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I.1 LATAR BELAKANG. 

Peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial 

pada instansi pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya 

perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai 

perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang 

sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya 

pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah 

menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan 

perlu untuk dikelola secara baik dan benar. 

Mengingat akan pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi ini, terutama untuk 

mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah 

berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang 

setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti halnya 

sumberdaya manusia, keuangan, waktu dan yang lainnya. Sistem informasi kini telah 

menjadi kerangka dasar bagi semua aktifitas pemerintahan dan memungkinkan bagi 

fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki 

secara lebih efisien dan efektif. 

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, 

dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era milenium 

ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun 

implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik 

seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian  yang 

tidak optimal  dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. 

Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan 

akan dapat menghasilkan hasil yang seoptimal mungkin, sehingga biaya yang 

dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja akan tetapi 

diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui 

penyusunan dokumen ini berupaya untuk membangun dan mengembangkan suatu 

Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Daerah (RISIMDA) yang dalam 

terminologi teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah Rencana Strategis 
Penerapan Teknologi Informasi (RSTI) untuk pengelolaan manajemen Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 
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Diharapkan dokumen ini akan dapat menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan 

terutama bagi pengambil keputusan di jajaran pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

dalam melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung 

aktivitas pemerintahan dimana termasuk di dalamnya melakukan investasi ataupun 

pemilihan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara 

internal, penataan ulang organisasi yang menangani sistem informasi dan komunikasi 

dan tata kelolanya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

juga perkembangan dalam sistem pemerintahan, dokumen ini harus bersifat dinamis 

(living document), serta diperlukan review ataupun evaluasi secara periodik untuk 

tetap menjaga aktualitasnya. 

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN. 

A.  Maksud 

 Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah, 

merupakan perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi 

informasi yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara 

dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengkaitkan aspek-aspek 

manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, 

perangkat lunak, sumberdaya manusia, jaringan komunikasi data, dan dan 

lain-lain. 

 Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah dapat 

digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi 

pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan 

yang berkaitan dengan pengembangan SIMDA sehingga lebih sistematis, 

terarah, berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas fungsi 

Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat kearah efektifitas pelayanan publik 

serta pelayanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, 

Government to Business, Government to Employee, Government to 

Government). 

 

B.  Tujuan 

 Terwujudnya sistem informasi manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat. 
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 Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian SIMDA serta terselenggaranya pemakaian 

sumberdaya secara efektif dan efisien. 

 

I.3 DASAR HUKUM. 

a. Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional sesuai dengan Garisgaris 

Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999. 

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

d. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI.  

e.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019  

g. Kepres Nomor 50 Tahun 2000, tentang Tim Koordinasi Telematika 

Indonesia. 

h. Inpres Nomor 2 Tahun 2001, tentang Penggunaan Komputer dengan 

Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia. 

i. Inpres No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Goverment 

j. Inpres Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan 

Pendayagunaan Telematika. 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah. 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang 

Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen 

Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI). 

n. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran 

Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

o. Undang-undang Nomor 14 mengenai Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP). 
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I.4 PENDEKATAN DAN RUANG LINGKUP. 

A.  Pendekatan 

 Pendekatan Deskriptif, suatu pendekatan yang menggambarkan hasil analisa 

kebijakan yang telah dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri maupun 

dilakukannya analisa data yang diperoleh dari berbagai instansi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 

 Pendekatan Kelembagaan/Organisasi, pendekatan yang dilakukan dengan 

analisa terhadap struktur organisasi yang ada serta struktur organisasi yang 

akan dikembangkan. 

 Perencanaan, suatu pendekatan melalui analisis kebutuhan sarana dan 

prasarana, berbagai aspek ketersedianya sumber daya manusia serta 

ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan sistem informasi. 

 Pendekatan Teknis, analisis yang berkaitan dengan spesifikasi teknis baik 

perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan 

kwalifikasi sumbar daya manusia. 

 Pendekatan Komprehensif dan Integratif, dengan mempertimbangkan segala 

aspek yang terkait secara terpadu terutama dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian pembangunan SIMDA. 

 

B.  Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari Rencana Induk SIMDA ini mencakup beberapa hal sebagai 

berikut : 

 Pendefinisian arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan teknologi 

informasi di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang akan memicu 

perencanaan investasi dan dukungan teknologi informasi untuk proses 

manajemen pemerintahan. 

a. Mengembangkan arahan strategis teknologi informasi yang menjelaskan 

kontribusi teknologi informasi terhadap misi Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat. 

b. Mengembangkan kerangka kebijakan manajemen untuk penentuan 

kebijakan, penentuan prioritas, dan alokasi sumberdaya untuk penerapan 

teknologi informasi. 
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 Perencanaan infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang dibutuhkan 

a. Menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras dan perangkat 

lunak yang memungkinkan penerapan teknologi informasi dalam 

menunjang manajemen pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat. 

b. Merekomendasikan portofolio sistem informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 

 Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan akan 

dilakukan 

a. Menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan aktivitas teknologi 

informasi, investasi dan jasa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat. 

b. Merekomendasikan usulan skala prioritas untuk penanganan proyek-

proyek teknologi informasi. 

c. Merekomendasikan kerangka manajemen untuk penerapan  teknologi 

informasi baik yang tersentral maupun yang terdistribusi. 

 

I.5 METODOLOGI PENYUSUNAN. 

Pada prinsipnya metodologi penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen 

Daerah ini mencakup antara lain : 

 Penganalisaan Terhadap Kondisi Saat Ini (Current Situation) 

 Penganalisaan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang memadai 

mengenai kondisi penerapan teknologi informasi saat ini di Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat. Termasuk dalam hal ini adalah penganalisaan 

terhadap aplikasi bisnis yang telah ada, infrastruktur jaringan, SDM 

pendukung, computer literacy, peraturan-peraturan (regulasi) internal yang ada 

dan terkait dengan penerapan teknologi informasi. 

 Penganalisaan Terhadap Kondisi Ideal (Future State) 

 Penganalisaan ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep ideal 

bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam penerapan teknologi 

informasi untuk mendukung keseluruhan aspek bisnisnya. Penganalisaan 

difokuskan pada bagaimana teknologi informasi dapat mendukung tercapainya 

visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam hal ini juga 

dilakukan penganalisaan terhadap kondisi internal yaitu SDM pendukung dan 

jdih.pakpakbharatkab.go.id
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peraturan internal yang terkait dengan teknologi informasi serta pengaruh-

pengaruh external, khususnya perkembangan teknologi informasi itu sendiri. 

 Pengembangan Transition Plan 

 Dalam pengembangannya dilakukan penganalisaan terhadap kendala-kendala 

yang ada (gap analysis), yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang 

ingin dicapai, kondisi dimana teknologi informasi akan dapat dipergunakan 

secara optimal dalam mendukung visi dan misi perusahaan, dengan kondisi 

yang ada saat ini. Dari hasil penganalisaan ini akan dapat diketahui posisi saat 

ini untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan, dan mengacu kepada hal ini 

akan dikembangkan pula langkah-langkah kedepan, berikut dengan 

penyusunan prioritas kegiatan sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

Berikut adalah detail langkah-langkah dalam penyusunan Rencana Induk ini 

sebagaimana terlihat pada Gambar I.1: 

1. Tahap pertama adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

terhadap para eksekutif di unit-unit kerja yang ada serta penyebaran kuesioner.  

2. Tahap kedua, dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama tahap 

pertama, dilakukan analisa internal/external (SWOT) untuk melihat kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki serta kesempatan dan ancaman yang datang dari 

luar.  

3. Tahap ketiga, penentuan visi dan misi teknologi informasi  Pemerintah  

Kabupaten Pakpak Bharat dengan berdasarkan pada visi dan misi pemerintah 

daerah secara keseluruhan. Selanjutnya visi dan misi  teknologi informasi 

tersebut dijabarkan menjadi goals/tujuan yang ingin dicapai dengan 

berdasarkan pada proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 

Pada bagian akhir dari tahap ini ditentukan objectives/sasaran-sasaran yang 

harus dicapai untuk setiap tujuan.  

4. Tahap keempat, dengan mempertimbangkan hasil analisa internal/external 

(SWOT) ditentukan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran, 

serta rencana kerja yang akan dijalankan. Selanjutnya rencana kerja tersebut 

lalu direalisasikan pada tahap implementasi dan dievaluasi secara terus-

menerus sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan. 

jdih.pakpakbharatkab.go.id



Rencana Induk Teknologi Informasi Pemerintah KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2016 - 2021 
I-8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1: Metodologi Penyusunan
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2.1 VISI, MISI DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK 
BHARAT. 

Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 

2021, telah ditetapkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah, yaitu : 

A. Visi. 

“TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, 
UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK 

BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”. 

 

Penjelasan dari Visi di atas yaitu Adalah pembangunan dari, oleh dan untuk warga 

masyarakat yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan 

dengan sasaran jangka panjang yang ingin di wujudkan dalam rangka mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang sejajar, sederajat dengan warga masyarakat daerah lain. 

Bersatu : Suatu kondisi pembangunan daerah yang dilakukan secara bersama-sama 

antara Pemerintah, masyarakat dan swasta), dan bertanggung jawab, dengan menjaga 

sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu 

pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara 

lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram. 

Unggul Dalam Kualitas Hidup : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang 

dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan 

kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi 

dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang 

lebih baik, berprestasi dan berdaya guna. 

Pelayanan Publik : Suatu Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pakpak 

Bharat yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, masyarakat dan 

swasta),dan bertanggung jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat 

konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, 

dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, 

menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsive serta berorientasi pada 

konsensus, kesetaraan dan akuntabel  
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Agama : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan 

aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. 

Budaya : Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang menunjukkan tingkatan martabat 

kemanusiaan dan harga diri masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang ditunjukkan 

dengan berpegang teguh pada karakter dan akhlakul karimah, serta nilai-nilai dan 

kearifan lokal, sehingga tidak mudah tergerus oleh desakan arus globalisasi dan mampu 

eksis sesuai dengan jati dirinya atau masyarakat yang beradab. 

 

B. Misi. 
1 Melanjutkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, Meliputi Manajemen 

Pemerintahan Yang Profesional, Kepemimpinan Yang Amanah Dan 
Pelayanan Publik Yang Berkualitas. 
Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari manajemen pemerintahan yang 

baik. Wujud dari tata pemerintahan yang baik (good corporate governance). 

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling 

mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Dalam kaitan ini, 

merujuk kepada UNDP (1997), pengertian governance atau tata pemerintahan 

didukung oleh tiga pilar yakni politik, ekonomi dan administrasi. Pilar Pertama yaitu 

tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan 

keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri 

maupun birokrasi bersama politisi. Pilar kedua, yaitu tata pemerintahan dibidang 

ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas 

ekonomi dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Sedangkan pilar ketiga 

yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses, 

kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik. Muara pokok dari ketiga pilar 

ini adalah hadirnya pelayanan public yang prima dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2 Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berkualitas Yang 
Berbasis Pada Sumber Daya Alam Lokal. 
Misi kedua mengandung arti bahwa ekonomi masyarakat harus terus didukung dan 

dikembangkan. Inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi 

ekonomi local tetap dikedepankan. Pengembangan ekonomi lokal juga harus  

memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan sumberdaya alam 

dapat terjaga. 
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3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi 
Yang Dilandasi Budaya Pakpak Dan Ketakwaan Pada Tuhan Yang Maha Esa. 
Misi ketiga memiliki makna yang sangat penting dalam pembangunan Kabupaten 

Pakpak Bharat di masa yang akan datang yaitu dengan mengedepankan 

sumberdaya manusi. Sumberdaya manusia handal ialah yang akan mengelola 

pembangunan dengan kata lain, misi ketiga memiliki makna yang sangat erat 

dengan modal dasar pembangunan yaitu berupa modal manusia (human capital) 

dan modal buatan manusia (human made capital). Modal manusia dimaksud 

sebagai modal untuk pembangunan dalam diri manusia, baik aspek kualitas 

maupun kuantitas. Manakala modal buatan manusia merupakan modal untuk 

pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia baik yang bersifat 

fisik (infrastruktur, sarana dan sebagainya) maupun yang non fisik (lembaga, 

budaya dan sebagainya). Untuk memastikan bahwa sumberdaya manusia yang 

diiginkan adalah sumberdaya yang memiliki tanggungjawab moral dan intelektual, 

maka pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Pakpak Bharat harus 

dilandasi dengan budaya dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Melalui Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan 
Yang Prima Terutama Untuk Ibu Dan Anak Dalam Mewujudkan Generasi Emas 
Pakpak Bharat. 
Misi keempat merupakan perwujudan pengembangan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. Pegembangan sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja 

diperoleh melalui peningkatan kualitas pendidikan, namun juga harus didukung 

oleh peningkatan kualitas kesehatan karena sesungguhnya dalam fisik yang sehat 

terdapat jiwa yang kuat. 

5 Mengembangkan Infrastruktur Untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan 
Ekonomi Dan Memperlancar Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Meningkatkan 
Pemanfaatan Teknologi Dan Informatika Secara Luas. 
Misi kelima memiliki makna bahwa perwujudan kesejahteraan masyarakat (people 

welfare) dapat dilakukan dengan mengedepankan kesejahteraan wilayah (regional 

welfare). Kesejahteran wilayah hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan 

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur wilayah akan mendorong berkembangnya 

misi kedua yaitu pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur ini 

akhirnya akan menimbulkan keterbukaan wikayah terhadap investasi. 

6 Menjadi Sentra Pendidikan Dan Kesehatan Yang Unggul Di Provinsi Sumatera 
Utara. 
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Misi Keenam memiliki dimensi strategis terhadap branding pembangunan 

Kabupaten Pakpak Bharat yaitu mencapai Kabupaten sebagai menjadi pusat 

pengembangan ilmu/pendidikan berkeahlian khusus dan pegembangan rumah 

sakit spesialis yang menangani penyakit tertentu serta menjadi pusat Pendidikan 

dan Pelatihan aparatur yang berkualifikasi unggul. 

C. Strategi. 

1. Membangun dan menjamin terselenggaranya pelayanan dasar bagi masyarakat; 

2. Mempercepat dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan 

sistem ekonomi kerakyatan; 

3. Membangun sistem politik yang demokratis, serta mempertahankan persatuan dan 

kesatuan; 

4. Meningkatkan Pembangunan Daerah dan memanfaatkan sepenuhnya peluang-

peluang yang ada seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah; 

5. Mewujudkan supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik. 

 

2.2 VISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. 

Visi teknologi informasi menggambarkan keinginan masa datang yang memiliki pemikiran 

jauh kedepan mengenai apa yang akan dicapai dari/tentang teknologi informasi bagi 

pemerintah daerah Pakpak Bharat. Definisi tidak bisa lepas dari visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat secara umum. 

 

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai visi dan misi serta berbagai masukkan dari 

ekskutif yang didapat selama pengumpulan data, maka definisi visi teknologi informasi 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah: 

 

“ Menuju kemandirian dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi “.  

 

2.3 MISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. 

Misi teknologi informasi  merupakan penjabaran dari visi teknologi informasi  dalam bentuk 

kalimat tertulis. Dalam penyusunannya, misi harus singkat, ringkas tapi jelas pengertiannya. 

Berdasarkan hasil analisa, maka definisi misi teknologi infromasi Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat  adalah: 
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1. Memperkuat tata kelola TIK. 

2. Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah 

kabupaten Pakpak Bharat. 

3. Mengmbangkan system informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan 

kabupaten Pakpak Bharat. 

 

2.4 TUJUAN DAN SASARAN. 

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat 

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh 

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran 

dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Agar misi ang 

telah ditetapkan diatas dapat terlaksana sesuai yang diinginkan, maka perlu ditetapkan 

tujuan dan sasarannya. Adapun tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : 

1. Misi : Memperkuat tatakelola TIK. 

a) Tujuan        : Terimplementasikannya e-Government menuju good governance. 

Sasaran      : Melengkapi regulasi sinergi implementasi e-Government. 

Indikator Sasaran : -    Jumlah regulasi dan SOP. 

- Persentase SKPD yang memanfaatkan TIK. 

 

b) Tujuan        : Optimasi pengorganisasian TIK Kabupaten Pakpak Bharat 

Sasaran      : Meningkatnya pengelolaan TIK Kabupaten Pakpak Bharat. 

Indikator Sasaran : -    Presentasi. 

- Perubahan. 

- Pengembangan. 

- Kelembagaan TIK.. 

c) Tujuan        : Terbangunnya jejaring pengembangan TIK. 

Sasaran      : Jejaring internal dan eksternal.. 

Indikator Sasaran : -    Jumlah jejaring pengembangan TIK. 
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d) Tujuan        : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan ,  

       pengelolaan dan pemanfaatan TIK.. 

Sasaran      : Meningkatkan SDM TIK 

Indikator Sasaran : -    Jumlah SDM. 

- Jumlah produk TIK. 

e) Tujuan        : Meningkatkan budaya birokrasi berbasis elektronik yang  

       dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawa pemkab untuk  

       membangun ‘smart’ e-Government 

Sasaran      : Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronik. 

Indikator Sasaran : -    Jumlah aplikasi termanfaatkan. 

 

f) Tujuan        : Peningkatan efisiensi disemua anggaran rutin pemeliharaan dan  

       pengadaan TIK 

Sasaran      : Meningkatnya effisiensi anggaran pembangunan. 

Indikator Sasaran : -    Presentase anggaran. 

- Penuranan anggaran rutin terkait otomatisasi perkantoran. 

g) Tujuan        : Meningkatkan kecepatan pelayanan pada masyarakat. 

Sasaran      : Semua pelayanan publik pemerintah. 

Indikator Sasaran : -    Waktu pelayanan . 

 

2. Misi : Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu. 

a) Tujuan        : Meningkatkan kualitas TIK. 

Sasaran      : Kestabilan koneksi jaringan internet. 

Indikator Sasaran : -    Jumlah downtime per tahun. 

- Kecepatan download dan upload. 

- Kuantitas netlink. 

b) Tujuan        : Meningkatnya pemanfaatan internet/intranet untuk pemerintahan. 

Sasaran      : Meningkatnya jenis pemanfaatan internet/intranet.. 
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Indikator Sasaran : -    Jumlah jenis pemafaatan intranet/internet. 

c) Tujuan        : Meningkatkan keamanan informasi. 

Sasaran      : -     Pengamanan asset informasi pemerintah daerah. 

