum 

perpustakaan digital. 
Dukungan layanan TI terhadap UPT. Perpustakaan adalah dengan keberadaan 
perpustakaan digital sehingga mampu mendukung peningkatan layanan kualitas 
akademik lulusan. 
Selain itu juga faktor pendanaan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan 
layanan tersebut. Pembekalan pengetahuan tentang TI juga tidak terlepas yang 
merupakan satu kesatuan dalam layanan akademik. 

 



5.  Manajemen Korporat (Manajemen dan Organisasi) 
Adanya    komitmen    yang    tinggi    dari    pimpinan    Universitas    akan 
memperlihatkan kondisi manajemen yang baik pula. Saat ini manajemen TI di 
kampus dilaksanakan secara administratif pada level setingkat Biro, yang 
bertanggung jawab kepada Pembantu Direktur bidang Perencanaan, Kerjasama 
dan Sistem Informasi. 
Berkaitan dengan perampingan organisasi dan efisiensinya, maka penyatuan  
unsur  atau  komunitas  teknologi  informasi  dan  komunikasi pada STIKes DHBl 
sudah merupakan keharusan. 
Target perampingan organisasi salah satunya dengan terbangunnya SOP- SOP 
yang detail dan memiliki spesifikasi pada tiap-tiap bagian dalam pemanfaatan TI 
guna menunjang kegiatan operasional. 

6.  Unified Communication dan Single Sign On 
Komunikasi  merupakan  kebutuhan  penting  dalam  pengelolaan  suatu 
organisasi. Kelancaran distribusi informasi akan sangat dipengaruhi oleh 
infrastruktur  pendukung  komunikasi.  Kondisi  saat  ini  hanya  kampus Utama 
Gn. Kelua terpadu yang terhubung komunikasi suara yang terpadu (antar gedung 
bisa komunikasi tanpa perlu lewat jalur telepon berbayar) dengan menggunakan 
PABX, walaupun masih parsial. 
Kedepan diharapkan komunikasi dilingkungan kampus utama STIKes DHBl dan 
diluar kampus utama bisa terpadu baik dari sisi lingkupnya namun juga dari sisi 
kontennya (dulu voice saja, ke depan bisa voice + data + multimedia   +   email   
communication   +   resouce   lainnya).   Dengan 
keragaman teknologi ini, diharapkan komunikasi bisa lebih lancar, sehingga bisa 
meningkatkan produktifitas dan menghemat biaya operasional. 
Kondisi saat ini, semua sumber data pada aplikasi di lingkungan UII masih 
menggunakan OLTP (online transaction processing). Meski OLTP cocok dipakai 
untuk operasional karena kondisinya berubah secara real time sesuai kondisi 
lapangan, untuk keperluan analisis dan pelaporan secara makro tidak terlalu cocok 
karena data berubah setiap saat sesuai transaksi. Laporan yang bersifat makro 
akan lebih cocok jika kondisi data konsisten  dalam  jangka   waktu   tertentu,   
misalnya   untuk  keperluan layanan data mahasiswa, pembayaran SPP. 
Kedepan  diharapkan  ada  sistem Datawarehouse  dilingkungan  unit  ICT terpadu 
yang bisa diakses luas oleh unit-unit lain dan untuk OLAP (online analytical 



processing) maupun datamining untuk mendukung pengambilan keputusan para 
pimpinan STIKes DHB 

 
7.  Penguatan Jaringan 

Penguatan jaringan sangat diperlukan sebagai upaya merespon perkembangan 
layanan teknologi informasi bagi proses akademik. Untuk itu diperlukan adanya 
evaluasi jaringan yang menyangkut hal-hal : 

a. Peta jaringan secara umum, termasuk pula identifikasi switch, router, 
ataupun jaringan intenal bila ada. 

b. Jumlah komputer yang terkoneksi dengan internet/intranet yang 
dibedakan antara official (kantoran) dan yang bersifat publik 
(mahasiswa). 

c. Menyusun tahapan-tahapan untuk proses migrasi alamat IP dari IP 
Versi 4 menuju IP Versi 6. 

d. Jumlah    komputer   di   laboratorium   masing-masing   yang   tidak 
terkoneksi internet dengan diidentifikasi apakah dalam jaringan atau 
stand alone. 

e. Identifikasi   pemakai   notebook   dan   dibedakan   antara   kantoran 
misalnya berapa yang dimiliki jurusan, STIKes DHB dan bagian, berapa 
yang dimiliki dosen, dan perkiraan kepemilikan mahasiswa. 

8.  Penguatan Storage dan Jaringan 
Tidak   bisa   dipungkiri   bahwa   kebutuhan   akan   media   penyimpanan 
(storage)  semakin  lama  semakin  besar.  Hal  ini  sejalan  dengan  makin 

beragamnya jenis data yang bisa disimpan, kalau dahulu hanya berupa teks saja, 
saat ini berkembang menjadi suara, gambar, video, dan file multimedia yang lain. 
Selain itu jumlah user yang harus ditangani juga semakin  bertambah  sehingga  
secara  kumulatif  ukuran  data  semakin besar. Bertambahnya aplikasi juga 
menuntut bertambahnya kebutuhan storage, misal adanya aplikasi e-learning yang 
butuh tempat untuk menyimpan materi kuliah sekaligus menyimpan hasil 
pengumpulan mahasiswa. 
Kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi lagi dengan penggunaan stand-alone disk, 
sehingga ke depan diperlukan SAN (storage area network) yang skalabilitasnya 
bisa mencapai puluhan terabyte. Penggunaan SAN yang tidak lagi melekat 
langsung di server tapi menggunakan kabel jaringan sebagai media perantara dan 



makin banyaknya aplikasi, memerlukan bandwidth  yang  semakin  besar  
sehingga  tidak  bisa  ditampung  lagi dengan infrastruktur jaringan 30 Mbps tetapi 
akan terjadi bottleneck di jaringan bila tidak ada peningkatan bandwidth. 
Untuk keperluan tersebut, infrastruktur jaringan, minimal yang ada diruang server 

harus ditingkatkan lagi kapasitasnya dari semula 30 Mbps menjadi 1 Gbps. 
 

II.       Tatakelola TI 
1.  Integrated Bussiness Application 

Aplikasi bisnis yang ada dipasaran seperti SAP, PeopleSoft, Siebel, dan 
lain-lain memerlukan kiat tersendiri dalam proses integrasinya dengan sistem 
internal yang sudah ada di suatu institusi. Kondisi saat ini, STIKes DHBl belum 
mempunyai aplikasi bisnis SAP yang dipakai untuk aplikasi finansial dan kontrol. 

 
Pembangunan aplikasi bisnis SAP dan aplikasi bisnis yang lain, haruslah 
mempunyai fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari bahasa pemrograman lain yang 
berupa API atau yang semacam itu (pada SAP namanya adalah BAPI) serta 
memanfaatkan SDM yang ada. 

 
Kedepan, diharapkan semua fasilitas yang ada di aplikasi-aplikasi bisnis seperti 
SAP bisa dimaksimalkan dengan mempergunakan API yang memang disediakan 
oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan demikian, tingkat implementasinya bisa 
lebih tinggi dalam artian semua modul yang tersedia dimanfaatkan sepenuhnya. 



 
Penutup 

 
 
 

 
Kesiapan dan kesigapan STIKes DHB dalam merespon perubahan akan memperkuat 

posisi STIKes DHB menjadi institusi pendidikan yang mampu menghasilkan keluaran yang 
berkualitas sehingga mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat di daerah, nasional 
bahkan dunia, ikut berperan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan bangsa, 
dan menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan bangsa. 

 
Untuk itu pengelolaan STIKes DHB dewasa ini tidak dapat lagi diselenggarakan secara 

konvensional namun harus berpedoman pada prinsip-prinsip Good University Governance (GUG). 
Pengelolaan tersebut menjadi semangat dasar STIKes DHB sebagai pusat keilmuan, kebudayaan, 
peradaban, dan inovasi. Hal itu sejalan dengan kondisi kompetisi global yang menuntut STIKes 
DHB untuk secara kontinyu melakukan perbaikan program pendidikannya agar berorientasi pada 
stakeholders. 

Harapan besar dengan adanya blueprint TI 2005-2025  ini dapat menjadi arah, panduan   
dalam   mengembangkan   TI   dilingkungan   . STIKes DHB...... Terutama yang menjadi pusat 
perhatian adalah bagian rekomendasi-rekomendasi, baik jangka pendek, jangka menengah maupun 
jangka panjang. Sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud dengan baik 
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Bab 1.   Pendahuluan 

 

1.1.   Latar Belakang 

Cetak Biru Infrastruktur Jaringan Pengembangan e-Government Area 

Kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah sebuah uraian yang 

berisi tolok ukur pembangunan infrastruktur jaringan di area Kecamatan 

Pemerintah Kabupaten Kaur yang akan melengkapi dokumen Master Plan 

Teknologi Informasi yang telah dibuat untuk membantu para pimpinan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menelaah masalah Implementasi dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kerangka pembangunan, 

pengembangan serta pendayagunaannya.  

 

Sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan 

memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada 

Pemerintah Daerah/Kota secara proporsional. Lahirnya Undang-undang nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah, merupakan peluang sekaligus 

tantangan bagi daerah. Adanya keaneragaman sumber daya daerah akan 

berdampak pada tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga pada gilirannya 

mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana informasi yang dibutuhkan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut secara jelas dinyatakan bahwa 

pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terdiri dari tiga tahap 

proses, yaitu :  
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1. Perencanaan implementasi,  

2. Pemanfaatan teknologi yang terkini dan  

3. Pengendalian dan pengawasan sistem     

Ketiga tahap tersebut di atas, selayaknya berjalan bagaikan satu sistem yang 

berkelanjutan dan tidak terpisah satu sama lainnya. Oleh karenanya sebagai 

tahap perencanaan implementasi diperlukan sebuah cetak biru infrastruktur 

jaringan yang akan melengkapi acuan-acuan lainnya yang terdapat dalam 

dokumen Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Kaur, untuk 

pelaksanaan tahap pemanfaatan dan tahap pengendalian Sistem Informasi.  

 

Dalam Cetak Biru Infrastruktur Jaringan Pengembangan e-Government Area 

Kecamatan akan dipaparkan beberapa konsep pembangunan infrastruktur 

jaringan di Area Kecamatan yang menghasilkan keintegrasian sumberdaya 

informasi sebagai narasumber maupun keluaran aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen yang telah diuraikan standarisasinya dalam dokumen Master Plan 

Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Kaur.  

 

Dalam hal pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi yang akan 

melibatkan baik software maupun hardware; hal mana harus selalu dievaluasi 

agar sesuai dengan tingkat perkembangan kebutuhan yang tumbuh kembang 

dari waktu ke waktu  

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Telah disebutkan di atas bahwa pembangunan sebuah Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah yang terintegrasi, meliputi proses perencanaan, pemanfaatan 

teknologi terkini serta pengawasan dan pengendalian sistem yang merupakan 

rangkaian proses yang terkait dan berkelanjutan. Permasalahan yang dapat 

dihindari dengan adanya Cetak Biru Infrastruktur Jaringan Pengembangan e-

Government; meliputi :  

1. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan urgensi yang ada 

dalam pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak penunjang 

infrasruktur jaringan. 
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2. Perubahan kebijaksanaan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

infrastruktur jaringan yang dapat berdampak pada pengalokasian kegiatan 

yang memerlukan penambahan biaya. 

3. Permasalahan-permasalahan lain yang dapat mengakibatkan berubahnya 

struktur dan pola pemanfaatan infrastruktur jaringan, yang memerlukan 

relokasi prosedur pengoperasian yang berdampak pula berubahnya pola 

implementasinya. 

 

1.3.   Maksud 

1. Peninjauan kembali terhadap pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur 

jaringan beserta perangkat pendukungnya baik hardware maupun software 

sebagai media transportasi sumberdaya informasi yang terlibat dalam 

rangkaian sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam pelaksanaan 

e-Government di Pemerintah Kabupaten Kaur.  

2. Penilaian tentang urgensi dan prioritas yang berlaku terhadap pemanfaatan 

infrastruktur jaringan di tingkat Kecamatan Pemerintah Kabupaten Kaur. 

3. Menganalisa deviasi yang mungkin terjadi dalam implementasi yang 

berjalan.  

 

1.4.   Tujuan 

1. Menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dalam mengantisipasi 

tingkat perkembangan dan pertumbuhan pembangunan yang mendatang. 

2. Pendayagunaan teknologi informasi terkini sebagai pedoman penyusunan 

program pembangunan yang optimal, sebagai alat pengendalian pemanfaatan 

Sistem Informasi secara tepat. 

3. Dalam proses pengembangan e-government yang bertahap menuju 

pelayanan G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi diperlukan infrastruktur 

jaringan sebagai landasan dan media transportasi informasi yang dapat 

mendukung terciptanya kebutuhan proses kepemerintahan dengan potensi 

teknologi yang bisa dimanfaatkan, rancangan arsitektural yang diharapkan 

serta rencana pengelolaan, pemeliharaan dan pembiayaannya nantinya. 
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4. Mendapatkan gambaran dan arahan bagi pengelola mengenai susunan 

rangkaian jaringan terintegrasi yang mendukung keterkaitan antara kegiatan 

saat ini dengan kebutuhan organisasi dan proses kerja serta potensi teknologi 

yang cocok dan dapat dimanfaatkan secara optimal di Pemerintah Kabupaten 

Kaur.  Selain itu juga diuraikan rencana implementasi teknis yang bisa 

ditempuh, berikut rencana investasi, pengelolaan dan pemeliharaannya. 

 

1.5.   Manfaat 

Cetak Biru Infrastruktur Jaringan Pengembangan e-Government bermanfaat 

untuk : 

1. Menerapkan Teknologi Informasi dalam pembangunan infrastruktur 

jaringan sesuai kebutuhan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan 

mendukung strategi dari unit-unit kerja secara keseluruhan. 

2. Menetapkan investasi Teknologi Informasi infrastruktur jaringan yang 

efektif dan keuntungan yang diperoleh diukur berdasarkan anggaran 

investasi 

3. Mengawasi pengeluaran pembiayaan untuk Teknologi Informasi dalam 

ruang lingkup infrastruktur jaringan dan memproteksi investasi Teknologi 

Informasi yang telah berjalan. 

4. Mencapai persetujuan bersama antara manajemen Teknologi Informasi 

dengan komitmen dari pengguna. 

5. Menghindari proyek Teknologi Informasi yang bersifat tanpa perencanaan. 
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Bab 2.  Kerangka Pemikiran Dasar 

 

Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses 

transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya 

sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metoda yang terkait dengan 

proses transformasi tersebut. Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, 

yaitu perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, 

kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan 

layanan publik serta kemajuan teknlogi informasi dan komunikasi. Sedangkan 

kerangka berpikir untuk tingkatan tahapan pengembangan e-Government 

mengacu pada usulan tahapan pengembangan  dimana pengembangan e-

Government Kabupaten KAUR mengarah ke pada orientasi pembangunan 

ekonomi jangka panjang dan semua layanannya lewat internet (ekstranet). 
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Bab 3.  Kondisi Saat Ini 

  

Untuk mengetahui kondisi saat ini tentang kesiapan Masyarakat, Pihak Swasta 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR  dalam penerapan e-Government, 

dilakukan dilakukan observasi populasi kebutuhan akan pelayanan masyarakat 

yang baik, dan diperoleh hasil analisis komprehensif  sebagai berikut : 

1.  Perilaku dan Kesiapan Pengguna   

a. Masyarakat Kabupaten KAUR  telah terbiasa menggunakan Komputer 

dan secara rutin menggunakannya,  dengan tempat pemakaian PC yang 

beragam, yaitu di rumah, kantor, sekolah, dsb. Pemakaian Komputer 

oleh masyarakat  sudah cukup lama, dan sebagian besar telah 

menggunakannya lebih dari setahun.   

b. Untuk internet, sebagian besar masyarakat telah mengetahui dan 

menggunakannya. Kebutuhan  internet diakomodir dengan 

menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh masyarakat sendiri  

ataupun oleh Pemerintah.   

c. Masyarakat yang menggunakan dukungan komputer untuk opersional 

cukup dominan dengan sebagian besar  yang bernaung di bawah sutu 

kelembagaan telah terhubung dengan jaringan lokal (LAN) dan internet 

 

2. Kesiapan Unit dan SDM  

a. Beberapa Lembaga/Instansi telah memiliki divisi/bagian EDP atau Pusat 

Komputer di mana jumlah SDM pada divisi tersebut masih relatif 

sedikit (< 5 orang)  dengan tingkat pendidikan yang berragam dari D3 

s/d S2. 

b. Untuk kesiapan SDM pada instansi, Pejabat Pemerintah maupun level 

staf sudah banyak yang familiar mengunakan komputer dan internet. 
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3. Kesiapan Infrastruktur Hardware dan Software 

Masyarakat yang bernaung dalam kelembagaan baik swasta maupun 

Pemerintah sudah banyak yang menggunakan komputer namun sebarannya 

belum sepenuhnya merata sehingga pelayanan masyarakat berbasis 

teknologi informasi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten KAUR.  

  

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan swasta lebih siap 

dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hanya 

saja penyebaran penggunaannya belum merata. 

 

Dengan memperhatikan kondisi sekarang  yang sedang berjalan  ini dapat 

diterjemahkan bahwa e-Government yang diimplementasikan harus dapat 

memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan 

pihak swasta,  mengandung makna upaya nyata peningkatan kinerja aparatur 

pemerintah dalam pelayanan masyarakat, efisien, efektif, adil dan transparan, 

dimana hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

Disamping itu sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program 

pembangunan Telematika adalah :  

1. Terwujudnya penyelenggaraan Telematika yang efisien, yaitu mampu 

mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap 

memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial, 

2. Meningkatnya aksesibelitas masyarakat akan layanan telematika, 

3. Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam 

mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika 

secara efektif. 
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Bab 4.  Blue – Print Pengembangan 

  

Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-government dibutuhkan 

standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam 

pengembangan e-government untuk seluruh instansi. Agar kebijakan dan 

panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di Pemerintah 

Kabupaten KAUR secara lebih sistematik dan terpadu, kebijakan-kebijakan dan 

peraturan-peraturan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk 

dokumentasi yang lebih terperinci dan memudahkan mengikuti tahapan-

tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih 

terukur. Blueprint e-government merupakan salah satu panduan yang lebih 

terperinci yang memudahkan pemerintah Kabupaten KAUR melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan e-government.  

 

Melengkapi materi yang ada di dalam Master Plan Teknologi Informasi untuk 

Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR, Blueprint dasar yang tersedia adalah 

blueprint pengembangan infrastruktur, dan blueprint pengembangan aplikasi. 

Agar blueprint menjadi sebuah acuan standar yang dapat mengantisipasi adanya 

perubahan akibat kemajuan teknologi dan dinamika otonomi daerah, blueprint 

didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility (konsisten namun dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang spesifik) dan 

standardization Dengan memahami implementasi e-government yang benar dan 

mengacu kepada blueprint yang sudah dibuat, akan mendorong seluruh instansi 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR dalam upaya mewujudkan visi serta 

turut mensukseskan terciptanya public good governance melalui e-government.  

 

Tingkatan pengembangan e-Government sebaiknya menuruti tahapan :  

1. Tahap pertama, e-Government dikembangkan sebagai internally-networked 

public-service provider. 
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Tahap pertama dapat diawalii dengan pembangunan infrastruktur jaringan 

antar instansi dan pembangunan berbagai sistem informasi di beberapa 

instansi, hanya saja perlu dikembangkan kearah pemanfaatan infrastruktur 

jaringan tersebut untuk operasional dan koordinasi antar instansi.  

 

2.  Tahap kedua, e-Government dikembangkan menjadi externally-networked 

public-service provider. 

Tahap kedua telah dapat dimulai dengan pengembangan  Unit Pelayan 

Terpadu (UPT), tempat mengurus perijinan dalam satu atap. Kondisi ini 

tinggal dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan seluruh 

instansi perijinan secara online ke UPT. Sesuai dengan visi pengembangan 

e-Government, pendekatan “layanan satu atap” perlu tetap dipegang dalam 

layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga 

masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi 

layanan, pengguna tinggal datang ke UPT dan mendapat layanan sesuai 

jenis layanan yang diperlukan.  

 

3.  Tahap ketiga adalah externally-networked economic development 

oriented.  

Tahap ketiga baru bisa dilakukan jika Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR 

memfasilitasi terbentuknya komunitas lokal yang berbasis TIK, seperti 

membangun Public-Net yang merupakan komunitas ditingkat bawah agar 

dapat memanfaatkan TIK untuk peningkatan wawasan dan perekonomian 

masyarakat. Ketiga pentahapan tersebut akan dijabarkan dalam tahapan 

pengembangan e-Government untuk kurun waktu 5 tahun.  
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Bab 5.  Pola Topologi Infrastruktur Jaringan 
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1. Core Structure 

 

Adalah perangkat infrastructure jaringan utama untuk menempatkan Pusat 

Data Utama yang akan merangkum seluruh data informasi yang berjalan di 

dalam ruang lingkup infrastruktur jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten 

KAUR. 

 

Sebuah atau lebih, Server utama akan ditempatkan pada Core Structure untuk 

menyimpan rangkuman data informasi yang tersebut di atas. 

 

Konfigurasi standard Core Structure adalah sebagai berikut : 

 7GHz Non-redundant (1+0) Microwave Radio consist of 2 units of ODU 

& IDU Ethernet-based plus G.703 120ohm/RJ48 with ethernet interface,  

 0.6m Microwave Radio Antenna, RF Cable,  

 IDU 1U 19" rackmounted standalone unit,  

 220/AC power,  

 SNMP software 

 

2. Zone Structure 

 

Adalah perangkat infrastructure jaringan tingkat kedua, untuk menempatkan 

Pusat Data Kelompok yang akan merangkum seluruh data informasi yang 

berasal dari “end-user” 

 

Sebuah Server dan/atau beberapa tambahan workstation akan ditempatkan pada 

Zone Structure untuk menyimpan rangkuman data informasi yang tersebut di 

atas. 

 

Konfigurasi standard Zone Structure adalah sebagai berikut : 

 Zone Mesh Structure Broadband Wireless IEEE802.11a/b/g,  

 IEEE802.11x mutual authentication. 

 Automatic Channel Selection and Adjustable Transmit Power. 
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 IEEE802.11i and AES Encryption. 

 Power Output 18-20dBm. 

 Extensive Radius Accounting support. 

 Super Mode deliver greater than 30MBps Througput. 

 External Antenna Connectors. 

 QoS  IEEE802.11e, IEEE802.1p, IEEE802.1q. 

 Sixteen VLANs per radio. 

 Auto configuration via DHCP. 

 Multiple BSSID Support. 

 POE Support. 

 

3. Subscriber Unit 

 

Adalah perangkat infrastructure jaringan tingkat “end-user”, sebagai lokasi 

input/output data informasi yang akan berjalan di dalam infrastruktur jaringan. 

Sebuah Server dan/atau beberapa tambahan workstation dapat ditempatkan 

pada Subscriber Unit untuk menampung data informasi yang tersebut di atas, 

untuk selanjutnya diteruskan kepada Subscriber Unit yang lainnya, atau kepada 

sebuah/beberapa Zone Structure atau kepada sebuah/beberapa Core Structure, 

atau kombinasi dari Subscriber Unit, Zone Structure dan Core Structure. 

 

Konfigurasi standard Subscriber Unit adalah sebagai berikut : 

 Point to Point  Total EIRP <36dBm with SOM for 2KM 24.36dB,  

 2.4GHz Backhaul,    

 54MBps bandwidth,  

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM),  

 RF sensitivity -72dBm@54MBps,  

 Auto-modulation QAM;BPSK;CCK;DQPSK, Integrated with 

Unidirectional Antenna and POE. 
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Bab 6.  Cetak Biru Infrastruktur Jaringan 
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Cakupan Pusat Data Utama Dan Pusat Data Kelompok 

 

1.) Pusat Data Utama  

Adalah lokasi-lokasi Server yang merangkum seluruh informasi dari Pusat 

Data Kelompok dan mengelola integrasi antar kelompok. Pusat Data Utama 

ditempatkan pada kota-kota yang terdekat dengan kelompok desa/kecamatan. 

Pusat Data Utama digambarkan sebagai lingkaran yang berwarna abu-abu 

muda. 

 

2.) Pusat Data Kelompok 

Adalah lokasi-lokasi Server yang ditempatkan pada desa/kecamatan, dan 

digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

yang pengoperasiannya ditujukan kepada pelayanan-pelayanan yang 

langsung berhubungan dengan masyarakat desa/kecamatan. 

Pusat Data Kelompok digambarkan sebagai lingkaran berwarna merah muda. 

 

Di bawah ini diberikan ilustrasi cakupan integrasi antar Pusat Data Utama, integrasi 

antar Pusat Data Kelompok dan integrasi antara Pusat Data Utama dengan Pusat Data 

Kelompok. 
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I. Pusat Data Utama 

 

1 Bintuhan 

  

Adalah lokasi Pusat Data Utama yang merupakan “Network Operation 

Center (NOC)” dari Pusat- Pusat Data Utama yang tersebar di seluruh 

daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten KAUR. 

 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Bintuhan 

2. Suka Bdg 

3. Pasar Sauh 

4. Air Dingin 

5. Pasar Lama 

6. Pasar Baru 

7. Pdg Petron 

8. Gdg Sako 

9. Tanjung Besar 

10. Kepala Pasar 

 INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.   Ulak Lebar 1. Muara Tetap 

2. Kedataran 

3. Linau 
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2 Tanjung Betuah 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Tanjung Betuah 

2. Way Hawang 

3. Suka Menanti 

4. Tanjung Beringin 

5. Tanjung Baru 

6. Suku Tiga 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

 1. Linau 

2. Air Bacang 

 

 

 

3 Nusuk 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Nusuk 

2. Tanjung Harapan 

3. Awat Mata 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.  Gedung Awani 1. Mentiring 

2. Tanjung Kemuning 
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4 Gedung Wani 

 Ruang Lingkup Integrasi 

 Sistem Informasi Manajemen 

1. Gedung Wani 

2. Penyandingan 

3. Tanjung Alam 

4. Tanjung Baru 

5. Geramat 

6. Jawi 

7. Bunga Melur 

8. TI Berangin 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Rigangan I 

2. Ulak Lebar 

1. Mentiring 

2. Benua Ratu 

3. Tanjung Iman 

 

 

 

5 Sukawangi 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Sukawangi 

2. Beriang Tinggi 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

 1. Padang Kedondong 

2. Gunung Kaya 
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6 Rigangan I 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Rigangan I 

2. Beriang Tinggi 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

 1. Rigangan II 

2. Rigangan III 

3. Tanjung Ganti I 

4. Tanjung Ganti II 

5. Sirih Agung 

6. Sukarami 

7. Penantian 

8. Pagar Dewa 

9. Talang Tais 

10. Darat Sawah 

 

7 Ulak Lebar 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Ulak Lebar 

2. Muara Sahung 

3. Ulak Bandung 

4. Bukit Makmur 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Bintuhan  

2. Bungin Tambun II 

3. Gedung Awani 

1. Benua Ratu 

2. Gn.Megang 

3. Suka Nanti 
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8 Bungin Tambun II 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Bungin Tambun I 

2. Bungin Tambun II 

3. Bungin Tambun III 

4. Naga Rantai 

5. Pagar Alam 

6. Pagar Gunung 

7. Coko Betung 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Ulak Lebar 1. Suka Nanti 

2. Simpang Tiga 

 

 

II. Pusat Data Kelompok 

 

1 Simpang Tiga 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Simpang Tiga 

2. Cokong Enau 

3. Tanjung Betung I 

4. Tanjung Betung II 

5. Gr Agung 

6. B Agung 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.   Rigangan I 

2.   Bungin Tambun II 

1. Gunung Kaya 

2. Suka Nanti 
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2 Suka Nanti 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Suka Nanti 

2. Sinar Bulan 

3. Tanjung Kurung 

4. Pdg Manis 

5. Lawang Agung 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.   Rigangan I 

2.   Ulak Lebar 

1. Simpang Tiga 

2. Gn. Megang 

 

 

3 Gunung Kaya 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Gunung Kaya 

2. Penugalan 

3. TI Besar 

4. Air Kering 

5. Ulak Agung 

6. Talang Jawi I 

7. Talang Jawi II 

8. Talang Padang 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.   Rigangan I 

2.   Bungin Tambun II 

3.   Sukawangi 

1. Simpang Tiga 

2. Tanjung Kemuning 

 

 

4 Padang Kedondong 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Padang Kedondong 

2. Tanjung Bulan 

3. Padang Lebah 

4. Tinggi Ari 
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INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.  Sukawangi 1. Tanjung Kemuning 

 

 

 

5 Tjg Kemuning 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Tanjung Kemuning 

2. Tanjung Aur 

3. Aur Ringgit 

4. Selika I 

5. Selika II 

6. Palajaran I 

7. Palajaran II 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1.   Nusuk 1. Padang Kedondong 

 

6 Gn Megang 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Gn Megang 

2. TI Padang 

3. Gunung Terang 

4. Pinang Jawa 

5. Tri Tunggal Bakti 

6. Sumber Makmur 

7. Cinta Makmur 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Ulak Lebar 

2. Gedung Awani 

1. Suka Nanti 
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7 Mentiring 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Mentiring 

2. Sukamerindu 

3. Lubuk Gung 

4. Gondo Suli 

5. Gn.Tiga 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Nusuk 

2. Gedung Wani 

1. Tanjung Iman 

 

 

8 Tanjung Iman 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Tanjung Iman 

2. Cahaya Batin 

3. Padang Baru 

4. Sinar Jaya 

5. Tuguk 

6. Tanjung Pandan 

7. Padang Hangat 

8. Penyandingan 

9. Kemang Manis 

10. Pajar Bulan Babat 

11. Sukarani 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Gedung Wani 1. Mentiring 

2. Muara Tetap 
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9 Muara Tetap 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Muara Tetap 

2. Suka Banjar 

3. Tanjung Bunga 

4. Cucupan 

5. Pagar Dewa 

6. Kasuk Baru 

7. Sukaraja 

8. Sekunyit 

9. Pd.Binjai 

10. Pengumbaian 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Bintuhan 1. Tanjung Iman 

 

10 Benua Ratu 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Benua Ratu 

2. Kepahyang 

3. Bangun Jiwa 

4. Cahaya Negeri 

5. Panggung 

6. Tanjung Beringin 

7. Krg Dapo 

8. Gondo Suli 

9. Durian Besar 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Gedung Wani 

2. Ulak Lebar 
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11 Kedataran 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Kedataran 

2. Penyandingan 

3. Tjg Ganti 

4. Pardasuka 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Bintuhan 1. Linau 

2. Air Bacang 

 

12 Linau 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Linau 

2. Air Long 

3. Benteng Harapan 

4. Tanjung Aur 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Bintuhan 1. Kedataran 

2. Air Bacang 

 

 

13 Air Bacang 

 Ruang Lingkup Integrasi  

Sistem Informasi Manajemen 

1. Linau 

2. Air Long 

3. Benteng Harapan 

4. Tanjung Aur 

INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA LAIN : 

Pusat Data Utama Pusat Data Kelompok 

1. Tanjung Betuah 1. Kedataran 
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Bab 7.  Cetak Biru Sistem Informasi Manajemen 

 

KODE S K P D 

1 01   Pendidikan 

1 01 01 Dinas Pendidikan Nasional 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

fungsional Pendidikan Nasional adalah : 

1.  SIM Portal Sekolah 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web yang memberikan informasi 

mengenai aspek pendidikan nasional dan menyediakan sarana forum kritik 

dan saran bagi masyarakat secara interaktif. 

 

2.  SIM Fasilitas Pendidikan 

Adalah modul aplikasi sistem yang mencatat kebutuhan aset untuk 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Modul ini berintegrasi secara online 

dengan aplikasi SIM ASET DAERAH. 

 

3.  SIM Pembinaan Guru (Kelompok Kerja Data Pendidikan) 

Adalah modul aplikasi sistem yang mencatat agenda dan kinerja pembinaan 

guru dalam kelompok kerja data pendidikan. 

 

yang akan bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat bermanfaat bagi  

instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola maupun 

berhubungan dengan kegiatan pendidikan, sekolah maupun guru. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 01 02 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah : 

1.  SIM Perpustakaan Digital Arsip Daerah 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen tata pustaka yang 

mengelola arsip-arsip yang ditetapkan menjadi pustaka referensi oleh DPRD 

Kabupaten KAUR. Aplikasi sistem ini bekerja secara “offline” namun 

keluarannya dapat merupakan referensi yang dapat diberikan kepada 

instansi-instansi yang membutuhkannya secara “online” dengan perjanjian 

dengan instansi terkait. 

 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 02   Kesehatan 

1 02 01 Dinas Kesehatan 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

aspek kesehatan adalah : 

1.  SIM Portal Pelayanan Kesehatan 

Adalah aplikasi sistem berbasis web sebagai pusat informasi publik untuk 

publikasi dan penyuluhan masalah Kesehatan Masyarakat. 

 

2.  SIM Jaringan Kesehatan 

Adalah aplikasi sistem yang melakukan transfer informasi antar modul sistem 

(Data Center, Pusat Pengawasan Kesehatan & dan Pelayanan Kesehatan 

Sektoral 

 

3.  SIM Puskesmas 

Adalah aplikasi sistem Pelayanan Kesehatan masyarakat sebagai salah satu 

modul dari Pelayanan Kesehatan & LH sektoral. 

 

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-instansi 

lainnya; yang secara fungsional mengelola kegiatan-kegiatan (rutin dan non-

rutin) yang berkenaan dengan Kesehatan Masyarakat dalam ruang lingkup 

kewenangan Pemerintah Kabupaten KAUR . 
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1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

RSUD adalah : 

1.  SIM Rumah Sakit 

Adalah aplikasi sistem yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) yang akan berhubungan dengan ketiga sistem informasi pengelolaan 

kesehatan yang tersebut di atas . 

 

 

CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 03   Pekerjaan Umum 

1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SI Geografis Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang menyediakan peta tematik 

digital yang menggambarkan pembangunan sarana dan prasarana dalam 

ruang lingkup Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang mencatat seluruh kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan, yang mengacu 

kepada sistem informasi geografis pembangunan sarana dan prasarana. 

 

3.  SIM Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang mencatat seluruh kegiatan 

pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan, dalam ruang 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR. 

 

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-

instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola kegiatan-kegiatan (non-

rutin) Pembangunan Pemerintah Kabupaten KAUR . 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 06   Perencanaan Pembangunan 

1 06 01 BAPPEDA 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Eksekutif Daerah 

Terintegrasi dengan SIM MONEV (Monitoring & Evaluasi) dari seluruh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

2. Situs Web Dinamis Pemda 

Situs Web yang materinya dapat senantiasa diperbaharui 

3. SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah 

Terintegrasi dengan SIM RKP (Rencana Kerja Pembangunan) SKPD dengan 

narasumber dari MUSRENBANG tingkat Desa dan Kecamatan 

4. SI Geografis Pembangunan Daerah 

Merupakan submodul dari Situs Web Dinamis Pemda dan terintegrasi 

dengan SI Geografis dari SI Geografis SKPD yang memiliki peta tematik. 

5. SI Pelelangan Elektronik 

Terintegrasi dengan SIM Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Daerah 

dan ditayangkan di Situs Web Dinamis Pemda. 

6. SI Pelaporan Program Pembangunan Daerah 

Merangkum semua output format laporan dari SIM Perencanaan & 

Pengawasan Pembangunan Daerah untuk masukan terhadap SIEDA 

 

Untuk memenuhi fungsi Integrasi Sistem, keenam buah aplikasi tersebut di atas 

harus saling berhubungan satu sama lainnya; disamping itu ada beberapa buah 

aplikasi yang akan menjadi “top-level monitoring system” terhadap sistem-

sistem yang berada pada instansi-instansi lainnya. 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cetak Biru Infrastruktur Jaringan 

Pengembangan eGovernment 
Area Kecamatan  

 

40 

 

KODE S K P D 

1 07   Perhubungan 

1 07 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah : 

1.  SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Data 

2.  SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Suara Berbasis IP 

3.  SIM Pemeliharaan Basis Data Sistem Aplikasi 

yang akan bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat bermanfaat bagi  

instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola maupun 

berhubungan dengan kegiatan perijinan tanah maupun tata ruang. 

 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

aspek Perhubungan adalah : 

1.  SIM Pengawasan Jaringan Perhubungan 

Aplikasi sistem ini bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat 

merupakan referensi terhadap instansi-instansi lainnya maupun terhadap 

masyarakat Kabupaten KAUR. 

Terdiri dari : 

1.) DATA CENTER 

Adalah pusat penyimpanan data dari seluruh informasi berkenaan 

dengan pengawasan jaringan perhubungan darat maupun laut, yang 

dihasilkan oleh Pos Pengamanan Sektoral 

 

2.) Pos Pengamanan Sektoral 

Merangkum dan mencatat semua kejadian yang berhubungan dengan 

perhubungan baik darat maupun laut; dan solusi pemecahan masalah 

dalam ruang lingkup kewenangan Pos Pengamanan Sektoral yang 

terkait. 
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3.) Pos Pengawasan 

 Merangkum dan mencatat semua informasi dari Pos Pengamanan 

Sektoral yang termasuk di dalam kewenangan Pos Pengawasan 

terkait. 

 Mencatat informasi dari solusi yang diberikan kepada Pos 

Pengamanan Sektoral untuk permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh Pos Pengamanan Sektoral 

 

4.) SIM MONEV Perhubungan 

Memberikan output informasi berupa rangkuman laporan pengawasan 

dari seluruh Pos Pengawasan dan evaluasi kinerja operasi Dinas 

Perhubungan. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Aspek Perhubungan 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Aspek Komunikasi dan Informatika 
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Aspek Perhubungan 
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KODE S K P D 

1 08   Lingkungan Hidup 

1 08 01 Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Perlindungan Lingkungan Hidup 

2.  SIM Pengawasan dan Penanggulangan Bencana Alam 

3.  SIM Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup 

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-

instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola kegiatan-kegiatan (rutin dan 

non-rutin) yang berkenaan dengan Lingkungan Hidup dalam ruang lingkup 

kewenangan Pemerintah Kabupaten KAUR . 

 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berkaitan dengan 

pertanahan dan tata ruang adalah : 

1.  SI Geografis Perumahan 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang menyediakan peta tematik 

digital tata-ruang untuk perumahan masyarakat. 

 

2.  SIM Pengelolaan Perumahan 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang mengelola pertumbuhan 

perumahan masyarakat mengacu kepada pola tata-ruang yang terdapat pada 

SI Geografis Perumahan. 

 

3.  SIM Pengelolaan Reklame 

Adalah modul aplikasi sistem informasi sebagai sarana pengelolaan 

pemasangan reklame dengan batasan referensi pola tata-ruang yang terdapat 

pada SI Geografis Perumahan. 

 

 



Cetak Biru Infrastruktur Jaringan 

Pengembangan eGovernment 
Area Kecamatan  

 

46 

 

4.  SIM Perijinan dan Sertifikasi Pertanahan 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang mencatat seluruh perijinan dan 

sertifikasi yang terjadi atas hak pakai, hak guna maupun hak milik 

pertanahan di dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR. 

 

yang akan bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat bermanfaat bagi  

instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola maupun 

berhubungan dengan kegiatan perijinan tanah maupun tata ruang. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

SIM MONEV
Kantor LH, Kebersihan & Tata Kota

Pusat
Pelayanan
Sektoral

DATA CENTER
Kantor LH, Kebersihan & 

Tata Kota

Modul Pelayanan
Perijinan & Sertifikasi

SIM Pelayanan
Perijinan & Sertifikasi

Modul Pelayanan
Pengelolaan Perumahan

SIM Pelayanan
Pengelolaan Perumahan

Modul Pengelolaan 
Reklame

SIM Pengelolaan Reklame
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KODE S K P D 

1 10   Sosial,Kependudukan dan Catatan Sipil 

1 10 01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan sipil 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berkaitan dengan 

fungsional aspek Sosial adalah : 

1.  SIM Pusat Teknologi Pedesaan 

Adalah modul aplikasi sistem yang merangkum dari waktu ke waktu, 

teknologi yang terkini yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat 

pedesaan. 

 

2.  SIM Pelatihan Berbasis Potensi Desa 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

pengelolaan pembinaan dan pelatihan masyarakat desa mengacu kepada 

potensi yang terdapat di tingkat desa/kecamatan. 

 

3.  SIM Pengawasan Program Bantuan Swakelola 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

pengelolaan pengawasan program bantuan yang dilaksanakan secara 

swakelola kepada masyarakat di tingkat desa/kecamatan. 

 

4.  SIM Pengelolaan Program Sosial 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

pengelolaan Program Sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat di tingkat 

desa/kecamatan. 

 

5.  SIM Pengelolaan Lembaga Sosial 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

profil dan keberadaan Lembaga Sosial yang terdapat dalam ruang lingkup 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR. 
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6.  SIM Pengawasan Program Bantuan Sosial 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

pengelolaan pengawasan program bantuan yang dilaksanakan oleh pihak 

ketiga kepada masyarakat di tingkat desa/kecamatan. 

 

Keenam aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input berasal 

dari masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk 

masyarakat Kabupaten KAUR dalam kaitannya dengan kegiatan sosial 

termasuk aspek teknologi tepat-pakai yang digunakan. 

 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

aspek pelayanan kependudukan adalah : 

1.  SI Administrasi Kependudukan 

2.  SI Portal Kependudukan 

yang akan bekerja secara “online” antar sesama aplikasi sistem dan terintegrasi 

dengan sistem-sistem di instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional 

mengelola maupun berhubungan dengan kegiatan terkait. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 11   Pemberdayaan dan KB 

1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat 

2.  SIM Pengelolaan Program Sosial Kemasyarakatan dan Perempuan 

3.  SIM Komunikasi Pengawasan dan Penanggulangan KDRT 

4. SIM Pengelolaan Pengawasan dan Penyuluhan Keluarga Berencana 

Keempat aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input berasal 

dari masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk 

masyarakat Kabupaten KAUR dalam kaitannya dengan kegiatan perlindungan 

dan pengawasan aspek kemasyarakatan di dalam kewenangan Pemerintah 

Kabupaten KAUR. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 14   Tenaga Kerja 

1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

informasi yang berkenaan dengan pengelolaan penempatan pendatang yang 

berstatus transmigran dan pengelolaan distribusi tenaga kerja di tingkat 

lokal termasuk di dalamnya fasilitas Bursa Kerja yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat untuk mencari pekerjaan. 

 

1. SIM Pengawasan Hubungan Industrial 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat 

pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun para transmigran oleh perusahaan-

perusahaan swasta yang berada dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten 

KAUR. 

 

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-

instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola ketenaga-kerjaan dan 

transmigrasi Pemerintah Kabupaten KAUR ; untuk mengawasi kinerja 

pemanfaatan tenaga kerja dan pengelolaan transmigran di dalam kewenangan 

Pemerintah Kabupaten KAUR. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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Kode   S K P D 

1 17   Kebudayaan dan Pariwisata 

1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Portal Pariwisata Daerah 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web untuk memberikan informasi 

mengenai profil kepariwisataan daerah kepada publik serta memberikan 

sarana interaktif untuk pelayanan kepariwisataan (terintegrasi secara online 

dengan SIM Pelayanan Kepariwisataan). 

 

2.  SIM Pelayanan Kepariwisataan 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web yang memberikan pelayanan 

kepariwisataan secara online seperti pemesanan hotel, tiket sarana 

transportasi, tiket kunjungan ke obyek wisata, dan lain-lain. 

 

3.  SIM Pendapatan Kepariwisataan 

Adalah modul aplikasi sistem yang merangkum pendapatan yang diperoleh 

dari aspek kepariwisataan. Modul ini berintegrasi secara online dengan : 

 DATA CENTER Dinas Pendapatan Daerah; untuk merangkum 

pendapatan kepariwisataan  

 DATA CENTER Kantor Perhubungan; untuk pengawasan dukungan 

kepariwisataan di sektor perhubungan. 

 

yang akan berhubungan secara “online” dengan sistem-sistem yang berada pada 

instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola kegiatan-kegiatan 

(rutin dan non-rutin) yang berkenaan dengan kepariwisataan maupun sebagai  

referensi umum terhadap masyarakat yang membutuhkannya; dalam ruang 

lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten KAUR . 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 19   Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

1 19 01 Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

Adalah aplikasi sistem yang mencatat aspek-aspek yang mempengaruhi 

dan/atau mengganggu kesatuan bangsa dan mencatat prosedur 

penanggulangannya dengan tujuan melindungi masyarakat. Aplikasi ini 

mengelola solusi permasalahan yang timbul di masyarakat namun tidak 

dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. 

 

2.  SIM Pengelolaan Daerah Rawan Konfilk 

Adalah aplikasi sistem yang mencatat aspek-aspek yang menyebabkan 

kerawanan konflik masyarakat di tingkat kecamatan dan memberikan solusi 

untuk permasalahan yang timbul. 

 

3.  SIM Pengelolaan Program Sosial Kemasyarakatan 

Adalah aplikasi sistem yang mencatat aspek program sosial yang diberikan 

kepada masyarakat dan mencatat hasil-hasil yang timbul. 

 

4.  SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat 

Adalah aplikasi sistem yang mengelola forum komunikasi dan pengaduan 

masyarakat secara interaktif di tingkat kecamatan. 

 

5.  SIM Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam 

Adalah aplikasi yang mengelola sistem prosedur penanggulangan bencana 

alam dan sebagai pengatur lalu lintas informasi yang dibutuhkan dalam 

penanggulangan bencana alam yang terkait. 
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Kelima aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input berasal 

dari masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk 

masyarakat Kabupaten KAUR dalam kaitannya dengan kegiatan perlindungan 

dan pengawasan aspek kemasyarakatan di dalam kewenangan Pemerintah 

Kabupaten KAUR. 

 

 
 

CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan 

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Transkripsi Persidangan 

2.  SIM Forum HUMAS DPRD 

Kedua aplikasi sistem ini bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat 

merupakan referensi terhadap instansi-instansi lainnya maupun terhadap 

masyarakat Kabupaten KAUR. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

SIM MONEV
HUMAS DPRD

INFORMATION
CENTER

DATA CENTER
HUMAS DPRD

SIM Forum Komunikasi 
Masyarakat

SIM Portal HUMAS
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KODE S K P D 

1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Disamping SIEDA yang dikelola oleh BAPPEDA, maka rekomendasi aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Satu Komando  

Terintegrasi dengan : 

a.) SIM Transkripsi Bahasa; sebagai perangkat lunak penterjemah 

instruksi dari tingkat eksekutif secara lisan dan dirubah dan 

dirapihkan dalam bentuk tulisan 

b.) SIM Tata Kelola Naskah Komando; sebagai perangkat aplikasi sistem 

yang mengatur kearsipan dari instruksi yang siap untuk diberikan / 

dikomandokan secara bersamaan. 

 

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-

instansi lainnya; yang secara fungsional akan mengelola informasi berupa 

instruksi-instruksi yang bersifat langsung, mendadak maupun yang bersifat 

“force-majeure” yang datang dari pihal Eksekutif Pemerintah Kabupaten KAUR 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

1.)  Fungsional : Organisasi 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pengembangan SDM 

Aplikasi sistem ini akan berfungsi secara “offline” namun keluarannya 

dapat menjadi referensi terhadap aplikasi sistem lainnya. 

Terintegrasi dengan : 

a.) SIM Monitoring Kinerja Pegawai; untuk mendapatkan informasi 

mengenai kemajuan kinerja pegawai dalam organisasi Pemda untuk 

evaluasi pembinaan SDM.  

b.)  Modul Pengawasan & Pengembangan SDM di tingkat kecamatan 

yang mencatat kemajuan kinerja pegawai kecamatan berbasis 

pembinaan SDM. 

 

2.  SIM Monitoring Kinerja Pegawai 

Terintegrasi dengan : 

a.) Modul Kinerja Kepegawaian SKPD; untuk mendapatkan informasi 

mengenai kemajuan kinerja pegawai dalam setiap SKPD untuk 

evaluasi pembinaan SDM secara menyeluruh dalam organisasi 

Pemerintah Daerah. 

b.) SIM Pengembangan SDM; untuk memberikan masukan mengenai 

kebutuhan pengembangan SDM lebih lanjut.  

c.)  Modul Pengawasan & Pengembangan SDM di tingkat kecamatan 

yang mencatat kemajuan kinerja pegawai kecamatan berbasis 

pembinaan SDM. 

 

Aplikasi sistem ini akan berfungsi secara “online” dengan modul-modul 

sistem pada seluruh instansi Pemerintah Kabupaten KAUR yang 

menjalankan fungsi pengelolaan Kepegawaian pada masing-masing 

instansi terkait. 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

2.) Fungsional : Hukum 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Portal Hukum 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web, yang memberikan 

informasi kepada publik mengenai aspek-aspek hukum yang berlaku di 

dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Arsip dan Pustaka Hukum 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web; terintegrasi dengan SIM 

Portal Hukum, berisi koleksi Arsip dan Pustaka Hukum yang dapat 

dijadikan referensi untuk penyelesaian masalah-masalah di masyarakat 

yang berkenaan dengan hukum. 

 

Kedua aplikasi sistem ini bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat 

merupakan referensi terhadap instansi-instansi lainnya maupun terhadap 

masyarakat Kabupaten KAUR. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

3.)  Fungsional : Perekonomian 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Jaringan Komunikasi Perekonomian 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat 

seluruh lalu-lintas informasi yang bergerak  dalam pengelolaan 

kegiatan perekonomian oleh masyarakat Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Potensi dan Indikator Perekonomian 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat 

seluruh profil potensi dan indikator perekonomian yang terdapat dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten KAUR. 

 

Kedua aplikasi sistem ini bekerja secara “online” dimana  masukannya 

diperoleh dari aplikasi sistem yang berjalan pada instansi dan keluarannya 

dapat merupakan referensi terhadap instansi maupun terhadap masyarakat 

Kabupaten KAUR. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

4.)  Fungsional : HUMAS 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Forum Komunikasi Masyarakat 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web, yang menyediakan sarana 

forum komunikasi secara interaktif; antar masyarakat di tingkat 

kecamatan, dan antara masyarakat dengan Bagian HUMAS Pemerintah 

Daerah Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Portal HUMAS. 

Adalah modul aplikasi sistem berbasis web, yang menyediakan sarana 

internet untuk kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat seperti 

perdagangan, investasi, permodalan, koperasi dan lain-lainnya. SIM 

Forum Komunikasi Masyarakat merupakan salah satu modul aplikasi 

sistem yang terintegrasi dengan SIM Portal Hubungan Masyarakat ini. 

 

Kedua aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input 

berasal dari masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi 

untuk masyarakat Kabupaten KAUR. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

5.)  Fungsional : KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  Sistem Bantuan Informasi Masyarakat   

Aplikasi sistem ini adalah sebuah Call Center sebagai sarana masyarakat 

untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat  Kabupaten KAUR. 

Eksistensi dari sistem ini bergantung pada infrastruktur telekomunikasi 

yang sudah terbangun di Kabupaten Kaur, baik yang berupa fixed-

line/Telkom/PSTN maupun Selular  

 

 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

6.)  Fungsional : PEMERINTAHAN 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  Government Information Center  

Aplikasi sistem ini bekerja dengan input berasal dari instansi Pemerintahan 

yang berwenang dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk 

masyarakat Kabupaten KAUR.  

Output berupa informasi-informasi dari suatu SKPD yang perlu 

disampaikan kepada masyarakat maupun kepada SKPD lainnya 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 03 Sekretariat Daerah 

7.)  Fungsional : PEMBANGUNAN 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Monitoring Kinerja Pembangunan Daerah 

Aplikasi ini mencatat kemajuan fisik pembangunan untuk selanjutnya dapat 

ditayangkan kepada masyarakat melalui situs web Pemerintah Kabupaten Kaur. 

 

 
 

CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

03 Sekretariat Daerah 

7.)  Fungsional : UMUM 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pengelolaan Pemeliharaan Aset Daerah  

Aplikasi sistem ini terintegrasi dengan SIM Aset Daerah sebagai nara 

sumber database aset-aset Pemerintah Kabupaten Kaur, baik berupa aset 

bergerak maupun aset tidak bergerak. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 04 Sekretariat DPRD 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat dan 

mengelola kearsipan dan tata naskah yang terbentuk dalam kegiatan 

operasional DPRD Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Perpustakaan Digital 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen tata pustaka yang 

mengelola arsip-arsip yang ditetapkan menjadi pustaka referensi oleh DPRD 

Kabupaten KAUR. 

 

Aplikasi sistem ini bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat 

merupakan referensi yang dapat diberikan kepada instansi-instansi yang 

membutuhkannya secara “online” dengan perjanjian dengan instansi terkait. 

 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 05 Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 

I. Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk fungsional 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : 

a. SIM Keuangan Daerah 

Terintegrasi dengan : 

a.) SIM MONEV Keuangan  

sebagai perangkum laporan monitoring dan evaluasi keuangan 

Pemerintah Daerah 

b.) SIM Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Daerah,  

untuk memberikan informasi mengenai pembiayaan kegiatan non-

rutin 

c.) SIM KAS SKPD,  

untuk pengelolaan keuangan yang berkenaan dengan pembiayaan 

kegiatan SKPD 

 

b. SIM KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Ditempatkan pada masing-masing SKPD untuk pengelolaan keuangan 

SKPD terkait dan terintegrasi dengan SIM Keuangan 

 

Kedua aplikasi SIM tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dan akan 

menjadi sistem yang memantau dan mengukur kinerja keuangan yang 

berjalan pada seluruh instansi dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten KAUR. 

 

II.Fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk fungsional 

Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah : 

1.  SIM Pendapatan Daerah  

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-
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instansi lainnya; yang secara fungsional akan mengelola pendapatan 

daerah yang bersifat PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun non-PAD.  

Terintegrasi dengan : 

a.) SIM MONEV Pendapatan Daerah 

Merangkum seluruh informasi yang berkaitan dengan pengawasan 

dan evaluasi pemasukan uang melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

maupun non-PAD.  

b.)  Modul PAD dan Non-PAD  

Adalah modul sistem yang mencatat pemasukan uang ke kas 

Pemerintah Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah maupun non-

PAD. 

 

III. Fungsi Pengelolaan Aset Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk pengelolaan aset 

daerah adalah : 

1.  SIM Aset Daerah  

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada 

instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola Aset 

Pemerintah Kabupaten KAUR. Terintegrasi dengan : 

a.) SIM MONEV Aset Daerah 

Merangkum seluruh informasi yang berkaitan dengan pengawasan 

dan evaluasi kinerja pengelolaan Aset Daerah 

b.) Modul Pencatatan Aset SKPD  

Adalah modul sistem yang berada di setiap SKPD yang digunakan 

untuk mencatat pengelolaan  Aset Daerah yang masuk maupun 

mutasi. 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

I. Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cetak Biru Infrastruktur Jaringan 

Pengembangan eGovernment 
Area Kecamatan  

 

94 

 

II. Fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah 

 

 

 

III. Fungsi Pengelolaan Aset Daerah 
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KODE S K P D 

1 20 07 Badan Kepegawaian Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Kepegawaian  

yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-

instansi lainnya; yang mengandung modul Kepegawaian secara fungsional. 

Terintegrasi dengan : 

1.) Modul-modul SIM Kinerja Kepegawaian dari seluruh SKPD ; untuk 

mencatat kinerja kepegawaian dari masing-masing SKPD 

2.) Modul Penggajian Bagian Keuangan ; untuk mengelola pembiayaan gaji 

pegawai  

 

2. SIM MONEV Kepegawaian 

Untuk merangkum laporan kinerja Kepegawaian dan pembiayaan yang 

dikeluarkan masing-masing SKPD untuk keperluan kepegawaian. 

 

3. Situs Web Dinamis Kepegawaian  

Untuk menayangkan hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan masalah 

kepegawaian misalnya mutas, promosi, penyuluhan dan lain-lain. 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 09 Inspektorat Daerah 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pengawasan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Aplikasi sistem ini bekerja secara “online” dengan aplikasi-aplikasi sistem pada 

seluruh instansi Pemerintah Kabupaten KAUR, namun berfungsi 1-arah dalam 

pengertian keluarannya hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak Eksekutif 

Pemerintah dan pejabat Inspektorat Daerah sendiri yang berwenang. 

Terintegrasi dengan : 

a.) SIM SKPD 

Adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berjalan di setiap SKPD 

sesuai dengan masing-masing fungsinya. 

b.) Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA) 

Adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang merupakan alat tayang 

untuk melihat input, output dan proses fungsional yang berjalan di 

masing-masing SKPD. 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 10 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Perijinan Sarana dan Prasarana 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang mencatat seluruh perijinan 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk 

pemakaian Sarana dan Prasarana yang ada di dalam kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Adalah modul aplikasi sistem informasi di tingkat kecamatan, yang mencatat 

seluruh pengenaan pajak dan retribusi kepada masyarakat atas pemakaian 

sarana dan prasarana yang perijinannya diatur oleh SIM Perijinan Sarana 

dan Prasarana. 

 

3.  SIM Administrasi Manunggal Satu Atap 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang mencatat; namun tidak 

mensahkan/menerbitkan;  seluruh keabsahan pemakaian kendaraan 

bermotor di dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten KAUR. Adapun informasi yang dirangkum oleh modul aplikasi 

ini dapat merupakan referensi di tingkat Provinsi untuk pensahan dan 

penerbitan STNK Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh SAMSAT. 

 

yang akan bekerja secara “online” antar sesama aplikasi sistem dan terintegrasi 

dengan sistem-sistem di instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional 

mengelola maupun berhubungan dengan kegiatan terkait. 

 

 

 



Cetak Biru Infrastruktur Jaringan 

Pengembangan eGovernment 
Area Kecamatan  

 

100 

 

CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 11 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Jaringan Pengawasan Daerah 

Adalah aplikasi sistem yang mencatat rangkuman pengaduan masyarakat di 

tingkat kecamatan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

timbul di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. 

 

2.  SIM Jaringan Pengaduan Masyarakat 

Adalah aplikasi sistem yang mencatat pengaduan masyarakat yang timbul 

di tingkat kecamatan dan memberikan solusi terhadap permasalahan 

tersebut. 

 

yang secara standard akan bekerja secara “online” antar sesama aplikasi sistem 

dan terintegrasi dengan sistem-sistem di instansi-instansi lainnya (namun 

keterbukaan jalur komunikasi datanya dilaksanakan atas perjanjian antara 

pihak Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait); yang secara fungsional 

mengelola maupun berhubungan dengan kegiatan terkait. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 12 Kecamatan Kaur Utara 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 13 Kecamatan Kaur Tengah 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE SKPD 

1 20 14 Kecamatan Kaur Selatan 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 15 Kecamatan Tanjung Kemuning 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 16 Kecamatan Kinal 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

 
 



Cetak Biru Infrastruktur Jaringan 

Pengembangan eGovernment 
Area Kecamatan  

 

110 

 

KODE S K P D 

1 20 17 Kecamatan Maje 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 18 Kecamatan Nasal 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 19 Kecamatan Kelam Tengah 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 20 Kecamatan Padang Guci Hulu  

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 21 Kecamatan Padang Guci Hilir 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 22 Kecamatan Lungkang Kule 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

KECAMATAN LUNGKANG KULE

Wireless Access Point

Remote Terminal

Database Server

RIGANGAN I

BUNGIN TAMBUN II

ULAK LEBAR

SIMPANG TIGA

SUKA NANTI

GN. MEGANG

Sinar Bulan

Tjg Kurung

Tjg Bunjan

Datar Lebar

Lawang Agung
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KODE S K P D 

1 20 23 Kecamatan Semidang Gumai 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

 

KECAMATAN SEMIDANG GUMAI

Wireless Access Point

Remote Terminal

Database & Network Server

NUSUK

GEDUNG AWANI

TJG. KEMUNING

MENTIRING

Padang Panjang

Padang Panjang

Awat Mata
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KODE S K P D 

1 20 24 Kecamatan Luas  

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 25 Kecamatan Muara Sahung 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

1 20 26 Kecamatan Tetap 

POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang dikelola oleh SKPD – SKPD 

dengan masing-masing Kecamatan menggunakan fasilitas Wireless Local Area 

Network (WLAN)  dengan 1 (satu) buah database server dan remote terminal sesuai 

kebutuhannya masing-masing. 
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KODE S K P D 

2 01   Pertanian Dan Peternakan 

2 01 01 Dinas Pertanian dan Peternakan 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Agri Bisnis Pengelolaan Pertanian 

Adalah modul aplikasi sistem yang mencatat pengelolaan aspek bisnis 

pengolahan pertanian dan peternakan. Modul ini berintegrasi dengan : 

 DATA CENTER Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kebutuhan 

perangkuman potensi daerah di bidang pertanian dan peternakan 

 DATA CENTER Dinas Pendapatan Daerah untuk merangkum pendapatan 

yang diperoleh dari pengolahan pertanian dan peternakan. 

 

2.  SIM Teknologi Pertanian & Peternakan 

Adalah modul aplikasi sistem yang merangkum dari waktu ke waktu, 

teknologi pertanian yang terkini untuk keperluan pembinaan petani. 

 

Kdua aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input berasal dari 

masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk masyarakat 

Kabupaten KAUR dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian dan peternakan 

termasuk aspek teknologi tepat-pakai yang digunakan. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

2 01   Pertanian Dan Peternakan 

2 01 02 Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian & Ketahanan Pangan 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Pembinaan Petani 

Adalah modul aplikasi sistem yang mencatat agenda pembinaan dan 

penyuluhan petani di tingkat kecamatan dan mencatat hasil kinerja 

pembinaannya tersebut. 

 

2.  SIM Forum Komunikasi Masyarakat Petani 

Adalah modul aplikasi sistem sebagai sarana forum komunikasi interaktif 

antar petani dengan peternak dan antar Dinas Pertanian & Peternakan 

dengan petani & peternak. 

 

Kedua aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input berasal 

dari masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk 

masyarakat Kabupaten KAUR dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian dan 

peternakan termasuk aspek teknologi tepat-pakai yang digunakan. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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Kode   S K P D 

2 02   Kehutanan ,Pertambangan dan ESDM 

2 02 01 Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berkaitan dengan 

pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan adalah : 

1.  SIM Perlindungan Hutan dan Perkebunan 

Terdiri dari : 

1.) DATA CENTER 

Adalah pusat penyimpanan data dari seluruh informasi yang berkaitan 

dengan Perlindungan Hutan dan Perkebunan yang dihasilkan oleh Pos 

Pengamanan Sektoral 

 

2.) Pos Pengamanan Sektoral 

Merangkum dan mencatat semua kejadian yang berhubungan dengan 

perlindungan hutan dan perkebunan; dan solusi pemecahan masalah 

dalam ruang lingkup kewenangan Pos Pengamanan Sektoral yang 

terkait. 

 

3.) Pos Pengawasan 

 Merangkum dan mencatat semua informasi dari Pos Pengamanan 

Sektoral yang termasuk di dalam kewenangan Pos Pengawasan 

terkait. 

 Mencatat informasi dari solusi yang diberikan kepada Pos 

Pengamanan Sektoral untuk permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh Pos Pengamanan Sektoral 
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4.) SIM MONEV Kehutanan dan Perkebunan 

Memberikan output informasi berupa rangkuman laporan pengawasan 

dari seluruh Pos Pengawasan dan evaluasi kinerja operasi Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan. 

 

Aplikasi sistem ini bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat 

merupakan referensi terhadap instansi-instansi lainnya maupun terhadap 

masyarakat Kabupaten KAUR. 

 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berkaitan dengan 

aspek pertambangan dan ESDM adalah : 

1.  SI Geografis Pertambangan dan Energi 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang berisi informasi peta tematik 

digital tentang lokasi dan profil Pertambangan dan Energi yang terdapat 

dalam ruang lingkup Kabupaten KAUR. 

 

2.  SIM Inventori Bahan Galian 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen yang mencatat seluruh 

pengelolaan inventori bahan galian yang terdapat di lokasi Pertambangan 

dan Energi yang terdapat dalam ruang lingkup Kabupaten KAUR. 

 

yang akan bekerja secara “online” antar sesama aplikasi sistem dan terintegrasi 

dengan sistem-sistem di instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional 

mengelola maupun berhubungan dengan kegiatan terkait. 
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CETAK BIRU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Aspek Kehutanan dan Perkebunan 
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Aspek Pertambangan dan ESDM 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

Aspek Kehutanan & Perkebunan 
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SIM MONEV
Pertambangan & Energi

Pos
Pengawasan

DATA CENTER
Pertambangan & ESDM

SI Geografis Pertambangan & Energi

SIM Inventori Bahan Galian

Pos
Pengawasan

Sektoral
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KODE S K P D 

2 05   Kelautan dan Perikanan 

2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah : 

1.  SIM Teknologi Perikanan dan Kelautan 

Adalah aplikasi sistem berbasis web yang memberikan referensi mengenai 

teknologi perikanan dan kelautan. Informasi akan disimpan di dalam Data 

Center. 

 

2.  SIM Pembinaan Nelayan 

Adalah aplikasi sistem yang mengelola pembinaan dan penyuluhan 

mengenai teknologi perikanan dan kelautan. 

 

3.  SIM Pengelolaan Hasil Laut 

Adalah aplikasi sistem yang mencatat pendapatan dari pengelolaan hasil laut 

untuk kemudian ditentukan sebagai salah satu faktor pendapatan asli 

daerah. 

 

4.  SIM Forum Komunikasi Nelayan 

Adalah aplikasi sistem yang berjalan secara interaktif sebagai forum 

komunikasi antar nelayan di tingkat kecamatan. 

 

Keempat aplikasi sistem ini bekerja secara dinamis 2-arah dengan input berasal 

dari masyarakat dan keluaran yang dapat merupakan referensi untuk 

masyarakat Kabupaten KAUR dalam kaitannya dengan kegiatan perikanan dan 

pengawasan perairan laut di dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten KAUR, 

termasuk aspek teknologi tepat-pakai yang digunakan. 
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POLA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
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KODE S K P D 

2 07   Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM 

2 07 01 Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UKM 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

fungsional Koperasi dan UKM adalah : 

1.  SIM Portal Koperasi dan UKM 

Memberikan dan menerima informasi berbasis web mengenai Koperasi dan 

UKM secara dinamis. Data secara online akan disimpan di dalam Data 

Center. 

 

2.  SIM Layanan Koperasi dan UKM 

Merupakan aplikasi sistem Koperasi dan UKM yang diletakkan pada tingkat 

kecamatan 

 

3.  SIM Jaringan Koperasi dan UKM 

Adalah aplikasi sistem yang menjembatani lalu-lintas data dari tingkat 

kecamatan (sektoral) menuju Data Center dan sebaliknya. 

yang akan bekerja secara “offline” namun keluarannya dapat bermanfaat bagi  

instansi-instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola maupun 

berhubungan dengan kegiatan perkoperasian dan UKM. 

 

Rekomendasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan 

fungsional Perindustrian dan Perdagangan adalah : 

1.  SIM Portal Penanaman Modal Daerah 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web yang 

menyediakan sarana internet secara interaktif yang berkenaan dengan aspek 

penanaman modal dalam ruang lingkup Kabupaten KAUR. Termasuk di 

dalamnya adalah sarana penayangan profil potensi daerah. Disamping itu 

juga terdapat submodul-submodul SIM Pengelolaan dan SIM Pengawasan 

Penanaman Modal. 
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2.  SIM Pengelolaan Penanaman Modal 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web yang 

merupakan submodul dari SIM Portal Penanaman Modal Daerah; yang 

berisi sarana pengelolaan prosedur penanaman modal/investasi terhadap 

potensi daerah yang diminati oleh pemodal/investor. 

 

3.  SIM Pengawasan Penanaman Modal 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web yang 

merupakan submodul dari SIM Portal Penanaman Modal Daerah; yang 

berisi sarana pengelolaan pengawasan pelaksanaan penanaman 

modal/investasi terhadap potensi daerah yang diminati oleh 

pemodal/investor. 

 

4.  SIM Portal Perindustrian dan Perdagangan 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web yang 

menyediakan sarana internet secara interaktif yang berkenaan dengan aspek 

perindustrian dan perdagangan dalam ruang lingkup Kabupaten KAUR.   

 

5.  SIM Pengelolaan Perindustrian dan Perdagangan 

Adalah modul aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web sebagai 

sub-modul dari SIM Portal Perindustrian dan Perdagangan yang mencatat 

seluruh kegiatan pengelolaan perindustrian dan perdagangan produk asli 

daerah. 