- Kepedulian pegawai pemkab terhadap isu keamanan 

informasi. 

Indikator Sasaran : -    Penurunan laporan malware. 

- Penurunan jumlah kehilangan data. 

d) Tujuan        : Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat. 

Sasaran      : Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan   

       Internet. 

Indikator Sasaran : -    Jumlah Hotspot Pemkab di lokasi umum. 

- Jumlah komunitas TIK. 

- Jumlah aktifitas kelompok masyarakat pemanfaat TIK 

berbasis wilayah. 

 

3. Misi : Mengembangkan system informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi  

pembangunan pemerintah kabupaten Pakpak Bharat. 

a) Tujuan        : Meningkatkan pemanfaatan system informasi/aplikasi dalam 

pemerintahan dan pelayan publik. 

Sasaran      : -     Meningkatkan pemanfaatan aplikasi. 

- Meningkatkan jumlah layanan pemerintah berbasis elektronis. 

Indikator Sasaran : -    Jenis layanan pemerintah kabupaten menggunakan system 

informasi. 

b) Tujuan        : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik  

       pemerintah yang terintegrasi. 

Sasaran      : Meningkatkan pemanfaatan pusat data untuk pemanfaatan jenis 

data yang dipakai bersama. 

Indikator Sasaran : -    Kecepatan pengelolaan data. 

- Jumlah pendokumentasian data secara elektronik. 
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c) Tujuan        : Meningkatkan pemanfaatan system informasi bagi usaha kecil  

       dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintah  

       kabupaten. 

Sasaran      : Meningkatkan transaksi elektronik untuk usaha kecil dan  

       menengah. 

Indikator Sasaran : -    Jumlah aplikasi layanan usaha. 

- Jumlah transaksi elektronis. 

 

2.5 ASAS – ASAS (PRINCIPLES). 

Dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi di Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat  didasarkan pada beberapa asas-asas berikut ini : 

 Asas Keterpaduan / Sinergi 
 Pembangunan dan penerapan  teknologi informasi harus mampu meng-integrasikan 

semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk 

mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang 

dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asa keterpaduan 

ini. 

 Asas Peningkatan Kualitas SDM  
 Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk dapat 

memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu 

dilingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal dilingkungan 

masyarakat lokal. 

 Asas Manfaat / Dayaguna  
 Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk lebih 

efisien dan ekonomis serta berdayaguna tinggi. Sistem harus mampu untuk 

menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga 

dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. 

 Asas Keamanan Dan Kehandalan 
 Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dijamin kehandalannya 

sehingga mampu untuk selalu siap pakai seseuai dengan tingkat pelayanan yang 

dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 
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 Asas Legalitas 
 Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus taat hukum, dalam hal ini 

harus menghormati hak-hak kekayaan intelektual (HaKI), copyright serta hak-hak lain 

yang diakui secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

 Asas Kesetaraan Hak Akses  
 Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu menjamin dan 

menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat 

terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindarkan 

timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu. 

 Asas Fleksibilitas Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus 

dilakukan secara modular dan berkelanjutan (incremental development) untuk 

menjamin tingkat fleksibilitas sistem terhadap perubahan-perubahan yang 

berlangsung baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal. 

 Asas Open System Dan Open Source  Pembangunan dan penerapan teknologi 

informasi dilakukan dengan menggunakan standard open system, sehingga 

memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini 

secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk sedapat mungkin 

menggunakan aplikasi-aplikasi open source sehingga dapat meningkatkan tingkat 

efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan absolute 

pada salah satu pihak. 

 

2.6 FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCESS FACTOR). 

Beberapa faktor berikut adalah merupakan faktor-faktor kunci dalam penentu keberhasilan 

pembangunan dan penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat  : 

 

 Komitmen dan Leadership 
 Komitmen dari semua tingkatan di jajaran pemerintahan, khususnya di tingkat 

pimpinan adalah merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dan merupakan faktor 

kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di 

pemerintahan. Pimpinan tertinggi dimasing-masing instansi harus memiliki 

kemampuan leadership dan mempunyai wawasan yang memadai tentang pentingnya 

penggunaan teknologi informasi di manajemen pemerintahan. Mengingat bahwa 

budaya paternalistik masih banyak dijumpai dimasyarakat, maka para pimpinan 
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pemerintahan harus siap untuk menjadi motor penggerak pembangunan di bidang 

teknologi informasi ini. 

 Pembangunan komitmen ini dapat dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap semua lapisan baik dilingkungan 

internal pemerintahan ataupun di masyarakat pada umumnya. Komitmen terhadap 

pembangunan teknologi informasi ini juga harus dimiliki oleh para anggota legislatif 

yang merupakan representasi dari masyarakat daerah. 

 Komitmen terhadap penerapan teknologi informasi dipemerintahan baik oleh eksekutif 

ataupun legislatif haruslah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan 

pemerintahan yang efisien, dan diwujudkan dalam bentuk pemberian prioritas yang 

tinggi dalam pembangunannya. 

 Peningkatan Kualitas SDM 
 Harus disadari bahwa teknologi informasi hanyalah sebuah alat (tools) yang tidak akan 

dapat menciptakan suatu perubahan apapun jika tidak didukung dengan sumber daya 

manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut. 

 Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun 

pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik secara internal ataupun eksternal. 

Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM lokal semaksimal mungkin adalah 

merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di pemerintahan 

daerah. 

 Perubahan Proses dan Budaya Kerja 
 Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor 

pendukung manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan 

(driver of change) untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala 

bidang. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja dan 

juga budaya kerja khususnya dilingkungan jajaran pemerintahan. 

 Perubahan proses dan budaya kerja yang dilakukan harus berorientasi pada efisiensi 

dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus 

stakeholders dari pemerintahan. Personil disemua lini jajaran pemerintahan harus 

mampu beradaptasi dengan perubahan dan perbaikan proses dan budaya kerja. 

Tingginya tingkat kemampuan beradaptasi ini adalah merupakan salah satu faktor 

kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di 

pemerintahan. 
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 Pengelolaan Ekspektasi dan Transparansi 
 Mengingat bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap penerapan teknologi 

informasi di pemerintahan saat ini sangatlah tinggi, maka diperlukan upaya-upaya 

untuk dapat mengelola tingkat ekspektasi masyarakat yang tinggi tersebut. Sosialisasi 

tentang rencana-rencana serta tahapan-tahapan dalam pembangunan dan penerapan 

teknologi informasi di pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan 

berkesinambungan kepada masyarakat secara luas, sehingga dapat diperoleh tingkat 

pemahaman yang memadai. Mengingat bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai 

stakeholders dan customer, maka kegagalan dalam mengelola tingkat ekspektasi 

masyarakat akan berakibat fatal terhadap keberhasilan pembangunan dan penerapan 

teknologi informasi. 

 Pendanaan 
 Ketersediaan pendanaan yang memadai adalah merupakan salah satu elemen kunci 

dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi 

informasi di pemerintahan. Penyediaan pendanaan dipemerintahan akan disesuaikan 

dengan tingkat prioritas dari kegiatan, sehingga diperlukan komitmen baik oleh 

eksekutif ataupun legislatif untuk keberhasilan pembangunan dan penerapan 

teknologi informasi ini. 
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Dalam proses penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

baik harus mengikuti tahapan atau langkah-langkah yang benar. Tahapan yang akan 

dilakukan pertama kali adalah mengetahui peta atau kondisi terkini dari TIK yang ada di 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Untuk itu, perlu dilakukan survei yang kegiatannya 

untuk memotret kondisi TIK yang ada. Untuk memudahkan mendapatkan gambaran tersebut 

di atas, dikembangkan alat bantu berupa kuisioner yang nantinya akan diisi oleh stakeholder 

pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan 

dan pengelolaan TIK. Untuk melengkapi isian kuisioner dapat juga dilakukan wawancara 

langsung dengan responden, dalam hal ini pemerintah kabupaten Pakpak Bharat. 

Kuisioner yang dikembangkan untuk melihat kondisi TIK terkini dari pemerintah kabupaten 

Pakpak Bharat dibagi dalam 3 komponen utama. Komponen ini selalu ada, baik untuk 

organisasi umum maupun organisasi khusus. Komponen tersebut adalah: 

 Suprastruktur 

 Infostruktur, dan 

 Infrastruktur 

Suprastruktur TIK meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam pemerintahan 

kabupaten Pakpak Bharat. Termasuk didalamnya digunakan untuk mengetahui latar belakang 

pendidikan pegawai (bidang dan strata pendidikan akhir), kemampuan penggunaan komputer, 

kemampuan pemrograman komputer dan lain-lain. 

Selain itu dalam suprastruktur juga akan dilihat organisasi, keuangan, dan lain-lain yang 

terkait dengan rencana atau implementasi TIK pada tiap unit organisasi (SKPD) yang ada 

dalam lingkungan pemerintah kabupaten Pakpak Bharat. 

Informasi dari kuisioner mengenai suprastruktur digunakan untuk memetakan jumlah 

sumberdaya manusia di masing-masing SKPD, kemampuan atau kapabilitas dari 

sumberdaya manusia  yang nantinya dapat menangani perkembangan TIK di pemerintah 

kabupaten Papak Bharat. 

Infostruktur yang dilihat meliputi aspek data, perangkat lunak komputer, sistem informasi, 

basis data dan lain-lain yang terkait. Termasuk didalamnya data dan alur data, pertukaran 

data, sistem informasi atau perangkat lunak yang sekarang digunakan, serta pemanfaatan 

perangkat lunak. 
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Infrastruktur mencakup kondisi jaringan yang digunakan, komputer dan aksesosrinya. 

Termasuk juga didalamnya SDM jaringan yang tersedia. Kendala-kendala yang terjadi dalam 

implementasi TIK juga dilihat. 

Satuan data terendah yang dilihat adalah data-data TIK yang ada dalam suatu SKPD yang 

ada di pemerintah kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi TIK yang akan dilihat adalah kondisi 

TIK pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian-bagian di Setda yang ada di lingkungan pemerintah 

kabupaten Pakpak Bharat. 

Kuisioner yang telah dikembangkan dibagikan kepada semua SKPD di lingkungan 

Pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Form 

Kuisioner tersebut disebarkan kepada SKPD-SKPD yang berada di lingkungan pemerintah 

kabupaten Pakpak Bharat. 

Berikut ini peta kondisi TIK yang dilakukan berdasarkan isian kuisioner dan wawancara pada 

sebagian SKPD yang dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan aspek. 

 

3.1. ASPEK KELEMBAGAAN 
 
Untuk menjamin terimplementasinya semua kegiatan yang terkait dengan TIK dengan baik di 

lingkungan pemerintah kabupaten Pakpak Bharat, diperlukan adanya suatu unit kerja atau tim 

kelompok kerja yang tugas pokoknya antara lain melihat secara kontinyu dan atau 

menginisiasi kegiatan TIK pada tiap SKPD.  

Keberadaan kelompok kerja yang menangani kegiatan TIK di SKPD sangat penting untuk 

menjamin kontinyuitas penggunaan TIK baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. 

Dari survei yang dilakukan, 80% dari SKPD tidak mempunyai unit kerja khusus atau tim 

kelompok kerja yang menangani hal tersebut. Gambar 3.1 berikut memberikan gambaran 

tersebut di atas. 
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Gambar 3.1 Persentase keberadaan Sub Unit / Pokja penanganan TIK di SKPD 

 

Walaupun suatu SKPD sudah mempunyai unit khusus atau tim kelompok kerja yang 

menangani TIK baik untuk perangkat keras dan perangkat lunaknya, tetapi pada 

kenyataannya tugas dari unit atau tim pokja tersebut masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Survei yang dilakukan terhadap 20% SKPD yang mempunyai tim pokja TIK, 

60% diantaranya menyatakan unit kerja atau tim pokja tersebut sudah sesuai dengan tugas 

dan kewenangan yang diberikan selama ini, hal ini patut diapresiasi sehingga SKPD yang 

belum melakukan dapat meniru dan menerapkannya . Gambar 3. 2 memperlihatkan hal 

tersebut. 

 
Gambar 3.2 Kesesuaian tugas dan kewenangan Unit atau Tim Pokja pada SKPD yang memilikinya 
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Dalam struktur organisasi pemerintah kabupaten Pakpak Bharat sudah ada Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata yang mempunyai tugas pokok untuk menangani 

dan mengelola infrastruktur dan segala kegiatan berhubungan dengan Komunikasi dan 

Informatika berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah. Tugas ini 

mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang TIK. 

 
 

 
Gambar 3.3 Persentase SKPD yang melakukan konsultasi pengadaan TIK 

 

Dalam pembangunan system informasi dan komunikasi di suatu daerah atau institusi 

diperlukan adanya suatu keseragaman sehingga memudahkan integrasi dalam 

implementasinya. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan unit yang menangani teknologi 

informasi dan komunikasi. Dari hasil survai mengenai koordinasi ini ada 38% SKPD yang tidak 

pernah melakukan konsultasi dan bila disatukan dengan SKPD yang sedikit berkoordinasi 

sebesar 37% pada waktu pengadaan TIK dengan unit kerja yang mempunyai tupoksi 

penanganan TIK terlihat bahwa unit-unit yang mengadakan peralatan TIK tidak pernah 

melakukan koordinasi dengan unit yang menangani TIK. 

Untuk melengkapi keberlangsungan implementasi TIK tersebut, sub unit kerja atau tim 

kelompok kerja memerlukan Standard Operating Procedure (SOP) untuk tiap-tiap 

implementasi TIK yang dilakukan. Dari survei yang dilakukan, sebagian besar atau sekitar 

61% SKPD belum mempunyai SOP dalam implementasi TIK. Kalaupun ada dan lengkap 

hanya sekitar 4% SKPD yang mempunyai dan mengimplementasikannya. Sisanya melakukan 

implementasi secara parsial. Gambar berikut memberikan informasi tersebut di atas. 
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Gambar 3.4 Persentase SKPD yang mempunyai SOP dalam implementasi TIK 

 

Walaupun demikian, pada SKPD yang mempunyai SOP, implementasi SOP tersebut 

bervariasi. Walaupun hanya mempunyai sebagian SOP tetapi ada SKPD yang 

mengimplementasikannya secara baik artinya mengacu pada SOP yang dikembangkan. 

Pada SKPD yang menerapkan SOP, hanya 9% SKPD tersebut yang menerapkan sesuai 

dengan SOP yang ada. Ada 41% SKPD tersebut yang hanya mengikuti sebagian kecil dari 

SOP yang ada. Gambar berikut menginformasikannya. 

 
 

Gambar 3.5 Persentase SKPD yang mengimplementasikan SOP secara sesuai 
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3.2. ASPEK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 
Beberapa perangkat hukum dan perundang-undangan yang digunakan pemerintah 

kabupaten Pakpak Bharat yang terkait dengan TIK mengacu pada perangkat hukum pada 

tataran yang lebih tinggi, seperti antara lain perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat. Termasuk juga acuan undang-undang yang berlaku.  

Beberapa aturan itu terkait dengan antara lain pelaksanaan LPSE (Lelang Pengadaan Secara 

Elektronik) di pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat.  

Selain itu untuk menunjang implementasi TIK baik perangkat keras maupun perangkat lunak 

di pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat, diperlukan aturan-aturan atau Surat Edaran pada 

tingkatan SKPD untuk menjamin terlaksananya implementasi tersebut. 

Dari survei yang telah dilaksanakan, sebagian besar SKPD atau sekitar 76% SKPD belum 

pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau Surat Edaran dan sejenisnya yang terkait 

dengan implementasi TIK. Gambar berikut memberikan penjelasannya. 

 

 
Gambar 3.6 Persentase SKPD yang Mengeluarkan SK Kebijakan TIK 

 

3.3. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA 

Latar belakang pendidikan pegawai juga bervariasi. Pegawai yang mempunyai pendidikan 

akhir S1 ada sebesar 52%, diikuti lulusan D1 – D3 sebesar 27%, dan kemudian SMA ada 

17%. Apabila dilihat dari pendidikan S1 dan D1-D3 sebanyak 79%, sumber daya manusia 

1 - 2 kali
24%

Belum Pernah
76%

SURAT EDARAN BERKENAAN KEBIJAKAN PENERAPAN 
TIK (2 TAHUN TERAKHIR)
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yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat cukup potensial dalam penerapan 

teknologi informasi.  

 

Didasarkan pada persentase pegawai yang terbiasa menggunakan komputer terhadap total 

jumlah pegawai mencapai sekitar 80,8%. Dengan kata lain hampir sebagian pegawai di 

lingkungan pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat sudah terbiasa menggunakan komputer. 

Adapun komposisi yang terbiasa menggunakan komputer didasarkan pada tingkat pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 3.7 Persentase komposisi pendidikan akhir pegawai yang terbiasa menggunakan komputer 
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Gambar 3.8 Persentase komposisi pendidikan akhir pegawai berlatar belakang TIK 

 
Sekitar 17% pegawai di pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat mempunyai latar belakang 

pendidikan formal yang terkait dengan TIK seperti Sistem Informasi, Teknik Informatika, 

Manajemen Informatika dan lain-lain. Pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan 

TIK tersebut lebih dari 51% merupakan lulusan strata pendidikan D1 – D3 dan 41% S1. Di 

samping itu, terdapat juga pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

pemrograman komputer. Persentase pegawai tersebut yang mempunyai kemampuan 

pemrograman komputer sekitar 5,6% dari total pegawai pemerintah kabupaten Pakpak 

Bharat. Persentase yang hampir sama juga terjadi pada pegawai yang mempunyai 

kemampuan pengembangan pemrograman database. Pegawai-pegawai tersebut paling 

rendah mempunyai strata pendidikan SMA. Gambar berikut memberikan komposisi 

pendidikan akhir pegawai bidang TIK. 
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 Gambar 3.9 Persentase komposisi SDM Dengan Kemampuan Pemrograman 

 
Beberapa SKPD jarang atau belum pernah melakukan peningkatan kapasitas pegawainya 

yang terkait dengan TIK dalam 2 tahun terakhir. Peningkatan kapasitas yang dimaksud dapat 

berupa sosialisasi maupun pelatihan bidang TIK. Sekitar 78% SKPD belum pernah melakukan 

pelatihan TIK dalam 2 tahun terakhir. Hanya sedikit SKPD yang secara intensif sering 

melakukan pelatihan bidang TIK. Berikut ini komposisi persentase SKPD dalam melakukan 

peningkatan kapasitas pegawainya melalui pelatihan bidang TIK. 

 
Gambar 3.10  Persentase frekuensi pelatihan TIK pada SKPD 

 

Banyaknya informasi yang berguna di dunia luar menyebabkan pegawai pemerintah 

kabupaten Pakpak Bharat memerlukan akses informasi tersebut melalui internet. Aplikasi 
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umum yang digunakan masyarakat banyak melalui akses internet beragam. Dalam 

penggunaan umum melalui internet yang digunakan adalah untuk akses e-mail, browsing 

situs, chatting dan lain-lain, kemapuan pegawai untuk menggunakan aplikasi itu pada tiap 

SKPD sangat baik yaitu 64% SKPD yang pegawainya antara 90% - 100% dapat 

menggunakan internet dan email bahkan tidak ada SKPD yang pegawainya tidak paham 

dalam menggunakan internet dan email. Bahkan hampir semua pegawai Kabupaten Pakpak 

Bharat mempunyai alamat email pribadi.  

 
Untuk menjaring opini SKPD terhadap kondisi pegawai terhadap penggunaan TIK sekarang 

baik perangkat keras maupun perangkat lunak, survei yang dilakukan juga memasukkan hal 

tersebut. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa sekitar 32% SKPD menganggap bahwa 

SDM yang ada kurang memenuhi implementasi kegiatan TIK. Sedangkan 56% SKPD yang 

menyatakan kondisi SDM yang sekarang cukup memenuhi kebutuhan implementasi TIK di 

SKPD masing-masing. Gambar berikut ini memperlihatkan hal tersebut di atas. 

 

Gambar 3.12  Opini SKPD mengenai kondisi SDM TIK sekarang 
 
 

3.4. ASPEK PERANGKAT KERAS 
 

Komputer adalah perangkat utama dalam implementasi TIK. Informasi tentang kondisi 

komputer yang mencakup Personal Computer (PC) dan komputer jinjing seperti notebook, 

laptop dan lain-lain akan sangat berguna dalam pengembangan rencana induk. 
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Yang disurvei adalah jumlah PC baik dan laptop dan sejenisnya yang kondisinya baik. 

Walaupun spesifikasi rinci dari PC dan laptop tidak lengkap, tetapi secara operasional, PC 

dan laptop tersebut dapat digunakan secara baik.  

Rata-rata jumlah PC, laptop, dan printer untuk tiap SKPD nilainya berkisar antara 3 hingga 6 

per SKPD. Sedangkan jumlah server yang digunakan secara rata-rata berkisar 0,44 per 

SKPD. Jumlah komputer Server terbanyak digunakan oleh DPPKAD sebanyak 3 server, hal 

ini sangat dimungkinkan karena dinas ini memerlukan server yang cukup besar untuk 

penyimpanan data dan proses keuangan di pemerintah kabupaten. Berikut ini informasi 

mengenai hal tersebut di atas. 

 Perangkat Keras Rata-rata per SKPD  
Jumlah PC Baik 3,52 
Jumlah Laptop Baik 6,84 
Jumlah Printer Baik 5,36 
Jumlah Server 0,44 

              Tabel 3.1 Rata-rata jumlah perangkat keras per SKPD 
 

 

Distribusi jumlah komputer bervariasi besarnya pada tiap SKPD. Ada sekitar 56% SKPD 

dengan jumlah komputer lebih kecil dari 10 buah. Sekitar 44% SKPD yang mempunyai 

komputer dan laptop lebih besar dari 10 buah; tetapi secara rata-rata sebagian besar SKPD 

mempunyai komputer dan laptop antara 5 - 10 buah dengan jumlah persentase SKPD sebesar 

28%. Gambar berikut memperlihatkan komposisinya. 

 

Gambar 3.13 Persentase SKPD terhadap jumlah komputer 
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Di samping perangkat keras yang layak untuk diperasikan, ada juga komputer baik PC 

maupun yang sudah tidak layak digunakan termasuk juga perangkat yang rusak. Untuk 

mengatasi perangkat-perangkat yang tidak berfungsi baik tersebut, dari hasil survei yang 

dilakukan, kebanyakan dilakukan perbaikan melalui supplier atau konsultan lokal. Lebih dari 

70% dilakukan menggunakan cara ini. Solusi terbesar kedua biasanya dicoba diselesaikan 

sendiri dengan peralatan dan SDM yang tersedia di SKPD. Beberapa tindakan yang dilakukan 

jika terjadi permasalahan dalam perangkat keras diberikan oleh gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 3.14 Persentase tindakan yang diambil ketika komputer bermasalah 

 

 

3.5. ASPEK PERANGKAT LUNAK DAN DATA 
 

Data-data yang dikeluarkan oleh SKPD baik yang secara resmi dipublikasikan maupun yang 

tidak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan lembaga. Yang terbanyak 

menggunakan data-data tersebut baik internal maupun eksternal adalah SKPD-SKPD yang 

ada di pemerintahan kabupaten Pakpak Bharat. Sekitar 70% dari data-data yang dikeluarkan 

suatu SKPD dikonsumsi oleh SKPD lain. Sekitar 63% dari data-data tersebut juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna. Gambar berikut memperlihatkan 

komposisi pengguna data tersebut. 
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Gambar 3.15 Komposisi pengguna data SKPD 

 
Selain itu media data yang digunakan umumnya dalam bentuk tercetak atau bentuk elektronik 

berupa file elektronik. 88,6% dari media yang digunakan oleh SKPD bentuknya adalah 

tercetak; sedangkanyang menggunakan media elektronik sebesar 71,4%; dan sisanya sekitar 

1,9% menggunakan media lainnya. 

Data yang dimiliki oleh SKPD bersifat primer dan sekunder dengan komposisi yang hamper 

sama yang diperoleh langsung dari sumber data. 44% dari data yang dipunyai SKPD berupa 

data primer; sedangkan 56% datanya berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber data 

lain. 

Kemudahan mengakses data juga menjadi salah satu hal yang penting. Banyak pengguna 

menginginkan data dari SKPD bisa diperoleh secara on-line untuk kemudahan tersebut di 

atas. Dari hasil survei, dari data-data yang dimiliki SKPD, ada sekitar 75% pengguna 

menginginkan untuk dapat memperolehnya secara on-line. Gambar berikut memberikan 

komposisinya. 
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Gambar 3.16 Permintaan data SKPD secara on-line 
 
Banyaknya data primer dan sekunder yang dikelola oleh SKPD menyebabkan terjadinya 

duplikasi data antara yang satu dengan yang lainnya. Kenyataan yang diperoleh dari hasil 

survei, hampir separuh SKPD yang disurvei menyatakan sekitar 45% SKPD mempunyai 

duplikasi data dengan SKPD lain; sedangkan 55% SKPD sisanya menyatakan tidak ada 

duplikasi data dengan SKPD lain. Duplikasi yang terjadi tidak pada semua data yang dikelola 

oleh 1 SKPD; hanya sebagian data saja, walaupun ada beberapa SKPD yang semua datanya 

mempunyai duplikasi dengan beberapa SKPD lain 

Secara total ada sekitar 37% data yang dikelola suatu SKPD mempunyai duplikasi dengan 

SKPD lain. Yang persentasenya agak sedikit besar adalah duplikasi dengan Bappeda. 

Duplikasi data dominan lainnya adalah duplikasi data dengan SKPD BKD, Dinsosnakertrans, 

Dippekade, Dinas pertanian, dan BPS. Rincian yang lebih dalam mengenai duplikasi data 

tidak diperoleh. Komposisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3.17 Persentase duplikasi data dengan SKPD 

 
Duplikasi data tersebut dapat diakibatkan beberapa SKPD mengumpulkan data yang sama 

atau akibat terjadinya pertukaran data antar SKPD yang ada. Keinginan memperoleh 

informasi atau data secara cepat memungkin terjadinya pertukaran data antar SKPD. 

Informasi yang diperoleh mengenai pertukaran data hanya satu arah saja yaitu dari sumber 

data luar ke dalam suatu SKPD; sedangkan penggunaan data oleh SKPD lain tidak diperoleh. 

Sebagian besar data yang diperoleh berasal dari dalam SKPD yang ada di pemerintah 

daerah. Hanya SKPD tertentu yang mempunyai operator lapangan yang mengumpulkan data 

di luar SKPD pemerintahan.  

Disamping data yang dimiliki SKPD, sistem pendukung pengelolaan data juga berperan 

penting. Aplikasi yang digunakan ada yang sudah berupa aplikasi yang dikhususkan untuk 

pengelolaan data tersebut seperti seperti perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen 

(SIM); ada juga yang masih dalam bentuk yang sederhana seperti penggunaan aplikasi 

spreadsheet (lembar kerja).  

Selain perangkat lunak aplikasi, 100% SKPD yang menjawab survei menggunakan sistem 

operasi Windows; di samping ada juga yang memanfaatkan sistem operasi DOS sebagai 

tambahan pengelolaannya. Tidak ada sistem operasi yang bersifat OSS (Open Source 

Software) yang digunakan.. 

Hampir 100% perangkat lunak yang ada dalam operasionalnya untuk melakukan pengolahan 

kata (word processor). Penggunaan terbesar kedua dilakukan untuk pengolahan gambar dan 

video. Kurang dari sepertiganya digunakan untuk implementasi aplikasi basis data.  
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Berdasarkan hasil survei yang diperoleh, sebagian besar perangkat lunak yang digunakan 

adalah perangkat lunak yang terkait dengan pengolahan kata dan pengolahan tabel yang 

biasanya digunakan untuk pengolahan administrasi perkantoran. Gambar berikut 

memperlihatkan penggunaan aplikasi yang dilakukan oleh pegawai SKPD berdasarkan 

komposisi aplikasi. 

 
Gambar 3.19 Perangkat lunak aplikasi yang digunakan SKPD 

 
Dari pengalaman penggunaan perangkat lunak, sebagian besar digunakan untuk 

menunjang kegiatan operasional SKPD sehari-hari seperti untuk membuat laporan, untuk 

keperluan administratif, untuk mengolah data dan lain sebagainya. Kegiatan operasional 

tersebut dapat digambarkan oleh gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 3.20 Keperluan penggunaan perangkat lunak pada SKPD 
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Seiring dengan peningkatan peralatan TIK khususnya penggunaan perangkat lunak aplikasi, 

banyak program aplikasi yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD. 

Banyak aplikasi atau sistem informasi yang digunakan baik yang dikembangkan sendiri, 

dikembangkan oleh pihak lain yang prosedurnya bisa berupa pengadaan ataupun hibah. 

Kenyataannya ada program aplikasi komputer atau sistem informasi yang dipunyai tetapi tidak 

digunakan karena berbagai sebab. Dari survei yang dilakukan, semua aplikasi perangkat 

lunak yang ada, digunakan untuk operasional SKPD (100%) pada 16 SKPD yang menjawab 

pertanyaan mengenai hal ini. 

Pengadaan aplikasi yang ada di SKPD selama ini banyak yang pengadaannya berupa hibah 

yang diberikan oleh pihak lain. Yang terbesar merupakan hibah dari pemerintahan yang 

mempunyai tingkat lebih tinggi seperti pemberian dari pemerintah pusat atau lembaga vertikal 

dari SKPD dengan besar persentase hampir separuhhya (42%). 

Beberapa aplikasi dikembangkan oleh internal SKPD dengan persentase sekitar 

seperempatnya (26%). Sebagian besar aplikasi yang dikembangkan internal SKPD masih 

bersifat aplikasi desktop yang sifatnya tidak untuk berbagi (share) data; walaupun ada juga 

aplikasi yang dikembangkan yang berbasis web. Sisanya dikembangkan oleh pihak swasta 

untuk keprluan SKPD atau dikembangkan oleh pengembang lainnya. Komposisinya diberikan 

berikut ini. 

 
Gambar 3.21 Pemakaian aplikasi perangkat lunak pada SKPD 

 
Untuk menjamin keberlangsungan implementasi program aplikasi komputer atau sistem 

informasi yang digunakan ada beberapa hal yang keberadaanya harus diperhatikan. Salah 
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satu diantaranya adalah keberadaan kode program (source code). Hal ini penting karena jika 

sistem aplikasi mengalami masalah, aplikasinya dapat diperbaiki jika kode programya ada. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah buku manual dari aplikasi yang digunakan. Buku 

manual dapat berupa cetakan maupun dalam bentuk file elektronik. Buku manual dapat 

membantu operasionalisasi aplikasi yang digunakan. Yang lain yang perlu diperhatikan adalah 

adanya tim help desk untuk aplikasi tertentu, khususnya aplikasi yang digunakan oleh banyak 

pengguna. 

Berdasarkan hasil survei, 90,6% aplikasi yang digunakan mempunyai kode program. Perlu 

didalami sejauh mana keberadaan kode program tersebut apakah lengkap atau hanya 

sebagian saja. Selain itu aplikasi yang tidak ada kode programnya merupkan aplikasi hibah 

vertikal dan aplikasi yang dikembangkan oleh swasta. 

Umumnya program yang berbasis OSS (open source software) kode programnya dapat 

dilihat; tetapi karena aplikasi lebih banyak yang besifat propietary, maka keberdaan kode 

program menjadi sangat penting. 

Keberadaan buku manual dari aplikasi yang digunakan mencapai 80,6%. Perlu didalami juga 

kelengkapan dari keberadaan buku manual tersebut. Sama seperti kode program, ketiadaan 

buku manual didapati pada aplikasi yang bersifat hibah vertikal dan aplikasi yang 

dikembangkan oleh swasta. Hal ini dapat mengganggu operasionalisasi sistem jika tidak 

terdapat permasalahan di dalam implementasinya.  

Sebagian besar tim help desk yang tersedia memberdayakan potensi internal SKPD. Lebih 

dari 90% aplikasi yang digunakan memberdayakan help desk internal; walaupun demikian 

masih ada aplikasi yang tidak mempunyai tim help desk. Sekitar sepertiga aplikasi yang 

digunakan tidak mempunyai atau tidak mengisi apakah mempunyai tim help desk atau tidak. 

Walaupun aplikasi yang digunakan sudah mempunyai tim help desk, informasi sejauh mana 

kerja internal tim help desk belum diperoleh. Gambar berikut memberikan komposisi tersebut 

jdih.pakpakbharatkab.go.id
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Gambar 3.23 Persentase keberadaan kode program, buku manual, dan help desk aplikasi SKPD 

 
Lebih dari dua pertiga SKPD (72%) mempunyai rencana pengembangan program aplikasi 

komputer sendiri sampai dengan 5 tahun ke depan; sedangkan sisanya sekitar 28% SKPD 

belum mempunyai pengembangan aplikasi untuk SKPD tersebut; walaupun demikian 

informasi mengenai rencana pengembangan program jangka pendek mengenai aplikasi 

belum tergali. 

Dalam mengimplementasi aplikasi atau sistem informasi yang ada, ada berbagai kendala 

yang dihadapi. Dalam 5 tahun terakhir ada SKPD tidak menggunakannya aplikasi yang 

dikembangkan atau diberikan walaupun belum pernah diimplementasikan. Sekitar 11% SKPD 

pernah mengalami hal tersebut. Biasanya permasalah banyak terjadi pada aplikasi yang 

bersifat hibah dari instansi vertikal yang mengakibatkan belum pernah diimplementasikannya 

aplikasi tersebut. Banyak hal yang memungkinkan hal tersebut. Untuk aplikasi hibah ada 

kemungkinan ketidaksiapan alih teknologi penggunaan aplikasi. Hal lain yang dimungkinkan 

adalah tidak sesuainya aplikasi yang diberikan dengan kondisi lapangan pada SKPD yang 

menggunakannya.  

Fakta yang diberikan oleh survei menunjukkan bahwa aplikasi yang ada tidak bekerja secara 

baik merupakan penyebab utama tidak diimplementasikannya aplikasi tersebut (75% dari 

SKPD yang mengisi jawaban survei). penyebab utama berikutnya adalah aplikasi tersebut 

rusak. Penyebab lain yang disebutkan adalah aplikasi tidak sesuai, aplikasi sulit digunakan, 

dan pengembang aplikasi tidak bisa dihubungi lagi.  Gambar berikut menginformasikan hal 

tersebut di atas. 
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Gambar 3.25 Persentase penyebab utama aplikasi tidak dapat digunakan lagi 

Penggunaan aplikasi terkait langsung dengan SDM yang tersedia. Secara teknis, tidak 

banyak SDM yang mempunyai klasifikasi pemrograman secara baik. Hanya 24% SKPD yang 

menjawab mempunyai satu atau lebih SDM di dalam unit kerjanya yang mempunyai 

kemampuan pemrograman tersebut. Kemampuan pemrograman basis data antara lain MS 

Access dan MySQL. Untuk pemrograman antara lain Visual Basic (untuk aplikasi desktop) 

dan PHP. 

 

3.6. ASPEK PENDANAAN 
 

Tidak semua data pendanaan diperoleh dari SKPD. Dari hasil survei yang masuk, pendanaan 

untuk pengembangan TIK (pengadaan, implementasi, dan perawatan) pada tahun 2016 (data 

8 SKPD) secara rata-rata untuk tiap SKPD nilainya 83,5 juta rupiah dan nilai ini sedikit 

menurun jika dibandingkan rata-rata tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD 

2011 - 2016 dengan nilai 97,7 juta rupiah (9 SKPD).  

Untuk rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pendanaan untuk TIK meningkat 

dari tahun ke tahun dengan perssentase kenaikan rata-rata 70% per tahun. Nilai rata-rata 

tahun 2013 adalah sebesar 40,8 juta per SKPD dan nilai tersebut pada tahun 2014 mencapai 

71,9 juta rupiah.  

Pendanaan yang dilakukan selama perioda tahun tersebut, peendanaan SKPD untuk TIK 

lebih banyak dikeluarkan untuk pengadaan perangkat keras jika dibandingkan dengan 

pendanaan untuk perangkat lunak dan lainnya. 
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Dalam 2 tahun terakhir, hampir separuhnya (48%) SKPD tidak memasukkan kegiatan 

pengembangan TIK dalam rencana kerja tahunan; tidak ada SKPD yang secara rutin selalu 

memasukkan kegiatan pengembangan TIK dalam rencana kerja tahunan dalam 2 tahun 

terakhir. Sisanya sekitar 52% SKPD melakukannya tapi tidak rutin tiap tahun. Gambar berikut 

menginformasikan mengenai pengembangan TIK dan rencana kerja tahunan SKPD. 