 

6.  SI Geografis Perindustrian dan Perdagangan 

Adalah modul aplikasi sistem informasi yang berisi informasi dalam bentuk 

peta tematik digital mengenai aspek perindustrian dan perdagangan dalam 

ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten KAUR. 
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yang akan berhubungan dengan sistem-sistem yang berada pada instansi-

instansi lainnya; yang secara fungsional mengelola kegiatan-kegiatan 

perindustrian dan perdagangan di lingkungan kewenangan Pemerintah 

Kabupaten KAUR; disamping itu keluarannya dapat merupakan referensi 

publik yang membutuhkannya . 
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Aspek Perindustrian dan Perdagangan 
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Aspek Koperasi & UKM 
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Bab 8.  Penutup 

 

 

Dokumen Cetak Biru Infrastruktur Jaringan Pengembangan eGovernmnet 

Area Kecamatan ini adalah melengkapi dokumen Master Plan Teknologi 

Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. Dokumen ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam langkah awal dalam rangka membangun Sistem 

Informasi Pemerintah Terpadu pada Pemerintah Kabupaten KAUR, agar 

memiliki benang merah keseragaman diantara keaneka ragaman variasi 

yang akan dikembangkan oleh masing-masing daerah. Adanya 

Rekomendasi ini, diharapkan Pemerintah Daerah yang belum memiliki 

sistem informasi tersebut, dapat mempersiapkan diri dan menambah 

wawasan, sehingga pada saat pembangunan sistem informasi Pemerintah 

Daerah dilaksanakan, diharapkan dapat mempercepat akselerasi 

pembangunannya. Adanya rekomendasi ini, akan tercipta Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah Terpadu yang kredibel, representatif dan 

berdaya guna bagi masyarakat dan bangsa.  
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KATA PENGANTAR

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau The United States Agency for 
International Development (USAID) membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
akses air bersih bagi dua juta penduduk dan meningkatkan fasilitas sanitasi layak bagi 250.000 
penduduk miskin perkotaan di Indonesia melalui proyek Indonesia Urban Water, Sanitation and 
Hygiene (IUWASH) yang didanai oleh USAID.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dalam menjalankan keseluruhan proses sistem 
penyediaan air minum dengan memanfaatkan sistem informasi dan infrastruktur IT yang 
optimal. Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, kebutuhan terhadap sistem 
informasi manajemen perusahaan menjadi meningkat. Adanya sistem informasi dapat 
mendukung PDAM dalam melakukan proses bisnis dan manajerial di perusahaannya seperti 
manajemen aset, keuangan, gudang, sumberdaya manusia, hingga tagihan pelanggan. IUWASH 
bekerjasama dengan PDAM Kota Malang dan PDAM Kab. Bandung sebagai narasumber 
utama yang telah menggunakan infrastruktur IT dan sistem informasi yang mutakhir dalam 
menjalankan proses bisnis perusahaannya. 

Untuk mendukung hal tersebut, IUWASH telah memfasilitasi rangkaian kegiatan yang 
diawal dengan “Workshop Pengenalan dan Pelatihan MIS untuk PDAM dampingan IUWASH” 
tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tahap assessment kondisi infrastruktur IT dan sistem 
informasi khususnya di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara oleh PDAM Kota Malang. Kerjasama 
ini berlangsung dengan baik sesuai dengan keinginan PDAM Tirtanadi Sumatra Utara untuk 
melakukan pengembangan infrastruktur IT dan sistem informasi manajemen perusahaan. 
Oleh karena itu, disusun sebuah konsep pengembangan IT/MIS untuk PDAM Tirtanadi secara 
komprehensif oleh PDAM Kota Malang dan IUWASH. 

Konsep pengembangan IT/MIS ini disusun dalam satu bentuk dokumen Blueprint IT/MIS 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dapat menjadi acuan PDAM Tirtanadi Sumatra Utara dalam 
melakukan pengembangan IT/MIS sesuai usulan road-map yang ada. Pengembangan IT/MIS 
yang optimal tentunya akan meningkatkan kinerja PDAM dalam melayani masyarakat dalam 
penyediaan air minum.

IUWASH 
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KATA PENGANTAR

Berdasarkan hasil assessment IT PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang dilakukan pada September 
2015 oleh Tim PDAM Kota Malang, menghasilkan beberapa temuan antara lain server kurang 
memadai, aplikasi tidak terintegrasi, dan jaringan kurang sesuai standar. Dalam rangka 
peningkatan performa IT untuk mendukung kinerja PDAM Tirtanadi Sumatera Utara terutama 
pada bidang pelayanan pelanggan  air minum bagi masyarakat, maka salah satu upaya yang 
perlu dilakukan oleh manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera 
Utara adalah membangun master plan IT. 

PDAM Kota Malang di fasilitasi IUWASH sangat menaruh perhatian besar dan mendukung 
sepenuhnya upaya pembangunan master plan IT di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Diharapkan 
dengan terbangunnya master plan IT dapat meningkatkan  kinerja PDAM dan pelayanan air minum 
bagi masyarakat. Untuk itu, Tim IT PDAM Kota Malang bekerjasama dengan IUWASH menyusun 
Blueprint Master Plan IT untuk  PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Dengan adanya Blueprint 
Master Plan IT ini, diharapkan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dapat melaksanakan 
pembangunan IT secara mandiri dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, 
pembangunan, dan implementasi IT, serta menggali dan mengalokasikan sumber dana 
untuk  pelaksanaan pembangunan IT. 

Akhir kata, Kami berharap Blueprint Master Plan IT ini akan dapat menjadi acuan bagi 
pelaksanaan pembangunan IT di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan penyediaan air minum di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara  kepada seluruh 
masyarakat. Dengan komitmen bersama, semoga peningkatan kualitas pelayanan penyediaan air 
minum oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada seluruh pelanggannya akan segera tercapai.

Ir. H. Teguh Cahyono M.AB.
Direktur Teknik
PDAM Kota Malang   
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1. RINGKASAN MANAJEMEN 

Perkembangan Teknologi Informasi diberbagai sektor telah memberikan perubahan kearah 
yang lebih baik. Penerapan teknologi informasi di suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja 
secara signifikan. Peningkatan pengetahuan mengenai teknologi informasi, khususnya dalam 
proses bisnis PDAM meliputi sistem informasi manajemen perusahaan secara umum yang 
didalamnya terdapat komponen-komponen yang berguna untuk meningkatkan pelayanan 
pelanggan melalui water-billing yang lebih baik, pengelolaan aset SPAM, dan dapat mempercepat 
perluasan area layanan serta meningkatkan proses administrasi perusahaan kearah yang lebih 
baik. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang modern saat ini, pemanfaatan 
Teknologi Informasi sudah menjadi suatu kewajiban. Teknologi Informasi dapat mempersingkat 
proses yang ada tanpa mengurangi nilai-nilai yang dibutuhkan didalam proses tersebut. Hal 
ini menjadi tantangan bagi PDAM Tirtanadi Sumatra Utara selaku Badan Usaha Milik Daerah 
untuk menghadapi tantangan perubahan yang sangat mendasar dan akan terus menghadapi 
tantangan yang meningkat pada masa mendatang.

Modernisasi infrastruktur akan menjadi kebutuhan yang mendesak dan peningkatan kualitas 
layanan membuat PDAM Tirtanadi Sumatra Utara menghadapi tantangan yang serius dalam 
mencapai tujuan-tujuan usaha. Hal ini termasuk tantangan yang cukup kompleks dalam 
mengontrol manajemen fasilitas dan proses bisnis yang ada, dimana disaat yang sama dituntut 
untuk bekerja dalam lingkungan yang sulit menghadapi permintaan layanan pelanggan.

Beberapa kasus umum yang sering dihadapi oleh perusahaan air minum seprti dibawah ini:
• Dimana semua asset perusahaan sebenarnya
• Bagaimana kemampuan suatu asset perusahaan dan seberapa sering gagal fungsi?
• Kapan suatu asset perusahaan terakhir diperiksa, dibersihkan dan diperbaiki?
• Apa penyebab kebocoran dan bagaimana meng-isolasi daerah yang beresiko tinggi 

terhadap kebocoran?
• Apa yang terjadi bila kebocoran terjadi dan berapa biaya/konsekuensi dari kebocoran itu?
• Dimana terjadi sambungan illegal dan kesalahan meter?
• Bagaimana cara meningkatkan kinerja asset dan sekaligus meningkatkan kepuasan 

pelanggan?
• Bagaimana cara meningkatkan efisiensi sumber daya teknik, system dan teknologi 

informasi?

Didalam laporan ini telah dibuat suatu cetak biru yang ber-action-oriented-technology dan 
beberapa rekomendasi implementasi aplikasi teknologi informasi di bidang administrasi bisnis 
dan teknik, yang telah disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan. Integrasi semua system 
kedalam suatu Basis Data Teknologi Informasi yang terpusat dan terintegrasi akan mewakili 
kemampuan manajemen yang kuat dalam bidang perencanaan, monitoring dan eksekusi 
bisnisnya.

1RINGKASAN
MANAJEMEN
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2. KONDISI SAAT INI

Pemanfaatan Teknologi Informasi di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara sudah dilakukan dengan 
membangun aplikasi yang mendukung proses bisnis diperusahaan tersebut. Hasil dari assessment 
infrastruktur IT dan aplikasi yang ada di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara sebagai berikut:

2.1 IT Infrastruktur

A. Kondisi ruang Server kantor Pusat Kantor Pusat
1. Terdapat 4 fisik server dalam rak yang terdiri dari:

• 2 unit server Pembayaran online Merk IBM
• 1 unit server Data Kantor Pusat Merk IBM digunakan 

untuk Aplikasi SKA Lama (Akuntansi) dan Salary
• 1 unit server Aplikasi Merk IBM digunakan untuk 

Aplikasi SKA, Voucher Besar, Voucher Kecil dan SDM
2� Server berada dalam satu subnet (kelompok) IP dengan 

computer client.
3. Sistem kelistrikan terbackup dengan UPS yang baik 

tetapi tidak terdapat backup genset apabila listrik 
padam melebihi batas kemampuan UPS.

4. Sistem penataan kabel ruang server belum sempurna
5. Ukuran ruang server dan rak server tidak sesuai dengan 

jumlah server yang ada

B. Wide Area Network (koneksi 
Kantor Pusat- Cabang)
1. 2 Mbps atau 3 Mbps koneksi 

Radiolink cabang
2. 20Mbps koneksi Radiolink kantor 

pusat
3. 7 Mbps Koneksi Internet dengan 

5 IP Publik yang disediakan oleh 
provider

C. Local Area Network (koneksi 
dalam Kantor Pusat)
1. Terdapat dalam satu subnet 

(kelompok IP) yang berbeda 
dengan IP cabang

2� Server menggunakan IP dengan  
subnet yang sama dengan IP 
computer client

2 KONDISI
SAAT INI

Gambar 2.1 Kondisi 
Server di Kantor Pusat

Gambar 2.2 Kondisi UPS dan komputer di kantor 
pusat PDAM Tirtanadi
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Gambar 2.4. Topologi Jaringan LAN Kantor Pusat

Gambar 2.3. Jaringan Koneksi PDAM Tirtanadi
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D. Cabang H. M Yamin
1� Server ditempatkan pada ruang pelayanan.
2. Kapasitas server cabang HM Yamin mempunyai 

spesifikasi sebagai berikut:
- Prosesor Intel Pentium III Xeon 2 CPU
- Memori 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Koneksi cabang HM Yamin ke Kantor Pusat 
lewat perantara kantor cabang Tuasan karena 
letak geografis. 

4. Koneksi dari cabang Tuasan ke cabang HM 
Yamin menggunakan system bridging sehingga 
tidak terdapat router pada cabang HM Yamin

5. LAN pada kantor cabang HM Yamin 
dikendalikan oleh satu switch manageable 24 
port Gigabyte.

E. Cabang Padang Bulan
1� Server pada cabang Padang Bulan terletah dilantai 2 ruang administrasi dan tidak 

mempunyai ruang terpisah.
2. Kapasitas server cabang Padang bulan mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor Intel Xeon 3.2 Ghz 4 CPU
- Memory 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Pada cabang Padang Bulan koneksi ke Kantor Pusat melalui radiolink ke Cabang 
STB kemudian masuk ke antenna Jasatel dan dari Jasatel ke Kantor Pusat 
menggunakan Radiolink dan fiber optic

4. Hasil pinging ke Kantor Pusat terdapat pada gambar dibawah:
Dari gambar diatas terlihat bahwa koneksi ke kantor pusat tidak stabil dalam 
pengiriman data

5. LAN pada kantor cabang Padang Bulan dikendalikan oleh satu switch manageable 
24 port Gigabyte.

Gambar 2.5. Komputer Server di 
Cabang HM Yamin

Gambar 2.6. Spesifikasi Server Cabang HM Yamin
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F. Cabang Sibolangit
1� Server pada cabang Sibolangit terletak dilantai dasar ruang administrasi dan tidak 

mempunyai ruang terpisah.
2. Kapasitas server cabang sibolangit mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor Intel Xeon 3.2 Ghz 4 CPU
- Memory 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Pada cabang Sibolangit tidak mempunyai akses koneksi ke Kantor Pusat PDAM 
Tirtanadi karena letak geografis yang tidak mendukung.

4. LAN pada kantor cabang Sibolangit dikendalikan oleh satu switch manageable 24 
port Gigabyte.

Gambar 2.7. Spesifikasi Komputer Server Padang Bulan

Gambar 2.9 Spesifikasi Komputer Server

Gambar 2.8. Ping time ke kantor pusat di cabang Padang Bulan
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G. Cabang Berastagi
1� Server pada cabang Berastagi terletak pada ruang administrasi dan tidak 

mempunyai ruang terpisah.
2. Kapasitas server cabang Berastagi mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor Intel Dual Core 1,5 Ghz 2 CPU
- Memory 1 GB
- Operating system Windows Server 2003

3. Pada cabang Berastagi koneksi ke Kantor Pusat menggunakan speedy melalui 
perantara Jasatel.

4. Hasil pinging ke Kantor Pusat terdapat pada gambar dibawah:
Dari gambar diatas terlihat bahwa koneksi ke kantor pusat tidak stabil dalam 
pengiriman data

5. LAN pada kantor cabang Berastagi dikendalikan oleh satu switch manageable 24 
port Gigabyte.

2.2 Database
Existing Database PDAM Tirtanadi Sumatra Utara menggunakan beberapa jenis antara lain 
SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, Microsoft Access, dan Foxpro yang ter-
install pada masing-masing aplikasi server dan terletak pada masing masing cabang dan 
ada beberapa yang ada di pusat.

2.3 Aplikasi
Aplikasi-aplikasi yang sudah diimplementasikan di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pasang Baru berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 

menggunakan database SQL Server 2005 di-install pada masing masing cabang ada 
source code.

2. Aplikasi Entri Stand Meter berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh 
tim SIM menggunakan database Microsoft Access di-install pada masing masing 
cabang ada source code.

3. Aplikasi Gudang berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 
menggunakan database SQL Server 2005 di install pada masing masing cabang tidak 
ada source code.

4. Aplikasi History Meter berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim 
SIM menggunakan database Microsoft Access di-install pada masing masing cabang 
ada source code.

Gambar 2.10. Spesifikasi Komputer Server Brastagi
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5. Aplikasi Laporan Informasi berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri 
oleh tim SIM menggunakan database Microsoft Access di install pada masing masing 
cabang ada source code.

6. Aplikasi SKA berbasis WEB (.NET) dikembangkan oleh pihak ketiga menggunakan 
database SQL Server 2008 di install pada server pusat ada source code.

7. Aplikasi SDM berbasis WEB (.NET) dikembangkan oleh pihak ketiga menggunakan 
database SQL Server 2008 di-install pada server pusat ada source code.

8. Aplikasi Upah rekanan berbasis desktop (Foxpro)  dikembangkan oleh tim SIM 
menggunakan database foxpro di install pada masing-masing cabang, ada source code.

9. Aplikasi Billing berbasis WEB (.NET) dikembangkan oleh pihak ketiga menggunakan 
database SQL Server 2005 di-install pada server pusat tidak ada source code.

Gambar 2.11. Ping time ke jaringan Pusat

Gambar 2.12. Kondisi Saat Ini Aplikasi LI (Laporan Informasi)
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10. Aplikasi SPKP (Surat Perintah Kerja Pengaduan) berbasis desktop (Visual Basic) 
dikembangkan sendiri oleh tim SIM menggunakan database Microsoft Access di-install 
pada masing masing cabang ada source code.

11. Aplikasi SKA Lama berbasis desktop (Foxpro) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 
menggunakan database foxpro di install pada masing masing cabang ada source code.

12. Aplikasi SKA Baru berbasis web dengan ASP.NET dan pemrograman C# yang 
dikembangkan oleh pihak ke tiga. Source code dari aplikasi ini ada di PDAM Tirtanadi 
dalam bentuk CD Drive.

13. Aplikasi Aset Pipa berbasis desktop (Visual Basic) dikembangkan sendiri oleh tim SIM 
menggunakan database Microsoft Access di install pada masing masing cabang ada 
source code.

14. Aplikasi Rekening berbasis desktop (Visual Basic)  dikembangkan oleh tim SIM 
menggunakan database Microsoft Access di-install pada masing-masing cabang, ada 
source code.

Dari beberapa aplikasi yang sudah dibangun terdapat permasalahan yang telah kami 
identifikasi dari assessment adalah sebagai berikut:
1. Tidak adanya database terpusat pada sistem PDAM Medan yang berpotensi 

menyebabkan sulitnya proses integrasi antar sistem yang sudah ada. 
2. Tidak adanya Diagram Relasi antar tabel pada database existing sehingga penelusuran 

terhadap permasalahan aplikasi sulit ditemukan
3. Aplikasi pasang baru database ter-install pada masing masing cabang belum terpusat 

sehingga manajemen kesulitan untuk mengetahui pasang baru secara cepat serta 
belum integrasi dengan GIS dan Gudang.

4. Aplikasi Entri Stand Meter database ter-install pada masing masing cabang sehingga 
untuk membuat tagihan harus menunggu data dari masing masing cabang terkirim 
semua.

Gambar 2.13. Kondisi Saat Ini Aplikasi SKA
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5. Aplikasi Gudang tidak bisa di kembangkan lebih lanjut dikarenakan source code tidak 
ada. Database tidak terpusat menyebabkan update informasi stok tidak terkirim ke 
pusat. Selain itu, aplikasi gudang tidak terintegrasi dengan aplikasi SPKP dan SKA.

6. Program Meter database ter-install pada masing masing cabang belum terpusat.
7. Pada aplikasi SPKP tidak terdapat daftar LI yang telah diinput bagian hublang (masih 

harus dipanggil per nomor LI).
8. Terdapat aplikasi SKA lama dan SKA baru yang masing masing aplikasi menggunakan 

database terpisah sehingga data tidak sama (tidak balance), serta penggunaaan modul-
modul tertentu harus menggunkana SKA lama dan SKA baru.

9. Peunggunaan aplikasi SDM belum terintegrasi dengan aplikasi SKA yang baru.
10. Billing masih menggunakan aplikasi switcher pihak ketiga.
11. Semua aplikasi masih berjalan sendiri-sendiri (parsial) belum terintegrasi dengan 

aplikasi lainya.
12. Jika pelanggan ingin melakukan pasang baru dan pengaduan harus pada wilayah 

sesuai dengan tempat tinggal.
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3. TUJUAN DAN EKSPEKTASI PERUSAHAAN

3.1 Visi
VISI dari PDAM Tirtanadi saat ini adalah :

“PDAM Tirtanadi menjadi perusahaan pengelola air minum dan air limbah 
yang terdepan di Indonesia, sehat dan memberikan pelayanan prima kepada 

pelanggan” 

3.2 Misi
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2009 yang menjadi landasan PDAM 
Tirtanadi didalam menjalankan aktivitas bisnisnya, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa tujuan 
pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk :
• Mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan 

kesehatan dan untuk mengembangkan Perekonomian Daerah
• Meningkatkan Pendapatan Daerah
• Meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan 

dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai 
kesehateraan masyarakat pada umumnya.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok PDAM Tirtanadi seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Daerah (Perda) tersebut, maka Misi PDAM Tirtanadi dirumuskan sebagai 
berikut :
1. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi azas 

kualitas,kuantitas dan kontinuitas serta keterjangkauan masyarakat.
2. Menunjang peningkatan kualitas lingkungan dengan mengembangkan 

pelayanan air limbah”
3. Menerapkan Good Corporate Governance yang didukung oleh SDM yang 

berintegritas, berkemampuan dan profesional.
4. Memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan 

membantu mengembangkan daerah

Misi yang dirumuskan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Perusahaan diharapkan mampu memberikan pelayanan air minum kepada seluruh 

masyarakat di daerah pelayanan PDAM Tirtanadi dengan kuantitas, kontinuitas dan 
kualitas yang memenuhi persyaratan dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

b. Agar dapat menjadi perusahaan yang sehat, PDAM Tirtanadi menyadari pentingnya 
penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance, yaitu kewajaran, transparansi, 
akuntabilitas dan responsibilitas dalam operasional perusahaan. Prinsip kewajaran 
(fairness) mengarah kepada tingkat kewajaran kegiatan-kegiatan oeprasional 
perusahaan dan adanya prinsip keadilan bagi seluruh pihak (manajemen, stakeholder 
dan pegawai). Prinsip transparansi mengarah kepada keterbukaan perusahaan 
mengenai kondisi perusahaan, terutama keterbukaan terhadap stake-holder. 
Akuntabilitas mengarah kepada adanya laporan-laporan dan perhitungan yang 
wajar terhadap kegiatan perushaan. Responsibilitas mengacu kepada adanya 
pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan perusahaan terhadap pihak-pihak 
yang berkepentingan.

3 TUJUAN DAN
EKSPEKTASI PERUSAHAAN
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c. Untuk mencapai tujuan dari misi perusahaan, seluruh SDM PDAM Tirtanadi akan 
memiliki kemampuan yang sesuai dengan penugasannya, berintegritas, dan 
profesional.

d. Melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan kelestarian dan kesehatan 
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan air limbah melalui sistem 
perpipaan dan pengolahan air limbah domestik. 

e. Salah satu sumber pendapatan asli Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berasal 
dari konstribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga dengan menjalankan 
perusahaan secara sehat diharapkan akan memberikan keuntungan yang optimal dan 
dapat memberikan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah.

3.3 Sasaran Perusahaan
Dengan mempertimbangkan posisi perusahaan pada diagram SWOT, maka sasaran 
perusahaan dalam 5 tahun mendatang adalah :
• Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di wilayah pelayanan Kota Medan dan 

sekitarnya  dari 73,2% pada tahun 2014  menjadi 84,2% pada tahun 2020, dan di wilayah 
pelayanan Kerjasama Operasional di 6 Kabupaten/Kota dari 7,9% pada tahun 2014  
menjadi 9,4% pada tahun 2020.

• Menurunkan tingkat kehilangan air minum di Kota Medan dan sekitarnya dari 27,9.% 
pada tahun 2014 menjadi 23% pada tahun 2020, dan menjaga kehilangan air di wilayah 
pelayanan KSO tetap 16,7%

• Meningkatkan kehandalan dan effektifitas SPAM yang ada
• Meningkatkan kapasitas sistem dan ketersediaan dana pembangunan dengan kerjasama 

regional maupun dengan mitra swasta.
• Meningkatkan pendapatan dengan penyesuaian tarif sesuai dengan hasil proyeksi 

analisa keuangan.

3.4 Strategi Pencapaian Sasaran
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan adalah : 
1. Peningkatan cakupan pelayanan, dilakukan dengan :

• Penambahan kapasitas air yang dapat dikonsumsi konsumen, dengan penambahan 
kapasitas produksi  melalui optimalisasi/uprating existing SPAM maupun 
pembangunan baru, dan penurunan tingkat NRW

• Penambahan sambungan baru
2. Penurunan tingkat NRW, akan dilakukan melalui :

• Penyempurnaan dan pengembangan sistem zoning dan DMA
• Penurunan kehilangan air komersil, baik dengan mengganti meter konsumen secara 

rutin maupun penurunan pemakaian / sambungan ilegal
• Penurunan kehilangan air fisik, baik berupa penggantian pipa distribusi/pipa dinas 

yang bocor, maupun mencari dan memperbaiki bocoran secara aktif
• Pengembangan Manajemen Informasi Sistem (MIS) yang terintegrasi dengan sistem 

monitoring NRW
3. Meningkatkan kehandalan dan efektifitas existing SPAM, baik kuantitas, kualitas, 

kontinuitas maupun tekanan air, dengan cara :
• Penyempurnaan unit produksi untuk meningkatan kehandalan unit produksi
• Penyempurnaan jaringan pipa transmisi dan distribusi, antara lain dengan memutus 

taping yang melayani konsumen secara langsung dan penyempurnaan jaringan pipa 
distribusi
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• Pengembangan reservoir dan booster pump
• Pengembangan GIS

4. Sumber Pendanaan Investasi pengembangan SPAM, direncanakan dari sumber internal 
maupun external. Pembiayaan external bisa dari kerjasama regional, kerjasama dengan 
mitra swasta, pinjaman bank maupun penyertaan dana pemerintah

5. Kinerja Keuangan.
Untuk menjaga kestabilan kinerja keuangan PDAM, akan direncanakan penyesuaian 
tarif air minum secara rutin. 

6. Pengelolaan Perusahaan.
• PDAM akan dilengkapi dengan Management Information System (MIS) untuk 

mempermudah dalam melakukan pengelolaan seiring dengan bertambahannya 
jumlah pelanggan.

• Dalam rangka efisiensi perusahaan, akan dilakukan penurunan rasio pegawai dengan 
jumlah sambungan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hubungan  langganan akan ditingkatkan dengan melakukan berbagai promosi untuk 
meningkatkan minat calon pelanggan.



Blueprint Pengembangan IT/MIS PDAM Tirtanadi Sumatera Utara         13

4. REKOMENDASI ARSITEKTUR TEKNOLOGI 
INFORMASI

4.1 Definisi
IST adalah desain rencana aplikasi pada PDAM Tirtanadi secara keseluruhan. Desain ini 
merupakan desain ideal sesuai dengan hasil assesment Tim PDAM Kota Malang.

4.2 Modul
Desain ini mempunyai empat modul besar yang dikelompokkan berdasarkan jenis 
kebutuhannya, yakni :

• Customer Information System (CIS)
• Enterprise Resource Planning (ERP)
• Geographic Information System (GIS)
• Water Utility Integrated Network (WUIN)
• Management Control System (MCS)

Setiap modul besar mempunyai peranan yang sangat penting bagi PDAM Tirtanadi.

4.3 Jenis Aplikasi
Setiap modul besar memiliki beberapa jenis aplikasi yang berbeda bergantung pada modul 
itu sendiri. Jenis aplikasi merupakan bagian dari modul besar dalam mendukung bisnis 
proses yang ada di PDAM Tirtanadi. Berikut penjelasan dari jenis aplikasi yang dimaksud :

a. Customer Information System (CIS)
CIS merupakan modul besar dimana modul ini merupakan modul yang mendukung 
bisnis proses yang langsung berhubungan dengan pelanggan. CIS merupakan ujung 
tombak dari perusahaan karena merupakan image dari perusahaan tersebut, jika CIS 
dari perusahaan tersebut tidak baik maka kepercayaan pelanggan akan berkurang, 
sebaliknya jika CIS dari perusahaan tersebut baik maka kepercayaan pelanggan akan 
meningkat dan tentu berdampak terdahap pemasukkan perusahaan. Berikut jenis 
aplikasi CIS :

4REKOMENDASI ARSITEKTUR 
TEKNOLOGI INFORMASI

Complainment

Billing

CIS

Register

Meter 
Reading

Gambar 4.1 CIS
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• Billing, merupakan jenis aplikasi untuk pembayaran pelanggan, termasuk diantaranya 
pembayaran rekening air, pembayaran air tangki, pembayaran pasang baru dan 
sebagainya. Billing sangat penting karena merupakan pintu untuk menerima 
pendapatan perusahaan. Billing dapat digunakan pada loket-loket pembayaran di 
PDAM Tirtanadi baik di cabang maupun dipusat. Dapat juga bekerja sama dengan 
pihak ke tiga seperti bank, kantor pos, PPOB dan sebagainya. Disarankan untuk 
membuat webservice untuk metode pengambilan dan pengiriman data antar PDAM 
Tirtanadi dan pihak ke tiga demi keamanan data perusahaan.

• Meter Reading, merupakan jenis aplikasi pembacaan meter air pelanggan. Tingkat 
akurasi pembacaan meter sangat ditentukan oleh keberadaan jenis aplikasi ini. 
Jika pembacaan meter pelanggan akurat maka tidak ada pihak yang dirugikan 
baik pelanggan maupun perusahaan. Akurasi pembacaan meter juga berpengaruh 

terdapat laporan, misalnya dari laporan dapat diketahui bahwa pemakaian menurun 
dan perlu diganti meter. Jenis aplikasi ini membutuhkan aplikasi web dan android 
secara online agar dapat diakses di semua cabang perusahaan dan data menjadi 
terpusat.

• Register, merupakan jenis aplikasi untuk menerima pendaftaran pelanggan baru. Hal 

Gambar 4.2 Sistem Web Service Billing

Gambar 4.3 Meter Reading
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ini penting untuk memasukkan calon pelanggan, survey, hingga membuat Rencana 
Anggaran Biaya (RAB). Dengan adanya jenis aplikasi ini perusahaan dapat terbantu 
untuk memasukkan data yang akurat dan penentuan data lainnya seperti golongan, 
tarif dan sebagainya.

• Complainment, merupakan jenis aplikasi untuk menampung dan mendistribusikan 
keluhan pelanggan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
pelanggan. Keluhan pelanggan dicatat sebagai informasi kemudian diolah dan 
ditentukan jenis pengaduannya. Jenis pengaduan tersebut menentukan kemana 
pekerjaan akan didistribusikan. Sistem ini tidak membatasi wilayah pelanggan, 
pelanggan wilayah A dapat mengadukan komplain ke kantor wilayah B karena 
sistem ini menggunakan database online dan realtime.

b� Enterprise Resource Planning (ERP)
ERP merupakan modul besar yang mengelolaan sumber daya perusahaan. ERP 
merupakan modul besar dimana paling banyak jenis aplikasi di dalamnya dibandingkan 
dengan modul besar lainnya. ERP merupakan jantung dari sistem perusahaan, banyak 
bisnis proses khususnya internal perusahaan yang dikelola di dalamnya. Berikut jenis 
aplikasi ERP :
• Accounting and Finance, merupakan jenis aplikasi untuk mengelola keuangan dan 

perhitungan akuntansi atau yang selama ini dikenal di PDAM Tirtanadi adalah Sistem 

Gambar 4.4 Rekomendasi Pengembangan LI
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Keuangan dan Akuntansi (SKA). Jenis 
aplikasi ini merupakan jenis aplikasi 
yang sangat penting bagi perusahaan 
karena semua pengelolaan keuangan 
bergantung pada jenis aplikasi ini. 
Tentunya jenis aplikasi ini didesain 
dengan database terpusat sehingga 
dapat dikerjakan di berbagai cabang 
secara online dan real time. Proses 
pengelolaan keuangan dan akuntansi 
sebaiknya menggunakan standardisasi 
SAK-ETAP.

• Tax and Salary, merupakan jenis 
aplikasi untuk perhitungan pajak dan 
penghasilan pegawai. Jenis aplikasi 
ini menyelamatkan perusahaan 
dari kesulitan perhitungan dan 
pembayaran pajak tiap tahunnya baik 
PPH 21 maupun PPH 23. Penghasilan 
karyawan pun dapat dihitung dengan 
mudah dalam sistem ini karena dapat 
menyesuaikan dengan sistem payroll yang ada.

• Procurement, merupakan jenis aplikasi yang mengelolaan pengadaan barang dan 
jasa baik jasa kontruksi maupun jasa konsultansi. Pengadaan merupakan bagian 
krusial karena berkaitan dengan pembelanjaan perusahaan yang harus benar-benar 
diatur secara ketat melalui sistem yang benar.

• Inventory, jenis aplikasi ini mengelola barang khususnya material yang digunakan 
perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Keluar masuknya barang sangat penting 
untuk dikontrol karena menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Jika pergudangan 
tidak baik, maka kelangsungan bisnis perusahaan menjadi macet. Aplikasi ini 
terintegrasi dengan SKA.

• HRD, merupakan jenis aplikasi tentang pengelolaan pegawai. Jenis aplikasi ini terdiri 
dari banyak aplikasi yang mengatur proses bisnis di bagian SDM, antara lain : sanksi, 
absensi, mutasi, demosi, promosi, kenaikan pangkat/golongan, dan sebagainya. 
Sistem SDM yang baik membuat perusahaan maksimal dalam penerapan proses 
bisnis nya.

• Facilities Management, merupakan jenis aplikasi untuk mengelola fasilitas SDM yang 
ada di perusahaan. Jenis aplikasi ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 
kebutuhan SDM dan memaksimalkan kinerjanya, meminimalisir pengeluaran atau 
anggaran maupun memastikan SDMnya aman.

• Work Order, merupakan jenis aplikasi untuk melakukan pekerjaan berdasarkan 
keluhan pelanggan. Jenis aplikasi ini merupakan dasar untuk melakukan pekerjaan 
karena dari work order akan menjadi Surat Perintah Kerja (SPK). Semua jenis pekerjaan 
perusahaan dapat ditampung pada jenis aplikasi ini.

c� Geographic Information System (GIS)
GIS merupakan modul besar tentang pengelolaan aset perusahaan. Khususnya di 
PDAM Tirtanadi yang utama adalah pengelolaan aset Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) seperti pipa, pompa, dan sebagainya. Aset sangat penting untuk dikelola 
karena merupakan investasi perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah 
maupun jangka panjang. Beberapa jenis aplikasi GIS :

Accounting 
and Finance

Tax and 
Salary

Procurement

HRDInventory Facilities 
Management

ERP

Work 
Order

Gambar 4.5 Diagram ERP (Enterprise 
Resource Planning)
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• GIS, merupakan jenis aplikasi bebasis lokasi. Dengan jenis aplikasi ini, kita dapat 
mengetahui peta aset kita termasuk didalamnya peta jaringan pipa yang ditanam 
dibawah tanah. Hal ini sangat membantu pekerjaan di lapangan, utamanya pekerjaan 
galian. Dengan sistem pecepatan seperti ini maka akan menigkatkan pelayanan 
kepada pelanggan yang selanjutnya menambah pemasukkan perusahaan.

• Assets Management, merupakan jenis aplikasi pengelolaan aset perusahaan 
khususnya SPAM. Dengan jenis aplikasi ini aset akan termonitor dengan baik, kita 
dapat mengetahui dengan cepat kondisi aset dan kapan aset tersebut harus di-
maintenance atau tidak.