 

Gambar 3.26 Persentase SKPD yang memasukkan pengembangan TIK dalam rencana kerja tahunan 
 

Sebagian besar dana perawatan TIK dialokasikan oleh masing-masing SKPD (60%) untuk 

perawatan secara rutin tiap tahun; sedangkan SKPD yang mengalokasikan dana perawatan 

TIK tetapi tidak rutin adalah sebanyak 8% SKPD. Sisanya sekitar 32% SKPD tidak 

mengalokasikan dana perawatan TIK. Ketiadaan biaya perawatan TIK yang dikelola oleh 

SKPD yang cukup banyak secara persentase dapat menyebabkan terganggunya operasional 

implementasi TIK pada SKPD tersebut. Gambar berikut menginformasikan hal tersebut. 
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Gambar 3.27 Persentase SKPD yang mempunyai dana perawatan TIK 

 

 

3.7. ASPEK JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA 
 

Keberadaan jaringan lokal SKPD atau yang biasa dikonotasikan dengan LAN (Local Area 

Network) mempunyai peran yang sangat penting untuk operasional SKPD. Sebanyak 63% 

SKPD sudah mempunyai LAN atau Wireless LAN. Sisanya sebanyak 37% SKPD yang 

disurvei belum mempunyai LAN / Wireless LAN. Fakta ini dapat menghambat proses kerja 

yang membutuhkan koneksi jaringan. 

 
Gambar 3.28 Persentase SKPD yang mempunyai LAN/Wireless LAN 
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Walaupun demikian, untuk berhubungan dengan dunia luar, SKPD terhubung ke jaringan 

internet melalui berbagai cara. Sekitar 58% SKPD semua komputernya sudah dapat 

terhubung k Dengan kata lain sekitar seperempat SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pakpak Bharat tidak dapat mengakses internet melalui peralatan yang tersedia di kantor.e 

internet. Sekitar 17% SKPD mempunyai sebagian komputer yang dapat terhubung ke internet. 

Sisanya yang 25% SKPD belum terhubung ke internet atau responden menjawab tidak tahu.  

 
 

Gambar 3.29 Persentase SKPD yang komputernya terhubung ke internet 
 
 
Koneksi internet SKPD bervariasi. Yang paling banyak digunakan selama ini adalah 68% 

SKPD menggunakan telkom speedy/ADSL. Hanya sekitar 25% yang menggunakan jaringan 

wireless yang dikembangkan oleh Dinas Kominfopar kabupaten Pakpak Bharat. Cara koneksi 

sisanya nilai persentasenya lebih kecil dari 7%. Gambar berikut menginformasikannya. 
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Gambar 3.30 Juimlah Koneksi Internet SKPD 

 

Sebagian akses internet dipergunakan untuk penggunaan e-mail dan browsing. Sedangkan 

sekitar dua pertiga SKPD menggunakannya untuk akses media sosial. 

 
Gambar 3.31 Persentase keperluan penggunaan internet SKPD 

 

Kondisi terkini mengenai infrastruktur dan jaringan komunikasi yang ada di pemerintah 

kabupaten Pakpak Bharat, khususnya yang dikelola oleh Dinas Kominfopar. 

Secara umum banyak permasalahan yang terjadi pada jaringan intranet ini. Faktor cuaca 

merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi jaringan ini. Angin dan petir 

merupakan salah satu faktor penting yang membuat menara (tower) dan komponen 

komunikasinya menjadi lebih cepat rusak. 
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3.8 ASPEK PENGELOLAAN DATA. 
 
Data merupakan aset yang sangat berharga bagi institusi, untuk itu data harus dikelola 

dengan benar. Data dapat disimpan secara terpusat maupun tersebar pada masing-masing 

bagian sesuai dengan keperluannya. Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat sedang membangun data center sehubungan dengan pengelolaan data yang 

dibutuhkan oleh institusi. Pengoperasian data center ini diharapkan dilaksanakan tahun 

depan.  
 

.  
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4.1  ARSITEKTUR INFORMASI. 

Dalam membangun Rencana Strategis Teknologi Informasi metoda yang digunakan adalah 

menentukan arsitektur informasi dari obyeknya, sehingga dapat menentukan rancangan yang 

sesuai. 

Arsitektur Informasi,  yaitu model informasi pada organisasi / perusahaan yang 

mendefinisikan lingkup kebutuhan informasi yang dipetakan kedalam proses bisnis 

 Tujuannya adalah tersedianya referensi model informasi organisasi/perusahaan yang 

akan menjadi rujukan seluruh desain software aplikasi di tahap selanjutnya dalam 

rangka mengurangi tingkat redudansi informasi 

 Arsitektur Informasi mencakup informasi arsitektur (database, database table, 

pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dan 

lainnya) 

 Arsitektur Informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, 

pemetaan kepemilikan data, dan pendefinsian data dictionary dan syntax rules 

 Arsitektur Informasi juga menetapkan klasifikasi tingkat keamanan data untuk setiap 

klasifikasi kelas data melalui penetapan kriteria yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 

Arsitektur Aplikasi, yaitu model aplikasi pada organisasi/perusahaan yang mendefinisikan 

lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain yang dibutuhkan untuk 

mengakomodasi seluruh tingkat proses bisnis seperti: operasional, transaksional, pelaporan, 

analisa, monitoring dan perencanaan 

 Tujuannya adalah terealisasinya dukungan atas proses bisnis dimana setiap aplikasi 

selalu akan berkorelasi terhadap sebuah proses bisnis yang didukungnya 

 Arsitektur Aplikasi memberikan peta tentang aplikasi apa saja yang dibutuhkan sesuai 

dengan karakteristik perusahaan dan manajemen 

Arsitektur aplikasi dikelompokkan seperti berikut : 

1. Pelayanan publik, merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk memberikan 

pelayanan kepada warga dan komunitas bisnis, baik layanan informasi, komunikasi 

maupun transaksi 
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2. Manajemen Internal, merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk mengelola proses 

bisnis seperti keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, pengelolaan program kerja, 

monitoring kinerja dan sejenisnya 

3. Pendukung Manajemen, merupakan aplikasi yang sifatnya mendukung operasional 

manajemen sehingga proses-proses bisnis standar manajemen dan pelayanan 

kepada publik dapat optimal, mencakup diantaranya fungsional informasi, komunikasi 

dan kolaborasi 

4. Data Warehouse dan Business Intelligence, merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk mengelola laporan dan fasilitas analisa data multidimensional 

Arsitektur Infrastruktur Teknologi, yaitu topologi, konfigurasi, dan spesifikasi infrastruktur 

teknologi, dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak sistem, database dan perangkat 

komunikasi & jaringan yang harus tersedia untuk menghasilkan Sistem Informasi yang 

dibutuhkan. 

 Infrastruktur teknologi mencakup jaringan komunikasi, perangkat pemrosesan 

informasi (server, workstation dan peripheral pendukungnya), software system (sistem 

operasi, database RDBMS (Relational Database Management System) untuk 

mengatur data disimpan secara teratur dan operasi data sesuai permintaan dan media 

penyimpanan data 

 Perencanaan arsitektur infrastruktur teknologi mengutamakan mekanisme Shared-

Services, fokus untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK. Mekanisme Shared-

Services arsitektur teknis di implementasikan atas aspek-aspek sumberdaya berikut: 

1. Infrastruktur komunikasi: jaringan komputer/komunikasi, koneksi internet 

2. Infrastruktur penyimpanan data (Data Center) dan DRC (Disaster Recovery 

Center) 

Perencanaan Manajemen dan Organisasi 

 Yaitu struktur organisasi dan metoda pengelolaan yang mampu menyediakan layanan 

dan produk Teknologi Informasi yang efektif untuk internal organisasi dan operasional 

Teknologi Informasi di  lingkup Perusahaan 

 Perencanaan organisasi mencakup identifikasi struktur organisasi pengelola yang 

akan melakukan operasional harian 

 Perencanaan manajemen mencakup pendefinisian prosedur teknis dengan prioritas 

pada: 
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1. Realisasi Sistem 

2. Operasi Sistem 

3. Pemeliharaan Sistem 

Perencanaan Pendekatan dan Implementasi Roadmap 

1. Pendekatan dan Implementasi Roadmap yaitu menciptakan suatu kerangka kerja 

Sistem Informasi terpadu yang akan menjadi dasar pengembangan dan penerapan 

sistem informasi fungsional perusahaan yang mencakup tugas-tugas seluruh unit kerja 

di Perusahaan. 

2. Setiap perencanaan sistem menggunakan skenario Project Management untuk setiap 

proyek inisiatif TIK yang direncanakan untuk memastikan dapat diselesaikan tepat 

waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran 

3.  Setiap inisiatif yang direncanakan selalu menyertakan proyeksi waktu, kapan manfaat 

(benefit) yang diharapkan dapat terealisasi. 

4. Setiap perencanaan sistem mempunyai implementasi Roadmap yang didasarkan 

pada analisa kesenjangan arsitektur (informasi, aplikasi dan infrastruktur teknologi) 

serta kesenjangan manajemen dan organisasi 

Pengkajian dan Pemutakhiran 

 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki Rencana Induk TIK lima tahunan yang 

akan menjadi dasar dalam pelaksanaan inisiatif TIK tahunan, dengan memperhatikan 

keselarasan dengan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

 Komite Pengarah TIK (Komite Tata Kelola TIK Pemkab Pakpak Bharat) dapat 

melakukan review tahunan terhadap kekinian dan kesesuiaan Rencana Induk TIK 

 Komite Tata Kelola TIK Pemkab Pakpak Bharat memberikan persetujuan akhir atas 

rencana induk TIK lima tahunan yang kemudian akan disahkan secara legal dan formal 

oleh Bupati 

 Komite Tata Kelola TIK Pemkab Pakpak Bharat melakukan review dan memberikan 

masukan atas perencanaan TIK 

  Indikator Keberhasilan 

Keselarasan strategis 

 Tingkat kontribusi tujuan TIK dalam mendukung tujuan Pemkab secara umum 

 Tingkat kepuasan stakeholder atas rencana TIK yang sudah disusun 
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 Tingkat kesesuian proyek-proyek TIK yang sudah/sedang berjalan dibandingkan 

dengan rencana 

 
4.2 TREND TEKNOLOGI INFORMASI 
Dalam penyusunan rencana strategik implementasi TIK yang merupakan hal yang sangat 

penting untuk melihat sejauh mana trend atau kecenderungan perkembangan TIK sedikitnya 

5 (lima) tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan langkah-langkah yang 

akan diambil dengan kemajuan teknologi yang ada serta kebijakan pemerintah pusat maupun 

daerah, sehingga investasi yang dikeluarkan untuk implementasi TIK akan dapat 

dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. 

 

Mengingat bahwa perkembangan TIK berjalan dengan begitu pesat pada dasawarsa terakhir 

ini, dan telah menimbulkan dampak yang signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan, 

sulit bagi kita untuk dapat melakukan analisa secara tepat mengenai arah dan trend 

perkembangan teknologi ini. Untuk itu secara periodik diperlukan kajian ulang (review) 

terhadap trend teknologi ini, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, 

sehingga rencana strategik ini selalu uptodate dan sesuai dengan perkembangan teknologi. 

 

4.2.1 Downsizing /Rightsizing 

Downsizing/Rightsizing adalah salah satu bentuk upaya-upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektiftas penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. 

Dengan perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan dihasilkannya perangkat-

perangkat yang lebih kecil, lebih murah dan dengan kemampuan yang setara atau bahkan 

lebih dari perangkat-perangkat sejenis sebelumnya. Jika dahulu pengelolaan teknologi 

informasi cenderung terpusat dengan menggunakan main frame server sebagai basisnya, 

saat ini kecenderungan mengarah pada digunakannya server-server yang lebih kecil dengan 

kemampuan tinggi secara terdistribusi dan terkoneksi satu sama lain.  

 

Perkembangan ini dimulai dengan penggunaan teknologi client/server yang memisahkan 

antara aplikasi dan database server. Dalam teknologi client/server, database disimpan disuatu 

server, sedangkan aplikasi disimpan secara tersendiri dimasing-masing client. Teknologi 

client/server ini telah banyak digunakan di era 90 an, dan telah memberikan dampak yang 

cukup signifikan dalam pengelolaan informasi. 

 

Jika semula hanya ada dua tingkatan (layer) dalam model client/server, saat ini dengan 

berkembanganya teknologi internet telah memungkinkan untuk membentuk three tier model 
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client server (sebagaimana terlihat di Gambar IV.5 : Model 3 Tier Client Server). Dengan 

model ini aplikasi dapat dijalankan dalam 3 tingkatan, yaitu desktop user yang berfungsi hanya 

untuk menampilkan informasi, server aplikasi, dan server database. 

 

User Dekstop
Client Software

Browser
Java Applets

Application Server
HTTP Listener

Application Logic

Database Server
Database

HTTP SQL

Presentation Application Database  
Gambar IV.5 : Model 3 Tier Client Server 

 
 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan 3-tier model client/ server 

antara lain adalah sebagai berikut : 

 Peningkatan performasi.  
Hal ini berkaitan secara langsung dengan dapat dilokalisirnya komunikasi ke database 

hanya sebatas pada application server dan database server, sedangkan data dan 

informasi yang menyebar ke setiap user melalui jaringan utama perusahaan adalah 

sekedar tampilan hasil permintaan dan tidak mengandung lagi beberapa instruksi yang 

ditujukan ke database. Oleh karena itu network traffic dapat dikurangi, dan dengan 

sendirinya performansi akan meningkat. 

 

 Kemudahan instalasi dan maintenance.  
Instalasi hanya perlu dilakukan ditingkat database server dan aplication server, 

sedangkan di masing-masing user dapat menggunakan web browser untuk mengakses 

aplikasi. Begitu pula dengan maintenance, tidak melibatkan keseluruhan dekstop user 

tetapi hanya dilakukan di database ataupun application server saja. 

 

 Fleksibilitas user interfaces.  
Karena user interface dan application logic terpisah, maka dekstop user dalam hal ini 

dapat menggunakan berbagai macam user interfaces yang tersedia. 

 

 Pengurangan biaya instalasi, maintenance dan training aplikasi. 
Karena basis data dan aplication server dapat dilokalisir pada beberapa mesin server 

saja, maka biaya instalasi dan maintenance hanya akan difokuskan pada  komputer – 
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komputer server tersebut. Sedangkan komputer client yang digunakan operator untuk 

melihat hasil – hasil aplikasi atau untuk melakukan data entry tidak memerlukan 

perhatian khusus karena cukup menggunakan komputer standar. 

 

4.2.2 Aplikasi yang Terintegrasi 
Pada masa yang lalu komputer sebagian besar dipergunakan untuk melakukan otomasi 

proses bisnis yang dalam suatu unit kerja tertentu, dan seringkali penggunaan komputer atau 

sistem informasi ini juga tersegmentasi dalam unit kerja tersebut. Sehingga sistem yang 

dihasilkan menjadi beragam dengan tingkat interoperabilitas antar sistem yang rendah, sistem 

hanya dapat dipergunakan untuk mendukung suatu proses yang spesifik dengan kurang 

mempertimbangkan fungsi integrasinya. 

 

Salah satu hal terpenting dimasa yang akan datang adalah fungsi integrasi antar sistem 

sehingga dapat membentuk satu kesatuan sistem yang solid dalam mendukung proses bisnis 

secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi sangat penting dengan semakin berkembangnya 

konsep modularisasi sistem, dimana konsep “all or nothing” yang menuntut perusahaan untuk 

menerapkan keseluruhan komponent yang disediakan oleh vendor, akan berubah ke konsep 

modular, dimana perusahaan dapat memilih modul-modul yang akan diterapkan. Konsep 

modular ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar, karena upgrade sistem dapat 

dilakukan secara modular pula, dan konsumen dapat melakukan konsep mix and match dalam 

implementaasinya.  

 

Untuk itu kedepan, integrasi antar komponen-komponen sistem yang dikembangkan secara 

modular tersebut menjadi sangat penting. Enterprise application integration akan berfungsi 

sebagai gateway dalam membangun interoperabilitas antar komponen yang ada. Salah satu 

teknologi yang mulai banyak digunakan saat ini untuk membangun interoperabilitas sistem ini 

adalah XML dan Java. 

 

4.2.3 Wireless 
Teknologi wireless dalam beberapa tahun ini telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data dan informasi dengan tanpa 

menggunakan media kabel, salah satu bentuk aplikasi dari teknologi ini adalah yang banyak 

kita kenal sebagai mobile phone. Jumlah pengguna mobile phone dari waktu-kewaktu 

semakin meningkat, bahkan saat ini jumlahnya telah melampaui jumlah pengguna internet itu 

sendiri. Hal ini disamping dikarenakan semakin turunnya harga perangkat mobile phone, juga 

disebabkan banyaknya keuntungan yang didapat dengan menggunakan perangkat wireless 

ini. 
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Teknologi wireless telah membawa suatu dimensi baru di dunia komputasi dan bisnis, dimana 

kita dapat melakukan akses ataupun pengiriman data dan informasi secara lebih fleksibel 

tanpa harus bergantung pada tempat. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui 

teknologi wireless ini adalah : 

 Meningkatkan produktifitas, dengan tersedianya koneksi ke informasi perusahaan 

secara mobile menjadikan pekerjaan lebih efisien dan cost efektif. 

 Fleksibilitas kerja, teknologi wireless memberikan fleksibilitas yang tinggi pada 

pemakainya untuk dapat mengakses ataupun mengirimkan informasi dari mana saja 

mereka berada. 

 Real time akses, dengan tanpa harus menggunakan media kabel maka informasi 

dapat di akses secara real time dan ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam 

pengambilan keputusan. 

 Mengurangi maintenance, dengan tanpa menggunakan jaringan kabel maka jaringan 

wireless akan lebih mudah dalam maintenancenya. 

 

Beberapa bentuk jaringan wireless dapat disebutkan disini antara lain : 

 Wireless Personal Area Network (WPAN), merupakan fasilitas wireless yang ada pada 

PDA, printer, keyboard ataupun komponen lain yang dapat terhubung dalam 

jangkauan yang terbatas, yaitu sekitar 10-50 feet. Spesifikasi yang sering digunakan 

pada tipe ini adalah yang dikenal dengan bluetooth. Mengingat jangkauannya yang 

terbatas, perangkat ini akan banyak digunakan dalam PC dirumah ataupun 

diperusahaan-perusahaan kecil. 

 Wireless Local Area Network (WLAN), daya jangkaunya bisa sampai beberapa ratus 

feet. Untuk saat ini yang umum digunakan adalah standard IEEE 802.11b dengan 

transmisi 11 Mbps pada frekuensi 2.4 GHz . Untuk data transmisi yang lebih tinggi 

digunakan teknologi Wide Collision Detection Multiple Access (CDMA) dan Code 

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (COFDMA) sesuai dengan standar 

IEEE 802.11g yang dapat mencapai transmisi hingga 1 GBps. 

 Wireless Wide Area Networks (WWAN), dengan daya jangkau yang lebih luas, 

standard yang umum dipakai adalah GSM atau CDMA. Hal ini dapat terlaksana jika 

terdapat penyedia jasa atau operator wireless. 

 

Perkembangan kedepan perangkat dengan teknologi wireless yang diperkirakan akan banyak 

berkembang dapat digunakan sebagai salah satu kanal dalam melakukan akses terhadap 

informasi-informasi yang berhubungan dengan pelayanan, sehingga teknologi wireless ini 
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akan sangat bermanfaat baik dari segi peningkatan produktifitas pekerja, ataupun dari sisi 

peningkatan kualitas pelayanan. 

 

 
4.2.4 Public Key Infrastructure  (PKI) 
Penggunaan internet yang merupakan jaringan global sebagai jalur atau media dalam 

komunikasi, tukar menukar data dan distribusi informasi membutuhkan pengamanan 

transaksi data yang memadai. Hal ini disebabkan karakteristik jaringan internet itu sendiri yang 

akan menyebarkan data yang dikirim ke segala arah (broadcast) sehingga semua pengguna 

internet, secara teoritis, dapat menangkap data apapun yang dikirim melalui internet. Sebagai 

salah satu teknologi pengamanan data yang banyak digunakan saat ini adalah Public Key 

Infrastructure (PKI) 

 

Fasilitas PKI dikembangkan untuk mendukung keamanan pertukaran data pada jaringan yang 

tingkat keamanannya rendah semisal internet. Selain daripada itu PKI ini juga dapat 

digunakan secara mudah untuk mendukung tingkat keamanan pertukaran data di jaringan 

internal atau private network. 

 

Secara teknis Public Key Infrastructure ini terdiri dari 2 kunci pengaman, yaitu public key itu 

sendiri yang merupakan kunci pengaman yang terbuka untuk umum, dan private key yang 

bersifat rahasia dan unik untuk setiap user. Kedua kunci pengaman ini diperlukan dalam 

melakukan dan membuka enkripsi dari data yang dipertukarkan. Public Key Infrastructure 

membutuhkan certification authority (CA) yang bertugas untuk mengeluarkan dan 

memverifikasi sertifikasi penggunaan public key. CA dapat merupakan bagian dari suatu 

organisasi internal, ataupun suatu institusi yang independent. Pengguna yang tidak memiliki 

key tidak akan dapat membuka data yang diterimanya 

 

Implementasi Public Key Infrastructure ini sangat dibutuhkan khususnya untuk menjamin 

keamanan transaksi keuangan, semisal pembayaran pajak ataupun biaya perijinan secara 

online, jual beli produk secara online, ataupun transaksi berupa pengiriman laporan-laporan 

penting yang bersifat rahasia antar instansi melalui jaringan publik.  

 

4.2.5 Datawarehouse / Decision Support System (DSS) 
Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi, berarti semakin banyaknya 

informasi yang siap digunakan dalam membantu pengambilan keputusan di suatu instansi 

atau perusahaan. Banyaknya informasi yang tersedia ini sekaligus memberikan kesulitan 

tersendiri untuk mengelolanya. Tidaklah mungkin bagi instansi atau perusahaan yang 
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bersangkutan untuk menganalisa satu per satu semua informasi yang ada. Dalam waktu yang 

bersamaan kompetisi yang semakin ketat menuntut intansi atau perusahaan untuk dapat 

menggunakan dan memanfaatkan informasi-informasi yang tersedia tersebut seefektif 

mungkin. 

 

Dengan demikian kebutuhan akan adanya alat bantu dalam pengambilan keputusan 

(Decision Support System / DSS) ini akan semakin meningkat di masa-masa yang akan 

datang. Salah satu bentuk aplikasi DSS adalah Data Warehouse sebagai alat dalam 

melakukan analisis informasi secara efektif. DSS dan data warehouse akan sangat 

dibutuhkan khususnya oleh instansi-instansi pemerintah dalam pengelolaan informasinya 

secara efektif. 

 

4.2.6 Application Service Provider (ASP) / Outsourcing  

Bentuk lain dari penggunaan teknologi internet ini adalah apa yang disebut dengan 

Application Services Provider (ASP). ASP adalah penyediaan aplikasi-aplikasi bisnis melalui 

jaringan internet, sehingga user dapat menggunakan aplikasi tersebut secara sharing. 

Dengan demikian user tidak lagi perlu untuk memiliki aplikasi tersebut, tetapi cukup dengan 

menyewa berdasarkan jumlah data dan waktu pemakaian misalnya. Hal ini diperkirakan akan 

menjadi trend baru dalam penerapan teknologi informasi, khususnya untuk industri kecil dan 

menengah. 

 

Penggunaan model outsourcing seperti diatas dalam implementasi teknologi informasi 

diperkirakan akan semakin berkembang ke berbagai sektor. Hal ini mengingat keuntungan 

yang dapat diperoleh dengan outsourcing, diantaranya perusahaan dapat lebih memfokuskan 

diri pada core bisnis, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi 

dapat ditangani oleh pihak lain yang mempunyai kemampuan SDM yang lebih memadai. 

 

4.2.7 Open System   
Kecenderungan dalam perkembangan teknologi informasi saat ini telah menuntut adanya 

fleksibilitas dan interoperability yang tinggi dari suatu sistem baik perangkat keras ataupun 

perangkat lunaknya. Berbeda dengan masa-masa yang lalu, dengan perkembangan teknologi 

saat ini tidak ada satu sistem pun yang akan dapat bertahan dengan menggunakan sistem 

tertutup (closed system). Penggunaan teknologi dengan sistem tertutup hanya akan 

membatasi pemakaian yang dengan sendirinya mengurangi efektifitas sistem secara 

keseluruhan. 
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Open system dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyediakan spesifikasinya 

secara terbuka sehingga memungkinkan menggabungkan penggunaannya dengan 

komponen-komponen lain secara luas dan dengan perubahan yang seminimal mungkin. 

Sebagai salah satu karakteristik utama dari open system adalah sistem harus memenuhi atau 

didasarkan pada standard-standard yang terbuka untuk digunakan oleh siapapun dan telah 

dipergunakan secara luas.  Standar jaringan TCP/IP adalah IEEE 802.3, standar format 

penyimpanan dokumen Rich-Text Format (RTF), Portable Document File (PDF) maupun 

standar format penyimpanan gambar JPEG adalah contoh – contoh standar yang terbuka 

bagi siapa saja untuk menggunakannya sehingga memungkinkan pembangunan suatu sistem 

dengan menggunakan berbagai macam alat dari berbagai sumber 

 

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan open system ini adalah 

ketergantungan terhadap satu produk dapat ditekan seminimal mungkin, interoperability yang 

tinggi, percepatan dalam implementasi sistem, dan dengan semakin meluasnya keterbukaan 

dengan sendirinya hal ini akan meningkatkan persaingan dalam penyedian jasa dan produk 

yang nantinya akan dapat menurunkan biaya yang diperlukan untuk jasa dan produk tersebut. 

 

4.2.8 Commercial Off-The-Shelf (COTS) 
Commercial off the self (COTS) adalah produk-produk yang berupa paket aplikasi, sub sistem 

ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar 

proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan 

modifikasi seminimal mungkin. 

 

Jika semula upaya penggunaan teknologi informasi selalu identik dengan pengembangan 

aplikasi dari awal yang tentunya membutuhkan waktu, saat ini konsumen cenderung untuk 

memilih menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia di pasaran yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal ini diharapkan akan dapat meminimalkan biaya dan waktu yang 

dibutuhkan dalam implementasi teknologi informasi. 

 

Secara garis besar penggunaan sistem informasi dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu 

 Penerapan paket aplikasi yang standard (COTS), yaitu suatu sistem informasi 

yang dikembangkan oleh vendor tertentu untuk memenuhi kebutuhan dari 

berbagai macam proses bisnis. 

 Pengembangan sistem secara In-house, yaitu adalah suatu sistem yang 

dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari satu instansi atau 

industri tertentu. 
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 Sistem joint-venture, yaitu gabungan antara penerapan aplikasi standard dengan 

pengembangan in-house.  

 

Pengembangan standard aplikasi (COST) bertujuan untuk mengembangkan satu aplikasi 

yang dapat digunakan oleh berbagai instansi ataupun perusahaan, sehingga dengan 

demikian, biaya pengembangan dan biaya maintenance dapat ditanggung secara bersama, 

dan juga dalam penerapannya di masing-masing instansi atau perusahaan tersebut tidak lagi 

perlu untuk mulai dari awal (reinventing the wheel). Tabel berikut memperlihatkan 

perbandingan antara penggunaan paket standard aplikasi dan pengembangan sistem secara 

in-house. 
 

Tabel IV.1: Perbandingan Antara In-house Development dengan Standard aplikasi 
 

In-House Development Standard Aplikasi (COTS) 

Butuh Waktu yang relatif lama dalam 

pengembangan 

Aplikasi telah tersedia (ready made) 

Pengembangan dari Awal Hanya diperlukan modifikasi dalam 

penerapannya (customization) 

Spesifik hanya untuk industri tersebut Mengikuti proses bisnis yang telah baku 

dan telah teruji 

Biasanya dokumentasi tidak tersedia Dokumentasi adalah bagian dari aplikasi 

Setiap unit memiliki option pengembangan 

sendiri-sendiri dan sulit diintegrasikan 

Aplikasi telah di desain secara terintegrasi 

 
 

Selain banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan suatu paket aplikasi, juga 

terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian yang cukup. Pemilihan aplikasi 

haruslah dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang,  hal ini mengingat proses 

bisnis yang tersedia di paket aplikasi belum tentu sesuai dengan proses bisnis yang berlaku 

di instansi atau perusahaan pengguna. Modifikasi terhadap paket aplikasi haruslah ditekan 

seminimal mungkin, jika tidak hal ini mengakibatkan membengkaknya biaya yang diperlukan 

dalam implementasi dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi jauh lebih besar 

dibandingkan jika kita menggunakan in-house develeopment dari awal. 
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4.2.9 Free Software dan Open Source 
Salah satu komponen penting dalam pembiayaan adalah biaya perangkat lunak. Tingginya 

biaya yang dibutuhkan untuk perangkat lunak ini merupakan salah satu kendala dalam 

implementasi teknologi informasi, dan di negara-negara yang sedang berkembang hal ini 

menjadikan meluasnya pembajakan perangkat lunak yang dapat diperoleh secara ilegal. 

Tentunya hal ini juga melanggar undang-undang HaKI yang akan mulai diberlakukan. 

 

Adakalanya timbul perbedaan persepsi tentang free software dan open source software. 

Banyak kalangan menghubungkan ke 2 jenis lisensi ini dengan software gratis (tidak 

membayar lisensi).  Padahal konsep yang sebenarnya adalah model lisensi yang 

memungkinkan pengguna untuk secara bebas (freedom) menggunakan, merubah sebuah 

software sesuai dengan kebutuhannya.  Dengan model lisensi ini diharapkan bahwa 

pengguna tidak didikte / mempunyai ketergantungan tinggi pada pihak lain.  Pada 

perkembangan selanjutnya memang banyak perangkat lunak yang  

dikembangkan dengan model lisensi ini akhirnya disediakan secara gratis. 

 

Kebanyakan perangkat lunak yang tersedia di pasaran saat ini bersifat close source, dimana 

source code dari program tidak tersedia secara bebas kepada pengguna atau konsumen. 

Dengan demikian hal ini menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pembuat 

perangkat lunak, pengguna akan sulit atau bahkan tidaklah mungkin untuk dapat merubah 

ataupun menambah program yang telah dibelinya tanpa harus tergantung dengan si pembuat 

program. 

 

Mengingat banyaknya keterbatasan pada sistem yang banyak dipakai dalam pengembangan 

dan pemasaran produk perangkat keras ini, diperkirakan kedepan free software dan open 

source software akan menjadi salah satu pilihan bagi kebanyakan konsumen. Arah kesana 

saat ini telah tampak dengan banyak digunakannya software dengan basis free software dan 

open source ini, bahkan telah dapat menyaingi jumlah pengguna proprietary software. Contoh 

dari software berbasis free software dan open source yang terkenal dan banyak digunakan 

adalah GNU/Linux untuk operating system, Apache untuk web server, PHP untuk 

pemrograman web, dan lain-lain. 

 

Sejalan dengan perkembangan ini beberapa negara, misalnya China dan Jerman 

memprioritaskan penggunaan open source software untuk aplikasi-aplikasi pemerintahannya. 

Dalam konteks Indonesia kita mengetahui bahwa sebagian besar perangkat lunak yang ada 

adalah produk import, sehingga penggunaan free software dan open source akan sangat 
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membantu dalam penghematan devisa negara, selain dapat menekan ketergantungan kita 

terhadap produk asing. 

 

Selain itu dengan penggunaan open source, dimana source code software terbuka dan dapat 

dipelajari secara legal, akan memungkinkan peningkatan kualitas SDM secara signifikan. 

Perubahan ataupun penambahan terhadap aplikasi dapat dilakukan secara lokal dalam waktu 

yang relatif singkat bila dibandingkan dengan sistem tertutup (close system). 

 

4.2.10 Pusat Data (Data Center) 
Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan 

berbagai komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. 

Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya cadangan, koneksi komunikasi data 

redundan, pengontrol lingkungan (misal, AC, ventilasi), pencegah bahaya kebakaran, serta 

piranti keamanan fisik lainnya. 

Pengertian lain data center,  adalah sebuah tempat yang aman untuk peralatan komputer, 

media penyimpanan dan peralatan komunikasi serta jaringan yang digunakan untuk 

menyimpan, mendistribusikan dan memelihara data dalam sebuah organisasi 

 

4.2.10.1 Syarat Utama Data Center 
Disain dan perencanaan data center harus memperhatikan minimum berbagai aspek sebagai 

berikut: 

 Lokasi yang aman, memenuhi syarat sipil bangunan, geologi, vulkanologi, 

topografi.  

 Terproteksi dengan sistem cadangan antara lain untuk sistem catudaya, pengatur 

udara/lingkungan, komunikasi data.  

 Menerapkan tata kelola standar data center yang meliputi: 

o Standar Prosedur Operasi 

o Standar Prosedur Perawatan 

o Standar dan Rencana Pemulihan dan Mitigasi Bencana 

o Standar Jaminan Kelangsungan Bisnis 

 
4.2.10.2 Kategori Data Center 

Berdasarkan fungsinya, data center dibagi menjadi 2 kategori umum yaitu. 

 Internet Data Center : hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan Internet 

saja, biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau perusahaan 

yang memiliki model bisnis berdasarkan pada Internet commerce. 
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 Corporate/Enterprise Data Center : mendukung semua fungsi yang 

memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan Internet, intranet, dan 

keduanya. 

 
4.2.10.3 Perancangan Data Center 
Kriteria perancangan sebuah data center secara umum antara lain adalah. 

 Ketersediaan 

Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan 

terus-menerus bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam 

keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Data center harus 

dibuat sebisa mungkin mendekati zero-failure untuk seluruh komponennya. 

 Scalability dan Flexibility 

Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang 

cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center 

tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara 

keseluruhan. 

 Security 

Data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga, oleh 

karenanya sistem keamanan dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara 

fisik maupun pengamanan non-fisik. 

 

Kriteria tersebut diaplikasikan pada beberapa aspek berikut. 

 
Tabel IV-2 Kriteria Perancangan Data Center 

 
Aspek Keterangan 

Lokasi  Berada di luar radius mitigasi bencana/gunung berapi (>15km) 
 Tidak berada dalam jalur patahan geologi 
 Jika merupakan Disaster Recovery Data Center, minimum 

berjarak > 40km dari data center utama 
 Cukup tersamarkan dari pengenalan publik (tidak terekspose) 
 

Sarana Penunjang  Genset untuk cadangan 
 Catu daya PLN, dengan minimum diperoleh dari 2 sumber 

pembangkit yang berbeda (untuk standar tier tinggi). 
 Uninterruptible Power Supply (UPS), dengan baterai dengan 

kapasitas memadai yang mampu menyediakan pasokan daya 
sebelum Genset dihidupkan 

 Pengatur udara HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), 
yang mampu menjaga suhu dan kelembaban 

 Sistem Grounding,  tahanan pentanahan terintegrasi sedikitnya < 
0,5 ohm 
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Aspek Keterangan 
Komunikasi  Terhubung dengan jaringan komunikasi data lebih dari satu 

sumber dengan lebih dari  satu operator jaringan komunikasi 
(untuk standar Tier tinggi) 

 Jika diperlukan, penyiapan koneksi komunikasi data dapat 
menggunakan akses satelit 

 Untuk keperluan koordinasi dan komando perlu juga disiapkan 
jalur komunikasi, misalnya menggunakan komunikasi radio 

 Untuk menjaga confidentiality, diperlukan sistem keamanan jalur 
komunikasi data/informasi 

Standar  TIA-942 Standar Infrastruktur Telekomunikasi untuk Data Center 
 ASHRAE TC9.9 Pertimbangan Rancangan untuk pusat peralatan 

datacom. 
 IEEE std 1100-1999 Panduan praktis untuk listrik ‘grounding’ 

peralatan elektronik. 
 
 
4.2.10.4 Servis Utama Data Center 

 Infrastruktur yang Menjamin Kelangsungan Bisnis 

Aspek-aspek yang mendukung kelangsungan bisnis ketika terjadi suatu kondisi 

kritis terhadap data center. Aspek-aspek tersebut meliputi kriteria pemilihan lokasi 

data center, kuantifikasi ruang data center, laying-out ruang dan instalasi data 

center, sistem elektrik yang dibutuhkan, pengaturan infrastruktur jaringan yang 

scalable, pengaturan sistem pendingan dan fire suppression 

 

 Infrastruktur Keamanan Data Center 

Terdiri dari sistem pengamanan fisik dan non-fisik pada data center. Fitur sistem 

pengamanan fisik meliputi akses user ke data center berupa kunci akses 

memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan segenap petugas keamanan 

yang mengawasi keadaan data center (baik di dalam maupun di luar), 

pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada seperangkat infrastruktur dengan 

melakukan penguncian dengan kunci gembok tertentu. Pengamanan non fisik 

dilakukan terhadap bagian software atau sistem yang berjalan pada perangkat 

tersebut, antara lain dengan memasang beberapa perangkat lunak keamanan 

seperti access control list, firewall, IDS dan host IDS, fitur-fitur keamanan pada 

Layer 2 (datalink layer) dan Layer 3 (network layer) disertai dengan manajemen 

keamanan. 