Gambar 4.6. Rekomendasi Data Center SKA

Gambar 4.7 Diagram Facilities Management Service
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Berikut 10 langkah implementasi manajemen asset :

d� Water Utility Integrated Network (WUIN)
WUIN merupakan modul besar tentang pengelolaan logger dan komplain pelanggan. 
Dengan jenis aplikasi ini logger-llogger dapat termonitoring secara real time. Berikut 
jenis aplikasi WUIN : 

• Critical Point, jenis aplikasi untuk memonitor titik kritis.
• Pump Station, jenis aplikasi untuk memonitor pompa.
• Inlet DMA, jenis aplikasi untuk memonitor inlet DMA.
• Reservoir, jenis aplikasi untuk 

memonitor reversoir.
• Water Complaint Monitoring, jenis 

aplikasi untuk memonitor keluhan 
pelanggan tentang air tidak mengalir.

e� Management Control System (MCS)
MCS merupakan modul besar tentang 
kontrol manajemen. Jenis aplikasi 
ini memastikan semua bisnis proses 
berjalan sesuai SOP sehingga semua 
proses bisnis di perusahaan berjalan 
sebagaimana mestinya. Hal ini akan 
memberikan dampak positif karena 
tidak ada penyimpangan dalam semua 
bisnis proses. Berikut jenis aplikasi MCS :

GIS

GIS Assets 
Management

Gambar 4.8 Diagram Geografis Information System

Gambar 4.9. 10 langkah manajemen asset

Gambar 4.10. Diagram Water Utility 
Integrated Network

WUIN

Critical 
Point

Pump 
Station

Inlet 
DMA

Reservoir
Water 

Complaint 
Monitoring
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• Public Information Center, merupakan 
jenis aplikasi yang mengelola informasi 
publik. Informasi ini perlu dikelola 
dan difilter mana yang menjadi 
konsumsi publik dan mana yang tidak. 
Pengelolaan informasi publik yang 
benar dapat menjaga imej perusahaan 
dan menyelamatkan perusahaan dari 
ancaman publik.

• IT Management System, merupakan 
jenis aplikasi yang mengelola semua 
modul dan jenis aplikasi dalam desain 
ini. Jenis aplikasi ini mengelola dan 
mengadministrasi semua sistem yang 
ada. Jika jenis aplikasi ini buruk maka 
semua desain ini akan ikut buruk pula, 
sebaliknya jika sistem ini baik maka 
baik juga keseluruhan desain sistem 
ini.

• Private Information Center, merupakan jenis aplikasi untuk mengelola informasi 
internal perusahaan. Jenis aplikasi ini mengatur hak akses dari setiap individu baik 
karyawan maupun non karyawan perusahaan. Terjaganya informasi internal ini dapat 
menjaga rahasia dan menyelamatkan perusahaan dari hal yang tidak diinginkan.

• Process Bisnis Control, merupakan jenis aplikasi untuk mencari kesesuaian dan 
ketidaksesuaian dalam perusahaan. Dengan jenis aplikasi ini perusahaan dapat 
mengetahui kelemahan dan kelebihan pada setiap periode tertentu. Hal ini dapat 
menjadi bahan evaluasi perusahaan dan arah dalam menentukan kebijakan.

Public 
Infromation 

Center

IT 
Management 

System

Private 
Information 

Center

Process Bisnis 
Control

MCS

Gambar 4.11 Diagram Management Control 
System
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5. USULAN PENGEMBANGAN

5.1 Sistem Informasi Geografis
Sistem informasi geografis berperan sebagai lapisan data (data layer) dalam keseluruhan 
Sistem Informasi Manajemen Perusahaan. Utamanya SIG akan sangat berperan dalam 
pengelolaan aset SPAM. Dalam pengembangan SIG tidak lepas dari 5 komponen utama 
SIG, seperti digambarkan dalam diagram dibawah ini :

5.1.1 Komponen Sumberdaya Manusia untuk SIG:
• Staf yang telah memiliki kemampuan teknis CAD di tiap cabang sudah baik, 

dan akan sangat membantu dalam pembangunan data spasial, usulan 
pengembangannya perlu dilakukan penyegaran (refresh) penggunaan CAD dan 
proses konversi data CAD menjadi data spasial SIG.

• Pelatihan SIG, salah satu usulan kami adalah dengan mengundang fasilitator 
untuk mendampingi proses pembangunan data spasial pelanggan dan aset 
SPAM, dimulai dengan inventarisasi seluruh data as built drawings, peta siap 
cetak, hingga integrasi seluruh data spasial SIG yang sudah tersusun ke aplikasi 
MIS lainnya yang membutuhkan data spasial tersebut.

5.1.2 Komponen Metode dan Prosedur:
• Inventarisir seluruh peta (as built drawings) yang ada saat ini baik dalam bentuk 

cetak ataupun yang sudah digital. Seluruh data ini selanjutnya perlu dikonversi 
menjadi data digital yang terstruktur, agar siap diolah.

• Membangun basisdata spasial terpusat, sebagai pusat data spasial SIG PDAM 
Tirtanadi

• Mengumpulkan data penunjang seperti foto udara, peta batas administrasi, 
peta jaringan jalan, sungai, penggunaan lahan, dan persil lahan, sebagai data 
dasar dalam membangun basisdata spasial PDAM Tirtanadi yang memuat lokasi 
pelanggan dan aset SPAM.

• Ketika membangun data CAD hendaknya tetap mempertahankan UCS (User 
Coordinate System) agar memudahkan ketika data CAD tersebut akan dikonversi 
kedalam data spasial (SIG). Sistem UCS bisa didefinisikan menggunakan sistem 
proyeksi UTM Zona 47N.

• Penyusunan kriteria manajemen aset perlu dibuat untuk rencana kedepan. 
Kriteria manajemen aset menggunakan data spasial yang sudah dibangun 
dengan struktur yang baik akan membantu komponen dalam perusahaan 
seperti perencanaan dan pemodelan jaringan, basisdata spesifikasi material yang 
digunakan, penugasan yang lebih terorganisir, pembuatan peta bagi petugas 
lapangan (dapat menggunakan peta cetak ataupun peta digital menggunakan 
perangkat smartphone), dan pengelolaan resiko. 

5.1.3 Komponen Perangkat Lunak SIG:
• Tahapan pembangunan dan pengolahan data spasial SIG memerlukan perangkat 

lunak SIG yang dapat berbasis web ataupun berbasis desktop dengan spesifikasi 
dasar sebagai berikut:

5 USULAN
PENGEMBANGAN
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• Mengenali banyak sistem basisdata (SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ArcSDE)
• Integrasi data non-spasial(tabular)
• Memiliki fitur pembuatan topologi(untuk jaringan perpipaan), mosaik, editing.
• Memiliki fitur multi-user (dapat diakses oleh banyak pengguna)
• Fungsi analisis kepelangganan, aset SPAM dapat dilakukan dengan mudah
• Mengenali banyak format data spasial yang umum digunakan dalam 

pengolahan data spasial
• Kemajuan teknologi yang ada saat ini memungkinkan untuk penggunaan dan 

pengembangan perangkat lunak pengolah data spasial berbasis web (WebGIS), 
contoh aplikasi perangkat lunak yakni Autodesk Infrastructure Map Server, 
tentunya penggunaan aplikasi berbasis web akan memudahkan cabang-cabang 
PDAM Tirtanadi dalam melakukan pemutakhiran data spasial.

• Beberapa perangkat lunak desktop yang bisa menjadi pilihan ditahap awal dalam 
membangun data spasial antara lain AutoCAD Map 3D yang memiliki tampilan, 
cara penggunaan hampir sama dengan AutoCAD. Aplikasi seperti QGIS yang 
bersifat opensource juga bisa menjadi pilihan namun diperlukan penyesuaian 
khusus terutama dalam pengelolaan aset SPAM, seperti penyesuaian simbol-
simbol, analisis kepelangganan dan kondisi aset, tata letak peta.

• Pengembangan selanjutnya mengenai keperluan analisis hidraulik, perencanaan 
ekspansi layanan PDAM dapat menggunakan perangkat lunak SIG yang spesifik 
dalam bidang utilitas penyediaan air minum dan limbah (wastewater).

5.1.4 Komponen Data Untuk Pengembangan Data Spasial:
• Data spasial PDAM harus dibangun secara konsisten. Konsistensi ini tidak hanya 

pada tahap awal pembangunan data, namun juga pada saat fase pengelolaan/
pemutakhiran (updating) data.

• Pembuatan basisdata tunggal akan memudahkan dalam penyimpanan dan 
organisir data spasial.

• Data yang sudah disusun dengan struktur yang baik, kemudian dikembangkan 
agar dapat terintegrasi dengan beragam aplikasi SIM PDAM Tirtanadi dan 
memudahkan seluruh bagian di perusahaan ketika memerlukan data spasial 
tersebut.

Gambar 5.1. Komponen dalam SIG
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• Basisdata spasial yang baik akan mendukung analisis spasial, seperti overlay 
dengan data spasial lain misalnya data kependudukan, peta kerawanan bencana, 
peta tingkat pendapatan penduduk, peta kabel listrik dan telepon.

• Proses pembangunan dan pemutakhiran data spasial SIG akan lebih mudah 
dilakukan dengan menyusun SOP yang memuat spesifikasi data yang dibutuhkan, 
seperti contoh dibawah ini agar setiap staf/pihak ketiga yang bertanggungjawab 
terhadap data spasial mengacu pada pedoman yang sama. 

Skala 1:1.000, 1:5.000, atau 1:10.000

Sumber Data Peta hardcopy skema teknis, foto udara, citra satelit, atau survei lapangan

Datum WGS 84

Sistem Proyeksi UTM Zona 47 N

Sistem 
Koordinat Sistem Koordinat Geografis (satuan derajat desimal)

Format Peta Peta cetak format PDF, JPG, TIFF

Format Data .shp ; .kml ; .dxf

Tahun 
Pembuatan

Diisi tahun pembuatan data, untuk memudahkan dalam melihat historikal 
data dan  ketika akan melakukan updating.

Tabel 5.1. Contoh Pedoman Pembuatan Data Spasial

5.1.5 Komponen Perangkat Keras SIG
• Pengadaan perangkat komputer untuk pengolahan data spasial sesuai dengan 

spesifikasi optimal dari perangkat lunak yang akan digunakan di PDAM Tirtanadi
• Pengadaan peralatan survey lapangan seperti GPS(dengan spesifikasi dapat 

menangkap sinyal GPS dan GLONASS, agar akurasi lebih baik)
• Pengadaan server yang akan digunakan sebagai database utama data spasial 

dan perangkat lunak SIG berbasis web.
• Peralatan penyiam (scanner) untuk mengubah peta cetak menjadi data digital, 

alat cetak plotter yang digunakan untuk mencetak peta-peta dalam ukuran 
besar.

• Setelah basisdata spasial dibangun dan terintegrasi dengan aplikasi SIM secara 
menyeluruh, penggunaan smartphone dapat dimulai untuk membantu staf 
lapangan dalam melakukan tugas yang diberikan seperti pencatatan meter 
pelanggan, perawatan aset, dan petugas galian.

5.2 Enterprise Resource Planning
a. Untuk mendukung ketersediaan integrasi sistem secara menyeluruh di masa 

mendatang maka perlu di mulai untuk menyusun sebuah sistem database yang 
memiliki platform sejenis dan terpusat.

b. Aplikasi Gudang perlu di-develop ulang berbasis web dan diletakan pada server PDAM 
pusat dan menjadi satu dengan aplikasi SKA yang baru (modul gudang).

c. Program Meter database-nya perlu ditarik dan tersimpan ke database server pusat
d. Laporan Informasi (LI) dikembangkan menggunakan database SQL server dan 

disimpan pada server pusat PDAM untuk kesegaraman dan memudahkan integrasi 
dengan aplikasi lainnya
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e. Untuk aplikasi SKA perlu mengintensifikasikan penggunakan aplikasi yang baru di 
semua cabang maupun pusat, sehingga data akuntansi atau keuangan menjadi balance

f. Untuk aplikasi SKA dan SDM (program berbasis C#) perlu diintegrasikan.
g. Aplikasi SKA menggunakan platform PHP.
h. Untuk keseragaman dengan aplikasi yang lain aplikasi pengaduan dan LI perlu 

menggunakan database SQL server dan tersimpan di server PDAM pusat.
i. Aplikasi SPKP perlu diintegrasikan dengan aplikasi gudang agar terdeteksi keterkaitan 

antara SPKP dengan material yang dikeluarkan

5.3 Company Information Portal
a. Pada aplikasi pasang baru database perlu disimpan pada satu server terpusat sehingga 

jika dibutuhkan data untuk kebutuhan integrasi dengan aplikasi yang lain dapat 
dilakukan dengan mudah.

b. Untuk aplikasi catat meter perlu adanya aplikasi berbasis Android (foto dan GPS)  untuk 
meningatkan akurasi pencatatan.

c. Untuk Database dan Aplikasi Billing perlu disimpan server PDAM pusat dan menyediakan 
webservice untuk mitra-mitra pembayaran PDAM.

5.4 Tahapan Pengembangan Aplikasi
a� Assessment

Pada tahapan ini sistem analis melakukan wawancara untuk mengetahui proses bisnis 
yang ada dan berlaku di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara. Dengan adanya assesment ini 
dapat dihasilkan diagram alir dari proses bisnis tersebut.

b. Pengumpulan Data
Pada tahapan ini PDAM Tirtanadi melakukan pengumpulan data yang diperlukan 
oleh sistem analis untuk kebutuhan proses pembuatan dan pengembangan aplikasi. 
Tahapan ini membutuhkan dukungan penuh dari PDAM Tirtanadi untuk 
kelancaran pengumpulan data.

c. Analisa dan Desain
Setelah dilakukan kedua proses diatas maka langkah selanjutnya adalah menganalisa 
data dan mendesain/merancang antarmuka aplikasi yang dibutuhkan oleh programmer.

d. Pembuatan
Programmer membuat/mengembangkan aplikasi sesuai dengan desain dan diagram 
alir yang dibuat oleh sistem analis.

e� Testing 
Aplikasi akan dilakukan proses percobaan (trial and error) pada divisi sesuai dengan 
aplikasi tersebut dipakai. Jika terjadi kesalahan sistem, akan dilakukan perbaikan oleh 
sistem analis dan programmer.

f. Implementasi
Pendampingan akan dilakukan setelah proses testing selesai dengan data sebenarnya.

g� Maintenance dan Monitoring
Maintenance dan Monitoring dilakukan setiap periode tertentu untuk melihat 
perkembangan aplikasi dan memastikan aplikasi tersebut berjalan dengan baik

Berikut beberapa kriteria khusus tiap aplikasi :
a. Pasang Baru

• Membutuhkan aplikasi GIS untuk kemudahan informasi (khususnya peta lokasi) 
kepada petugas

• Membutuhkan aplikasi Gudang untuk mengetahui stok material yang akan diambil
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b. Baca Meter
• Membutuhkan portal berbasis web untuk menampilkan hasil pembacaan meter air 

pelanggan
• Membutuhkan aplikasi Android untuk pembacaan meter air pelanggan
• Membutuhkan google map untuk mengetahui lokasi pembacaan meter air 

pelanggan dan area baca meter
c. Gudang

• Dibutuhkan master data material
• Dibutuhkan data stok awal material

d. Laporan Informasi
• Dibutuhkan data history pengaduan pelanggan
• Integrasi dengan SPKP

e. SKA
• Dibutuhkan data saldo awal akun
• Dibutuhkan data akun yang digunakan
• Dibutuhkan data saldo persediaan gudang
• Menonaktifkan SKA Lama (berbasis desktop)

f� Webservice Billing
• Dibutuhkan data tagihan pelanggan
• Standardisasi format pengiriman data webservice (enkripsi dan sebagainya)

g� Billing
• Dibutuhkan data pemakaian air pelanggan yang diambil dari aplikasi baca meter

h. SPKP
• Integrasi dengan aplikasi LI

i. SDM
• Dibutuhkan data master pegawai
• Penambahan modul-modul lain yang terintegrasi seperti gaji karyawan, kenaikan 

pangkat, dan sebagainya

Gambar 5.2. Alur Pengembangan Sistem Informasi Geografis
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j. Aset Manajemen (diusulkan menggunakan aplikasi paSPAM dari BPPSPAM):
• Dibutuhkan data master aset (identifikasi aset khususnya SPAM), dapat menggunakan 

as built drawings yang sudah ada
• Google map untuk melihat titik lokasi aset PDAM Tirtanadi
• Peta topografi, peta RBI sebagai peta dasar dalam membangun basisdata

5.5 Water Utility Information Network
Pengembangan WUIN yakni dengan menerima data dari logger dan menampilkannya 
dalam bentuk diagram dan peta lokasi. Menerima data dari semua jenis logger selama 
logger aktif.

5.6 Software Platform
Dalam pengembangan sebuah aplikasi berbasis web banyak platform yang bisa digunakan, 
namun kami rekomendasikan dua platform terbaik yang sesuai dengan IT Master Plan 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.  Berikut platform yang kami rekomendasikan :
a. PHP Berbasis Framework (CI, Yii, Laravel)

Sebuah pemrograman berbasis web yang sangat umum digunakan oleh kalangan 
programmer web.

b. MLP (Powered by Odoo)
Sebuah pemrogramanan menggunakan framework Odoo dengan bahasa 
pemrograman python untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan aplikasi.

Dari dua platform diatas tentunya masing-masing mempunyai kelebihan& kelemahan 
tersendiri yakni :

PHP Berbasis Framework (CI, Yii, Laravel) MLP/OPEN ERP (Powered by Odoo)

Cocok untuk penambahan aplikasi dan integrasi 
dengan aplikasi existing

Cocok untuk pembangunan aplikasi dari 
nol atau migrasi

Pembuatan aplikasi memakan waktu cukup lama Pembuatan aplikasi cukup cepat

Mudah memperoleh programmer PHP dan 
pelatihannya

Sulit memperoleh programmer python 
dan pelatihannya

Modul-modul dibangun sendiri oleh programmer
Sistem yang sudah menyediakan modul-
modul yang dapat dikembangkan sesuai 
skalabilitas perusahaan

Pengaturan hak akses, import data dari database 
lain dan keamanan modul harus dibangun dan 
dikembangkan sendiri

Beberapa proses penting seperti 
pengaturan hak akses user, import data 
dari database lain dan keamanan modul, 
sudah terintegrasi

Tabel 5.2. Perbandingan 2 platform Software Framework

5.7 Infrastruktur Jaringan
Terdapat 2 (dua) masalah utama yang terjadi pada infrastruktur jaringan antara lain:

a. Penataan  jaringan pada kantor pusat seharusnya sesuai dengan standarbaku 
Electronic Industries Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association (TIA) 
untuk menjaga kualitas koneksi dari user ke server. Pengaturan IP user, IP WAN 
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dan IP server dengan subnet yang berbeda untuk keamanan jaringan. WAN harus 
mempunyai subnet IP yang berbeda untuk alasan keamanan.

b. Penataan  jaringan pada kantor pusat seharusnya sesuai dengan standar baku Electronic 
Industries Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association (TIA) untuk menjaga 
kualitas koneksi antar perangkat.
Penggunaan kabel data menggunakan kabel UTP category 6 dengan yang mampu 
mentransfer data dengan kecepatan 1 Gbps. 
Pengaturan IP user, IP WAN dan IP server dengan subnet yang berbeda untuk 
keamanan jaringan 
WAN harus mempunyai subnet IP yang berbeda dengan IP user untuk alasan 
keamanan

c. Ketidakstabilan koneksi WAN yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor 
cabang sehingga menghambat proses centralized database. Koneksi WAN dengan 
menggunakan radio link menjadi solusi terbaik saat ini karena letak geografis kantor 
cabang yang tersebar di seluruh area. Radio link dengan menggunakan antenna dengan 
frekuensi yang berlisensi dapat menjaga kualitas koneksi karena tidak interferensi 
dengan pengguna frekuensi lainnya.

d. 

Gambar 5.3. Contoh Aplikasi WUIN
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Spesifikasi Radio(spesifikasi terlampir):
• Frekuensi: Licensed(7ghz13Ghz), tahan terhadap interferensi frekuensi, karena 

rentang frekuensi tersebut adalah frekuensi dengan ijin dari Depkominfo, 
dengan ijin khusus untuk Indosat berupa ISR (Ijin Stasiun Radio).

• Tipe koneksi: dedicated TDM/IPhybrid, radio ini akan dedicated khusus untuk 
customer, tidak di-sharing dengan customer lainnya

• Modulation: QPSK, tahan terhadap penurunan RSL (ReceiveSignalLevel) yang 
disebabkan karena gangguan cuaca, karena system radio menggunakan tipe 
modulasi yang lebih rendah.

• Grounding system: terkoneksi dengan grounding system untuk mencegah petir 
dan terinstall penangkal petir.
Spesifikasi:
• Diameter antena 0,6m
• Berat total antena+ODU+bracket sekitar25kg
• Space rooftop 1x1m2
• Space rack 2U

Koneksi dari kantor cabang ke kantor pusat, ping time tidak lebih dari 20 ms agar data 
terkirim dengan lancar tanpa ada waktu delay. Untuk mencapai kualitas ping time 
tersebut MPLS (Multiple Protocol Label Switching) dapat menjadikan suatu solusi. MPLS 
adalah jaringan yang berbasiskan Ethernet yang bersifat internal, artinya pengguna  
akan mendapatkan keuntungan dimana jaringan bersifat intranet meskipun jalur yang 
dilewatinya dipakai oleh bersama-sama oleh pengguna yang lain. Keamanan informasi 
yang ditawarkan disini sama dibandingkan dengan saluran berbasiskan teknologi 
lain seperti leased line, frame relay atau ATM. Disamping itu, MPLS juga menawarkan 
kemampuan untuk meng-optimalisasi jaringan sesuai dengan penggunaan, seperti untuk 
pemisahan aplikasi baik yang sensitif terhadap gangguan ataupun delay dalam jaringan 
maupun data yang sifatnya best effort. Dengan demikian, dalam MPLS dapat digabungkan 
aplikasi konvensional seperti client-server, intranet, e-mail dengan semua aplikasi yang 
berbasiskan multimedia, baik suara ataupun gambar yang biasanya lebih sensitif terhadap 
delay dan gangguan. 

MPLS memberikan kemudahan untuk pengguna dapat memanaged IP mereka sendiri dan 
memberikan class of services terhadap data sesuai dengan kebutuhan. Padalayanan ini, 
backbone MPLS berfungsi sebagai hub atau bridge.

Pengaturan IP WAN untuk backbone menggunakan subnet yang berbeda dengan IP 
yang digunakan oleh user pada kantor pusat maupun kantor cabang untuk keamanan 
data dan koneksi. Routing IP tersebut dapat menggunakan routerboard MikroTik karena 
kapasitas yang tidak begitu besar dan pengoperasian lebih mudah. Routerboard tersebut 
dapat berfungsi juga untuk pengaturan firewall dan bandwith dengan memanfaatkan fitur 
mikrotik.

Untuk kantor cabang yang tidak dapat menggunakan akses dengan radio link, pemanfaatan 
akses internet dapat menjadi suatu solusi untuk akses ke kantor pusat. Akses internet 
tersebut dapat digunakan untuk koneksi Virtual Private Network (VPN) dengan protocol 
PPTP.
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5.8 Infrastruktur Server
Pemanfaatan server dengan virtualisasi akan mengoptimalkan kapasitas server yang 
demikian besar sedangkan aplikasi web-based hanya membutuhkan resources server yang 
kecil. Banyak keuntungan dengan virtual server karena waktu restart server lebih cepat, 
kebutuhan listrik lebih hemat, kebutuhan ruang server tidak banyak karena dalam satu 
server fisik dapat divirtualisasi menjadi 10 unit virtual server.
Penggunaan database server yang terpisah juga akan memudahkan dalam membackup 
data dan aplikasi didalamnya sehingga apabila terjadi disaster proses bisnis tidak 
terganggu secara mutlak.

Gambar 5.4.Usulan Topologi Jaringan Kantor Pusat

Gambar 5.5. UTP Kategori Cable
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5.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pengembangan IT di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dibutuhkan 
sumber daya manusia yang dapat menjaga kelangsungan fungsi IT, dengan kualifikasi 
sebagai berikut :

a. Staf GIS
• Minimal S1 jurusan Geografi/Geodesi/Kehutanan/Teknik Sipil/IT
• Menguasai AutoCAD Map, QGIS, ArcGIS, Global Mapper, dan Geodatabase, DBMS
• Memiliki pengetahuan dasar pemrograman Javascript, HTML, PHP
• Menguasai peralatan survei lapangan seperti GPS
• Usia maksimal 30 tahun

b� Web Programmer
• Minimal D3 jurusan IT/Sistem Informasi
• Menguasai RDBMS 
• Mengerti bahasa pemrograman Javascript, HTML, PHP (Diutamakan)
• Menguasai bahas pemrograman Phyton.
• Menguasai salah satu framework (CI, YII, Laravel, ODDO)
• Menguasai pemrograman android
• Usia maksimal 28 tahun

c� Network Engineer
• Minimal D3 jurusan Teknik 

Komputer/Sistem Informasi
• Menguasai mikrotik dengan 

sertifikasi MTCNA
• Menguasai konsep subnetting 

dan routing
• Menguasai radio wireless
• Usia maksimal 28 tahun

d� System Administrator
• Minimal D3 jurusan Teknik 

Komputer/Sistem Informasi
• Menguasai virtualisasi server
• Menguasai Operating System 

Linux Server, Windows Server
• Memahami konsep back up dan 

replikasi
• Menguasasi FreeNAS
• Usia maksimal 28 tahun Gambar 5.6. Antena Radio
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Gambar 5.7. Topologi Wide Area Network

Gambar 5.8. Infrastruktur Server
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Gambar 5.9. Skema Posisi Server
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6. Kerangka Kerja Organisasi

Salah satu komponen yang penting dalam pembangunan aplikasi dan hardware dan jaringan 
komputer adalah sinergi antar divisi khususnya dalam divisi IT, pada kondisi saat ini sub 
divisi perawatan komputer berada di bawah divisi peralatan teknik sehingga koordinasi saat 
pengembangan aplikasi kurang optimal, untuk itu usulannya adalah restrukturisasi organisasi 
yakni dengan penggabungan sub divisi hardware dan jaringan komputer ke dalam divisi IT

Diharapkan dengan adanya restrukturisasi organisasi dengan penggabungan divisi hardware 
dan jaringan ke dalam divisi IT proses pengembangan aplikasi dapat bersinergi dengan optimal.

Sub divisi hardware dan jaringan mempunyai tugas sebagai berikut : 
• Melakukan monitoring terhadap kondisi jaringan komputer dan server, sehingga gangguan 

dapat diketahui lebih dini.
• Melakukan perbaikan dan perawatan komputer dan alat pendukung lainnya yang digunakan 

oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
• Menentukan spesifikasi hardware dan jaringan komputer pada setiap pengajuan perangkat 

baru

Berkoordinasi dengan 2 sub divisi IT untuk menyediakan spesifikasi perangkat komputer yang 
digunakan untuk menjalankan aplikasi

6 KERANGKA KERJA
ORGANISASI
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Gambar 6.1. Struktur Organisasi saat ini
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Gambar 6.2. Struktur Organisasi yang diajukan
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7. Prioritas Organisasi dan Roadmap

Berdasarkan hasil assessment Tim PDAM Kota Malang dan IUWASH maka kami merangkum 
beberapa harapan dari PDAM Tirtanadi utamanya dari Direktur Utama PDAM Tirtanadi yang 
mengharapkan adanya pengaduan secara online sehingga setiap pelanggan dapat melakukan 
pengaduan di semua cabang (tidak perlu melakukan pengaduan di wilayah dimana pelanggan 
tersebut berada). Hal ini tidak hanya berlaku untuk pengaduan saja namun juga untuk pendaftaran 
pasang baru yang dapat mendaftar pasang baru di wilayah manapun. Informasi pasangan 
baru perlu diberikan kepada petugas sehingga memudahkan petugas survei di lapangan baik 
informasi pelanggan maupun lokasi pelanggan dalam bentuk peta. Demi kepuasan pelanggan, 
calon pelanggan perlu di  infokan kepada pelanggan berupa email ataupun sms. Aplikasi gudang 
sangat penting untuk mendukung pemasangan baru untuk itu perlu juga integrasi dengan 
aplikasi SKA dan aset. Dengan adanya integrasi terhadap tiga aplikasi tersebut maka upah pekerja 
dapat langsung dilihat oleh keuangan dan menjadi piutang pihak ketiga. Untuk mendukung 
implementasi di atas maka perlu adanya analisa infrastruktur IT dan pelatihan karyawan PDAM.

Usulan dari Kepala Litbang PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, ada beberapa aplikasi prioritas 
meliputi Webservice Billing yang digunakan untuk menyediakan data tagihan sehingga data 
lebih aman untuk pihak ke tiga dan penerapan SKA baru secara keseluruhan. Untuk IT yang 
lebih baik, proses tahapan pembaharuan IT harus dilakukan perlahan namun terarah. Untuk 
mengimplementasikan hal terebut dibutuhkan rincian biaya tahapan demi tahapan. Pendataan 
aset SPAM dan pelanggan menggunakan autocad juga penting untuk membangun GIS.

Usulan berikutnya datang dari Kepala SIM yang menginginkan terintegrasinya billing yang 
dibangun oleh pihak ketiga dengan aplikasi lain di PDAM Tirtanadi. Penggunaan GIS juga perlu 
dimaksimalkan untuk mendukung proses bisnis di PDAM Tirtanadi. Untuk mempercepat proses 
pendataan pelanggan lama, maka sebaiknya dikerjakan oleh pihak ketiga.