 

 Optimasi Aplikasi 

Akan berkaitan dengan layer 4 (transport layer) dan layer 5 (session layer) untuk 

meningkatkan waktu respon suatu server. Layer 4 adalah layer end-to-end yang 

paling bawah antara aplikasi sumber dan tujuan, menyediakan end-to-end flow 
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control, end-to-end error detection and correction, dan mungkin juga menyediakan 

congestion control tambahan. Layer 5 menyediakan riteri dialog (siapa yang 

memiliki giliran berbicara/mengirim data), token management (siapa yang memiliki 

akses ke resource bersama) serta sinkronisasi data (status terakhir sebelum link 

putus). Berbagai isu yang terkait dengan hal ini adalah load balancing, caching, 

dan terminasi SSL, yang bertujuan untuk mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi 

dalam suatu sistem. 

 

 Infrastruktur Internet Protocol (IP) 

Infrastruktur IP menjadi servis utama pada data center. Servis ini disediakan pada 

layer 2 dan layer 3. Isu yang harus diperhatikan terkait dengan layer 2 adalah 

hubungan antara ladang server dan perangkat layanan, memungkinkan akses 

media, mendukung sentralisasi yang reliable, loop-free, predictable, dan scalable. 

Pada layer 3, isu yang terkait adalah memungkinkan fast-convergence routed 

network (seperti dukungan terhadap default gateway). Kemudian juga tersedia 

layanan tambahan yang disebut Intelligent Network Services, meliputi fitur-fitur 

yang memungkinkan application services network-wide, fitur yang paling umum 

adalah mengenai QoS (Quality of Services), multicast (memungkinkan 

kemampuan untuk menangani banyak user secara konkuren), private LANS dan 

policy-based routing. 

 

 Storage 

Terkait dengan segala infrastruktur penyimpanan. Isu yang diangkat antara lain 

adalah arsitektur SAN, fibre channel switching, replikasi, backup serta archival. 

 

4.2.10.5 Tier Data Center 
Perancangan data center berangkat dari kebutuhan yang ada, untuk kemudian didefinisikan 

berbagai perlengkapan IT yang diperlukan beserta pemilihan teknologi berbarengan dengan 

perencanaan infrastruktur data center yang lain. Ada 4 (empat) tier dalam perancangan data 

center yang setiap tier-nya menawarkan tingkat availabilitas yang berbeda disesuaikan 

dengan kebutuhan suatu data center menurut TIA 942 (Telecommunication Industry 

Association). Berikut diberikan tabel spesifikasi setiap tier pada data center. 
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Tabel IV-3 Spesifikasi Tier Data Center 
 

Parameter 
Tier I 
Basic 

Tier II 
Redundant 

Components 

Tier III 
Concurrently 
Maintainable 

Tier IV 
Fault Tolerant 

Tingkat Availabilitas 99.671% 99.741% 99.982% 99.995% 

Sifat terhadap 
gangguan, baik  
terencana maupun 
tidak 

Rentan  Agak Rentan Tidak rentan terhadap 
gangguan terencana 
(karena sudah ada 
skenario 
penanggulangan), 
namun masih rentan 
terhadap gangguan 
tidak terencana 

Tidak Rentan 

Keadaan power dan 
cooling distribution 

Single path with 
no redundancy 

Single path with 
redundant 
component (N+1) 

Multiple power and 
cooling distribution 
path tetapi hanya satu 
path yang aktif, 
termasuk komponen 
yang redundant (N+1) 

Multiple active 
power and cooling 
distribution path 
termasuk komponen 
yang redundant 
2(N+1) 

Ketersediaan raised 
floor, UPS, 
generator 

Bisa ada maupun 
tidak 

Harus punya 
raised floor, UPS 
dan generator 

Harus punya raised 
floor, UPS dan 
generator 

Harus punya raised 
floor, UPS dan 
generator 

Waktu implementasi 3 bulan 3-6 bulan 15-20 bulan  15-20 bulan 

Downtime tahunan 28.8 jam 22.0 jam 1.6 jam 0.4 jam 

Cara untuk 
melakukan 
maintenance 
preventif 

Harus di shutdown 
keseluruhan 

Hanya untuk 
power path dan 

beberapa bagian 
lain dari 

infrastruktur yang 
memerlukan 

proses shutdown 

Memiliki kapasitas 
tambahan dan 

distribusi yang cukup 
untuk menampung 

beban yang dipunyai 
sistem utama ketika 
sistem tersebut di 

maintenance 

Memiliki kapasitas 
tambahan dan 
distribusi yang cukup 
untuk menampung 
beban yang dipunyai 
sistem utama ketika 
sistem tersebut di 
maintenance 

Skala data center 
yang cocok 
dibangun 

Kecil Sedang Besar (skala 
enterprise) 

Besar (skala 
enterprise) 

 
 

Pengertian N di atas mengacu kepada cacah komponen yang diperlukan agar seluruh pusat 

data dapat beroperasi pada beban penuh. Sebagai contoh, apabila pusat data pada beban 

penuh memerlukan 5 unit AC, maka pusat data tier-4 mempersyaratkan total 2(5+1)=12 unit 

AC, 7 diantaranya sebagai cadangan. Untuk tier-3, maka hanya diperlukan 6 unit AC, hanya 

1 sebagai cadangan. 

 
4.2.10.6 Tipe Data Center 
Tipe data center berdasarkan jenis layanan hosting Internet, meliputi. 
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 Dedicated Hosting Service, Dedicated Server, atau Managed Hosting Service 

      Klien menyewakan seluruh server tidak dibagi dengan siapa pun. Kontrol penuh 

atas server dimiliki klien, termasuk pilihan sistem operasi, perangkat keras, dan 

lain-lain. Administrasi dan pengelolaan server diberikan oleh perusahaan hosting 

sebagai add-on service yang mencakup pemantauan untuk memastikan server 

terus bekerja efektif, layanan backup, instalasi patch keamanan dan berbagai 

tingkat dukungan teknis. 

 

 Virtual Private Server (VPS)/Virtual Dedicated Server (VDS) 

      Teknologi virtualisasi digunakan untuk memungkinkan beberapa logical server 

berjalan pada server fisik tunggal. VPS merupakan salah satu bentuk layanan 

Internet hosting yang merujuk ke mesin virtual untuk  digunakan secara eksklusif 

oleh satu pelanggan. Setiap server virtual dapat menjalankan sistem operasi 

sendiri penuh dan dapat reboot mandiri. 

 

 Colocation Centre 

      Fasilitas Colocation yang menyediakan hanya koneksi internet, uninterruptible 

power dan kontrol iklim, tetapi klien melakukan administrasi sistem sendiri. 

 

 Cloud Hosting 

      Pengguna hanya membayar untuk sistem waktu dan ruang yang digunakan. 

Kapasitas dapat dengan cepat ditingkatkan atau dirubah sesuai dengan 

kebutuhan dan persyaratan. Komputasi awan mengacu pada penggunaan 

sumberdaya (data dan perangkat lunak) melalui jaringan komputer sesuai 

kebutuhan yang disediakan oleh penyedia jasa. 

 

4.2.10.7 Next Generation Data Center 

Next generation data center menjadi isu utama pada data center dalam beberapa tahun ke 

depan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang meningkat pesat. Next generation data 

center akan bersifat service-oriented. Langkah yang dilakukan untuk menuju Next generation 

data center antara lain adalah: 

 Konsolidasi, mengandung pengertian sentralisasi dan standardisasi dari semua 

perangkat yang ada sehingga menghasilkan suatu jaringan yang cerdas. 

 Virtualisasi, mengatur sumber daya agar lebih efisien dan menjadi independen dari 

infrastruktur fisik. 

 Otomatisasi, melakukan provisioning yang dinamis dan manajemen informasi untuk 
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mencapai ketahanan bisnis. 

 Business Continuance 

 Green Data Center, yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemakaian daya, karena 

konsumsi daya pusat data sudah sangat signifikan. 

 
Layer-layer yang terdapat pada next generation data center tidak jauh berbeda dengan aspek 

yang terdapat pada data center umumnya, yaitu. 

 Data Center Facilities meliputi bangunan gedung yang menjamin kelangsungan bisnis 

saat terjadi bencana, efisiensi energi, efisiensi pendingin udara dan sistem cabling. 

 Data Center Infrastructure meliputi virtualisasi berbagai infrastruktur yaitu storage, 

server, jaringan, dan layanan jaringan. 

 Data Center Applications and Operating System meliputi integrasi aplikasi dan sistem 

operasi menjadi suatu infrastruktur yang tervirtualisasi. 

 Data Center Management meliputi provisioning, adaptibility, troubleshooting, dan 

visibility. 

 Data Center Business Process meliputi operasi data center yang bersatu padu, 

perubahan proses dan tim, serta tingkat keterbacaan operasi, integrasi server, 

storage,dan jaringan. 

 

4.2.11 Pemanfaatan Layanan Cloud Computing 

Cloud computing (CC) saat ini merupakan salah satu trend pemanfaatan dan pendayagunaan 

TIK  yang sangat penting bahkan diprediksi kedepan menjadi salah satu transformasi kunci. 

Dengan memberikan tingkat yang lebih besar dari otomatisasi, orkestrasi, provisioning, dan 

penyebaran, CC dapat membantu pengguna (organisasi/perusahaan/Pemda yang 

menggunakan) menjadi lebih gesit, mengurangi biaya operasi, meningkatkan kinerja aplikasi, 

dan dapat mengalokasikan sumber daya menjadi lebih efisien. Secara khusus, pengguna 

dengan infrastruktur “tradisional” mungkin menemukan bahwa jaringan tersebut tidak didesain 

untuk memanfaatkan  CC secara penuh.  Guna mendukung evolusi pelayanan menggunakan 

CC beberapa pengembang menawarkan sistem yang menggunakan  Arsitektur Borderless 

Network  yang didasarkan pada satu set layanan jaringan tertanam (embedded network) 

sehingga membantu pengguna dapat mengoptimalkan jaringannya untuk mengadopsi 

layanan CC. Termasuk dalam layanan ini adalah routing dan solusi aplikasi yang  

menyediakan kinerja tinggi untuk beberapa aplikasi kunci dari  organisasi /perusahaan atau 

Pemda pengguna serta solusi keamanan yang menyediakan pendekatan yang konsisten 

untuk mengamankan perangkat jaringannya.  
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Layanan Cloud computing muncul sebagai pilihan yang layak untuk organisasi/perusahaan 

pengguna TIK guna mengurangi kompleksitas dalam lingkungan mereka dan memastikan 

bahwa kualitas layanan serta mengurangi beban tugas pada operator TIK mereka. Hal ini 

memungkinkan tingkat yang lebih tinggi otomatisasi, orkestrasi, provisioning, dan penyebaran 

dan dapat membantu unit kerja TI dapat lebih cepat dalam menghitung sumber daya 

sementara tetap mereka mempertahankan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan bisnis.  

 

 
Gambar 4.2   Cloud Computing 

 

 

 

 
Gambar 4.3  Benefit Cloud Computing 

 

Cloud Computing secara fundamental mengubah cara layanan TIK yang digunakan atau 

dimanfaatkan oleh organisasi pengguna. Alih-alih keduanya memiliki dan mengelola layanan 

TIK untuk mereka sendiri, atau menggunakan pendekatan Outsourcing yang dibangun secara 

khusus baik perangkat keras, perangkat lunak, serta dukungan layanan. Pengguna 

(organisasi) dapat menggunakan CC untuk memenuhi kebutuhan aplikasi, penyimpanan data 

mereka dengan memanfatkannya secara  fleksibel, on-demand, dan model yang scalable.  

Beberapa manfaat pemanfaatan CC antara lain adalah sebagai berikut: 
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 Pengurangan biaya 

Penghematan biaya adalah manfaat yang jelas dari penggunaan CC baik secara  

Capital Expenditure (CAPEX) maupun secara Operasional Expenditure  (OPEX). 

Pengguna (organisasi) dapat memperoleh kapasitas yang dibutuhkan dan tidak 

perlu membangun infrastruktur sendiri untuk kapasitas secara maksimum. OPEX 

yang merupakan biaya pengeluaran yang terbesar dari organisasi sehingga 

dengan memanfaatkan CC atau mengadopsi paradigma CC secara internal, maka 

organisasi dapat menghemat anggaran operasional dan pemeliharaan secara 

signifikan. 

 Fleksibilitas  

Dengan adanya  provisioning yang cepat dari kapasitas baru dan relokasi cepat 

atau migrasi dari beban kerja. Dalam pengaturan sektor publik, CC menyediakan 

kelenturan dalam hal proses pengadaan dan akuisisi serta time-line dalam 

pembangunan TIK. 

 Peningkatan performasi secara otomatis 

Layanan CC dalam hal ini tidak hanya bisa ditetapkan tetapi dapat juga ditetapkan 

dalam ”mode” secara otomatis. Atribut tertentu akan menawarkan efisiensi secara 

signifikan bagi organisasi pengguna CC.  

 Fokus pada kompetensi Inti:  

Instansi pemerintah dapat memanfaatkan layanan CC sehingga dapat fokus pada 

misi inti dan tujuan inti dan memanfaatkan sumber daya TIK sebagai sarana untuk 

memberikan layanan publik secara prima.  

 Keberlanjutan 

Kebanyakan pusat data (data center) mempunyai tingkat efisiensi energi (listrik) 

yang rendah karena perencanaan yang buruk atau rendahnya pemanfaatan aset 

TIK, penggunaan CC akan mengkonsumsi energi  jauh lebih sedikit dari sumber 

daya yang digunakan oleh data center tradisional.  

 

 

4.3 KONDISI IDEAL 
 
Analisa ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi ideal yang diharapkan dari 

penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah khususnya. 

Analisa kondisi ideal didasarkan pada kondisi serta trend teknologi informasi saat ini, dan 

mengingat bahwa teknologi informasi berkembang seiring dengan waktu dan dengan 

kecepatan yang tinggi, maka kondisi ideal inipun harus disesuaikan kembali dalam satuan 

waktu tertentu. 
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Penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan elektronik dalam rangka 

meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. 

 

Sesuai dengan yang telah digariskan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam paragraf Tujuan Pengembangan e-

Government (definisi e-Government dalam buku ini sama pengertiannya dengan SIMDA 

terpadu) yang diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu : 

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas 

dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh 

wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya 

yang terjangkau oleh masyarakat. 

b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan 

perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi 

perubahan dan persaingan  perdagangan internasional. 

c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara 

serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi 

dalam perumusan kebijakan negara. 

d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta 

memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah 

daerah otonom. 

 

Dalam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen 

pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru 

menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Pencapaian keseluruhan tujuan tersebut diatas adalah merupakan perwujudan dari kondisi 

ideal dimana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan 

pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat umum, kalangan dunia usaha 

ataupun pelayanan antar lembaga pemerintahan. 

 

Beberapa aspek yang dituntut dalam penerapan teknologi informasi guna mencapai tujuan 

diatas adalah sebagai berikut : 
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4.3.1 Kelembagaan 
Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi di 

pemerintah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan 

desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan model hybrid. 

 

Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan penerapan teknologi 

informasi di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu 

sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat 

mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna 

memaksimalkan investasi. 

 

Sentralisasi ini diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan 

daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, 

sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal. 

 

Tugas dan tanggung jawab unit ini diantaranya adalah : 

 Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan 

penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah. 

 Melakukan standarisasi  arsitektur sistem, standarisasi data dan informasi yang 

dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang akan diterapkan. 

 Mengelola portal informasi pemerintah daerah dan gateway sistem informasi 

manajemen pemerintahan daerah yang menghubungkan sistem ini dan jaringan 

internet. 

 Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi dibutuhkan di masing-

masing unit. 

 Help desk. Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersama-sama 

dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pemerintahan daerah seperti 

jaringan utama (backbone), berbagai server mail, DNS dan berbagai basis data 

 

Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya 

respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan 

dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada masing-masing unit untuk mengelola 

secara mandiri penggunaan teknologi informasi di unit masing-masing guna menghindari 

duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka 

perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing-masing unit haruslah di 
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koordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini juga 

dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan. 

 

4.3.2 Hukum dan Perundang-uandangan 
Guna mewujudkan kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah 

diperlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur penerapan dan 

pengelolaan teknologi informasi dalam berbagai sektor pemerintahan. Perangkat hukum dan 

perundang-undangan juga dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin 

hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan 

privacy. 

Hukum dan perundangan-undangan yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi informasi 

ini harus mampu memberikan perlindungan pada beberapa hak yang bersifat sangat 

fundamental berikut ini, yaitu : 

 Kebebasan mengemukakan pendapat 

 Kebebasan penyampaian informasi 

 Hak untuk mendapat perlindungan privacy 

 Hak untuk mendapatkan akses pada data-data pemerintah 

 Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual 

Perlindungan terhadap semua hak-hak diatas terkadang tidaklah saling mendukung satu 

sama lain, adakalanya perlindungan terhadap privacy akan bertentangan dengan hak akses 

terhadap informasi. Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum dan perundangan-undangan 

yang disepakati bersama untuk dapat menjamin sebaik mungkin pengelolaan informasi di 

pemerintahan. 

Beberapa jenis hukum dan perundang-undangan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah 

daerah dalam cyber law ini adalah antara lain, 

 Kepastian tanggung jawab masing-masing unit dalam penyediaan data dan dalam 

pengelolaan data 

 E-Transaction, Electronic Signature 

 Perlindungan Kekayaan Intelektual (patent dan copyright) 

 Perlindungan Privacy 

 Computer Pornograph 

 Dll. 
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4.3.3 Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumberdaya Manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu, 

SDM internal dan eksternal. SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan 

eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya. 

 

Dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang 

dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas dan kewajiban 

kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan 

tugasnya. Keahlian yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut : 

 Operator Komputer 
Personil yang bertugas untuk memasukkan data kedalam sistem komputer. 

 

 Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi 
Personil yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap perang 

keras yang dalam hal ini dapat berupa komputer dan jaringannya, ataupun peralatan 

telekomunikasi lainnya. 

 

 Programmer 
Personil  yang bertugas untuk melakukan pembuatan program-program komputer 

berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, juga bertugas untuk mendeteksi 

serta memperbaiki kesalahan-kesalahan pemrograman pada aplikasi yang ada. 

 

 Desainer Web  
Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan dalam pembuatan desain web site. 

 

 Administrator Web 
Personil yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah daerah, serta 

bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan data yang akan 

ditampilkan di web site pemerintahan daerah. 

 

 Sistem Analis 
Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan aplikasi sistem informasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah standard yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem informasi, serta mampu untuk melakukan dokumentasi hasil 

analisa dan rancangan sistem secara baik sehingga memudahkan dalam perawatan 

sistem ataupun kelanjutan pembangunannya. 
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 Administrator Sistem 
Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi yang tersedia di masing-

masing instansi pemerintahan daerah, serta mengatur pendaftaran user dan 

memberikan hak akses dan kewenangannya pada setiap user. 

 

 Administrator Jaringan 
Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer baik di tingkat instansi 

ataupun di tingkat pemerintah daerah. 

 

 Database Administrator 
Personil yang bertugas untuk membangun dan mengelola database yang sedang 

dikembangkan. 

 

 Security System Administrator 
Personil yang bertanggung jawab akan keamanan sistem terhadap intrusi -intrusi 

dari luar maupun dalam yang tidak dikehendaki.  

 

Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang-bidang diatas sangat dibutuhkan dan 

disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan 

kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara 

internal ataupun secara eksternal. Untuk itu dibutuhkan adanya pusat pendidikan dan 

pelatihan dalam bidang teknologi informasi yang mampu menyediakan jasa pelatihan 

dibidang teknologi informasi yang dibutuhkan. 

 

Selain melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan kemampuan SDM ini juga dapat dilaksanakan 

melalui jalur pendidikan formal sehingga tersedia personil-personil dengan kualifikasi dari D3 

sampai dengan S3 dibidang teknologi informasi. 

 

Selain dari pada itu pembinaan karier dan pemberian insentif yang memadai bagi para 

personil di bidang teknologi informasi ini perlu dipertimbangkan melalui penyediaan jalur 

jabatan fungsional di bidang teknologi informasi. Jalur fungsional dibutuhkan karena 

karakteristik profesional yang sangat berbeda dari SDM yang menangani sistem informasi ini. 

Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini semakin lama akan semakin 

ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada posnya. Berbeda 

dengan jenjang karier struktural biasa dimana seseorang akan semakin berguna dengan 
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jabatan yang semakin tinggi, maka dalam pengelolaan sistem informasi ini, seseorang akan 

menjadi semakin ahli dan semakin berguna dengan tetap pada pos / pekerjaannya.  

 

Peningkatan kemampuan SDM internal pemerintahan ini juga harus diikuti dengan 

peningkatan kemampuan SDM eksternal yaitu masyarakat daerah umumnya. Ketertinggalan 

masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak langsung terhadap 

suksesnya penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk 

itu dibutuhkan upaya-uppaya yang signifikan melalui sosialisasi-sosialisasi secara 

berkelanjutan, khususnya melalui institutsi-institusi pendidikan yang tersedia. 

 

Guna mendukung program peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi 

informasi ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk hal itu, seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses 

informasi serta tempat-tempat pelatihan yang terjangkau oleh masyarakat umum. Melalui 

program ini diharapkan kesenjangan digital antar daerah ataupun antar masyarakat dapat di 

tekan serendah mungkin. 

 

4.3.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI  
 
4.3.4.1 Aplikasi 

Berbagai jenis aplikasi sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi ideal 

pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan daerah. Masing-masing unit membutuhkan 

aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di unit masing-

masing. 

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom 

berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada 

pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua 

(pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (peman-faatan) 

belum tercapai. Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di 

atas belum menunjukan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan 

yang menonjol adalah :  

a. pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh 

sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, 
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prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi 

komputerisasi kedalam sistem manaje-men dan proses kerja pemerintah.  

b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan 

untuk pengembangan e- government pada masing-masing instansi.  

c. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan 

demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan 

berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara 

andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan 

proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, 

kurang mendapat-kan perhatian.  

d. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk 

mengatasi kesenjangan kemam-puan masyarakat untuk mengakses jaringan 

internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi 

terbatas pula.  

Inefisiensi dalam administrasi pemerintah dapat ditemukan dengan keberadaan basis data 

nasional yang terpisah-pisah, seperti basis data kependudukan, pertanahan, kendaraan 

bermotor, dan pajak. Memiliki basis data terpisah berarti bahwa masyarakat harus melakukan 

registrasi rangkap, melalui proses kertas kerja yang panjang untuk berbagai perizinan dan 

membutuhkan beberapa kali kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah. Dalam sistem ini, 

pemerintah menyediakan berbagai layanan, meliputi penerbitan berbagai surat/ izin, 

konsultasi, pemrosesan petisi masya-rakat, pembayaran elektronik, dan penye-baran 

informasi pemerintah. Pendekatan multi kanal diperlukan untuk menjamin partisipasi 

maksimal dari masyarakat dan pebisnis dalam e-government mengingat masing-masing 

kelompok akan memiliki tingkatan akses yang berbeda terhadap masing-masing kanal. 

Sebagai contoh, masyarakat pedalaman cenderung tidak memiliki akses terhadap kanal 

elektronik (seperti Internet, e-mail, handphone, TV dijital) dibandingkan masyarakat 

perkotaan. 
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Adapun tahapan pembangunan e-Government dapat digambarkan seperti pada table IV-4 

berikut : 

 

Tabel IV-4 Pentahapan e-Government. 

 

Indikator Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 
Kesiapan 
Jaringan 

Persiapan PC, 
koneksi 

layanan web 
resmi yang 

masih bersifat 
statis 

Pemanfaatan 
infrastruktur 

dalam 
mendukung 

layanan 

Mentransformas
ikan konsep IT 

dengan 
kebutuhan 

layanan  

Optimalisasi 
pemanfaatan 

SI/TI 

Infrastruktur 
back office 

yang 
terkoneksi 

Fungsi Aplikasi Layanan Web 
Portal 

Menyediakan 
informasi lebih 
banyak tentang 
kebijakan public 

dan informasi 
pemerintah 

Menyediakan 
layanan online 2 

arah dan 
downloadable 

Registrasi pajak, 
perizinan, kartu 
identitas melalui 

layanan 247 

Entitas 
koneksi yang 
terintegrasi 

Optimalisasi Pengelolaan 
SITEL 

Kajian kondisi Grand Design 
SITEL, 

standarisasi 
jaringan 

Tata komunikasi Stadarisasi 
publikasi, web 

terintegrasi 

Portal Nasional  File Sharing Situs web (CMS) Pengarsipan 
dijital 

SI dan basis 
data local 

Basis data 
terintegrasi 

CIO di 
Pemerintahan 

Kehadiran 
pemerintah 

masih bersifat 
adhoc 

Peranan 
pemerintah 
sudah mulai 
diperhatikan 

Pemerintah 
mulai 

mentransformas
ikan diri bukan 
hanya didalam 

IT tapi juga 
diluar IT. 

Sudah ada 
monitoringfull 

dan tools 
pendukung 

Basis data 
terintegrasi 
pemerintah 

sudah 
menerapkan 

konsep BI 
untuk akses 

informasi 
Promosi e-

Government 
Web portal 
yang masih 
menyajikan 

informasi yang 
sifatnya satu 

arah dan 
statis 

Web sudah lebih 
menarik dapat 

update informasi 
secara dinamis. 

Menyediakan 
layanan 

transaksi untuk 
memudahkan 
layanan online 

Sudah ada 
proses 

registrasidan 
informasi update 

Layanan satu 
pint karena 

sudah  

 
 

Secara garis besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan sesuai dengan 

tujuannya dalam beberapa bagian sebagai berikut : 

 

A. Aplikasi G to C (Government to Citizens) 
Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis 

elektronis. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya oleh unit-unit yang secara langsung 

berinteraksi dengan masyarakat umum. Beberapa aplikasi yang temasuk jenis ini antara 

lain adalah, aplikasi  untuk pengurusan KTP dan catatan sipil lainnya, atau aplikasi-

aplikasi untuk pengurusan perijinan-perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. 
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B. Aplikasi G to B (Government to Business) 
Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap dunia usaha secara 

elektronis, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif untuk menjalankan roda 

perekonomian masyarakat sebagaimana mestinya. Beberapa aplikasi yang termasuk 

jenis ini antara lain, informasi potensi daerah, dan lain-lain aplikasi yang dibutuhkan oleh 

dunia usaha. 

 

C. Aplikasi G to G (Government to Goverments) 
Berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara 

elektronis. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta 

proses pertukaran data antar instansi pemerintah baik didaerah ataupun dipusat. 

Termasuk aplikasi jenis ini adalah aplikasi sistem informasi eksekutif untuk mendukung 

pengambilan keputusan melalui penggunaan data warehouse yang dapat mengolah data 

dan informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait. 

 

D. Aplikasi G to E (Government to Employees) 
 

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan 

secara elektronis, sehingga tercipta peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai 

negeri yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis 

ini antara lain adalah, aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi untuk mendukung 

interaksi antar pegawai (groupware), dan lain-lain aplikasi sejenis. 

 

Penyediaan portal informasi yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melakukan akses 

terhadap berbagai macam aplikasi diatas sesuai dengan tingkat kewenangannya sangat 

dibutuhkan guna kemudahan akses informasi.  

 

Pengembangan dan penyediaan aplikasi-aplikasi tersebut diatas dapat dilakukan melalui 4 

tahapan, sebagai berikut : 

 Publish (Penyajian Informasi) 
Pada tahapan awal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan internet 

dengan melalui web site resmi pemerintah daerah untuk menampilkan informasi sebanyak 

mungkin, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum 

ataupun dunia usaha.  

Dalam tahapan penyajian ini, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menngadakan 

pembenahan-pembenahan internal dalam hal penerapan teknologi informasi di sistem 
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pemerintahan sebagai langkah awal untuk menjamin tingkat kesuksessan pada langkah-

langkah berikutnya. 

 

 Interaksi 
Jika pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat statis, maka pada tahap 

kedua pemerintah daerah diharapkan telah dapat menyediakan informasi-informasi yang 

bersifat dinamis dan interaktif. Dinamis dimaksudkan agar data-data yang ditampilkan 

pada masyarakat dapat diperoleh secara dinamis melalui berbagai database yang 

tersedia di pemerintah daerah, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah 

merupakan informasi terkini. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk 

menyediakan sistem informasi yang handal sebagai back office untuk mendukung 

terwujudnya hal ini. 

Interaktif dimaksudkan agar informasi juga dapat diperoleh melalui masukan-masukan 

langsung dari masyarakat sebagai pengguna dan sekaligus pemilik dari informasi yang 

bersangkutan. 

 

 Transaksi 
Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan transaksi secara on-

line, seperti misalnya e-procurement, pembayaran pajak,  pengurusan KTP,  surat ijin 

usaha, dan lain-lain transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan ini 

pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan hukum dan perundangan-undangan 

yang mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem kemanan data sehingga 

memungkinkan penyediaan fasilitas on-line tersebut diatas. Transaksi secara on-line ini 

juga harus dapat disediakan untuk kebutuhan tukar-menukar data dan informasi antar 

instansi pemerintahan baik secara horisontal ataupun vertikal. 

 

 Interkoneksi Antar Sistem 
Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut untuk dapat 

mengintegrasikan sistem pemerintahan sebagai satu entiti untuk kemudian diintegrasikan 

pula dengan sistem-sitem lain yang terhubung seperti misalnya dengan entiti bisnis, 

perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah ataupun dengan pemerintahan 

negara lain. Integrasi pada level tidak hanya menyangkut terbukanya jalur komunikasi, 

melainkan lebih jauh lagi akan terkait secara langsung pada level proses, data dan 

teknologi. Pada tahapan ini juga akan dilakukan penyempurnaan pelayanan 

pemerintahan, melalui penggunaan teknologi Customer Relation Management (CRM), 

sehingga pemerintah mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 
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4.3.4.2 Jaringan 
Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya 

saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat. 

Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk 

mempercepat pembangunan ekosistem pitalebar nasional. Tanpa adanya terobosan, 

Indonesia akan mengalami potential loss yang besar, tertinggal dari negara lain. 

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan penataan ulang strategi pembangunan pitalebar 

nasional melalui sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi lintas sektor/wilayah yang dituangkan ke 

dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 
2014-2019. 

Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 bertujuan untuk memberikan arah dan 

panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar yang 

komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019 dalam rangka 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. 

RPI 2014-2019 antara lain juga berfungsi sebagai acuan bagi Menteri dan Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak 

dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan pitalebar Indonesia pada bidang 

tugas masing-masing, yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan. 

Penyusunan RPI 2014-2019 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/BAPPENAS dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah dan 

dunia usaha dengan melibatkan antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dunia usaha seperti Masyarakat 

Telematika Indonesia. 

Sasaran pembangunan pitalebar Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 adalah (1) 

peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana, serta (2) penurunan harga layanan. 

Pada akhir tahun 2019, prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan ditargetkan 

mencapai 30% dari populasi dan 71% rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps, sedangkan 

prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perdesaan ditargetkan mencapai 6% populasi dan 

49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps. Adapun prasarana akses bergerak pitalebar 
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ditargetkan mencapai seluruh populasi di perkotaan dan 52% populasi di perdesaan, masing-

masing dengan kecepatan 1 Mbps.Pada akhir tahun 2019, harga layanan ditetapkan menjadi 

maksimal 5% dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan. 

Dalam Perpres RPI telah diidentifikasi enam Program Unggulan yaitu (1) penyediaan jaringan 

serat optik ke seluruh kabupaten/kota (Ring Palapa); (2) pembangunan pipa bersama untuk 

mengakomodasi jaringan serat optik dari berbagai penyelenggara telekomunikasi dalam satu 

pipa; (3) penyediaan konektivitas nirkabel untuk pitalebar perdesaan; (4) pembangunan 

jaringan dan pusat data pemerintah terpadu; (5) reformasi Kewajiban Pelayanan Universal; 

dan (6) pengembangan SDM dan industri TIK nasional. 

Adapun prioritas pembangunan pitalebar difokuskan untuk mendukung lima sektor prioritas, 

yaitu (1) e-Pemerintahan; (2) e-Kesehatan; (3) e-Pendidikan; (4) e-Logistik; dan (5) e-

Pengadaan. 

Pembangunan pitalebar tersebut diatas tentunya diharapkan menjadi bagian dari strategi 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta daya 

saing daerah dan kualitas hidup masyarakat daerahnya. 

 

4.3.4.3 Infrastruktur Penunjang Lainnya 
Termasuk dalam infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisi ideal 

dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan 

jaringan telekomunikasi yang memadai. 

 

Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah dan 

masyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi. Informasi 

harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia di instansi-instansi 

pemerintahan, telecenter, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secara on-line. Selain 

dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat memanfaatkan hand 

phone, web TV, telephone dan sarana-sarana multimedia lain. 

 

Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha khususnya berkewajiban untuk 

membangun kanal akses atau hot-spot sebanyak mungkin, atau melalui kerjasama dengan 

swasta melalui Public Private Partnership (PPP) sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum dengan mudah dan murah. 
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4.3.5 PEMANFAATAN TIK UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Adalah satu prakarsa upaya pemberdayaan masyarakat berbasis TIK, yang merupakan 

tempat umum di mana orang dapat mengakses informasi melaui internet dengan computer 

atau peralatan digital TIK lain sehingga memungkinkan mereka dapat mengumpulkan 

informasi, belajar, dan berkomunikasi dengan orang atau komunitas lain. Disamping itu 

mereka juga mereka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan digital lainnya. 

Meskipun setiap Telecentre berbeda akan tetapi secara umum tujuan yang paling mendasar 

adalah pada pemanfaatan (perangkat) TIK untuk mendukung upaya masyarakat dalam 

meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan sosial, menghilangkan isolasi, 

menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan masalah kesehatan, menciptakan peluang 

ekonomi serta  memungkinkan dapat menjangkau pada penduduk usia muda. Saat ini 

telecentre ada di hampir setiap negara dengan berbagai nama misalnya,  Pusat Internet 

Publik, Pusat pengetahuan desa, Info-Center, Info-Banjar Pusat Komunitas Informasi, Center 

Multimedia Community, Multipurpose Community Telecenter , Citizen Service Center, 

Telecenter Berbasis Sekolah, dsb. Selain perbedaan nama, pusat akses TIK masyarakat yang 

beragam, bervariasi dalam pelanggan yang mereka layani, layanan yang mereka sediakan, 

serta bisnis mereka atau model organisasi. Di beberapa negara, telecenter yang dikelola oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diseponsori oleh pemerintah pusat atau daerah, 

koorporasi komersial, berbasis sekolah, dan perguruan tinggi. Bahkan akses public (Internet) 

di Perpustakaan juga dapat dipertimbangkan dalam konsep sebuah telecenter dimana tidak 

hanya memeberikan akses layanan internet saja akan tetapi juga mencakup pelatihan bangui 

pengguna akhir.  

Setiap jenis telecenter mempunyai kelebihan dan kekurangan ketika mempertimbangkan 

upaya untuk menghubungkan masyarakat dengan TIK dan terutama untuk menjembatani 

adanya kesenjangan digital.  

Berikut adalah beberapa jenis telecenter yang memungkinkan untuk dikembangkan:  

 Telecenter pemerintah daerah, bertujuan untuk menyebarkan informasi, 

desentarlisasi pelayanan serta upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah, selain memberikan akses publik melalui internet. 

 Telecenter berbasis sekolah, memanfaatkan jaringan internet sekolah untuk 

kegiatan telecenter masyarakat sekitar sekolah pada jam selepas sekolah, 

misalnya sore atau malam hari. Dalam hal ini biaya dapat dibagi antara sekolah 

dengan masyarakat pengguna telecenter. 

 Telecenter Perguruan Tinggi (Universitas), dapat menawarkan jangkauan sosial 

untuk kelompok masyarakat dengan memberikan pelatihan, mengembangkan 
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konten yang relevan secara lokal, dan membangun dan memfasilitasi jaringan 

virtual. 

 Telecenter (akses internet) di Perpustakaan Umum. 