Perlunya perbaikan aplikasi yang bermasalah misalnya SKA dan pembacaan meter air 
menggunakan teknologi android yang dikembangkan sendiri. Fokus utama pengembangan dan 
perbaikan yakni pada aplikasi yang bermasalah dan membutuhkan biaya besar.
Untuk memudahkan maintenance aplikasi diperlukan tools yang bisa melakukan remote ke 
pengguna aplikasi sehingga permasalahan dapat diatas lebih cepat

7PRIORITAS ORGANISASI
DAN ROADMAP
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7.1 Infrastruktur Hardware dan Jaringan

Inisiatif Rencana 
Induk 2016 2017 2018 2019 2020

Pembangunan 
Ruang Data Center  Rp187,500,000        

Pengadaan server  Rp1,482,400,000  Rp400,000,000  Rp350,000,000    Rp150,000,000 

Pengadaan 
Software 
Pendukung

 Rp625,400,000  Rp140,000,000  Rp140,000,000    Rp270,000,000 

Pembangunan 
DRC        Rp187,500,000  Rp3,208,200,000 

Pembangunan 
LAN Kantor Pusat  Rp558,060,000        

Pengadaan Work 
Station Kantor 
Pusat

 Rp627,000,000  Rp863,600,000  Rp312,800,000  Rp237,600,000  

Pembangunan 
WAN  Rp617,500,000        

Pembangunan 
LAN Kantor 
Cabang

   Rp496,150,000      

Pengadaan 
Workstation 
Kantor Cabang

   Rp592,600,000  Rp918,000,000  Rp918,000,000  Rp367,200,000 

Pengadaan 
Smartphone 
Android Catat 
Meter

 Rp616,200,000        

Grand Total  Rp4,714,060,000 Rp2,492,350,000 Rp1,720,800,000 Rp1,343,100,000  Rp3,995,400,000

Tabel 7.1 Prioritas Infrastruktur Hardware dan Jaringan
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7.2 Aplikasi

Inisiatif 
Rencana 

Induk
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Costumer Information System

Aplikasi 
Billing Data 
Pelanggan

 Aplikasi sudah tersedia 

Pasang Baru  Rp492,400,000          Rp492,400,000 

Pencatatan 
Meter  Rp554,900,000          Rp554,900,000 

Pengaduan  Rp430,800,000          Rp430,800,000 

TOTAL  Rp1,478,100,000  Rp-  Rp-  Rp-  Rp-  

Enterprise Resource Planing

SKA (Sistem 
Komputer 
Akuntansi) 

 Rp1,019,400,000  Rp720,000,000        Rp1,739,400,000 

HRD  Aplikasi sudah tersedia 

Aplikasi 
Gudang  Rp220,000,000  Rp240,800,000        Rp460,800,000 

Work Order  Rp620,900,000          Rp620,900,000 

Pengadaan 
Barang          Rp460,800,000  Rp460,800,000 

TOTAL  Rp1,860,300,000  Rp960,800,000  Rp-  Rp-  Rp460,800,000  

Water Utility Integrated Network

Critical Point        

 Rp558,400,000  Rp558,400,000 
Pump Station        

Inlet DMA        

Reservoir        

TOTAL  Rp-  Rp-  Rp-  Rp-  Rp558,400,000  

Geographic Information System

GIS  Rp758,000,000  Rp250,000,000        Rp1,008,000,000 

Asset 
Manajemen  Rp150,000,000          Rp150,000,000 

TOTAL  Rp908,000,000  Rp250,000,000  Rp-  Rp-  Rp-  

GRAND 
TOTAL  Rp4,246,400,000  Rp1,210,800,000  Rp-  Rp-  Rp1,019,200,000  Rp6,476,400,000 

Tabel 7.2 Prioritas Pengembangan Aplikasi
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7.3 Pendukung Internal

Inisiatif Rencana Induk 2016 2017 2018 2019 2020

Persetujuan IT Masterplan dan penetapan IT 
Masterplan √

Pembuatan SOP √

Restrukturisasi departemen untuk 
mendukung Departemen MIS baru √

Penetapan IT Data Center untuk menyimpan 
berbagai Sistem Aplikasi, Database, dan 
Infrastruktur Perangkat Keras

√

Penetapan fungsi Audit Internal untuk 
Departemen MIS √

Tabel 7.3 Prioritas Pengembangan Pendukung Internal
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7.5 Roadmap Pengembangan Aplikasi Pertahun

Inisiatif Rencana Induk 2016 2017 2018 2019 2020

Customer Information System

Aplikasi Webservice Billing Aplikasi sudah tersedia

Pasang Baru          

Pencatatan Meter          

Pengaduan          

Enterprise Resource Planning

SKA (Sistem Keuangan dan Akuntansi)          

HRD Aplikasi sudah tersedia

Aplikasi Gudang          

Work Order          

Pengadaan Barang          

Water Utility Integrated Network

Critical Point          

Pump Station          

Inlet DMA          

Reservoir          

Geographic Information System

GIS          

Manajemen Aset (paSPAM)          

Tabel 7.5. Roadmap Pengembangan Aplikasi Pertahun
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8. Evaluasi Estimasi Biaya

Bagian ini menjelaskan tentang potensi biaya yang diperlukan dalam mengimplementasikan 
inisiatif yang teridentifikasi dalam IT Master Plan. Biaya-biaya ini hanya sebagai gambaran(estimasi) 
secara umum saja yang diambil dari rerata harga pasar jika memungkinkan. Tabel-tabel biaya ini 
bisa disesuaikan dengan harga yang yang paling terbaru (file asli dalam format digital terlampir 
bersama dokumen blueprint ini). Gambaran biaya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Infrastruktur 
Hardware dan Pengembangan Software.

a. Infrastruktur Hardware

NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

I RUANG DATA CENTER          

1 Panel UPS 1 ls  Rp15,000,000  Rp15,000,000  

2 Sekat Ruangan 1 ls  Rp60,000,000  Rp60,000,000  

3  Raised Floor 9 ls  Rp2,500,000.00  Rp22,500,000.00  

4 Jasa Instalasi Raised Floor 1 ls  Rp11,000,000.00  Rp11,000,000.00  

5 Grounding Listrik < 1Ω 1 ls  Rp25,000,000  Rp25,000,000.00  

6 Access Control (Finger Print & RFID Card) 1 ls  Rp10,000,000  Rp10,000,000.00  

7 AC ruang server 2,5 pk 2 unit  Rp12,000,000  Rp24,000,000.00  

8 Pemadam Kebakaran gas Halon 1 ls  Rp20,000,000  Rp20,000,000.00  

           Sub Total  Rp187,500,000 

II INFRASTRUKTUR DATA CENTER          

1 SAN Storage 6x2 TB 1 unit  Rp500,000,000  Rp500,000,000  

2

Server Aplikasi  
Memory 128 Gb 
Prosesor 2 socket 
Hard disk  2x300 Gb

4 unit  Rp350,000,000  Rp1,400,000,000  

 

Server Controller  
Memory 32 Gb 
Hdd 600Gb 
Single Prosesor

1 unit  Rp150,000,000  Rp150,000,000  

3 Switch 24g 2 SFP 2 unit  Rp50,000,000  Rp100,000,000  

4 Router Board 10 port Giga Byte 1 unit  Rp6,000,000  Rp6,000,000  

5 19” Close Rack 42U Depth 1100mm XD SERVER RACK SINGLE 
include : 2 unit  Rp25,000,000  Rp50,000,000  

6 360 PatchMax GS3 24 Port Panel 2 unit  Rp4,500,000  Rp9,000,000  

7 Wire Management with sliding cover 2 unit  Rp300,000  Rp600,000  

8 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet 48 unit  Rp150,000  Rp7,200,000  

9 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet 48 unit  Rp200,000  Rp9,600,000  

10 Firewall 1 unit  Rp150,000,000  Rp150,000,000  

           Sub Total  Rp2,382,400,000 

III SOFTWARE DATA CENTER          

1 Software Virtual enterprise processor 9 unit  Rp70,000,000  Rp630,000,000  

2 Software Backup dan Replikasi 8 unit  Rp25,000,000  Rp200,000,000  

3 Lisensi Windows Server 2012 64 bit 10 Client 5 unit  Rp20,000,000  Rp100,000,000  

4 Lisensi Client Windows Server 2012 64 bit 12 unit  Rp650,000  Rp7,800,000  

5 Antivirus 432 unit  Rp550,000  Rp237,600,000  

           Sub Total  Rp1,175,400,000 

 GRAND TOTAL  Rp3,745,300,000 

Tabel 8.1.  Biaya Infrastruktur Data Center

8EVALUASI
ESTIMASI BIAYA
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NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA  SUB TOTAL 

 I  FIBER OPTIC CABLING SYSTEM - BACKBONE          

 1  Kabel Fiber Optic LazrSPEED 150 MM Metalic Outdoor 6-Core  60  Meter  Rp88,000  Rp5,280,000  

 2  Kabel Fiber Optic LazrSPEED 150 MM Metalic Outdoor 12-Core  100  Meter  Rp115,000  Rp11,500,000  

 3  Patch Cord LazrSPEED 550 LC-SC 1,6MM jumper Riser Duplex 10FT  4  buah  Rp710,000  Rp2,840,000  

 4  FO Connector SC 0.9mm MM + Termination ( Incl. Buffer Tube and   24  buah  Rp410,000  Rp9,840,000  

   Consumable Kit ) + Testing & Comisioning          

 5  Splicing include splice tray & splice protector  6  buah  Rp440,000  Rp2,640,000  

 6  LazrSpeed SC Duplex Adapter MM  12  buah  Rp120,000  Rp1,440,000  

 7  600G2 Panel Shelf 1U Fixed  3  buah  Rp2,800,000  Rp8,400,000  

 8  600G2 -24SC-DPLX-00 600G2 12 duplex SC panel ( without coupling )  3  buah  Rp400,000  Rp1,200,000  

           Sub Total  Rp43,140,000 

 II  FIBER MODULE          

 1  Fiber Optic Module HP X121 1G SFP LC SX Transceiver  2  buah  Rp4,900,000  Rp9,800,000  

 2  Fiber Optic Module SFP LC SX Transceiver for Microtik Switch  2  buah  Rp1,100,000  Rp2,200,000  

           Sub Total  Rp12,000,000 

 III  UTP CABLING SYSTEM - BACKBONE + JUMPER ANTAR RACK          

 1  GigaSPEED UTP Cable Cat -6, 4-pair  10  roll  Rp2,500,000  Rp25,000,000  

 2  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 5 Feet   48  buah  Rp125,000  Rp6,000,000  

 3  360 PacthMax GS3 24 Port Panel  1  buah  Rp4,650,000  Rp4,650,000  

 4  FlexiMAX 24-port Panel (up to 24 M-series modular)  1  buah  Rp500,000  Rp500,000  

 5  GigaSPEED Information Outlet Cat-6  12  buah  Rp135,000  Rp1,620,000  

           Sub Total  Rp37,770,000 

 IV  UTP CABLING SYSTEM - HORIZONTAL          

 1  GigaSPEED UTP Cable Cat-6, 4-pair  35  roll  Rp2,400,000  Rp84,000,000  

 2  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet   200  buah  Rp115,000  Rp23,000,000  

 3  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet   200  buah  Rp155,000  Rp31,000,000  

 4  GigaSPEED Information Outlet Cat-6  200  buah  Rp135,000  Rp27,000,000  

 5  Square Faceplate 1-hole  200  buah  Rp35,000  Rp7,000,000  

 6  360 PacthMax GS3 24 Port Panel  17  buah  Rp4,650,000  Rp79,050,000  

 7  Wire Management with sliding cover  17  buah  Rp300,000  Rp5,100,000  

           Sub Total  Rp256,150,000 

 V  RACK SYSTEM          

 1  19” Wallmount Rack 12U Depth 490 mm Double door  17  Unit  Rp5,000,000  Rp85,000,000  

   include:          

   * 1 Unit Single Fan           

   * 1 Unit  Power Distribution Unit Standart 6 outlet          

   * 20 each Cagenut + M6 Srew          

   * 4 each Dynabolt           

             Rp85,000,000 

 VI  SERVICE           

 1  Fiber Optik Cabling System          

   * Installation penarikan kabel Fiber Optic ( 160 mt )  dalam pipa conduit 20mm &  1  ls   Rp9,000,000  Rp9,000,000  

       , galvanized steel pipe 1”Ø          

   * Testing & Commissiong dBLoss Fiber Optik Cable w/ Simply Fiber           

       & Hard Copy report (24 core)          

   * Documentation As built drawing & labeling          

 2  UTP Cabling System          

   * Installation penarikan kabel UTP Cat 6 end to end ( 286 node ), included :  1  ls  Rp115,000,000  Rp115,000,000  

       PVC conduit 20mm & accessories          

   * Terminasi UTP Cat 6 ( 238 node )          

   * Testing & Commissiong UTP 6  w/ Cable Analyzer DTX-1800 & Hard Copy report (238 
node)          

   * Documentation As built drawing & labeling          

           Sub Total  Rp124,000,000 

GRAND TOTAL  Rp558,060,000 

Tabel 8.2. Biaya Infrastruktur Jaringan Pusat
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NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA  SUB TOTAL 
VII WORKSTATION DIVISI KEUANGAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 17 unit  Rp9,000,000  Rp153,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 18 unit  Rp1,200,000  Rp21,600,000  
           Sub Total  Rp184,600,000 

VIII WORKSTATION DIVISI TRANSMISI DISTRIBUSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 8 unit  Rp1,200,000  Rp9,600,000  
           Sub Total  Rp84,600,000 

IX WORKSTATION DIVISI PPAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp64,200,000 
X WORKSTATION DIVISI OPAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp10,200,000 

XI WORKSTATION DIVISI PERENCANAAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 7 unit  Rp10,000,000  Rp70,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 23 unit  Rp1,200,000  Rp27,600,000  
           Sub Total  Rp241,600,000 

XII WORKSTATION DIVISI PKA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
         Sub Total  Rp41,800,000 

XIII WORKSTATION DIVISI PLT          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 8 unit  Rp9,000,000  Rp72,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 2 unit  Rp10,000,000  Rp20,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 10 unit  Rp1,200,000  Rp12,000,000  
           Sub Total  Rp104,000,000 

XIV WORKSTATION DIREKSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 7 unit  Rp9,000,000  Rp63,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp64,200,000 

XV WORKSTATION DIVISI PRODUKSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp62,200,000 

XVI WORKSTATION DIVISI SDM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 18 unit  Rp9,000,000  Rp162,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 2 unit  Rp10,000,000  Rp20,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 20 unit  Rp1,200,000  Rp24,000,000  
           Sub Total  Rp206,000,000 

XVII WORKSTATION DIVISI SIM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 5 unit  Rp10,000,000  Rp50,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 21 unit  Rp1,200,000  Rp25,200,000  
           Sub Total  Rp219,200,000 

XVIII WORKSTATION DIVISI UMUM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 4 unit  Rp10,000,000  Rp40,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 20 unit  Rp1,200,000  Rp24,000,000  
           Sub Total  Rp208,000,000 

XIX WORKSTATION LABORATORIUM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 4 unit  Rp9,000,000  Rp36,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp40,800,000 

XX WORKSTATION LITBANG          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 6 unit  Rp9,000,000  Rp54,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 9 unit  Rp1,200,000  Rp10,800,000  
           Sub Total  Rp94,800,000 

XXI WORKSTATION PANITIA PELELANGAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp41,800,000 

XXII WORKSTATION PERPAMSI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp10,200,000 

XXIII WORKSTATION PUBLIC RELATION          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 8 unit  Rp9,000,000  Rp72,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 3 unit  Rp10,000,000  Rp30,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 11 unit  Rp1,200,000  Rp13,200,000  
           Sub Total  Rp115,200,000 

XXIV WORKSTATION SATPAM          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,000,000  Rp1,000,000  
           Sub Total  Rp10,000,000 

XXV WORKSTATION SPI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 2 unit  Rp10,000,000  Rp20,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 7 unit  Rp1,200,000  Rp8,400,000  
           Sub Total  Rp73,400,000 

XXVI WORKSTATION KUALITAS BARANG          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Lisensi Windows 8 64 bit 5 unit  Rp1,200,000  Rp6,000,000  
           Sub Total  Rp51,000,000 

XXVII WORKSTATION TIM TP3L          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp41,800,000 

XXVIII WORKSTATION DIVISI PAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  

 Sub Total  Rp10,200,000 
XXIX WORKSTATION CABANG PEMASARAN AL          

1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 2 unit  Rp9,000,000  Rp18,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 2 unit  Rp1,200,000  Rp2,400,000  
           Sub Total  Rp20,400,000 

XXX WORKSTATION BENGKEL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 3 unit  Rp9,000,000  Rp27,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 3 unit  Rp1,200,000  Rp3,600,000  
           Sub Total  Rp30,600,000 

XXXI WORKSTATION BADAN PENGAWAS          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 1 unit  Rp9,000,000  Rp9,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Lisensi Windows 8 64 bit 1 unit  Rp1,200,000  Rp1,200,000  
           Sub Total  Rp10,200,000 

GRAND TOTAL  Rp2,041,000,000 

Tabel 8.3 Biaya Infrastruktur Workstation Kantor Pusat
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Untuk kebutuhan biaya kantor cabang sebagai berikut:
NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

 I  UTP CABLING SYSTEM - HORIZONTAL          
 1  GigaSPEED UTP Cable Cat-6, 4-pair  60  roll  Rp2,400,000  Rp144,000,000  
 2  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet   290  buah  Rp115,000  Rp33,350,000  
 3  GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet   290  buah  Rp155,000  Rp44,950,000  
 4  GigaSPEED Information Outlet Cat-6  290  buah  Rp135,000  Rp39,150,000  
 5  Square Faceplate 1-hole  290  buah  Rp35,000  Rp10,150,000  
 6  360 PacthMax GS3 24 Port Panel  19  buah  Rp4,650,000  Rp88,350,000  
 7  Wire Management with sliding cover  19  buah  Rp300,000  Rp5,700,000  
 8 Material Support 290 unit  Rp200,000  Rp58,000,000  
 9 Instalasi dan Terminasi 290 unit  Rp250,000  Rp72,500,000  
           Sub Total  Rp496,150,000.00 
 II  PERANGKAT WAN PUSAT CABANG          
 8 Routerboard 5 port 19    Rp2,000,000  Rp38,000,000  
 9 WAN mpls 3 Mbps 19    Rp4,500,000  Rp85,500,000  

 10 Wallmount Rack 8 U, Depth 500 mm Double door 19    Rp4,000,000  Rp76,000,000  
 11 Material Support 19 unit  Rp2,000,000  Rp38,000,000.00  
 12 Instalasi dan Terminasi 19 unit  Rp3,000,000  Rp57,000,000.00  
 13 UPS 3KVA 19 unit  Rp17,000,000  Rp323,000,000.00  
          Sub Total  Rp617,500,000 

III WORKSTATION CABANG BELAWAN KOTA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 12 unit  Rp9,000,000  Rp108,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 12 unit  Rp1,200,000  Rp14,400,000  
           Sub Total  Rp122,400,000 

IV WORKSTATION CABANG BRASTAGI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 7 unit  Rp9,000,000  Rp63,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 1 unit  Rp10,000,000  Rp10,000,000  
3 Windows 8 64 bit 8 unit  Rp1,200,000  Rp9,600,000  
           Sub Total  Rp82,600,000 
V WORKSTATION CABANG CEMARA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 15 unit  Rp9,000,000  Rp135,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 15 unit  Rp1,200,000  Rp18,000,000  
           Sub Total  Rp153,000,000 

VI WORKSTATION CABANG DELI SERDANG          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 9 unit  Rp9,000,000  Rp81,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 9 unit  Rp1,200,000  Rp10,800,000  
           Sub Total  Rp91,800,000 

VII WORKSTATION CABANG DELI TUA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 14 unit  Rp9,000,000  Rp126,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 14 unit  Rp1,200,000  Rp16,800,000  
           Sub Total  Rp142,800,000 

VIII WORKSTATION CABANG DISKI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 19 unit  Rp9,000,000  Rp171,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 19 unit  Rp1,200,000  Rp22,800,000  
           Sub Total  Rp193,800,000 

IX WORKSTATION CABANG HM YAMIN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 15 unit  Rp9,000,000  Rp135,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 15 unit  Rp1,200,000  Rp18,000,000  
           Sub Total  Rp153,000,000 
X WORKSTATION CABANG MEDAN AMPLAS          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 14 unit  Rp9,000,000  Rp126,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 14 unit  Rp1,200,000  Rp16,800,000  
           Sub Total  Rp142,800,000 

XI WORKSTATION CABANG MEDAN DENAI          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 20 unit  Rp9,000,000  Rp180,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 20 unit  Rp1,200,000  Rp24,000,000  
           Sub Total  Rp204,000,000 

XII WORKSTATION CABANG MEDAN KOTA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 22 unit  Rp9,000,000  Rp198,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 22 unit  Rp1,200,000  Rp26,400,000  
           Sub Total  Rp224,400,000 

XIII WORKSTATION CABANG MEDAN LABUHAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 14 unit  Rp9,000,000  Rp126,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 14 unit  Rp1,200,000  Rp16,800,000  
           Sub Total  Rp142,800,000 

XIV WORKSTATION CABANG PADANG BULAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 21 unit  Rp9,000,000  Rp189,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 21 unit  Rp1,200,000  Rp25,200,000  
           Sub Total  Rp214,200,000 

XV WORKSTATION CABANG SEI AGUL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 21 unit  Rp9,000,000  Rp189,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 21 unit  Rp1,200,000  Rp25,200,000  
           Sub Total  Rp214,200,000 

XVI WORKSTATION CABANG SUNGGAL          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 16 unit  Rp9,000,000  Rp144,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 16 unit  Rp1,200,000  Rp19,200,000  
           Sub Total  Rp163,200,000 

XVII WORKSTATION CABANG TUASAN          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 18 unit  Rp9,000,000  Rp162,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 18 unit  Rp1,200,000  Rp21,600,000  
           Sub Total  Rp183,600,000 

XVIII WORKSTATION IPA SIBOLANGIT          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 6 unit  Rp9,000,000  Rp54,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp61,200,000 

XIX WORKSTATION IPA SUNGGAL          
  PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 8 unit  Rp9,000,000  Rp72,000,000  
  Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
  Windows 8 64 bit 8 unit  Rp1,200,000  Rp9,600,000  
           Sub Total  Rp81,600,000 

XX WORKSTATION IPA CEMARA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 7 unit  Rp9,000,000  Rp63,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 7 unit  Rp1,200,000  Rp8,400,000  
           Sub Total  Rp71,400,000 

XXI WORKSTATION IPA DELI TUA          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 6 unit  Rp9,000,000  Rp54,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 6 unit  Rp1,200,000  Rp7,200,000  
           Sub Total  Rp61,200,000 

XXII WORKSTATION IPA HAMPARAN PERAK          
  PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 4 unit  Rp9,000,000  Rp36,000,000  
  Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
  Windows 8 64 bit 4 unit  Rp1,200,000  Rp4,800,000  
           Sub Total  Rp40,800,000 

XXIII WORKSTATION IPA LIMAU MANIS          
1 PC core i3 memory 4 GB HDD 500 Gb 5 unit  Rp9,000,000  Rp45,000,000  
2 Laptop core i5 memory 4 GB Hdd 750 GB 0 unit  Rp10,000,000  Rp-  
3 Windows 8 64 bit 5 unit  Rp1,200,000  Rp6,000,000  
           Sub Total  Rp51,000,000 

GRAND TOTAL  Rp3,909,450,000 

Tabel 8.4. Biaya Infrastruktur Workstation Kantor Cabang
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NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

I PEMBANGUNAN RUANG DRC          

1 Panel UPS 1 ls  Rp15,000,000  Rp15,000,000  

2 Sekat Ruangan 1 ls  Rp60,000,000  Rp60,000,000  

3  Raised Floor 9 ls  Rp2,500,000.00  Rp22,500,000.00  

4 Jasa Instalasi Raised Floor 1 ls Rp11,000,000.00  Rp11,000,000.00  

5 Grounding Listrik < 1Ω 1 ls  Rp25,000,000  Rp25,000,000.00  

6 Access Control (Fingger Print & RFID Card) 1 ls  Rp10,000,000  Rp10,000,000.00  

7 AC ruang server 2,5 pk 2 unit  Rp12,000,000  Rp24,000,000.00  

8 Pemadam Kebakaran gas Halon 1 ls  Rp20,000,000  Rp20,000,000.00  

           Sub Total  Rp187,500,000 

II INFRASTRUKTUR DATA CENTER DRC          

1 SAN Storage 6x2 TB 1 unit  Rp500,000,000  Rp500,000,000  

2

Server Aplikasi  
Memory 128 Gb 
Prosesor2 socket 
Harddisk  2x300 Gb

4 unit  Rp350,000,000  Rp1,400,000,000  

 

Server Controller  
memory 32 Gb 
Hdd 600Gb 
Single Prosesor

1 unit  Rp150,000,000  Rp150,000,000  

3 Switch 24g 2 SFP 1 unit  Rp50,000,000  Rp50,000,000  

4 Router Board 10 port Giga Byte 1 unit  Rp6,000,000  Rp6,000,000  

5 19” Close Rack 42U Depth 1100mm XD SERVER RACK SINGLE include : 1 unit  Rp25,000,000  Rp25,000,000  

6 360 PacthMax GS3 24 Port Panel 1 unit  Rp4,500,000  Rp4,500,000  

7 Wire Management with sliding cover 1 unit  Rp300,000  Rp300,000  

8 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 3 Feet 24 unit  Rp150,000  Rp3,600,000  

9 GigaSPEED UTP Patch Cord Cat-6, 9 Feet 24 unit  Rp200,000  Rp4,800,000  

           Sub Total  Rp2,144,200,000 

III SOFTWARE DATA CENTER DRC          

1 Software Virtual enterprise prosesor 9 unit  Rp70,000,000  Rp630,000,000  

2 Software Backup dan Replikasi 8 unit  Rp25,000,000  Rp200,000,000  

3 Lisensi Windows Server 2012 64 bit 10 Client 5 unit  Rp20,000,000  Rp100,000,000  

4 Teamviewer 2 unit  Rp25,000,000  Rp50,000,000  

           Sub Total  Rp980,000,000 

IV KONEKSI SERVER PRODUKSI KE DRC          

1 Koneksi Metro-e 5Mbps 1 tahun 1 ls  Rp84,000,000  Rp84,000,000  

           Sub Total  Rp84,000,000 

 GRAND TOTAL  Rp3,395,700,000 

Tabel 8.5. Biaya Infrastruktur DRC

NO NAMA ITEM VOL SATUAN HARGA JUMLAH HARGA SUB TOTAL

1 Smartphone Android 195 unit  2,500,000.00  Rp487,500,000  

2 Koneksi Data GPRS 1 tahun 195 unit  660,000.00  Rp128,700,000  

           Sub Total  Rp616,200,000 

 GRAND TOTAL  Rp616,200,000 

Tabel 8.6. Biaya Infrastruktur Smartphone Android
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b. Pengembangan Software

• Aplikasi Pasang Baru

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi pasang baru

- Berbasis web 2 60  Rp1,100,000  Rp132,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp132,000,000 

II

Implementasi Pasang Baru

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Implementator 15 20  Rp900,000  Rp270,000,000 

Sub Jumlah  Rp276,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 1 3  Rp900,000  Rp2,700,000 

- Pembuatan Manual Book 1 7  Rp900,000  Rp6,300,000 

Sub Jumlah  Rp9,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp492,400,000 

Tabel 8.7. Rincian Biaya Aplikasi Pasang Baru
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• Pencatatan Meter

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi pencatatan meter

- Berbasis web 1 90  Rp1,100,000  Rp99,000,000 

- Berbasis Android 1 90  Rp1,100,000  Rp99,000,000 

Sub Jumlah  Rp198,000,000 

II

Implementasi pencatatan meter

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 17  Rp2,000,000  Rp34,000,000 

- Implementator 15 17  Rp900,000  Rp229,500,000 

Sub Jumlah  Rp263,500,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp554,900,000 

Tabel 8.8 Rincian Biaya Aplikasi Pencatat Meter
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• Laporan Informasi (Work Order)

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi laporan informasi

- Berbasis web 2 120  Rp1,100,000  Rp264,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp264,000,000 

II

Implementasi laporan informasi

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 17  Rp2,000,000  Rp34,000,000 

- Implementator 15 17  Rp900,000  Rp229,500,000 

Sub Jumlah  Rp263,500,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp620,900,000 

Tabel 8.9. Rincian Biaya Aplikasi Laporan Informasi
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• Billing

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pengembangan aplikasi billing

- Berbasis web 2 20  Rp1,100,000  Rp44,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp44,000,000 

II

Implementasi billing

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Implementator 15 3  Rp900,000  Rp40,500,000 

Sub Jumlah  Rp46,500,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp183,900,000 

Tabel 8.10. Rincian Biaya Aplikasi Billing
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• Pengaduan

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi pengaduan

- Berbasis web 2 90  Rp1,100,000  Rp198,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp198,000,000 

II

Implementasi pengaduan

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 3  Rp2,000,000  Rp6,000,000 

- Instruktur 2 3  Rp1,000,000  Rp6,000,000 

Sub Jumlah  Rp12,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Implementator 15 10  Rp900,000  Rp135,000,000 

Sub Jumlah  Rp155,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 7  Rp2,000,000  Rp14,000,000 

- Programmer 2 7  Rp1,100,000  Rp15,400,000 

- Instruktur 1 7  Rp1,000,000  Rp7,000,000 

Sub Jumlah  Rp36,400,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp430,800,000 

Tabel 8.11. Rincian Biaya Aplikasi Pengaduan
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• Asset Manajemen

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Implementasi Aplikasi Manajemen Aset (paSPAM)

Tahapan Persiapan

- Project Manager 0 2  Rp2,000,000  Rp- 

- System Analiyst 0 2  Rp1,500,000  Rp- 

- Programmer 0 2  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 0 30  Rp2,000,000  Rp- 

- Instruktur 5 30  Rp1,000,000  Rp150,000,000 

Sub Jumlah  Rp150,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 0 10  Rp2,000,000  Rp- 

- Implementator 0 10  Rp900,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 0 10  Rp2,000,000  Rp- 

- Programmer 0 10  Rp1,100,000  Rp- 

- Instruktur 0 10  Rp1,000,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

II

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 0 3  Rp900,000  Rp- 

- Pembuatan Manual Book 0 7  Rp900,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp- 

           

GRAND TOTAL  Rp150,000,000 

Tabel 8.12. Rincian Biaya Implementasi Aplikasi Asset SPAM
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• Gudang

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi gudang

- Berbasis web 2 100  Rp1,100,000  Rp220,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp220,000,000 

II

Implementasi gudang

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 5  Rp2,000,000  Rp10,000,000 

- Instruktur 2 5  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp20,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Implementator 15 10  Rp900,000  Rp135,000,000 

Sub Jumlah  Rp155,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 7  Rp2,000,000  Rp14,000,000 

- Programmer 2 7  Rp1,100,000  Rp15,400,000 

- Instruktur 1 7  Rp1,000,000  Rp7,000,000 

Sub Jumlah  Rp36,400,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp460,800,000 

Tabel 8.13. Rincian Biaya Aplikasi Gudang
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• Akuntansi

No Keterangan Vol Har
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Proses pembuatan aplikasi akuntansi

- Berbasis web 2 90  Rp1,100,000  Rp198,000,000 

- Berbasis Android 0 0  Rp1,100,000  Rp- 

Sub Jumlah  Rp198,000,000 

II

Implementasi akuntansi

Tahapan Persiapan

- Project Manager 1 2  Rp2,000,000  Rp4,000,000 

- System Analiyst 1 2  Rp1,500,000  Rp3,000,000 

- Programmer 2 2  Rp1,100,000  Rp4,400,000 

Sub Jumlah  Rp11,400,000 

Tahap Pelatihan

- Project Manager 1 5  Rp2,000,000  Rp10,000,000 

- Instruktur 2 5  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp20,000,000 

Tahap Implementasi

- Project Manager 1 240  Rp1,000,000  Rp240,000,000 

- Implementator 10 240  Rp500,000  Rp1,200,000,000 

Sub Jumlah  Rp1,440,000,000 

Tahapan Evaluasi

- Project Manager 1 10  Rp2,000,000  Rp20,000,000 

- Programmer 2 10  Rp1,100,000  Rp22,000,000 

- Instruktur 1 10  Rp1,000,000  Rp10,000,000 

Sub Jumlah  Rp52,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

           

GRAND TOTAL  Rp1,739,400,000 

Tabel 8.14. Rincian Biaya Aplikasi Akuntansi (SKA)
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• G.I.S

No Keterangan Vol Hari
HPS

Harga Satuan Jumlah

I

Pengadaan aplikasi GIS

- Berbasis Desktop 1 1  Rp250,000,000  Rp250,000,000 

Sub Jumlah  Rp250,000,000 

II

Proses Pembangunan Data Spasial

Skenario 1: Data spasial dibangun sendiri oleh 20 orang staf PDAM Tirtanadi yang telah mendapat 
pelatihan GIS

Insentif Staf 20 150  Rp200,000  Rp600,000,000 
Kegiatan Lapangan 20 10  Rp400,000  Rp80,000,000 

Pengadaan GPS 20 1  Rp3,000,000  Rp60,000,000 

Sub Jumlah  Rp740,000,000 

III

Biaya Penunjang

- Dokumentasi 2 3  Rp900,000  Rp5,400,000 

- Pembuatan Manual Book 2 7  Rp900,000  Rp12,600,000 

Sub Jumlah  Rp18,000,000 

GRAND TOTAL  Rp1,008,000,000 

Tabel 8.15. Rincian Biaya Aplikasi Manajemen Asset

• Total Biaya

NAMA APLIKASI BIAYA

Aplikasi Billing Data Pelanggan*  

HRD*  

Pasang Baru  Rp492,400,000 

Pencatatan Meter  Rp554,900,000 

Pengaduan  Rp430,800,000 

SKA (Sistem Komputer Akuntansi)  Rp1,739,400,000 

Aplikasi Gudang  Rp460,800,000 

Work Order  Rp620,900,000 

Pengadaan Barang  Rp460,800,000 

WUIN  Rp558,400,000 

GIS  Rp1,008,000,000 

Asset Manajemen (paSPAM dari BPPSPAM)  Rp150,000,000 

TOTAL  Rp6,476,400,000 

*aplikasi sudah tersedia

Tabel 8.16. Rincian Biaya Aplikasi GIS
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9. DISKUSI MANFAAT

Berikut manfaat dari pengembangan dan implementasi aplikasi di PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara :
a. Pasang Baru

• Memberikan kemudahan informasi pada petugas lapangan terutama lokasi pasang baru
• Memudahkan manajemen pasang baru dan mempercepat proses bisnis pasang baru

b. Baca Meter
• Mempercepat proses pembacaan meter air pelanggan
• Mengurangi kesalahan yang terjadi akibat salah baca meter oleh petugas
• Dapat menjadi patokan untuk menangani keluhan pelanggan

c. Gudang
• Dapat mengetahui stok barang secara cepat sehingga dapat segera melakukan pengadaan 

material sebelum stok habis
• Mengetahui stok barang yang diperlukan untuk proses bisnis dalam SPKP, contohnya 

pengambilan pasang baru yang membutuhkan stok
d. Laporan Informasi

• Proses pengaduan dapat dilakukan di semua cabang sehingga proses penanganan lebih 
cepat

• Bisa menjadi informasi untuk evaluasi keluhan pelanggan
e. SKA

• Laporan menjadi akurat sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan oleh 
manajemen

• Dapat dilakukan peng-input-an data di semua cabang
f� Webservice Billing

• Keamanan data pelanggan dan tagihan yang diakses oleh pihak ketiga
• Memberikan kemudahan kerjasama dengan pihak ketiga

g� Billing
• Memudahkan proses pembayaran air dan non air
• Data tagihan billing otomatis terintegrasi ke SKA sehingga tidak memerlukan 2 (dua) kali 

input, dan data SKA lebih akurat
h. SPKP

• Memudahkan proses distribusi pekerjaan ke petugas
• Memudahkan petugas untuk membuat bon pengambilan material yang diambil dari data 

gudang
• Memudahkan proses perhitungan upah pihak ketiga berdasarkan data SPKP

i. SDM
• Memudahkan manajemen untuk mengelola data pegawai di PDAM Tirtanadi Sumatera 

Utara
• Memudahkan manajemen untuk mengelola gaji pegawai maupun upah pihak ketiga

j. Aset Manajemen
• Memudahkan petugas untuk melakukan proses monitoring dan maintenance asset
• Memudahkan manajemen untuk mengetahui kondisi a
• set yang baik maupun buruk, sehingga dapat dilakukan perbaikan, dan pelayanan kepada 

pelanggan tidak terganggu

9DISKUSI
MANFAAT
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Sedangkan untuk manfaat perangkat keras dan jaringan komputer yang kami rekomendasikan 
adalah sebagai berikut :

 ◆ Infrastruktur jaringan komputer tertata sesuai standar sehingga dapat dihasilkan kelancaran 
dalam menjalankan proses bisnis. Manfaat penggunaan virtualisasi server adalah sebagai 
berikut:
1. Pengurangan Biaya Investasi Hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah 

karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada 
penambahan perangkat komputer, server dan peripheral secara fisik. Kalaupun ada 
penambahan kapasitas hard disk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung 
stabilitas kerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial, masih jauh lebih 
hemat dibandingkan investasi hardware baru.

2. Kemudahan Backup & Recovery. Server-server yang dijalankan didalam sebuah mesin 
virtual dapat disimpan dalam 1 buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika 
satu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. 
Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, me-restore data hasil backup 
terakhir dan server berjalan seperti sedia kala. Hemat waktu, tenaga dan sumber daya.

3. Kemudahan Deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat 
dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Mengurangi beban 
kerja para staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem.

4. Mengurangi Panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya 
ruang server/data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan/AC 
dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik.

5. Mengurangi Biaya Space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang 
untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server/data 
center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa.

6. Kemudahan Maintenance & Pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan 
mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga 
berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani.

7. Standarisasi Hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware 
sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak 
menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana 
instalasi pada sistem/komputer fisik.

8. Kemudahan Replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah 
dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita 
bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine 
ke server lain yang lebih powerful.

 ◆ Standarisasi workstation akan mempermudah pengguna dalam menjalankan proses 
bisnis dan mempermudah proses monitoring dan maintenance perangkat keras dan alat 
pendukung perangkat keras lainnya.

Diharapkan dengan manfaat diatas dapat menunjang proses bisnis di PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara sehingga mengomptimalkan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan VISI dan MISI 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.
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10. Manajemen dan Pengurangan Resiko

Ada banyak model 
penerapan resiko dalam tata 
kelola IT (IT Governance), 
kontrol dan jaminan IT, 
salah satunya adalah 
COBIT (Control Objectives 
for Information and Related 
Technology) versi 4.1 tahun 
2007.
Untuk melakukan tatakelola 
IT menggunakan model 
manajemen resiko COBIT 
menerapkan langkah-
langkah seperti gambar 10.2 
di bawah ini.

10MANAJEMEN DAN
PENGURANGAN RESIKO

Gambar 10.1. Model Manajemen Resiko Tatakelola IT COBIT 
(Gambar XI.1)

Gambar 10.2. Alur Manajemen Resiko Tatakelola IT COBIT (Gambar XI.2)
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1. Penetapan Tujuan (Obyektif)

Hal Pertama yang harus dilakukan dalam model COBIT adalah pemahaman obyektif 
(tujuan) tatakelola IT, di model COBIT ada 7 hal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam 
menentukan tujuan tatakelola IT 

- Efektif 
- Efisien
- Kerahasiaan
- Integritas
- Kehandalan
- Ketersediaan
- Kepatuhan

2. Identifikasi Risiko

Berdasarkan Penetapan tujuan dapat di dilakukan identifikasi resiko mengenai kejadian yang 
akan terjadi.

Berikut Tabel Kejadian berdasarkan Obyektif / Tujuan :

Objektif / Tujuan Kejadian 

Efektif & Efisien

- Manajemen yang tidak baik
- Sistem (Hardware, Software, Teknologi yang digunakan)
- Kemampuan IT dan NON-IT
- Manajemen Proses (Desain dan Eksekusi)

Kerahasiaan

- Manajemen Keamanan (Kebijakan dan Prosedur)
- Sistem (Hardware, Software, Teknologi yang digunakan)
- Kesadaran Pengguna
- Hacker dan Virus

Integritas dan kehandalan
- Desain sistem (input, proses, dan output)
- Hacker dan pelanggar akses
- Prosedur pemberian otoritas yang buruk

Ketersediaan

- Desain sistem dan jaringan
- Kegagalan hardware
- Sabotase dari luar
- Virus dan Hacker
- Tidak ada BCP (Business Continuity Plan), backup, dan recovery

Kesepakatan / Kepatuhan
- Tidak sadar atau tidak mengerti terhadap aturan dan regulasi
- Tidak ada monitoring

Tabel 10.1. Identifikasi Resiko
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Ada beberapa sumber risiko yang dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menetukan 
risiko apa saja yang akan diidentifikasi : 
- Manusia, Proses, Teknologi
- Internal (dari dalam perusahaan) dan Eksternal (dari luar perusahaan)
- Bencana, ketidakpastian dan kesempatan

Dari ketiga sumber risiko tersebut dapat diketahui kejadian-kejadian yang dapat 
mengganggu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

3. Penilaian Resiko

Proses untuk menilai seberapa sering risiko terjadi atau seberapa besar dampak dari risiko. 
Dampak risiko terhadap bisnis (business impact) bisa berupa : dampak terhadap financial, 
menurunnya reputasi disebabkan sistem yang tidak aman, terhentinya operasi bisnis, 
kegagalan aset yang dapat dinilai (sistem dan data), dan penundaan proses pengambilan 
keputusan.

Sedangkan kecenderungan (likelihood) terjadinya risiko dapat disebabkan oleh sifat alami 
dari bisnis, struktur dan budaya organisasi, sifat alami dari sistem (tertutup atau terbuka, 
teknologi baru dan lama), dan kendali-kendali yang ada. Proses penilaian risiko bisa berupa 
risiko yang tidak dapat dipisahkan melekat pada sistem (inherent risks) dan sisa risiko 
(residual risks) risiko minimal yang terjadi walaupun segela upaya sudah dilakukan.

Level Dampak Bisnis Kemungkinan

0 Kerusakan yang hampir tidak signifikan Hampir mustahil terjadi

1 Kerusakan kecil Jarang terjadi

2 Kerusakan yang signifikan tetapi dapat ditolerir Mungkin terjadi

3 Kerusakan besar Sering terjadi

4 Kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis Sangat sering terjadi

Tabel 10.2. Penilaian Resiko

Memilih dan memilah risiko-risiko mana yang memiliki dampak yang paling besar terhadap 
proses bisnis perusahaan dan melihat seberapa sering risiko tersebut muncul (hanya 
membuat leveling risiko tanpa membuat respon atau usulan) 
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Hampir mustahil 
terjadi MEDIUM HIGH HIGH EXTREME EXTREME

Jarang terjadi LOW MEDIUM HIGH HIGH EXTREME

Mungkin terjadi LOW MEDIUM MEDIUM HIGH HIGH

Sering terjadi LOW LOW MEDIUM MEDIUM HIGH

Sangat sering 
terjadi

VERY LOW LOW LOW LOW MEDIUM

Kerusakan 
yang 
hampir 
tidak 
signifikan

Kerusakan 
kecil

Kerusakan 
yang 
signifikan 
tetapi dapat 
ditolerir

Kerusakan 
besar

Kerusakan 
yang dapat 
mengancam 
kelangsungan 
bisnis

Tabel 10.3. Matriks Dampak dan Kemungkinan Resiko

4. Respon risiko
Untuk melakukan respon terhadap risiko adalah dengan menerapkan kontrol obyektif yang 
sesuai dalam melakukan manajemen risiko. Jika sisa risiko masih melebihi risiko yang dapat 
diterima (acceptable risks), maka diperlukan respon risiko tambahan.

5. Monitoring risiko
Setiap langkah dimonitor untuk menjamin bahwa risiko dan respon berjalan sepanjang 
waktu.

6. Transfer Resiko
Salah satu metode untuk mengurangi dampak risiko adalah Transfer Risiko, yaitu suatu 
proses yang mengalihkan risiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat 
dalam pelaksanaan suatu proses.

Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam rangka transfer risiko, yaitu:
• Asuransi
• Mensubkontraktorkan
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11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil assessment di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1� Blueprint ini merupakan pedoman PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dalam 
mengembangkan IT

2. IT menunjang proses bisnis di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
3. Diperlukan dukungan penuh dari semua pihak mulai dari top manajemen hingga 

staf PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
4. Diperlukan penambahan sumber daya manusia di bidang IT untuk mengelola IT di 

PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
5. SOP IT sangat diperlukan untuk memastikan proses bisnis di PDAM Tirtanadi 

Sumatera Utara berjalan dengan seharusnya
6. Restrukturisasi organisasi diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar sub 

divisi IT
7. Risiko sangat tidak bisa dihindari tetapi risiko dapat dikurangi atau dihilangkan 

dengan pengelolaan risiko. Karena risiko sangat mengandung ketidak pastian, 
maka dalam menjalankan usaha perlu diterapkan manajemen risiko maupun 
pengelolaan risiko.

11KESIMPULAN
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Daftar Istilah Umum

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Back Office Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya tidak langsung 
berhubungan dengan pengguna / customer

BPR Bank Perkreditan Rakyat

BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BUMS Badan Usaha Milik Swasta

DASK Daftar Anggaran Satuan Kerja

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e-Gov Electronic Government (e- Government)

Front Office Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya langsung berhubungan 
dengan pengguna / customer

G2B Government To Business (layanan pemerintah kepada dunia usaha)

G2C Government To Citizen (layanan pemerintah kepada masyarakat)

G2G Government To Government (layanan antar lembaga pemerintah)

Generik Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan 
relatif sama antar satu propinsi dan kabupaten / kota dengan 
propinsi dan kabupaten / kota lainnya. Aplikasi tipe ini biasanya 
mengacu pada peraturan pemerintah (Kepmen, Inpres, KepPres, 
UU, dll) yang sama.

GIS Geographical Information System ( Sistem Informasi Geografis)

ICT Information and Communication Technologi

IKM Industri Kecil dan Menengah (juga disebut dengan UKM – Usaha 
Kecil dan Menengah)

IT Information Technology

PNS Pegawai Negeri Sipil

RASK Rencana Anggaran Satuan Kerja
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Robust Bisa menerima tanpa harus tidak berfungsi. Contoh: sistem aplikasi 
tidak menjadi berhenti beroperasi dengan normal ketika 
penggunanya salah memasukkan data, misalnya data numerik diisi 
dengan huruf 

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah

Scalability Kemampuan untuk memperbesar jumlah user atau meningkatkan 
kemampuan komputasinya tanpa membutuhkan perubahan besar 
terhadap sistem aplikasi tersebut. (sumber: www.e-formation.co.nz)

SDM Sumber Daya Manusia

Spesifik Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan 
biasanya ada perbedaan antar satu propinsi dan kabupaten / kota 
dengan propinsi dan kabupaten / kota lainnya. Aplikasi tipe ini 
biasanya mengacu pada peraturan daerah setempat.

http://www.e-formation.co.nz/
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Daftar Istilah Khusus Kepemerintahan

(Sumber: UU 32/2004)

Anggaran pendapatan 
dan belanja daerah

(disebut APBD), adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah

Belanja daerah Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan

Daerah otonom (disebut daerah), adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Desa (disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia

Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah

(disebut DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah

Pembiayaan Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya

Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah

Pemerintah Pusat (disebut Pemerintah), adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
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dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

Pemerintahan daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendapatan daerah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan

Peraturan daerah (disebut Perda) adalah peraturan daerah provinsi 
dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota 

Peraturan kepala daerah Peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota

Perimbangan keuangan 
antara Pemerintah dan 
pemerintahan daerah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung 
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, 
kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan 
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pinjaman daerah Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima 
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali

Tugas pembantuan Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa 
dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau 
desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu
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1. Pendahuluan

Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan 

Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna 

terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. 

Menurut Inpres No 3/2003:

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) 
elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 
efektif  dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan 
penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah  
dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan 
teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan 
yaitu :

(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan 
proses kerja secara elektronis; 

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh 
wilayah negara.  

Mengingat lingkup e-Government bukan saja Pemerintahan Daerah, tetapi juga 

nasional, maka diperlukan panduan baku pengembangan sistem e-Government 

untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat memenuhi harapan yang 

diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya 

(interoperabilitas).

Selanjutnya, membangun e-Government bukan saja membangun infrastruktur 

komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur 

sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, 

pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.
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2. Referensi

(1) UU 32/2004 (Perubahan UU 22/1999) Tentang Pemerintah Daerah

(2) Inpres 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government

2. Maksud dan Tujuan

Dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government bag lembaga 

Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku 

pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-government, 

dengan ruang lingkup pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota.

Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:

 Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat 

mandatory

 Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government

 Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-

Government yang komprehensif, efisien dan efektif

3.1. Prinsip Desain Cetak biru (Blueprint)

Cetak biru (Blueprint) ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah 

daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government yang sesuai dengan 

kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Untuk itu Cetak 

biru (Blueprint) ini didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility dan 

standardization.

Flexibility:

Cetak biru (Blueprint) ini memberikan panduan yang konsisten namun dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang 

spesifik. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan Cetak biru (Blueprint) ini 
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dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang 

akan mempengarhui kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan 

e-Government di daerahnya.

Standardization:

Cetak biru (Blueprint) ini lebih mengedepankan deskripsi aplikasi-aplikasi e-

Government di pemerintah daerah yang bersifat umum dan tipikal, disertai 

dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat 

standarisasi aplikiasi e-Government secara nasional. Dasar-dasar peraturan 

pemerintah secara nasional dijadikan panduan utama dalam mendeskripsikan 

fungsi-fungsi kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi. 

Dengan mengutamakan keseimbangan flexibilitas dan standardisasi, maka Cetak 

biru (Blueprint) ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah.

2. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, 

khususnya Peraturan Daerah.

3. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan 

menterjemahkan Cetak biru (Blueprint) dengan tetap menjaga konsistensi 

kebijakan nasional.

4. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah yang dijelaskan disini disarikan dari UU 32/2004 

tentang Pemerintah Daerah. Tidak semua penjelasan tentang pemerintah daerah 

disajikan, tetapi hanya diuraikan beberapa pokok bahasan yang berhubungan 

erat dengan sistem aplikasi e-Government.
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4.1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Gambar 4-1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah.

Sedangkan Pemerintah Pusat (disebut Pemerintah), adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan 

asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Dekonsentrasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: politik luar 

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (termasuk urusan diluar yang 

tersebut diatas), Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan 
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sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil 

pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah 

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

4.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah

Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, 

Bupati, atau Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat 

Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala 

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

4.2.1. Tugas dan wewenang Kepala Daerah

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD

b. Mengajukan rancangan Perda

c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan

4.2.2. Tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah

a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
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b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi 

vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil 

pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan 

perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 

pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 

dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi

d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah 

kabupaten/kota 

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan 

oleh kepala daerah

g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 

berhalangan

4.2.3. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi

e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah

h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
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i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

daerah

j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan 

semua perangkat daerah

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah 

di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

4.2.4. Kewajiban Kepala Daerah lainnya

a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

Pemerintah (disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 

1 x dalam 1 tahun) sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan.

b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD

c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyarakat

4.3. Organisasi Tipikal Pemerintah Daerah

Gambar 4-2. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Propinsi
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Gambar 4-3. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota

4.4. Kewenangan Pemerintah Daerah

4.4.1. Kewenangan Daerah Propinsi

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang kesehatan

f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk 

lintas kabupaten/kota

j. Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

Kepala Daerah
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l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/kota

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan 

oleh kabupaten/ kota

4.4.2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 

meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang kesehatan

f. Penyelenggaraan pendidikan

g. Penanggulangan masalah sosial

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j. Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan

l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. Pelayanan administrasi penanaman modal

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
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4.5. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

4.4.1. Hak Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

b. Memilih pimpinan daerah

c. Mengelola aparatur daerah

d. Mengelola kekayaan daerah

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang berada di daerah

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan

4.4.2. Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah 
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j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah 

k. Melestarikan lingkungan hidup 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya

4.6. Fungsi Pokok Lainnya

4.6.1. Manajemen Kepegawaian Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi 

kewenangan pemerintah, dan ada sebagian lain yang diserahkan kepada Daerah 

untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah.

Kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi 

penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, 

penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban 

kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. 

4.6.2. Menetapkan Peraturan Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan 

tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah 

yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan 

ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah 

bersama-sama dengan DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD 

rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan 

DPRD, untuk dibahas bersama DPRD.

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan 

Daerah lain. 
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Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, 

perubahan APBD, dan tataruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi 

oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk 

melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah 

lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4.6.3. Pembangunan Daerah

Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan 

pengendalian pembangunan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan 

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional. 

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, dan disusun secara berjangka meliputi rencana 

pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka 

menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah 

(jangka waktu 1 tahun).

Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun 

rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat.

4.6.4. Manajemen Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Sebagaian dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk 

mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya 

pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, 

kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak 
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untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di 

daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-

sumber pendapatan lain yang sah. 

Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan 

dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu 

pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, 

akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan 

keuangan daerah. 

4.6.5. Pengelolaan Barang Daerah

Barang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif 

dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan 

inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. 

Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan 

dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi 

dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisa mutu barang, usia pakai 

serta nilai ekonomisnya, barang milik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar 

inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan dan/atau dimusnahkan.
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5. e-Government

5.1. Tujuan Implementasi e-Government

 Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

 Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu 

menjawab tuntutan perubahan secara efektif 

 Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja 

kepemerintahan

5.2. Sasaran Pembangunan e-Government

 Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 

berkualitas dan terjangkau

 Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi 

perubahan dan persaingan perdagangan internasional 

 Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta 

penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses 

kepemerintahan

 Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan 

efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 

pemerintah
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5.3. Menuju e-Government

Gambar 5-1. Transformasi Menuju e-Government

Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan 

dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah 

melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. 

Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja 

secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk 

memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal.

Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem 

elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi 

ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif 

dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. 

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat 

dibantu melalui sistem elektronik adalah

 Pelayanan Masyarakat

 Kepegawaian

 Keuangan Daerah

 Pengelolaan Aset

 Dan sebagainya

Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara

MANUAL

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Berbasis ICT
TRANSFORMASI

Government    to    e-Government

Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara

MANUAL

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Berbasis ICT
TRANSFORMASI

Government    to    e-Government

Transformasi
 Manajemen Perubahan
 Perubahan Budaya Kerja
 Perubahan Proses Kerja
 SOP dan Kebijakan Politik
 Peraturan dan Perundangan
 Leadership

Pemanfaatan ICT
 Penggunaan Internet
 Penggunaan Infrastruktur 

Telematika
 Penggunaan Sistem Aplikasi
 Standarisasi Metadata
 Transaksi Elektronik
 Electronic Data Interchange
 Electronic Documentation
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5.3.1. Transformasi fungsi kepemerintahan

Berikut ini adalah beberapa hal yang mengalami perubahan diakibatkan 

terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik, oleh karena itu 

proses perubahannya perlu dikelola dengan baik sehingga transisinya bisa 

berjalan lancar.

 Perubahan Budaya Kerja

 Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)

 SOP dan Kebijakan Politik

 Peraturan dan Perundangan

 Leadership

5.3.2. Kerangka arsitektur e-Government

Salah satu kata kuci e-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa 

akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan 

telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan 

dengan:

 Penggunaan Internet

 Penggunaan Infrastruktur Telematika 

 Penggunaan Sistem Aplikasi

 Standarisasi Metadata

 Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik

 Sistem Dokumentasi Elektronik
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Gambar 5-2. Kerangka Arsitektur e-Government

(Sumber :  Inpres No. 3/2003)

Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta interoperabilitas inter komponen 

dalam sistem e-Government dan juga antar sistem e-Government itu sendiri, 

maka perencanaan dan pengembangan e-Government perlu dirumuskan dalam 

kerangka arsitektur e-government, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut 

ini.

5.3.3. Tingkatan egovernment

Untuk membangun e-Government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan 

beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah 

membangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan 

sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak.   

Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. 

Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses 
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kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya 

untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk 

mengalami kegagalan.

 Tingkat 1 -  Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap 

lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya 

Warnet, dll. 

 Tingkat 2  -  Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik 

interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga 

lain

 Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi 

pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data 

dengan lembaga lain.

 Tingkat 4  -  Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk 

pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

6. Cetak biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government

Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan 

pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan 

oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi 

serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, 

yang diperlukan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan daerah.

Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan 

dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih 

Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. 

Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok 

Fungsi.

Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkan 

menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, 
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pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang 

berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.

Disisi lain, Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government juga disusun 

berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, 

apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama 

sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi 

pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau 

mendasar.

6.1. Government Function Framework

Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam 

sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini 

disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan.
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Gambar 6-1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan

6.2. e-Government Solution Map

Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan 

dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut 

diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, 

sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan 

dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Cetak biru 

(Blueprint) ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.
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Gambar 6-2. Peta Solusi Aplikasi e-Government

Gambar 6-3. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government

Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui 

pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi 
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tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) 

kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan  

pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)

2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan 

untuk mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi 

kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi 

back office).

3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan 

umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain 

yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga 

sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya 

melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To 

Citizen)

2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya 

melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government 

To Business)

3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya 

melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan 

dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan 

komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.

6.3. Application Requirements Standard

Mengingat pengembangan e-Government lingkupnya mencakup skala nasional, 

maka diperlukan kerangka komuniksi antar sistem e-Government untuk saling 
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berhubungan dan saling bekerjasama (GIF – Government Interoperability 

Framework).

Disamping itu, sistem e-Government lingkup fungsinya juga cukup besar 

(menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga 

dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, 

sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-

masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan e-

Government yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-Government diperlukan 

standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin 

bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor 

pengembang sistem. 

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh 

setiap sistem aplikasi e-Government:

 Reliable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, 

robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi 

dan bug free

 Interoperable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta 

bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk 

sinergi sistem
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 Scalable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan 

kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan 

kemampuan pengelolaan data yang lebih besar

 User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user 

interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan 

sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya

 Integrateable

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan 

integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi 

pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik 

dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan  pemerintah daerah lain.

6.4. Blok Fungsi dan Modul

Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa fungsi kepemerintahan dikelompokan 

dalam grup-grup Blok Fungsi dan Modul-Modul. Deskripsi dari masing-masing 

Blok Fungsi dan Modul kemudian diuraikan dengan lebih rinci melalui tabel 

deskripsi properti.
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6.4.1. Properti Blok Fungsi

Berikut adalah tabel properti untuk Blok Fungsi, beserta keterangan isinya:

Blok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi}]

Sub-
Blok Fungsi

[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan 
tanda “– “ kalau {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]

Fungsi [disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama 
dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]

Modul [disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok 
fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]

Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan 
informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau 
{sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

6.4.2. Properti Modul

Berikut adalah tabel properti untuk Modul, beserta keterangan isinya:

Modul [disini dituliskan judul {modul} ]

Blok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi 
komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-
blok fungsi} ]

Sub-
Blok Fungsi

[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi 
komponennya]

Klasifikasi [sebagai gambaran awal, disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan 
utama yang disediakan oleh {modul} tersebut dilihat dari sudut pandang sistem 
aplikasi komputer]

Jenis Layanan:

[disini ditandai Front Office, jika {modul} tersebut memberikan layanan 
langsung ke pengguna, dan Back Office jika tidak ada layanan langsung ke 
pengguna]

 Front Office

 Back Office, 

Layanan Utama:

[disini ditandai satu atau lebih ciri utama fungsi layanan yang diberikan oleh 
{modul} ]

 Publikasi Informasi
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 Pendaftaran & Perijinan

 Transaksi Data

 Pembayaran 

 Administrasi

 Basisdata

 Lainnya

Fungsi Aplikasi:

[disini ditandai Generik jika fungsi {modul} kurang lebih sama untuk semua 
pemerintah daerah. cirinya, fungsi tersebut biasanya merujuk ke hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 
sedangkan Spesifik biasanya merujuk ke Peraturan Daerah setempat, atau 
bahkan tidak ada rujukan hukum dan peraturan perundang-undangannya]

 Generik 

 Spesifik

Obyek Layanan:

 G2G, orientasi layanan ke intra kelembagaan pemerintah daerah

 G2B, orientasi layanan dikhususkan untuk kalangan bisnis dan dunia 
usaha 

 G2C, orientasi layanan ditujukan untuk masyarakat umum

Fungsi [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan 
oleh {modul} tersebut]

Narasi [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang 
{modul} tersebut]

Organisasi [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi 
{modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama 
perseorangan. Di baris ini, jika ada kata/kalimat yang ditulis dalam tanda ( dan 
), artinya ini merupakan contoh tipikal dan generik, biasanya benar, tatapi bisa 
jadi juga menjadi tidak cocok untuk suatu daerah tertentu]

Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan
informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka 
kerja fungsi kepemerintahan]

Info 
Tambahan

[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut dilihat dari 
sudut pandang sistem aplikasi komputer, seperti: nama lain dari {modul} 
tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan 
yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan 
rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada, berkaitan dengan implementasi dari 
fungsi {modul} tersebut melalui suatu sistem aplikasi komputer]



Cetak biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 34

7. Taksonomi

Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan, di dalam 

dokumen Cetak biru (Blueprint) ini dibuatkan taksonomi untuk setiap Blok 

Fungsi, Sub-Blok Fungsi dan Modul , sebagai berikut: 

Blok Fungsi 1. PELAYANAN

Sub-Blok Fungsi     --

Modul 1.1. Kependudukan 

1.2. Perpajakan dan Retribusi

1.3. Pendaftaran dan Perijinan

1.4. Bisnis dan Investasi

1.5. Pengaduan Masyarakat

1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Blok Fungsi 2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)

Sub-Blok Fungsi     --

Modul 2.1. Surat Elektronik

2.2. Sistem Dokumen Elektronik

2.3. Sistem Pendukung Keputusan

2.4. Kolaborasi dan Koordinasi

2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan

Blok Fungsi 3. LEGISLASI

Sub-Blok Fungsi     --

Modul 3.1. Sistem Administrasi DPRD

3.2. Sistem Pemilu Daerah

3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan
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Blok Fungsi 4. PEMBANGUNAN

Sub-Blok Fungsi     --

Modul 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek

4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

Blok Fungsi 5. KEUANGAN

Sub-Blok Fungsi     --

Modul 5.1. Sistem Anggaran

5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan

5.3. Sistem Akuntansi Daerah

Blok Fungsi 6. KEPEGAWAIAN

Sub-Blok Fungsi     --

Modul 6.1. Pengadaan PNS

6.2. Sistem Absensi dan Penggajian

6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS

6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan

Blok Fungsi 7. DINAS DAN LEMBAGA

Sub-Blok Fungsi     7.1. KEPEMERINTAHAN

Modul 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah

7.1.2. Katalog Barang Daerah

7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah

7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah
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Sub-Blok Fungsi     7.2. KEWILAYAHAN

Modul 7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup

7.2.2. Potensi Daerah

7.2.3. Kehutanan

7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

7.2.5. Perikanan dan Kelautan

7.2.6. Pertambangan dan Energi

7.2.7. Pariwisata

7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sub-Blok Fungsi     7.3. KEMASYARAKATAN

Modul 7.3.1. Kesehatan

7.3.2. Pendidikan

7.3.3. Ketenagakerjaan

7.3.4. Industri dan Perdagangan

7.3.5. Jaring Pengaman Sosial

Sub-Blok Fungsi     7.4. SARANA DAN PRASARANA

Modul 7.4.1. Transportasi

7.4.2. Jalan dan Jembatan

7.4.3. Terminal dan Pelabuhan

7.4.4. Sarana Umum
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8. Penutup

Dokumen Cetak biru (Blueprint) ini menyediakan panduan umum bagi 

Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan sistem aplikasi e-

Govoernment. Melalui Cetak biru (Blueprint) ini, Pemerintah Daerah dapat 

memilih dan memilah kebutuhannya disesuaikan dengan visi, misi dan rencana 

pembangunan daerah yang ada.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Pemerintah Daerah 

dapat menterjemahkan panduan ini kedalam rencana pentahapan pembangunan 

e-Government yang sesuai untuk daerahnya masing-masing. 

Dimasa mendatang panduan ini akan terus mengalami perbaikan-perbaikan. Oleh 

karena itu diharapkan bantuan Pemerintah Daerah dalam memberikan masukan-

masukan yang konstruktif dan membangun.

-<.oOo.>-
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Lampiran I

Daftar Pustaka
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Inpres 3/2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Kepmendagri 
152/2004

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Kepmendagri 
29/2002

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah

Kepmendagri 
54/1999

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

KepPres 80/2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instantsi 
Pemerintah

PP 08/2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

PP 105/2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

PP 11/2002 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP 11/2003 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

PP 25/2000 Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom

PP 56/2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP 65/2001 Pajak Daerah

PP 66/2001 Retribusi Daerah

UU 32/2004 Pemerintah Daerah

UU 34/2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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Lampiran II

Cetak biru (Blueprint) Aplikasi E-government 

Pemerintah Daerah
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1. Blok Fungsi PELAYANAN

1.1. Modul SISTEM KEPENDUDUKAN

Modul KEPENDUDUKAN

Blok Fungsi PELAYANAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Pelayanan pendaftaran penduduk

 Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk

 Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP 

 Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, 
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak)

 Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu

 Pelaporan data kependudukan

Narasi Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan 
data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan 
(untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish 
ke internet untuk keperluan masyarakat.

Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan)

Integrasi  Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain

 Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain

 Sistem Kependudukan di tingkat Nasional

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SIMDUK, SIMDUKCAPIL

 Dasar Hukum: Kepmendagri 54/1999

 Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap 
kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic 
data synchronization, distributed processing
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1.2. Modul PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Modul PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak 
propinsi dan pajak kabupaten/kota.

 Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

o Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

o Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

o Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

o Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan

 Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

o Pajak Hotel 

o Pajak Restoran

o Pajak Hiburan

o Pajak Reklame

o Pajak Penerangan Jalan

o Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

o Pajak Parkir

 Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi 

o Retribusi jasa umum

o Retribusi jasa usaha

o Retribusi perijinan tertentu

 Memberikan pelayanan pajak dan retribusi yang berkaitan dengan potensi 
daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang

o Kehutanan 

o Pertanian dan Perkebunan

o Perikanan dan Kelautan

o Pertambangan dan Energi

o Kepariwisataan

o Industri Kecil dan Menengah
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Narasi Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, 
yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar 
kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai objek 
dan tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak 
Daerah.

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 
keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah 
ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat.

Organisasi Dinas / lembaga daerah 

Integrasi  Blok Fungsi Administrasi dan Management, Modul Sistem Dokumen 
Elektronik

 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP, SAMSAT

 Dasar Hukum: 

o UU 34/2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

o PP 65/2001 Tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 Tentang 
Retribusi Daerah

o Peraturan Daerah

 Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan 
sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.
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1.3. Modul PENDAFTARAN DAN PERIJINAN

Modul PENDAFTARAN DAN PERIJINAN
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office
Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 
 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik
Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Memberian pelayanan perijinan meliputi kegiatan : menerima pendaftaran, 
menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan 
proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim dari 
masyarakat

 Pengelolaan dan pengurusan ijin
o Peruntukan tanah dan IMB
o SIUP
o HO
o Penyelenggaraan reklame
o Usaha Tetap (IUT)
o Usaha Industri (IUI)
o Lokasi

 Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran
o Tanda Daftar Perusahaan 
o Tanda Daftar Industri
o Tanda Daftar Perdagangan

 Pengelolaan pendaftaran dan perijinan yang berkaitan dengan potensi 
daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang

o Kehutanan 
o Pertanian dan Perkebunan
o Perikanan dan Kelautan
o Pertambangan dan Energi
o Kepariwisataan
o Industri Kecil dan Menengah

Narasi Modul Pendaftaran dan Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk 
memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi :  
jenis-jenis  layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh 
ijin, prosedur perijinan, biaya dan  waktu proses perijinan yang diperlukan. 
Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di download atau diisi secara on-line.

Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai untuk 
mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis data 
sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib administrasinya. 

Organisasi Dinas / lembaga daerah
Integrasi  Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-

undangan
 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran
 Dasar Hukum: Peraturan Daerah
 Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu yang 

melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang dilakukan 
secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait. 
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1.4. Modul BISNIS DAN INVESTASI

Modul BISNIS DAN INVESTASI

Blok Fungsi PELAYANAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan 
peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang

o Sektor Kehutanan

o Sektor Pertanian dan Perkebunan

o Sektor Perikanan dan Kelautan

o Sektor Pertambangan dan Energi

o Sektor Pariwisata

o Sektor Industri Kecil dan Menengah

 Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan 
tatalaksana investasi dan pengusahaan kegiatan bisnis lainnya

 Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan 
tersebut

Narasi Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian 
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah 
daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat 
dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasidi daerah 
tersebut. 

Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap 
mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang 
komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para 
investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di 
daerah tersebut. 

Organisasi Dinas / lembaga daerah

Integrasi  Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-
undangan

 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan Perijinan

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi

 Dasar Hukum: --

 Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang 
lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya.
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1.5. Modul PENGADUAN MASYARAKAT

Modul PENGADUAN MASYARAKAT

Blok Fungsi PELAYANAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan 
partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka 
mengembangkan kehidupan demokrasi

 Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
proses penyelenggaraan kepemerintahan daerah

Narasi Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan kehidupan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai perwujudan demokrasi, 
dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam 
memberdayakan masyarakat.

Organisasi Dinas / lembaga daerah

Integrasi  Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SIM Pengaduan Masyarakat

 Dasar Hukum: --

 Rekomendasi: --
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1.6. Modul PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEMERINTAHAN

Modul PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEMERINTAHAN

Blok Fungsi PELAYANAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Publikasi informasi 

Narasi Mempublikasikan semua informasi umum dan kepemerintahan ke seluruh 
masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.

Organisasi Perangkat Daerah

Integrasi  Semua aplikasi e-government yang membutuhkan publikasi informasi ke 
masyarakat

Info 
Tambahan

 Nama Alias: e-Gov Portal

 Dasar Hukum:

 Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi 
kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi 
ke masyarakat (public portal)
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2. Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)

Sub-
Blok Fungsi

--

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam urusan 
kepemerintahan daerah

 Menyediakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan managerial 
pemerintahan daerah

Modul  Surat Elektronik

 Sistem Dokumen Elektronik

 Sistem Pendukung Keputusan

 Kolaborasi dan Koordinasi

 Manajemen Pelaporan Pemerintahan

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan

 Blok Fungsi Pembangunan

 Blok Fungsi lain yang memerlukan / memberikan informasi ke eksekutif 
daerah
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2.1. Modul SURAT ELEKTRONIK

Modul SURAT ELEKTRONIK

Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya 
memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat 
dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh 
lebih dari satu orang / unit organisasi.

 Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, 
termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.

 Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya 
berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lain-
lain.

Narasi Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian 
kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa 
memakan waktu lama dan berhari-hari. Dengan sistem elektronik , maka proses 
tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat kurang 
lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, 
tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan.

Organisasi  Semua unit organisasi (satuan kerja)

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: e-Mail, SIM Surat

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi:  Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan 
ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem 
yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik 
dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.
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2.2. Modul SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK

Modul SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK

Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk 
tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi. 

 Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya 
penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan.

 Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) 
berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Daerah (yang 
ditempatkan dalam Lembaran Daerah), arsip daerah, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy 
menjadi bentuk softcopy.

 Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai 
sumber dalam berbagai macam format dokumen.

 Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, 
akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, 
versi / revisi, nomor, dan lain-lain.

Narasi Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran 
yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi 
pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem 
secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional

Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang 
memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, 
sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, 
pembuatan kebijakan serta pengambi Ian keputusan bagi pimpinan.

Organisasi  Lembaga teknis daerah (badan/kantor arsip)

 Dinas / lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: Document Management, SIM Arsip

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara 
terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, 
karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang 
membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.
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2.3. Modul SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Modul SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai 
dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para 
eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data 
dan informasi yang tepat, akurat dan cepat.

 Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat, 
masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informqasi bisa 
dari kalangan intertnal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun 
pemerintah yang yang lebih tinggi.

 Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik 
berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif 
yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja

 Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi ini 
lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang 
suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek 
(dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.

Narasi Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) 
yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam 
berbagai macam format yang berbeda-beda. 

Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah 
diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai.  

Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi 
tersebut.

Organisasi Eksekutif Daerah

Integrasi  Semua sistem yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: DSS

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan 
(mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapakan 
untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, 
sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai 
dengan yang diharapkan.
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2.4. Modul KOLABORASI DAN KOORDINASI

Modul KOLABORASI DAN KOORDINASI

Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Sub-

Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, 
pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda 
kerja tiap unit organisasi

 Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem 
dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan 
agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian 
ruang rapat dan sebagainya. 

 Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian 
pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggungjawabannya 
dapat dilakukan secara elektronik.

 Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti 
forum, chat, news, poling, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi Rapat On-Line.

Narasi Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada kemudahan 
proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai

Misalnya: dengan mempublikasikan agenda ke setiap unit organisasi akan 
memudahkan sinkronisasi pekerjaan, terutama antara agenda pimpinan dan 
kepala dinas/lembaga teknis daerah terkait. Misalkan ada beberapa kegiatan yang 
terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui sebelumnya 
sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan.

Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk 
menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang 
sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan 
penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual 
(misalnya: TV atau layar komputer).

Organisasi Semua unit organisasi

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: --

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit 
organisasi Pemerintah Daerah.
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2.5. Modul MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN

Modul MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN

Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan sarana pelaporan eksekutif (Pemerintah Daerah) kepada 
instansi yang lebih atas sampai ke pemerintah pusat melalui Mendagri

 Menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah 
diolah. Melalui sistem ini, eksekutif sudah tidak perlu lagi mengolah data 
yang masih mentah.

 Menyediakan sarana pelaporan kepala dinas dan lembaga kepada kepala 
daerah melalui sekretaris daerah.

 Menyediakan sarana pelaporan kepala daerah kepada DPRD.

Narasi Dalam sistem pemerintahan daerah ada mekanisme pelaporan yang harus 
dilakukan oleh para penyelenggara kepemerintahan. Sistem ini membantu 
Pemerintah Daerah dalam membuat sistem pelaporan elektronik (penyiapan dan 
pengolahan data pelaporan secara elektronik) sehingga mempercepat proses 
kerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.

Organisasi  Eksekutif Daerah

 Kepala Dinas / Lembaga Teknis Daerah

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: --

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit 
organisasi Pemerintah Daerah.
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3. Blok Fungsi LEGISLASI

Blok Fungsi LEGISLASI

Sub-
Blok Fungsi

--

Fungsi  Menyediakan fungsi pengolahan dan pengelolaan data dan informasi 
legislatif, termasuk didalamnya data produk hukum pemerintah daerah.

 Menyediakan fungsi-fungsi lain yang mendukung tugas sekretaris dewan dan 
tugas DPRD yang belum dilayani oleh sistem lain.

Modul  Sistem Administrasi DPRD

 Sistem Pemilu Daerah

 Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan

Integrasi  Blok Fungsi Dinas Lembaga

 Blok Fungsi Pelayanan
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3.1. Modul SISTEM ADMINISTRASI DPRD

Modul SISTEM ADMINISTRASI DPRD

Blok Fungsi LEGISLASI

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD

o Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

o Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

o Dan lain-lain

 Memfasilitasi pekerjaan DPRD 

o Penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat

o Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan 
Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan 
kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama 
internasional di daerah; 

o Dan lain-lain

Narasi Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD 
memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras 
dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara 
bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang 
tergabung dalam colaboration and coordination.

Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama 
yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.

Organisasi  DPRD

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: --

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi:  --
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3.2. Modul SISTEM PEMILU DAERAH

Modul SISTEM PEMILU DAERAH

Blok Fungsi LEGISLASI

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari 
proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.

Narasi UU 32/2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan sendiri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
secara langsung. Pemilu daerah adalah proses yang kompleks (sama dengan 
pemilu nasional, hanya dengan lingkup yang lebih kecil). Oleh karena itu dengan 
bantuan sistem elektronik, proses pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan 
lebih sukses, transparan, dan cepat.

Organisasi  DPRD

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Pemilu

 Dasar hukum: UU 32/2004

 Rekomendasi:  membangun sistem pemilu daerah berkoordinasi dengan 
Pemerintah Pusat (KPU).
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3.3. Modul KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Modul KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Blok Fungsi LEGISLASI

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan basis data semua produk hukum, peraturan dan perundang-
undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, juga yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan langsung 
dengan Pemerintah Daerah.

 Menyediakan fungsi klasifikasi dan kategorisasi produk hukum sesuai dengan 
sifat dan tujuannya, seperti perijinan, otonomi daerah, pemerintahan, 
kedinasan, kelembagaan, dan lain-lain

 Menyediakan fungsi Query yang memudahkan untuk pencarian cepat produk 
hukum, peraturan dan perundang-undangan berdasarkan nomor, tanggal 
terbit, judul, kategori, dan lain-lain.

Narasi Sistem ini memberikan akses yang cepat dan akurat terhadap produk hukum, 
peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh pemerintah, kalangan 
bisnis dan masyarakat luas. Karena semua peraturan ada disini, hal ini akan 
sangat membantu, terutama masyarakat bisnis dan masyarakat umum dalam 
mencari informasi produk hukum sesuai dengan kebutuhannya.

Organisasi  Semua Unit Organisasi Pemerintah Daerah

 DPRD

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Perpu

 Dasar hukum: UU 32/2004

 Rekomendasi:  Cukup membangun satu sistem untuk seluruh pemerintah 
daerah.
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4. Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Fungsi  Modul pembangunan menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk 
mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan 
dengan pembangunan daerah

 Proses kerja pembangunan daerah meliputi

o Perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan 
unit kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah, termasuk 
dengan instansi pusat di daerah

o Penyusunan rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan 
kedalam program nasional 

o Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah

o Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah. 

o Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas 
kabupaten/kota 

o Pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan

Modul  Sistem Informasi dan Mgm Data Pembangunan

 Perencanaan Pembangunan Daerah

 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

 Pengelolaan dan Monitoring Proyek

 Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan

 Blok Fungsi Administrasi dan Management
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4.1. Modul SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN

Modul SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN

Tema PEMBANGUNAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-
jawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan 
pembangunan

 Data dan informasi yang dimaksud meliputi:

o Penyelenggaraan pemerintahan daerah

o Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah

o Kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS 

o Keuangan daerah

o Potensi sumber daya daerah

o Produk hukum daerah

o Kependudukan

o Informasi dasar kewilayahan

Narasi Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan  masukan 
data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi 
datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang 
tepat untuk pengguna yang tepat

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi --

Info 
Tambahan

 Nama Alias: Knowledge Management, Document Management, Data 
Warehouse

 Dasar Hukum: UU 32/2004

 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam 
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga 
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah
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4.2. Modul PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Modul PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek 
pembangunan sesuai kewenangan Pemda

 Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang 
(20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan 
daerah (1 tahun)

 Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap 
perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak

 Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja 
pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan

Narasi Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka 
panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). 
Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi 
yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat 
memperoleh data dan inormasi yang dibutuhkan tersebut

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data 
Pembangunan

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SimBangDa

 Dasar Hukum: UU 32/2004

 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur 
pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan 
dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan 
evaluasi pembangunan daerah
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4.3. Modul SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Modul SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan 
proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan KepPres 80/2003

 Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan 
dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah 
dilaksanakan Pemda

 Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah 
disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah pemerintahan 
daerah

 Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek

 Menyediakan sarana untuk pengumunan pekerjaan (disesuaikan dengan sifat 
pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang 
dibutuhkan oleh Pemda, termasuk pengumuman siapa yang menjadi 
pemenang (pelaksana) pekerjaan. 

Narasi Sistem ini dimakudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta 
memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, 
sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas 
dan penyedia barang / jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya 
masing-masing.

Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan barang sebelum 
kontrak.  Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan (proyek) selanjutnya 
dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring Proyek.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SimProyek, e-Procurement

 Dasar Hukum: KepPres 80/2003

 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam 
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga 
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah
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4.4. Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Blok Fungsi PEMBANGUNAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

o Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek 
pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis 
Pemda, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.

 Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan 
dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan.

o Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan 
laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs 
kemajuan fisik).

 Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala 
bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang 
ada di daerah tersebut

Narasi Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemda dalam 1 tahun 
jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif daerah membutuhkan informasi 
tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, 
terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, 
berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, 
sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan 
proyek yang terlambat, dan lain-lain.

Oleh karena itu diperlukan  sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat 
merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan 
rinci kepada eksekutif daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SimProyek

 Dasar Hukum: KepPres 80/2003

 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam 
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga 
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah
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4.5. Modul SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN

Modul SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN

Tema PEMBANGUNAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  
 Transaksi Data

 Pembayaran  Administrasi
 Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah daerah

o Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang 
dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan 
dan Kelurahan

 Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya 
verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan.

 Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) 
yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan yang ada di daerah 
tersebut

Narasi Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat yang 
selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan daerah. 
Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada 
aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang. 

Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah daerah sebagai 
bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas / 
lembaga yang ada.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Info 
Tambahan

 Nama Alias: SIMBANGDA

 Dasar Hukum: --

 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam 
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga 
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah
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5. Blok Fungsi KEUANGAN

Blok Fungsi KEUANGAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Fungsi  Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang 
tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, 
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

 Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat, aktual, mudah 
dipahami, relevan dan berdayaguna.

Modul  Sistem Anggaran

 Sistem Kas dan Perbendaharaan

 Sistem Akuntansi Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Dinas Lembaga
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5.1. Modul SISTEM ANGGARAN

Modul SISTEM ANGGARAN

Blok Fungsi KEUANGAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit 
kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening 
dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan 
pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran. 

 Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat 
kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan 
mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan.

o Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan 
penekanan tugas,  dan standar biaya kegiatan/harga pokok 
kegiatan.

o Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar 
biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang 
bisa dipakai sebagai rujukan.

Narasi Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses data 
anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi penggunaan  
anggaran belanja.

Organisasi  Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan

 Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran

 Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002

 Rekomendasi:  Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul 
anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi daerah.
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5.2. Modul SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN

Modul SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN

Blok Fungsi KEUANGAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fungsi kas anggaran, melakukan sinkronisasi antara 
pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk membantu agar pelaksanaan 
kegiatan di lapangan tidak mengalami masalah keuangan. 

 Menyediakan fungsi monitoring terhadap realisasi anggaran, pendapatan dan 
belanja daerah.

 Menyediakan fungsi pengelolaan kas daerah, mencatat dan mengelola arus 
keluar, arus masuk dan penyimpanan uang pemda. 

o Membantu proses pembayaran keuangan kepada pihak yang telah 
ditunjuk.

o Menerima dana masukan dari perolehan setoran pendapatan dari 
unit organisasi / pihak penyetor. 

Narasi Sistem ini merupakan alat pengawasan keluar-masuknya dana dari seluruh aliran 
dana berdasarkan sumber dana maupun penggunaannya melaui Kas Umum 
Daerah atau Kas Daerah pada saat merealisasikan APBD.

Organisasi  Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran

 Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan

 Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002

 Rekomendasi:  Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul 
anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi daerah.
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5.3. Modul SISTEM AKUNTANSI DAERAH

Modul SISTEM AKUNTANSI DAERAH

Blok Fungsi KEUANGAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan daerah. 

 Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan daerah, 
mengidentifikasikan dan mengelompokkan data-data transaksi untuk 
keperluan penyusunan buku besar.

 Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif daerah, 
berdasarkan pada  data yang tersedia pada semua modul keuangan 
lainnnnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik publik 
maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan dll. 

o Resume bisa dilakukan setiap saat. 

o Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan 
memberikan informasi startegis keuangan misalnya: terjadinya bias 
dari perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau 
belanja. 

Narasi Sistem ini mengidentifikasikan, dan mengelompokkan data-data transaksi yang 
tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan sub-ledger).

Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian, dan 
laporan konsolidasi (laporan keuangan pemda).

Organisasi  Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran

 Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan

Info 
Tambahan

 Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah

 Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002

 Rekomendasi:  Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul 
anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi daerah.
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6. Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Fungsi  Modul KEPEGAWAIAN menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk 
mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan 
dengan kepegawaian daerah

 Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-fungsi 
pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja sebagai 
berikut:

o Pengadaan (termasuk perencanaan dan persyaratan)

o Penetapan formasi dan penempatan

o Pengangkatan

o Pemindahan

o Pemberhentian

o Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan

o Hak dan kewajiban 

o Kedudukan hukum

o Pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan)

o Pengendalian jumlah

o Larangan, sanksi, dan penghargaan

Modul  Pengadaan PNS

 Sistem Absensi dan Penggajian

 Sistem Penilaian Kinerja PNS

 Sistem Pendidikan dan Latihan

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan

 Blok Fungsi Administrasi dan Management
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6.1. Modul PENGADAAN PNS

Modul PENGADAAN PNS

Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Sub-

Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaaan pegawai sipil, 
termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekruitmen

 Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekruitmen pegawai PNS dari 
mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan 
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima)

 Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang 
dapat diklasifikasikan, misal per perioda pengadaan, jenis kelamin, kelompok 
umur, daya tampung, dll. 

Narasi Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan 
Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 
Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMPEG

 Dasar hukum: PP 11/2002 (perubahan PP 98/2000)

 Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu 
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. 
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi 
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin 
interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e-Government bertema 
keuangan.
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6.2. Modul SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN

Modul SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN

Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam 
pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja

 Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk 
didalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai

 Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi / 
pemda tertentu

 Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan 
dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin, 
dan lain-lain

 Menyediakan fungsi penggajian pegawai, dll

 Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi 
jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar 
per satuan kerja, dll

Narasi Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai 
dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui 
catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari 
masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan. 
Sistem payroll (penggajian) yang disatukan dengan absensi akan mempermudah 
Pemda dalam mengontrol kinerja pegawainya, terutama jika diinginkan 
menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman yang dikaitkan dengan 
penerimaan pendapatan.

Organisasi  Badan Kepegawaian Daerah

 Bagian Keuangan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan

Info 
Tambahan

 Nama alias: Payroll, SIMPEG

 Dasar hukum: PP 11/2003 (perubahan PP 98/2000)

 Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu 
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. 
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi 
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin 
interoperabilitasnya.
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6.3. Modul PENILAIAN KINERJA PNS

Modul PENILAIAN KINERJA PNS

Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan 
pangkat dan promosi jabatan.

 Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem 
pemberian sanksi dan penghargaan

 Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, 
mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampaun pegawai

Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan 
dan pendawasan pegawai negeri sipil yang menjadi wewanangnya. Salah satu 
manfaat utama adalah bahwa ketersediaan data yang lengkap dan akurat 
tentang seorang PNS akan sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk memberikan 
penilaian kinerja terhadap PNS tersebut secara transparan, adil dan tepat.

Organisasi  Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Integrasi  Blok Fungsi Kepegawaian, Modul Sistem Absensi dan Penggajian

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMPEG

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu 
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. 
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi 
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin 
interoperabilitasnya.
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6.4. Modul SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Modul SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Blok Fungsi KEPEGAWAIAN

Sub-
Blok Fungsi

--

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai 

 Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan 
sesuai dengan kompetensinya

 Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan 
sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT

 Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis 
komputer

Narasi Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali 
dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk 
melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan 
kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka 
diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk 
memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam 
organisasi

Organisasi  Badan Kepegawaian Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 
Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMDIKLAT

 Dasar hukum: 

 Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu 
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. 
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi 
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin 
interoperabilitasnya.
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7. Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA adalah kelompok fungsi kelembagaan 
Pemerintahan Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dan juga 
merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bersifat spesifik. 
Termasuk di dalam blok fungsi Dinas dan Lembaga tersebut adalah fungsi 
kepemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta pengelolaan badan usaha milik 
daerah, termasuk RSUD.

Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA, berdasarkan obyek layanan dan fungsi 
utamanya, selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-blok fungsi sebagai berikut:

 Sub-blok fungsi Kepemerintahan

 Sub-blok fungsi Kewilayahan

 Sub-blok fungsi Kemasyarakatan

 Sub-blok fungsi Sarana dan Prasarana
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7.1.  Sub-Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan daerah, yang 
dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layan utama 
fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kepemerintahan. 

o Termasuk didalamnya adalah fungsi pengelolaan barang daerah 
dan pengelolaan pendapatan daerah

 Menyediakan fungsi pengelolaan perusahaan milik daerah, termasuk 
didalamnya adalah RSUD

Modul  Pengelolaan Barang Daerah

 Katalog Barang Daerah

 Pengelolaan Pendapatan Daerah

 Pengelolaan Perusahaan Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Keuangan Keuangan

 Blok Fungsi Pembangunan
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7.1.1. Modul PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Modul PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang daerah, memperkirakan 
kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang 
diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini

 Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah

 Pemeliharaan barang daerah

 Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, 
mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, 
pemanfaatan dan sebagainya. 

 Perubahan status hukum barang daerah, memproses administras semua 
barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara 
penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya.

 Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadi bagian yang produktif 
terutama yang tidak bergerak dan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai 
pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset.

 Pengamanan barang daerah

 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang daerah

 Pembiayaan pengelolaan barang daerah

 Dan lain-lain.

Narasi Tujuan sistem pengelolaan barang daerah adalah: terciptanya efisiensi 
pengelolaan barang daerah, optimalnya pemanfaatan barang daerah untuk 
meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatnya manfaat barang daerah 
yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Organisasi
 Dinas Daerah
 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi
 Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
 Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran
 Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMBADA
 Dasar hukum: Kepmendagri 152/2004
 Rekomendasi: (1) Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi dengan 

sistem perencanaan dan sistem monitoring proyek (barang dalam proyek 
menjadi aset setelah proyek selesai). (2) Memastikan bahwa sistem 
pengelolaan barang bisa memberikan bantuan ke sistem keuangan terutama 
perkiraan dan perencanaan anggaran
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7.1.2. Modul KATALOG BARANG DAERAH

Modul KATALOG BARANG DAERAH

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh pemda dalam 
menjalankan pemerintahan 

 Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses 
pemeliharaan dan sebagainya.

 Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit 
kerja pemerintah daerah.

 Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun 
pembuatan, lokasi, unit kerja, dll.

 Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan 
anggaran pengadaan barang.

Narasi Sistem katalog barang pada prinsipnya adalah ekstraksi data dari sistem 
pengelolaan barang daerah, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai data 
rujukan.

Contoh pengguna sistem ini adalah:

(1) Eksekutif daerah, misalnya ingin mengetahui aset yangdimiliki oleh 
setiap unit kerja, berapa total nilai aset yang dimiliki, aset apa yg dalam 
waktu dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses 
pengadaan, dan lain-lain)

(2) Panitia pengadaan barang, misalnya untuk mengetahui kewajaran harga 
penawaran barang baru, atau kewajaran usulan anggaran pengadaan 
barang oleh satuan kerja, dan lain-lain.

Sistem katalog barang daerah disamping membantu eksekutif daerah dalam 
proses pengambilan keputusan, juga membantu Pemerintah Daerah untuk dapat 
merencanakan proyek pengadaan barang lebih baik lagi, dengan menyediakan 
basis data informasi barang daerah eksisting dan perkiraan harganya.

Organisasi
 Eksekutif Daerah
 Dinas / Lembaga Teknis Daerah (Bagian Umum Perlengkapan)

Integrasi
 Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Proyek
 Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Pengelolaan Barang daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: 
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.1.3. Modul PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Modul PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos / sumber pendapatan 
daerah

 Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya pajak, retribusi, 
penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain

 Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data 
pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi 
pendapatan tahun berjalan

 Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan pemda tahun depan, dengan 
asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan 
maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada sub rincian obyek 
pendapatan lokal. 

o Perubahan sub rincian obyek pendapatan termasuk berubahnya 
volume obyek sesuai dengan rekening subrincian, atau bahkan 
terjadinya penambahan atau pengurangan rincian obyek 
pendapatan. 

Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) dalam 
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan 
koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta 
pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Berbeda dari Sistem Keuangan, sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk 
secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber 
pendapatan yang ada guna penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang lebih 
baik lagi.

Organisasi  Eksekutif Daerah

 Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah)

Integrasi  Blok Fungsi Pelayanan, Modul Perpajakan dan Retribusi

 Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan

Info 
Tambahan

 Nama alias: MAPATDA, SIMPENDA

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: --
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7.1.4. Modul PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Modul PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk 
RSUD

 Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha, 
info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugi-laba), 
usaha unggulan, dan lain-lain.

Narasi Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai perusahaan daerah, maka keberadaan 
dan operasional perusahaan daerah tersebut, terutama kinerja keuangannya 
perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting dari semua perusahaan 
daerah, termasuk RSUD. 

Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan 
daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapata 
daerah dari sumber tersebut.

Organisasi  Eksekutif Daerah

 Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah)

Integrasi  Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Perusahaan Daerah

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: --
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7.2. Sub-blok Fungsi KEWILAYAHAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan daerah, yang 
dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layanan utama 
fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kewilayahan, meliputi:

o Menyediakan fungsi perencanaan dan pengawasan (monitoring) 
tataruang dan lingkungan hidup

o Menyediakan fungsi pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan 
potensi daerah dari sektor unggulan daerah

 Menyediakan fungsi pengelolaan sektor unggulan yang mendukung potensi 
daerah, meliputi:

o Kehutanan

o Pertanian dan Perkebunan

o Perikanan dan Kelautan

o Pertambangan dan Energi

o Pariwisata

o Industri Kecil dan Menengah

Modul  Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

 Potensi Daerah

 Kehutanan

 Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

 Perikanan dan Kelautan

 Pertambangan dan Energi

 Pariwisata

 Industri Kecil dan Menengah

Integrasi  Blok Fungsi Legislasi, Modul Peraturan/Perundang-undangan

 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan investasi

 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
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7.2.1. Modul TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Modul TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan 
kepemilikan tanah

o Pemetaan wilayah pertanahan pemerintah daerah

o Pembuatan peta tematik peruntukan tanah / lahan sesuai dengan 
rencana umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah 
resapan, daerah hutan, persawahan, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan

 Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan 
pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat.

 Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik 
tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal 
yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk 
perumahan, dan lain-lain.

Narasi Sistem tataruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah 
daerah dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah, 
misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain.

Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan 
dengan lebih akurat dan labih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah 
dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan 
rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir 
sebanyak mungkin.

Organisasi  Dinas daerah (dinas tataruang, dinas lingkungan hidup)

 Lembaga / instansi terkait

Integrasi  Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 
Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Tata Ruang

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: membangun sistem tataruang dan lingkungan hidup dengan 
mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna 
dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.
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7.2.2. Modul POTENSI DAERAH

Modul POTENSI DAERAH

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi
 Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, yang 

menjadi sektor unggulan daerah, meliputi:
o Kehutanan
o Pertanian dan Perkebunan
o Perikanan dan Kelautan
o Pertambangan dan Energi
o Pariwisata
o Industri Kecil dan Menengah

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah
 Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah 

dalam program pembangunan daerah
 Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik

Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Daerah mempromosikan semua potensi daerah 
yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan 
bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk 
menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain 
itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.

Oleh karena itu, info potensi daerah harus didukung dengan informasi 
pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundang-
undangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran 
dan perijinan usaha.

Organisasi
 Dinas Daerah
 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi
 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan
 Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-

undangan
 Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi
 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan 

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu 
sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi 
pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.
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7.2.3. Modul KEHUTANAN

Modul KEHUTANAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, 
terutama di sektor Kehutanan, termasuk didalamnya

o Pemetaan wilayah kehutanan (raw data)

o Pembuatan peta tematik kehutanan, misalnya berdasarkan jenis 
tanaman (HTI), peta lahan kritis, konservasi, hutan lindung, dan 
lain-lain

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data kehutanan

 Menyediakan sistem informasi kehutanan, termasuk didalamnya potensi 
kehutanan

Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan 
informasi kehutanan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis,  
yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.

Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan 
ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi  Dinas Daerah

 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi 
Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Kehutanan

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: membangun sistem informasi kehutanan dalam satu sinergi 
dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi 
potensi daerah.
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7.2.4. Modul PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Modul PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi
 Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, 

terutama di sektor Pertanian dan Perkebunan, termasuk didalamnya
o Pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan (raw data)
o Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian dan 

perkebunan, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, 
luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan 
lain-lain

o Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang 
sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun)

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian dan perkebunan
 Menyediakan sistem informasi pertanian dan perkebunan, meliputi

o Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara 
dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat

o Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan 
produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian 
dan perkebunan

o Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alat-
alat pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian. 

Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan 
informasi pertanian dan perkebunan, dan menyediakan layanan baik administratif 
maupun teknis,  yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.

Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan 
pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat 
mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta standar teknis 
pengadaan dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Pemerintah 
dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi 
pertanian dan perkebunan, dan sebagainya

Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan 
ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi
 Dinas Daerah
 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi
 Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi 

Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Pertanian, SIM Perkebunan
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dan perkebunan 

dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola 
sistem informasi potensi daerah.
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7.2.5. Modul PERIKANAN DAN KELAUTAN

Modul PERIKANAN DAN KELAUTAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, 
terutama di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, 
termasuk didalamnya

o Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (raw data)

o Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan, 
misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan 
lain-lain

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan

 Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi

o Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis 
komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan

o Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan

Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan 
informasi perikanan dan kelautan, dan menyediakan layanan baik administratif 
maupun teknis,  yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.

Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber 
daya perikanan dan kelautan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk 
didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan. 

Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan 
ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi  Dinas Daerah

 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi 
Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam 
satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem 
informasi potensi daerah.
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7.2.6. Modul PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Modul PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, 
terutama di sektor Pertambangan dan Energi, termasuk didalamnya

o Pemetaan wilayah pertambangan dan energi (raw data)

o Pembuatan peta tematik daerah pertambangan berdasarkan jenis 
bahan tambang, jumlah produksi/usia pemanfaatan, lokasi, dll

o Pembuatan peta tematik sebaran potensi sumber daya 
pertambangan dan energi dan prediksi jumlah produksinya, 
mencakup ABT, Gas Alam (LPG), minyak bumi, bahan 
galian/sumber daya mineral, batubara, Uap Panas Bumi, dll.

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertambangan dan energi

 Menyediakan sistem informasi pertambangan dan energi, meliputi

o Petunjuk teknis penambangan sumber daya mineral, informasi 
reklamasi dan rehabilitasi, serta pengembangan teknologi 
pengolahan dan pemurnia bahan galian golongan C. 

o Laporan produksi usaha pertambangan dan pengolahan hasil bahan 
tambang.

Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan 
informasi pertambangan dan energi, dan menyediakan layanan baik administratif  
maupun teknis,  yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.

Sistem ini menyediakan informasi tentang Pertambangan dan Energi yang 
membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data , 
perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha 
bidang pertambangan dan energi. 

Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan 
ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi  Dinas Daerah

 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi 
Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM Tamben, SIM Pertambangan

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi 
dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola 
sistem informasi potensi daerah.
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7.2.7. Modul PARIWISATA

Modul PARIWISATA
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office
Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 
 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik
Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi
 Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, 

terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya
o Pemetaan wilayah pariwisata (raw data)
o Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya 

berdasarkan jenis obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, 
hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lain-
lain.

o Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi 
hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan 
lain-lain (site map wisata).

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata
 Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi

o Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi 
menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain. 

o Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat 
ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain.

 Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi
o Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik 

pengunjung, dll)
o Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro 

perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb)
o Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk 

pengelolaan tiap obyek wisata daerah)

Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan 
informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif  maupun 
teknis,  yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.

Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari 
promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi 
dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini 
akan membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data , 
perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha 
bidang pariwisata daerah.

Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan 
ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi  Dinas Daerah
 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi 
Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu 

sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem 
informasi potensi daerah.
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7.2.8. Modul IKM

Modul INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, 
terutama di sektor IKM, termasuk didalamnya koperasi.

 Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi dan ikm, meliputi jenis 
bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-lain

 Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi 
simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi 
Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya

 Menyediakan sistem informasi koperasi dan ikm kepada organisasi pengelola 
/ instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan 
informasi ikm (termasuk koperasi), dan menyediakan layanan baik administratif  
maupun teknis,  yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.

Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan 
mengevaluasi kegiatan koperasi dan IKM serta memberikan pembinaan untuk 
peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga mempermudah 
pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga 
keuangan.

Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan 
ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi  Dinas Daerah

 Lembaga Teknis Daerah

Integrasi  Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi 
Daerah

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM IKM, SIM UKM

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi 
dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola 
sistem informasi potensi daerah.
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7.3. Sub-Blok Fungsi KEMASYARAKATAN

UU 32/2004 pasal 167 mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk 
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 
memenuhi kewajiban daerah. 

Beberapa kewajiban daerah yang berhubungan dengan fungsi pelayanan kepada 
penduduknya diantaranya adalah: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 
layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. 

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan, terutama yang 
dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya 
berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Modul  Kesehatan

 Pendidikan

 Ketenagakerjaan 

 Industri dan Perdagangan

 Jaring Pengaman Sosial

Integrasi Blok Fungsi Pelayanan
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7.3.1. Modul KESEHATAN

Modul KESEHATAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat 
lokasi rumah sakit  dan puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, 
laboratorium, apotek, dan lain-lain.

 Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi

o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah

o Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, 
misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, 
posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, 
optik, laboratorium kesehatan dan sebagainya. 

Narasi Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui 
sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah 
sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, 
dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas 
kesehatan tersebut.

Untuk internal Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dan tempat 
lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan 
prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain 
sehingga dalam menyususn kebijakan dan program erja di bidang kesehatan, 
Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dan tepat sasaran.

Organisasi  Dinas Daerah (Dinas Kesehatan)

 Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)

Integrasi  Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 
Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMKES

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: --
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7.3.2. Modul PENDIDIKAN

Modul PENDIDIKAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi
 Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman 

kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruan 
tinggi, meliputi:

o Info sekolah dan alamatnya.
o Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan,  fasilitas belajar-

mengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah 
murid sekarang, dan lain-lain.

o Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal 
penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai 
dengan sistem akreditasi nasional.

 Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Daerah 
meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan 
lain-lain.

 Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang 
data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai 
perguruan tinggi.

o Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data 
yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah 
murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain.

o Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu 
institusi pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemda.

Narasi Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari 
mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan 
sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi 
kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, 
lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.

Untuk kepentingan Pemda, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, 
daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding 
dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun 
kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat 
sasaran dan berdaya guna.

Organisasi
 Dinas Daerah (Dinas Pendidikan)

 Lembaga / instansi terkait (institusi sekolah)

Integrasi
 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMDIKDA
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.3.3. Modul KETENAGAKERJAAN

Modul KETENAGAKERJAAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi
 Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, 

meliputi: instansi / lembaga / perusahaan yang membutuhkan, syarat 
pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain.

 Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu 
kuning)

 Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan 
dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk 
pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain)

 Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) 
yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, 
meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, 
tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain.

 Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti:
o Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan 

yang berlaku
o Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis 

pekerjaan yang umum seperti konstruksi, pertambangan, 
eksplorasi, dan lain-lain.

o Sistem jaminan sosial dan suransi tenaga kerja, sistem pensiun dan 
penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi / 
lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lain-lain.

Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan 
pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang 
terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan 
penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang 
membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat 
pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain.

Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang 
balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, 
standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya, 
dan lain-lain.

Organisasi
 Dinas Daerah (Dinas Tenaga Kerja)
 Lembaga / instansi terkait

Integrasi
 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan
 Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMNAKER
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.3.4. Modul INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Modul INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, 
perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum 
tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, 
bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain.

 Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan 
ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis 
kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal 
tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga 
sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem 
ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang 
distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan 
waktu pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman, 
dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi konsultansi bagi para masyarakat yang ingin 
mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultansi bisnis / pembinaan usaha 
IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab 
lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet, dan lain-
lain.

Narasi Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Daerah terutama 
untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan 
perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar 
saham, dan lain-lain.

Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk 
memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu 
medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultansi on-line melalui 
internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain. 

Organisasi
 Dinas Daerah (Dinas Industri dan Perdagangan)
 Lembaga / instansi terkait

Integrasi
 Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 

Kepemerintahan
 Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIMINDAG
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.3.5. Modul JARING PENGAMAN SOSIAL

Modul JARING PENGAMAN SOSIAL
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub-
Blok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi
 Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan bekerjasama 

dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, 
melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak jalanan, 
anak terlantar, dan lain-lain.

 Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data 
dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah 
kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program 
pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan 
lain-lain.

 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi timbulnya 
masalah kesejahteraan sosial dan tatacara / prosedur penanggulangannya. 
Beberapa masalah yang dibahas terutama yang menyangkut kebutuhan 
dasar seperti: pengangguran (kehilangan pekerjaan), kekurangan makanan, 
obat-obatan, air bersih, dan lain-lain. Termasuk didalamnya tentang tatacara 
permohonan bantuan untuk bencana alam, kebakaran, phk massal 
(penutupan perusahaan), dan lain-lain.

 Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan 
dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja 
kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat 
dan pihak-pihak lain yang berhubungan.

Narasi Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting 
dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar 
instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan program 
kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah terlambat 
mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya / atau terlambatnya data 
yang masuk ke Pemerintah dan institusi sosial lainnya.

Disisi lain juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial 
dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin 
(raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang 
kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.

Dengan sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi masalah tersebut diatas, karena 
setiap kegiatan kesejahteraan sosial bisa dikoordinasikan dan diawasi dengan 
baik.

Pengguna 
(Organisasi)

 Dinas Daerah 
 Lembaga / instansi terkait

Integrasi  Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan 
Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: SIM JPS
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.4. Sub-blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA

Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan, terutama yang 
dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya 
berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Fungsi  Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana 
dan prasarana perhubungan yang meliputi:

o Sarana dan prasarana transportasi

o Sarana dan prasarana jalan dan jembatan

o Sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan

 Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana 
dan prasarana umum:

Modul  Transportasi

 Jalan dan Jembatan

 Terminal dan Pelabuhan

 Sarana Umum

Integrasi  Blok Fungsi Pelayan
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7.4.1. Modul TRANSPORTASI

Modul TRANSPORTASI

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat 
meliputi: transportasi darat, sungai, laut dan udara.

 Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke 
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, 
seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal 
keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah 
kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel 
waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat 
transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain.

 Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, sungai, laut 
dan udara, Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan, 
termasuk pesawat udara.

 Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem 
informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke 
masyarakat luas:

o Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat 
o Menyediakan informasi sistem transportasi sungai ke masyarakat
o Menyediakan informasi sistem transportasi laut ke masyarakat
o Menyediakan informasi sistem transportasi udara ke masyarakat

 Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data 
statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas 
kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan 
lain-lain. 

Narasi Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan 
perjalanan, baik darat, sungai, laut dan udara. Dengan mudah rute suatu 
kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga tiketnya, dan 
lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal 
maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang 
memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, 
seperti bus, kereta api, kapal, ferry, pesawat udara, dan lain-lain.

Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam 
mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan 
kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui 
apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah, 
sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi.

Organisasi  Dinas Daerah (Dinas Perhubungan)
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Info 
Tambahan

Nama alias: SIM Transportasi

Dasar hukum: --

Rekomendasi: --
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7.4.2. Modul JALAN DAN JEMBATAN

Modul JALAN DAN JEMBATAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Publikasi informasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan kepada 
masyarakat meliputi: jalan darat, sungai, laut dan udara.

 Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke 
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi jalan dan 
jembatan, seperti: kepadatan lalulintas, perbandingan luas jalan dengan 
volume kendaraan, jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat), tonase/ukuran 
bobot/tipe kendaraan yang boleh melintasinya, ruas jalan yang berpotensi 
menimbulkan kemacetan, dan lain-lain.

 Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi jalan dan jembatan. Peta ini 
menunjukkan basis-data ruas jalan dan jembatan, memudahkan mengetahui 
status operasional dan kondisi fisik jalan dan jembatan di seluruh wilayah 
yang ada.

 Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem 
informasi jalan dan jembatan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke 
masyarakat luas.

 Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan jalan dan 
jembatan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di 
tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada 
masyarakat.

Narasi Sistem informasi jalan dan jembatan fungsinya menunjang kelancaran sistem 
transportasi , terutama transportasi darat. Pemerintah Daerah dengan mudah 
melakukan analisa kebutuhan jalan dan jembatan untuk menampung permintaan 
akan kebutuhan transportasi masyarakat. Jika ada jalan dan jembatan yang 
rusak (bisa karena bencana alam atau kecelakaan atau sebab lainnya), 
pemerintah daerah dengan cepat dapat menyiapkan rencana kontinjensi dan 
penanggulangan masalahnya.

Dibantu data rute dan statistik penumpang, juga data hasil monitoring kepadatan 
lalulintas di tempat-tempat rawan macet, maka sistem ini juga membantu 
menyiapkan jalan-jalan alternatif  yang bisa dipakai oleh masyarakat, baik yang 
bersifat tetap, atau bersifat sementara (buka – tutup) 

Organisasi  Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan 
Raya)

Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: --
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.4.3. Modul TERMINAL DAN PELABUHAN

Modul TERMINAL DAN PELABUHAN

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Publikasi informasi sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan kepada 
masyarakat meliputi: terminal angkutan darat, sungai, pelabuhan laut dan 
pelabuhan udara.

 Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke 
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal dan 
pelabuhan, seperti: kepadatan lalulintas, daya tampung kendaraan / kapal / 
pesawat, status operasional dan kondisi fisik terminal / pelabuhan, sarana 
dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain.

 Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal dan pelabuhan. Peta 
ini menunjukkan basis-data terminal dan pelabuhan, memudahkan 
mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal dan pelabuhan di 
seluruh wilayah yang ada.

 Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem 
informasi terminal dan pelabuhan tersebut diatas dan mempublikasikannya 
ke masyarakat luas.

 Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal 
dan pelabuhan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, 
di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada 
masyarakat.

Narasi Sistem informasi terminal dan pelabuhan, bersama-sama dengan sistem jalan 
dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat, laut 
dan udara. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat 
kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem 
transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta 
dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, 
sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.

Sistem in juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan dan 
rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan skala 
prioritas pembangunan yang lebih tepat.

Organisasi  Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan 
Raya)

Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info 
Tambahan

 Nama alias: --
 Dasar hukum: --
 Rekomendasi: --
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7.4.4. Modul SARANA UMUM

Modul SARANA UMUM

Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA

Sub-
Blok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi Jenis Layanan  Front Office  Back Office

Layanan Utama  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  

 Transaksi Data  Pembayaran 

 Administrasi  Basis Data  Lainnya

Fungsi Aplikasi  Generik  Spesifik

Obyek Layanan  G2G  G2B  G2C 

Fungsi  Publikasi informasi sarana umum kepada masyarakat meliputi: taman kota, 
tempat bermain, fasilitas apa saja yang disediakan, dan lain-lain.

 Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke 
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi sarana 
umum, seperti: tempat / lokasi, status operasional dan kondisi fisik, sarana 
dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain.

 Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi sarana umum. Peta ini 
menunjukkan basis-data sarana umum, memudahkan mengetahui status 
operasional dan kondisi fisik yang ada.

 Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem 
informasi sarana umum tersebut diatas dan mempublikasikannya ke 
masyarakat luas.

 Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring efektifitas pemanfaatan 
sarana umum oleh masyarakat.

Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi tingkat efektifitas 
pemanfaatan sarana umum yang disediakan, bagaimanan status kelayakan 
operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi / 
redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan saran / perbaikan 
fasilitas, dan lain-lian.

Organisasi  Dinas Daerah (Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah)

Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Info 
Tambahan

 Nama alias: --

 Dasar hukum: --

 Rekomendasi: --



IT PLAN PERUSAHAAN (SEKOLAH) 
 

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH  
SMK N 8 Palembang 

 
 
 
 
 

Tujuan rencana pengembangan sekolah ini adalah untuk mendeskripsikan rencana 
pengembangan sekolah di SMK N 8 Palembang. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah dan siswa. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu 
data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rencana pengembangan sekolah di SMK N 8 Palembang belum memenuhi 
standard prosedur operasional rencana pengembangan sekolah. 

 
 
 

PENDAHULUAN  
Perencanaan merupakan bagian yang 

strategis dan inilah kosekuensi terakhir 
pelaksanaan MBS di sekolah. Salah satu 
manfaat perencanaan dalam organisasi adalah 
terciptanya fokus arah yang hendak dicapai. 
Fokus dalam konteks ini adalah bahwa 
organisasi mengetahui secara jelas kebutuhan 
stake-holder dan bagaimana cara memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada mereka. 
Perencanaan memungkinkan perubahan dalam  
organisasi atas suatu keadaan atau 
menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. 
Selanjutnya, perencanaan juga menyebabkan 
tindakan organisasi menjadi terfokus. Fokus 
tindakan dalam konteks ini adalah terciptanya 
prioritas-prioritas kebutuhan dalam organisasi. 
Perencanaan dapat mengantisipasi masalah-
masalah dan memberikan jalan bagaimana 
mengatasinya. Selanjutnya perencanaan juga 
dapat memberikan manfaat-manfaat dalam 
upaya meningkatkan koordinasi antar individu, 
kelompok, dan sub-sub sistem dalam suatu 
organisasi. Untuk itulah sekolah harus memiliki 
perencanaan yang dikemas secara sistematis.  

Setiap sekolah pada umumnya telah 
memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi 

 
 
acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah. Oleh karena itu mutlak diperlukan 
adanya suatu pengembangan program sekolah. 
Berbagai program yang dikembangkan tersebut 
harus relevan dengan visi dan misi sekolah serta 
sebagai bentuk penjabaran yang lebih rinci, 
terukur, dan feasible untuk dilaksanakan di 
sekolah. Pengembangan program sekolah 
hendaknya dilakukan melalui tahapan yang 
sistematis dengan langkah-langkah yang dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara akademik, 
yuridis, maupun sosial. Pengembangan program 
sekolah juga harus mempertimbangkan potensi 
dan kemampuan sekolah, sejauh mana kekuatan 
sekolah dan lingkungan mendukung keterlak-
sanaan program, dan apakah terdapat ancaman 
atau hambatan dalam pelaksanaan nantinya.  

Sekolah dapat menentukan seberapa 
besar peluang yang ada dari program yang 
dikembangkan untuk ditetapkan sebagai suatu 
rencana-rencana kegiatan yang dapat ditempuh 
dengan tingkat keberhasilan tinggi. Sekolah 
yang menyusun program tanpa mengindahkan 
berbagai pertimbangan tersebut akan meng-
akibatkan terjadinya penyimpangan-penyim-
pangan dalam pelaksanaan, baik penyimpangan 
dalam bentuk perubahan atau penggantian  
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program, kemacetan program, tidak terlaksana-
nya program, banyaknya hambatan yang 
muncul, maupun penyimpangan keuangan. 
Terjadinya penyimpangan-penyimpangan prog-
ram tersebut merupakan suatu pemborosan dan 
kerugian dalam berbagai bidang yang pada 
akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan 
keberhasilan yang diinginkan. Begitupun 
dengan sekolah yang programnya tidak terukur, 
tidak jelas, tidak aplicable, dan tidak fokus, 
dampak yang terjadi akan lebih besar dan 
berpotensi merugikan semua pihak. Terjadinya 
kekeliruan manajemen sekolah juga disebabkan 
kondisi program sekolah yang salah, begitupun 
sebaliknya.  

Pada sisi lain, kesuksesan sekolah dalam 
bentuk prestasi akademik maupun non akademik 
tidak terlepas dari program sekolah yang ditata 
dengan baik dan benar. Sustainabilitas 
keberhasilan sekolah bertaraf nasional dan 
internasional juga disebabkan adanya kejelasan 
program sekolah yang memiliki sifat jangka 
menengah dan jangka panjang. Pengembangan 
program sekolah hendaknya melalui tahapan yang 
sistematis dan langkah-langkahnya dapat di 
pertanggungjawabkan, baik secara akademik, 
yuridis, maupun sosial. Dalam pengembangan 
program sekolah juga harus mempertimbangkan 
potensi dan kemampuan sekolah, sejauh mana 
kekuatan sekolah dan lingkungan mendukung 
keterlaksanaan program sekolah. Oleh karena itu, 
pengembangan program-program sekolah, baik 
secara kualitas maupun kuantitas, dianggap sangat 
penting sehingga dalam penyelenggaraan 
pendidikannya dapat terarah dengan langkah-
langkah pelaksanaan yang efektif dan efisien.  

Berdasarkan kenyataan di lapangan, 
penulis temukan bahwa secara umum sekolah-
sekolah di Kota Lubuklinggau telah memiliki 
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). 
Namun demikian ditemukan masalah-masalah 
mendasar yang menjadi penyebab belum 
efektifnya rencana pengembangan sekolah. 
Masalah-masalah yang ditemukan antara lain 
berkaitan dengan pembuatan RPS yang belum 
mengacu pada langkah-langkah secara teoritis, 
dan secara substansi isi perencanaan program 
yang dikembangkan belum disesuaikan dengan 
kondisi dan kebutuhan sekolah, serta aspek-
aspek Standar nasional Pendidikan. Selain itu, 
ternyata penyusunan RPS belum secara optimal  
melibatkan pihak-pihak berkepentingan. 
Parahnya lagi dokumen RPS tidak secara 

 
 
 
optimal dijadikan acuan dalam operasional 
sekolah.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
rencana pengembangan sekolah di Kota  
Lubuklinggau. Secara spesifik penelitian ini 
berjudul “Rencana Pengembangan Sekolah di 
SMK N 8 Palembang”. Peneliti memilih  
SMK N 8 Palembang sebagai tempat penelitian 
dengan alasan karena Sekolah tersebut 
merupakan sekolah yang relatif baru berdiri, 
sehingga memerlukan suatu rencana 
pengembangan yang matang. 
 
METODE  

Rancangan penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Hal ini karena pada penelitian ini penulis akan 
mendeskripsikan tentang Rencana Pengem-
bangan Sekolah. Adapun lokasi penelitian ini 
akan dipusatkan pada Adapun lokasi penelitian 
ini akan dipusatkan di SMK N 8 Palembang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan 
menggambarkan rencana pengembangan 
sekolah yang telah dilakukan di SMK N 8 
Palembang.  

Penelitian ini merupakan penelitian 
dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif dalam penelitian memiliki makna 
memahami peristiwa dalam kaitannya dengan 
orang dalam situasi tertentu. Subjek penelitian 
dalam penelitian ini adalah Subjek penelitian 
dalam penelitian ini adalah a) Kepala sekolah, 
b) Wakil kepala sekolah, c) guru, d) staf tata 
usaha, e) Ketua komite, f) siswa.  

Teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisa data yang akan digunakan 
adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif lebih mementingkan proses dari pada 
hasil. Oleh karena itu, ada empat tahap penting 
yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
simpulan atau verifikasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Optimalisasi penerapan MBS di sekolah  
adalah dengan disusunnya rencana 
pengembangan sekolah yang teliti dan cermat. 
Rencana ini ditujukan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan sekolah dalam 
menghasilkan lulusan yang berkualitas, per-
baikan sarana prasarana pendidikan dan sekolah  



 
 

memiliki kunci pembelanjaan yang tersedia 
dengan bijaksana. Selain daripada itu rencana  
pengembangan ini penting dalam rangka 
meningkatkan kepercayaan para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Sebab hanya 
dengan pola kemitraan bersama pihak 
pemangku kepentingan pengembangan sekolah 
dapat berjalan secara optimal dan efektif.  

Perencanaan pengembangan sekolah 
(school development planning) merupakan 
proses pengembangan sebuah rencana untuk 
meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara 
berkesinambungan. Perbedaan pokok rencana 
pengembangan dengan rencana lainnya terletak 
pada tujuan, sedangkan hierarki tujuan dan 
rencana berlaku dalam rencana pengembangan. 
Tujuan yang akan dicapai dalam rencana 
pengembangan merupakan hasil-hasil yang 
lebih baik dari apa yang selama ini telah 
dilakukan oleh sekolah. Rencana 
pengembangan sekolah disusun agar sekolah 
terus-menerus meningkat-kan kinerjanya. Oleh 
karena itu, selain didasarkan pada visi dan misi 
sekolah, perencanaan pengembangan harus 
didasarkan atas pemahaman yang mendalam 
tentang keberadaan dan kondisi sekolah pada 
saat rencana pengembangan itu disusun. 
Pemahaman semacam ini dapat dilakukan 
melalui kajian dan telaah mendalam terhadap 
kondisi internal maupun lingkungan eksternal 
dimana sekolah itu berada. 

 
Visi SMK N 8 Palembang Berdasarkan hasil 

penelitian, visinya 
tersebut menunjukkan bahwa  SMA Negeri 8  
Lubuklinggau menginginkan adanya suatu 
kondisi dimana sekolah dapat dijadikan wadah 
aktifitas lembaga dalam menghasilkan peserta 
didik yang berprestasi yang memiliki keimanan, 
ketaqwaan dan akhlak mulia serta dapat 
bersaing dengan sekolah lainnya.  

Visi SMK N 8 Palembang tersebut telah 
sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 pasal 3 
tentang Pendidikan Nasional, penyelenggaraan 
pendidikan diharapkan mampu berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkem-bangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung  
jawab. Sedangkan menurut Mulyono 

 
 
(2012:128), visi sekolah harus tetap berada 
pada koridor kebijakan pendidikan nasional 
tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan 
masyarakat yang dilayani.  

Berdasarkan hasil penelitian, Visi ini 
telah terdokumentasi dengan baik, salah satunya 
ada dalam dokumen rencana pengembangan 
sekolah (RPS) dan juga telah ada papan yang 
menuliskan visi SMK N 8 Palembang.  

Visi SMK N 8 Palembang memiliki 
orientasi terhadap masa depan, memberikan 
arah dan fokus strategi yang jelas, dan visi 
mengandung nilai-nilai luhur yang 
dikembangkan sesuai dengan harapan yang 
ingin dicapai SMK N 8 Palembang. Visi 
dirumuskan berdasarkan analisis lingkungan 
internal dan eksternal di SMK N 8 Palembang 
karena menjadi dasar bagi perumusan visi dan 
harus sesuai dengan norma dan harapan 
masyarakat serta mendorong terjadinya 
perubahan dan pengembangan sekolah ke arah 
yang lebih baik. Visi SMK N 8 Palembang ini 
mencerminkan dorongan kuat yang akan 
menumbuhkan inspirasi, semangat dan 
komitmen bagi stakeholder.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 
Rohiat (2010:100) bahwa rumusan visi sekolah 
yang baik seharusnya memberikan isyarat: a) 
Visi sekolah berorientasi ke masa depan, untuk 
jangka waktu yang lama, b) Menunjukkan 
keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, 
sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, 
c) Visi sekolah harus mencerminkan standar 
keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai, d) 
Visi sekolah harus mencerminkan dorongan 
yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat 
dan komitmen bagi stakeholder, e) Mampu 
menjadi dasar dan mendorong terjadinya 
perubahan dan pengembangan sekolah ke arah 
yang lebih baik, dan f) Menjadi dasar 
perumusan misi dan tujuan sekolah.  

Perumusan visi SMK N 8 Palembang 
melibatkan stakeholder yang ada di sekolah dan 
juga komite sekolah. Dalam perumusan visi ini 
dibuat satu tim penyusun RPS yang terdiri dari 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
perwakilan guru, dan perwakilan komite 
sekolah.  

Perumusan visi SMA Negeri 8 Lubuk-
linggau memang telah melibatkan suatu tim, 
namun sosialisasi visi ini kepada warga sekolah 
masih sangat kurang. Kepala sekolah belum 
mensosialisasikan visi ini dalam kegiatan 
pembinaan baik kepada guru maupun siswa,  



 
 
 

sehingga ada sebagian warga sekolah yang 
belum memahami makna esensial dari sebuah 
visi. Seharusnya pimpinan sekolah mensosiali-
sasikan visi tersebut sehingga visi tersebut 
menjadi milik bersama dan mendapat dukungan 
penuh serta komitmen yang lebih kuat dari 
seluruh warga sekolah. 

 
Misi SMK N 8 Palembang  

Dalam Mulyono (2012:120), misi adalah 
jalan pilihan (the chosen track) lembaga 
pendidikan bagi peserta didik/masyarakatnya. 
Perumusan misi adalah suatu usaha untuk 
menyusun peta perjalanan. Kemampuan 
mengelola lembaga pendidikan untuk membuat 
peta yang secara akurat menggambarkan dunia 
yang dimasuki, memberikan kesempatan bagi 
lembaga tersebut untuk mengelola aktivitas 
pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan 
keinginan lingkungannya, sehingga kelang-
sungan hidup dan perkembangan lembaga 
tersebut terjamin.  

Berdasarkan hasil penelitian, misinya 
tersebut menunjukkan bahwa SMK N 8 
Palembang ingin menghasilkan peserta didik yang 
berprestasi yang memiliki keimanan, ketaqwaan 
dan akhlak mulia serta dapat bersaing dengan 
sekolah lainnya. Selain itu dalam misi tersebut, 
sekolah juga ingin menciptakan kondisi 
pembelajaran yang kondusif sehingga terjadi 
proses pembelajaran yang efektif. Sekolah 
dijadikan tempat pengembangan IPTEK, olahraga, 
seni dan budaya serta menjadikan sekolah yang 
bersih, indah dan sehat.  

Berdasarkan hasil penelitian, misi 
sekolah ini telah terdokumentasi dengan baik, 
salah satunya ada dalam dokumen rencana 
pengembangan sekolah (RPS) dan juga telah 
ada papan yang menuliskan misi SMK N 8 
Palembang.  

Misi SMK N 8 Palembang merupakan 
upaya untuk mewujudkan visinya. Dalam 
misinya tersebut, menunjukkan secara jelas 
mengenai apa yang hendak dicapai oleh 
sekolah, antara indikator visi dengan rumusan 
misi ada keterkaitan atau terdapat benang 
merahnya secara jelas, dan misi sekolah 
menggambarkan tentang produk atau pelayanan 
yang akan diberikan pada masyarakat (siswa).  

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk 
mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran 
visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan 
rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk 
mewujudkan visi. Hal ini 

 
 
 
sesuai dengan karakteristik yang harus dimiliki 
misi. Menurut Mulyono (2012:134), misi 
memiliki karakteristik antara lain: a) 
menggambarkan upaya mewujudkan visi, b) 
menunjukkan arah dan tujuan organisasi, c) 
menunjukkan output organisasi, baik pelayanan, 
jasa maupun produk, d) menujukkan sifat tugas: 
koordinasi, pengaturan, pembinaan atau 
pengawasan.  

Dalam perumusan misi, memberi peluang 
untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan 
lingkungan selama masih sesuai dengan visi 
sekolah dan juga misi disesuaikan dengan 
analisis stakeholder dalam rangka memenuhi 
kepuasan stakeholder. Perumusan misi SMK N 
8 Palembang melibatkan stakeholder yang ada 
di sekolah dan juga komite sekolah. Dalam 
perumusan misi ini dibuat satu tim penyusun 
RPS yang terdiri dari kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, perwakilan guru, dan 
perwakilan komite sekolah.  

Perumusan misi yang dilakukan di SMK N 
8 Palembang telah sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Sagala (2008:135) tentang misi 
sekolah adalah aspirasi kepala sekolah,  
wakil kepala sekolah, guru, tenaga 
kependidikan, dan masyarakat sekolah lainnya 
yang akan dijadikan elemen fundamental 
penyelenggaraan program sekolah dalam 
pandangan sekolah dengan alasan yang jelas 
dan konsisten dengan nilai-nilai sekolah. 
 
Tujuan SMK N 8 Palembang Berdasarkan 

hasil penelitian, tujuannya  
tersebut menunjukkan bahwa SMK N 8 
Palembang ingin menghasilkan lulusan yang 
cerdas, berpengetahuan, cakap, terampil, sehat, 
berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan yang 
ingin dicapai sekolah ini telah terdokumentasi 
dengan baik, salah satunya ada dalam dokumen 
rencana pengembangan sekolah (RPS).  

Tujuan merupakan tindakan atau upaya 
untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Jadi 
tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. Penetapan tujuan didasarkan pada 
faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan 
setelah penetapan visi dan misi. Perumusan tujuan 
SMK N 8 Palembang melibatkan stakeholder 
yang ada di sekolah dan juga komite sekolah. 
Dalam perumusan tujuan ini dibuat satu tim 
penyusun RPS yang terdiri dari kepala  



 
 

sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, 
dan perwakilan komite sekolah.  

Perumusan tujuan SMK N 8 Palembang ini 
belum sesuai dengan kaidah perumusan tujuan. 
Tujuan tersebut masih sangat umum dan belum 
menunjukkan batasan waktu pencapaian tujuan. 
Tujuan tersebut belum dijabarkan lebih rinci, 
operasional, dan terukur. Seharusnya tim 
perumusan tujuan SMK N 8 Palembang 
merumuskan tujuan secara rinci, operasional, dan 
terukur Menurut Rohiat  
(2010:107), sekolah menentukan atau 
merumuskan sasaran atau tujuan jangka pendek 
satu tahunan. Rumusan tujuan satu tahunan 
tersebut merupakan penjabaran lebih rinci, 
operasional, dan terukur dari tujuan lima 
tahunan dalam Renstra. Dalam perumusannya, 
harus mengandung aspek ABCD (audience, 
behavior, condition, dan degree). 

 
Visi, Misi, dan Tujuan Sesuai dengan 
Kondisi Objektif Sekolah  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
dokumen visi, misi, dan tujuan mencerminkan 
kondisi objektif di SMK N 8 Palembang dan 
sekolah menjamin visi, misi dan tujuan yang 
dibuat sesuai dengan kondisi objektif SMK N 8 
Palembang. Visi, misi dan tujuan SMK N 8 
Palembang, dirumuskan berdasarkan analisis 
lingkungan internal dan eksternal SMK N 8 
Palembang (analisis SWOT) dan telah diadakan 
evaluasi setiap tahunnya sehingga sesuai dengan 
kondisi objektif SMK N 8 Palembang.  

Menurut Sagala (2008), analisis SWOT 
adalah salah satu tahap dalam manajemen 
strategik yang merupakan pendekatan analisis 
lingkungan. Analisis SWOT menyediakan para 
pengambil keputusan organisasi akan informasi 
yang akan menyiapkan dasar dan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jika 
keputusan itu diterapkan secara efektif akan 
memungkinkan sekolah mencapai tujuannya.  
Sedangkan John A.P and Richard Braden 
Robinson (1988) mengatakan “SWOT analysis  
is a systematic identification of these faktors and 
the strategy that reflects the best match between  
them. It is based on the logic that an effective 
strategy maximizes a business’s Strengths and  
Opportunities but at the same time minimizes its 
Weaknesses and Threat”. 

Analisis SWOT memberikan informasi  
untuk membantu sekolah dalam hal 
mencocokkan sumber daya dan kemampuan 
untuk menganalisa kompetitif lingkungan di 

 
 
mana bidang sekolah itu bergerak. Analisis 
SWOT merupakan analisis dari kekuatan dan 
kelemahan dari suatu sekolah serta peluang dan 
ancaman di lingkungan eksternalnya. Analisis 
SWOT adalah metode perencanaan strategis 
yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 
(Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang 
(Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam 
suatu organisasi termasuk sekolah, memandu 
untuk mengidentifikasi positif dan negatif di 
dalam suatu sekolah yaitu kekuatan (Strengths) 
dan kelemahan (Weaknesses) dan di luar itu 
dalam lingkungan eksternal yaitu peluang 
(Opportunities), dan ancaman (Threats).  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, 
lingkungan SMA Negeri 8 tampak bersih dan 
indah. Taman sekolah sudah dibuat serta 
terdapat apotik hidup yang bisa dimanfaatkan 
oleh warga sekolah. Selain itu banyak sekali 
piala yang telah terkoleksi sebagai bukti 
prestasi yang diukir oleh peserta didik di SMK 
N 8 Palembang dalam bidang pelajaran, seni, 
olahraga dan ekstrakurikuler seperti pramuka, 
LKS dan PMR.  

Kegiatan pembelajaran yang terjadi di 
SMK N 8 Palembang berjalan dengan kondusif. 
Berdasarkan hasil pengamatan, suasana belajar 
yang diciptakan sudah berjalan efektif. Siswa 
masuk sekolah tepat waktu, guru masuk ke 
kelas sesuai dengan jam belajar, siswa tertib 
mengikuti pelajaran, selama jam belajar siswa 
tidak boleh ke kantin, dan siswa pulang sekolah 
tepat pada waktunya. 
 
Sasaran yang Dikembangkan SMK N 8 
Palembang  

Sasaran SMK N 8 Palembang yaitu 
menciptakan a)budaya masyarakat yang gemar 
membaca, b)sikap dan perilaku yang 
berorientasi pada rasionalitas dan moralitas, 
c)perilaku yang demokratis, d)sikap kerjasama 
dan berperilaku santun, e)pelayanan prima 
dengan menerapkan A3 (Attitude, Attention, 
Action).  

Berdasarkan hasil penelitian, sasarannya 
tersebut menunjukkan bahwa SMK N 8 
Palembang ingin peserta didik menjadi 
masyarakat yang cerdas, bermoral, santun, 
mampu bekerja sama dan demokratis, serta 
menjadi SMA yang memberikan pelayanan 
prima kepada stakeholder.  

Berdasarkan hasil penelitian, sasaran yang 
ingin dicapai sekolah ini telah terdokumentasi 
dengan baik, salah satunya ada dalam dokumen 
rencana pengembangan sekolah (RPS).  



 
 
 

Sasaran merupakan tindakan atau upaya 
untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan 
sekolah. Jadi sasaran adalah sesuatu yang akan 
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan. Perumusan sasaran SMK 
N 8 Palembang melibatkan stakeholder yang 
ada di sekolah dan juga komite sekolah. Dalam 
perumusan sasaran ini dibuat satu tim penyusun 
RPS yang terdiri dari kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, perwakilan guru, dan 
perwakilan komite sekolah.  

Sasaran SMK N 8 Palembang tersebut 
belum efektif dari segi perumusannya. Sasaran 
ini belum dibuat spesifik, terukur jelas 
kriterianya dan disertai indikator-indikator yang 
rinci. Sasaran seharusnya menggambarkan 
mutu dan kuantitas yang ingin dicapai serta 
terukur agar mudah dilakukan evaluasi 
keberhasilannya. Menurut Mulyono (2012:138), 
sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu 
yang akan dihasilkan/dicapai oleh sekolah 
dalam jangka waktu satu tahun, satu catur 
wulan atau satu bulan. Agar sasaran dapat 
dicapai dengan efektif, maka sasaran harus 
dibuat spesifik, terukur jelas kriterianya dan 
disertai indikator-indikator yang rinci. 

 
Program SMK N 8 Palembang Berdasarkan 

hasil penelitian, program  
SMK N 8 Palembang terdiri dari 3 bagian yaitu 
bagian SDM, organisasi dan sarana prasarana. 
Bagian SDM yaitu 1) mengikut-sertakan guru 
dalam pelatihan, 2) memberikan kesempatan 
dan mengikutsertakan guru untuk meningkatkan 
kualifikasi akademik ke jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi, c) membuka bimbingan 
belajar gratis bagi peserta didik dan secara luas 
bagi masyarakat yang tidak mampu, d) peserta 
didik melakukan kegiatan pengembangan diri 
seperti OSIS, pramuka, PMR, rohis, olahraga, 
dan seni. Bagian organisasi yaitu a) menjalin 
kerjasama dengan perguruan tinggi, b) menjalin 
kerjasama dengan badan narkoba nasional, c) 
menerapkan sistem manajemen informasi 
melalui komputer dan internet, d) meningkatkan 
komunikasi dengan pihak penyandang dana, 
jaringan pendidikan, dewan sekolah dan lain-
lain, e) memelihara iklim budaya organisasi 
yang demokratis. Bagian sarana prasarana yaitu 
melengkapi fasilitas seperti gedung 
laboratorium, per-pustakaan dan alat-alatnya, 
melengkapi buku-buku, melengkapi kantin, dan 
melengkapi alat olahraga. 

 
 
 

Dari programnya tersebut menunjukkan 
bahwa SMK N 8 Palembang memiliki program 
yang terdiri dari kegiatan untuk mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Namun ada beberapa program yang belum 
sepenuhnya berjalan di SMK N 8 Palembang 
yaitu pada bagian SDM, dimana belum adanya 
bimbingan belajar gratis bagi peserta didik dan 
secara luas bagi masyarakat yang tidak mampu. 
Pada bagian organisasi yaitu 1)belum 
terjalinnya kerjasama yang baik dengan 
perguruan tinggi negeri sehingga peserta didik 
yang berprestasi belum seluruhnya diterima di 
perguruan tinggi negeri, 2)belum terjalinnya 
kerjasama yang baik dengan badan narkoba 
nasional, sehingga sangat minim sekali 
informasi yang didapatkan siswa tentang 
narkoba, karena hampir tidak ada penyuluhan 
atau soasialisasi tentang bahaya narkoba.  

Berdasarkan hasil penelitian, program 
yang ingin dicapai sekolah ini telah 
terdokumentasi dengan baik, salah satunya ada 
dalam dokumen rencana pengembangan 
sekolah (RPS). Namun jadwal pelaksanaan 
program tersebut belum terdokumentasi, terlihat 
dari tidak adanya jadwal tersebut dalam RPS. 
Seharusnya, dalam dokumen RPS SMK N 8 
Palembang telah tertulis juga jadwal 
pelaksanaan program agar mudah memonitor 
pelaksanaan program tersebut. Menurut Rohiat 
(2010:112), apabila program-program telah 
tersusun dengan baik dan pasti, sekolah dapat 
merencanakan alokasi waktu permingguan, 
bulanan, triwulan, dan seterusnya sesuai dengan 
karakteristik program yang bersangkutan. 
Fungsi utama adanya penjadwalan tersebut 
adalah untuk pegangan bagi para pelaksana 
program dan sekaligus pengontrol pelaksanaan 
tersebut.  

Program merupakan implementasi dari visi, 
misi dan tujuan. Jadi program sekolah merupakan 
kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, 
dilaksanakan oleh sekolah dan juga melibatkan 
masyarakat sebagai partisipasi aktif masyarakat 
guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. Perumusan program SMK N 8 
Palembang melibatkan stakeholder yang ada di 
sekolah dan juga komite sekolah. Dalam 
perumusan program ini dibuat satu tim penyusun 
RPS yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, perwakilan guru, dan perwakilan komite 
sekolah.  



 
 

Strategi yang Dikembangkan untuk 
Melaksanakan Program  

Dalam Rohiat (2010:101), Karakteristik 
strategi adalah sesuai dengan tuntutan program. 
Strategi yang salah akan menyebabkan tidak 
tercapainya program, demikian pula sebaliknya. 
Oleh karena itu, dalam perumusan strategi harus 
mempertimbangkan keterlibatan pihak lain yang 
terkait dan kemampuan sekolah itu sendiri.  

Strategi yang dikembangkan untuk 
melaksanakan program adalah mempromosikan 
guru profesional pada setiap even, 
menggunakan TI sebagai media pembelajaran, 
membuka pelatihan bagi masyarakat miskin, 
mereali-sasikan budaya demokrasi dalam wujud 
kepedulian sosial, serta meningkatkan bim-
bingan konseling. Strategi tersebut dilakukan 
untuk menunjukkan bahwa SMK N 8 
Palembang benar-benar ingin programnya 
berjalan.  

Strategi yang dijalankan untuk 
melaksanakan program memang sudah sesuai 
dengan tuntutan program, namun masih belum 
tepat dalam memilih strategi yang efektif. 
Ketepatan strategi dalam melaksanakan 
program-program sekolah seperti gagasan atau 
aktivitasnya belum terdokumentasi dalam RPS. 
Hal ini akan berdampak pada sulitnya tercapai 
program sekolah dikarenakan strategi adalah 
pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan 
eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu 
tertentu.  

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang 
dikembangkan sekolah ini telah terdokumentasi 
dengan baik, salah satunya ada dalam dokumen 
rencana pengembangan sekolah (RPS). 

Perumusan strategi SMK N 8 Palembang 
melibatkan stakeholder yang ada di sekolah dan 
juga komite sekolah. Dalam perumusan sasaran 
ini dibuat satu tim penyusun RPS yang terdiri 
dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
perwakilan guru, dan perwakilan komite 
sekolah. 

 
Perencanaan Alokasi Anggaran Biaya dalam 
Melaksanakan Program  

PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar 
nasional pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa 
secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas 
biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 
Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya 
penyediaan sarana dan prasarana, 

 
 
pengembangan sumber daya manusia, dan 
modal kerja tetap. Biaya personal meliputi 
biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 
peserta didik untuk bisa mengikuti proses 
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 
Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji 
pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 
tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau 
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya 
operasi pendidikan tak langsung berupa daya, 
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana 
dan prasarana, uang lembur, transportasi, 
konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.  

Perencanaan biaya dalam pelaksanaan 
program di SMK N 8 Palembang yaitu 
inventarisasi semua kegiatan dan menghitung 
perkiraan kebutuhan dan penunjang, peninjauan 
ulang program awal berdasarkan kemungkinan 
tersedianya dana pendukung, menetapkan 
prioritas kegiatan setiap tahun pelajaran, dan 
melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana 
yang tersedia untuk masing-masing kegiatan.  

Perencanaan biaya dalam RPS SMK N 8 
Palembang melibatkan stakeholder yang ada di 
sekolah dan juga komite sekolah. Dalam 
perencanaan biaya ini dibuat satu tim penyusun 
RPS yang terdiri dari kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, perwakilan guru, dan 
perwakilan komite sekolah. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  

Rencana pengembangan sekolah di SMK N 
8 Palembang, memperhatikan beberapa hal 
berikut: (1) Visi SMK N 8 Palembang; (2) Misi 
SMK N 8 Palembang; (3) Tujuan SMK N 8 
Palembang; (4) Visi, Misi, dan Tujuan Sesuai 
dengan Kondisi Objektif Sekolah; (5) Sasaran  
yang Dikembangkan SMK N 8 Palembang; (6) 
Program SMK N 8 Palembang; (7) Strategi 
yang Dikembangkan untuk Melaksanakan 
Program; dan (8) Perencanaan Alokasi 
Anggaran Biaya dalam Melaksanakan Program 
 
Saran  

Adapun saran yang dapat disampakan 
adalah hendaknya setiap sekolah yang ingin 
mengembangkan sekolah seyogyanya memiliki 
rencana pengembangan sekolah yang rinci dan 
detail agar pengembangan sekolah benar-benar 
berjalan dengan baik dan lancar.  
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