 

Mengingat TIK yang berkembang pesat dalam mendukung telecenter serta adanya 

peningkatan dalam hal penetrasi teknologi mobile maka model telecenter perlu terus 

berkembang agar tetap relevan untuk terus mengatasi perubahan kebutuhan masyarakat 

yang mereka layani. Saat ini teknologi komunikasi mobile secara luas digunakan diseluruh 

dunia termasuk di pedesaan. Dalam hal ini sebuah telecenter  tidak lagi perlu menyediakan 

layanan telepon (voice), namun mungkin masih sangat relevan dalam hal akses ke web 

layanan e-government, e-Learning , dan kebutuhan komunikasi dasar internet lain (email dan 

web browsing).  

Ketika permintaan lokal untuk informasi dan layanan komunikasi berkembang maka  model 

telecenter perlu juga dikembangkan. perlu berkembang juga. Saat ini dibeberapa daerah, 

telecenter waralaba serta telecenter dengan pendekatan jejaring sosial terbukti telah  menjadi 

populer. Saat ini diberbagai negara, penggunaan teknologi VSAT yang dikenal sangat mahal 

sedang di-ekplorasi di beberapa komunitas diseluruh dunia. Teknologi ini dipandang akan 

memberikan peluang baru untuk menghubungkan komunitas masyarakat melalui telecenter 

yang pada akhirnya dapat dihubungkan ke tingkat rumah tangga. Di Indonesia dikenal dengan 

jejaring RT/RW net.  

 

Jenis layanan telecenter harus dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan serta 

perkembangan TIK yang ada. Beberapa bidang pelayanan telecenter misalnya, e-

Government, e-Health, e-Learning, e-Commerce yang telah banyak dikembangkan. Dalam 

hal ini telecentre perlu memanfaatkan peluang untuk memperluas manfaat kepada 

masyarakat luas, melalui akses publik mereka. Kebijakan dari beberapa Pemerintah Daerah 

saat ini adalah pembangun penyebaran telecentar secara tepat agar sebagian besar warga 

akan dapat mengakses layanan pemerintah serta informasi yang diperlukan melalui 

pemanfaatan TIK secara tepat guna.  

 

Telecenter juga tidak lagi beroperasi secara independen atau sebagai suatu entitas yang 

terisolasi, akan tetapi lebaih sebagai anggota jejaring telecenter.  Internet telah menjadi pusat 

perhatian sebuah telecenter bukan hanya untuk berbagi informasi, tetapi sudah menjadi 

sebagai tulang punggung dalam memfasilitasi pertumbuhan yang multidimensi, perubahan 

gaya hidup di sekitar kawasan yang dikembangkan.  
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4.3.6 PENDANAAN 
 
Investasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana yang relatif besar, sehingga 

dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan dapat dilakukan 

melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalah hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan 

dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di daerah-daerah. Pengelolaan 

pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan 

pada masyarakat. 

 

Pendanaan dalam pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi di pemerintahan 

daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau 

diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja. Sedapat mungkin 

penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin 

sumberdaya lokal. 

 

Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasama antar 

pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi pemerintahan yang dibutuhkan, sehingga 

biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama. 

 

Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan sistem 

informasi ini. Pada umumnya, selama 5 tahun pertama dibutuhkan dana operasional dan 

perawatan sebesar 20 % per tahun dari nilai investasi awal.   

4.4 SWOT ANALISIS 

 
SWOT analisis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat Analysis) dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa internal/external. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner, sedangkan analisa 

internal/external meliputi analisa lingkungan internal organisasi yang terdiri dari analisa 

kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dilanjutkan dengan analisa lingkungan 

eksternal yang terdiri dari analisa kesempatan (opportunity)  dan analisa ancaman (threat). 

 

4.4.1 Pengumpulan Data:  
Pengumpulan data bertujuan untuk melihat kondisi saat ini dari sistem informasi di Pemkab 

Pakpak Bharat, kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem tersebut, pandangan para 

eksekutif tentang sistem informasi, keinginan dari para eksekutif dan jajaran dibawahnya 
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mengenai sistem informasi di masa datang, untuk itu kami menggunakan 2 (dua) macam cara 

yaitu melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.  

 

4.4.1.1 Wawancara 
Wawancara bertujuan untuk melakukan survei secara langsung dan mendapat gambaran 

yang jelas dari para eksekutif di masing-masing unit kerja mengenai bisnis proses disetiap 

unit, permasalahan dengan sistem yang ada, harapan tentang sistem yang akan dibangun, 

pertukaran informasi antar unit kerja, frekuensi pengiriman laporan ke pemerintah daerah, 

permintaan data dari pemerintah daerah yang bersifat insidentil, dll.  

 

Beberapa unit kerja dibawah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang 

merupakan representasi dari kondisi seluruh unit kerja dipilih didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang diberikan oleh pihak Pemkab Pakpak Bharat untuk diwawancarai. Karena 

tujuannya yang lebih menekankan aspek manajerial, maka wawancara seharusnya dilakukan 

terhadap jajaran eksekutif dimasing-masing unit kerja (Kepala Badan, Kepala Dinas dll). 

 

4.4.1.2 Kuesioner 
Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan kondisi sekarang dari sistem informasi 

yang ada di seluruh unit kerja, disini ditanyakan informasi tentang sistem informasi yang 

dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan data yang sedang berjalan, kondisi perangkat keras 

yang dimiliki, kondisi jaringan di masing-masing unit, SDM yang memiliki kemampuan 

komputer dan berbagai hal lain yang ada hubungannya. 

Kuesioner disebarkan ke seluruh unit kerja yang ada. Karena sifatnya yang lebih banyak 

menekankan masalah teknis, kuesioner ini ditujukkan pada sub unit yang menangani sistem 

informasi, walaupun ada sebagian kecil dari kuesioner ini yang harus diisi oleh eksekutif. 

Hasil dari tahap pertama adalah: 

 Kondisi lapangan dilihat dari berbagai aspek (SDM, kelembagaan, perangkat 

keras/perangkat lunak dll). 

 Bisnis proses yang berjalan dimasing-msing unit 

 Alur pertukaran data dan informasi antar unit kerja. 

 

 

4.4.2. ANALISA INTERNAL /EKSTERNAL 
Analisa internal/external bertujuan untuk membantu organisaisi berkonsentrasi pada 

kekuatan, meminimalkan kelemahan dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari 
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kesempatan yang ada dengan mempertimbangkan atau menghindari ancaman. Secara garis 

besar analisa ini dibagi 2 bagian: 

 Analisa faktor internal untuk mempelajari kemampuan dari organisasi dengan 

meng-analisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 

 Analisa faktor external untuk melihat faktor-faktor terpenting dari lingkungan dan 

mengidentifikasikan point-point yang merupakan kesempatan bagi organisasi dan 

point-point yang merupakan ancaman atau halangan bagi organisasi. 

 

Hasil dari wawancara memberikan gambaran mengenai karakterisitik yang serupa dari 

seluruh unit kerja, antara lain: 

 Tingkat kebutuhan akan Sistem Informasi yang sangat tinggi 

 Beberapa unit kerja sudah memiliki Sistem Informasi akan tetapi tidak terintegrasi 

 Terjadi inkonsistensi dan duplikasi data pada beberapa unit kerja, sehingga sulit untuk 

menentukan data yang valid 

 Komitmen yang tinggi dari kalangan eksekutif untuk membangun daerahnya dan 

kesadaran akan pentingnya Sistem informasi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

 Belum optimalnya pendayagunaan unit kerja yang membawahi bidang Pengolahan 

Data dan Sistem Informasi 

 Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan komputer cukup baik 

 Sebagian besar input/masukan bagi proses yang berjalan berasal dari unit kerja 

tingkat kabupaten 

 Output/keluaran disebarkan pada pemerintah propinsi, unit kerja tingkat kabupaten, 

masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut. 

 Laporan berkala kepada pemerintah propinsi diberikan satu tahun sekali sebagai 

bahan pertanggungjawaban gubernur pada DPRD 

 Sering terjadi permintaan data dari pemerintah propinsi yang bersifat insidentil / 

dadakan 

 Pertukaran informasi antar unit kerja tergantung dari permintaan unit kerja yang 

membutuhkan data 

 Perlu adanya kejelasan tanggungjawab, hak atas data dan informasi di unit kerja. 

 Untuk itu perlu ada suatu sistem informasi yang dapat meng-integrasi-kan seluruh data 

dan informasi yang dimiliki oleh unit-unit kerja 

 

Pada tahap kedua ini, dilakukan analisa situasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan 

selama tahap pertama dengan hasil sebagai berikut: 
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 Analisa kekuatan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan kekuatan utama 

yang dimiliki oleh Pemkab Pakpak Bharat. 

 Analisa Kelemahan menghasilkan 7 faktor internal yang merupakan kelemahan utama 

yang ada di Pemkab Pakpak Bharat 

 Analisa kesempatan menghasilkan 4 kesempatan utama yang bisa dimanfaatkan oleh 

Pemkab Pakpak Bharat untuk mencapai visi dan misinya. 

 Analisa ancaman menghasilkan 4 ancaman utama yang harus diperhatikan oleh 

Pemkab Pakpak Bharat dalam mencapai visi dan misinya. 

 

 

4.4.2.1 Faktor Internal 
Analisis lingkungan internal dilakukan dengan pencermatan terhadap hasil survei, kuesioner 

dan wawancara terhadap kalangan eksekutif di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang 

meliputi kekuatan/strength dan kelemahan/weakness. 

 

4.4.2.1.1 Strength / Kekuatan 
 
Proses bisnis dan sistematika pertukaran informasi antar Unit Kerja, dengan 
Kabupaten / kota dan Pusat sudah baku dan jelas 
Proses bisnis yang mencakupi manajemen pemerintahan, sistem informasi 

pimpinan, sistem dukungan pengambilan keputusan, pelayanan masyarakat, akses 

informasi publik (antar instansi pemerintah, antar unit kerja, dan untuk masyarakat 

atau bisnis) secara manual sudah berjalan baik dan sudah jelas aturan mainnya 

 

Adanya informasi tercetak untuk memperkenalkan Kabupaten Pakpak Bharat 
kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis 
Informasi yang disebarkan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis berupa 

Pakpak Bharat Dalam Angka (Pakpak Bharat in Figures) yang diterbitkan setiap 

tahun dapat menggambarkan kondisi secara umum. Sedangkan secara detail 

dipublikasikan buku, leaflet, brosur dari setiap unit kerja terkait. 

 

Sudah terbentuknya Unit Kerja yang dapat membantu dalam pengembangan 
dan penerapan teknologi. 
Untuk penerapan TIK diperlukan unit kerja penunjang yang dapat memperlancar 

terlaksananya penerapan dan operasionalnya. Bappeda semestinya dapat membuat 

kajian teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh Pemkab Pakpak Bharat, Balai 

jdih.pakpakbharatkab.go.id



 
Rencana Induk Teknologi Informasi Pemerintah KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2016 – 2021 
 IV-41 

Latihan Kerja (BLK),  sebagai unit kerja  yang menangani peningkatan kualitas SDM 

dilingkungan Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan Dinas Perhubungan Kominfo 

dan Pariwisata yang akan melaksanakan koordinasi penerapan dan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

Komitmen yang tinggi dari Eksekutif dan staf putera daerah untuk membangun 
daerahnya 
Komitmen yang tinggi diperlihatkan oleh Eksekutif dan staf putera daerah untuk 

mendukung daerahnya dalam pembangunan dan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan daerah dengan cara bekerjasama dengan lembaga pendidikan, 

lembaga penelitian serta dengan instansi pemerintah lain yang berkompeten di 

bidangnya. 

 

Tingkat pendidikan yang memadai untuk penerapan TIK serta pengalaman 
yang cukup untuk pengoperasian komputer 
Secara umum tingkat pendidikan staf Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sudah 

memadai untuk pengoperasian komputer. Bahkan lebih dari 80% telah terbiasa 

mengoperasikan berbagai aplikasi berbasis Microsoft Windows. 

 

Infrastruktur telekomunikasi yang masih dapat dipakai, kondisi dan jumlahnya 
mencukupi 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sudah melakukan investasi yang cukup dalam 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlihatkan dengan telah 

tersedianya infrastruktur jaringan dan telekomunikasi meskipun masih secara 

sporadis di beberapa unit kerja dengan kondisi dan jumlah yang memadai dan masih 

dapat digunakan untuk operasional sehari-hari. Tetapi antara satu unit komputer 

dengan yang lainnya dan antar unit kerja belum ter-integrasi dalam suatu sistem 

informasi yang utuh yang memungkinkan adanya pertukaran data (sharing data on-

line). 

 

Jumlah sumber daya listrik dan koneksi multimedia untuk penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi sudah mencukupi 
Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan sumber daya listrik, 

dan sambungan telekomunikasi sebagai media pertukaran data dan informasii. 

Dengan ditunjang oleh pendanaan operasional sehari-hari jumlah sumber daya listrik 

dan sambungan telekomunikasi sudah memadai. 
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4.4.2.1.2 Weakness / Kelemahan 
 
Inkonsistensi dan adanya beberapa duplikasi data dan informasi yang 
mengakibatkan pertukaran data antar unit kerja menjadi rancu  
Secara umum saat ini terjadi in-konsistensi data dan informasi yang ada di berbagai 

unit kerja Pemkab Pakpak Bharat. Terkadang di sebuah unit kerja data untuk tahun 

yang sama berbeda angkanya. Duplikasi data juga terjadi di beberapa unit kerja, 

misalnya data tentang biografi penduduk yang ada di beberapa unit kerja dalam 

pengurusan perijinan (tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dll). 

 

Belum optimalnya sistem pengolahan data dan informasi  
Informasi yang dibutuhkan baik oleh unit kerja, para eksekutif, masyarakat serta  

pelaku bisnis belum terolah dengan baik, sehingga secara umum akan menurunkan 

kecepatan pembangunan daerah di segala bidang. Sebaliknya dengan adanya 

kemudahan para pihak yang membutuhkan data dan informasi maka akan terjadi 

percepatan pembangunan kawasan. Pihak Pemda seharusnya dapat memanfaatkan 

masyarakat dan para pelaku bisnis sebagai alat kontrol menuju ke arah good and 

clean government. 

 

Belum adanya perencanaan pengembangan SDM yang sesuai dengan 
kebutuhan pada setiap unit kerja 
Secara umum kelemahan pada setiap pemerintahan daerah adalah manajemen, 

baik dibidang perencanaan SDM, perencanaan penerapan Teknologi, maupun 

manajemen produk hukumnya. Pengembangan SDM belum direncanakan secara 

baik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya. 

 

Adanya SDM tidak memenuhi kualifikasi sesuai bidang kerjanya 
Penempatan pegawai di beberapa unit kerja seringkali tidak sesuai dengan bidang 

keahliannya.  

 

Penerapan teknologi tanpa mempertimbangkan kemampuan SDM serta tanpa 
dibarengi dengan transfer teknologi secara berkelanjutan 
Penerapan teknologi yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan tentunya tidak akan 

termanfaatkan. Biasanya yang terjadi adalah program ’pembelian’ paket teknologi 

yang tanpa disertai dengan pertimbangan kebutuhan, kemampuan SDM setempat 

jdih.pakpakbharatkab.go.id



 
Rencana Induk Teknologi Informasi Pemerintah KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2016 – 2021 
 IV-43 

serta proses transfer pengetahuan secara berkelanjutan maka yang dapat dipastikan 

program kegiatan tersebut hanya seumur proyek saja, tidak lebih. 

 

Belum adanya standar pengembangan sistem informasi yang terpadu 
Pengembangan sistem informasi secara sporadis di beberapa unit kerja akibat tidak 

adanya suatu standar penerapan sistem informasi itu sendiri, sehingga sangat sulit 

dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya, serta akan menyulitkan dalam hal 

pemeliharaan.  

 

Pendanaan berfokus pada kegiatan satu tahun berjalan serta sulitnya 
mendapatkan dana pemeliharaan 
Perencanaan pendanaan pembangunan masih berfokus pada proyek saat tahun 

berjalan dan seringkali dana pemeliharaan diabaikan, sehingga setelah proyek 

selesai infrastruktur yang telah tersedia dan rusak, tidak dapat digunakan lagi karena 

dana pemeliharaan tidak ada lagi. 

 

4.4.2.2 Faktor Eksternal 
Analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan 

 

4.4.2.2.1 Oportunity / Peluang 
Belum sepenuhnya mengikutsertakan masyarakat dalam proses 
pembangunan TIK 
Untuk menciptakan good governance and clean government di Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat, komunitas masyarakat, para pelaku bisnis (ABG) 

hendaknya diikut sertakan dalam proses pembangunan baik dipandang sebagai 

customers maupun sebagai stake-holders 

 

Kerjasama Instansi Pemerintah Pusat, Daerah dan Kawasan 
Di era global ini kerjasama dengan daerah dan instansi lain yang sudah mempunyai 

pengalaman dalam penerapan TIK sangat diperlukan untuk membuka wawasan 

serta membuka peluang transfer teknologi, sehingga terjadi peningkatan kualitas 

SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 

 

Pemanfaatan otonomi daerah 
Sejalan dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan 

pemerintah daerah setempat seharusnya melakukan secara pro-aktif untuk 
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mempromosikan potensi daerahnya, memipunyai SDM yang berwawasan luas 

dalam kerangka peningkatan mutu produk dan kwalitas pelayanan publik, 

pembangunan unit usaha yang berorientasi ke industri, pembangunan sarana dan 

prasarana fisik serta berbagai hal yang merupakan nilai positif daerah tersebut yang 

dapat menarik minat para investor serta meningkatkan kemudahan dalam hal 

pelayanan kepada masyarakat.  

 

Pemanfaatan TIK untuk pengembangan sumber daya, sosial budaya dan 
ekonomi daerah (kawasan) 

Data dan informasi hasil pengolahan dapat dijadikan pemicu untuk meningkatkan 

pedapatan daerah dengan cara mempromosikan potensi daerah sehingga dapat 

diakses dari manasaja dan kapan.  

 

 

 

4.4.2.2.2 Threat / Ancaman 
 
Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah dan belum 
adanya konsistensi produk hukum nasional 
Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah, yang kadangkala 

mengakibatkan harus disesuaikannya kebijakan lama yang seringkali memakan 

waktu sangat lama. Tidak jarang terjadi produk hukum nasional malahan 

menghambat pembangunan di daerah karena belum adanya konsistensi produk 

hukum nasional. 

 

Apriori SDM Pemerintah di Daerah pada teknologi baru 
Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya data dan informasi dari sebagian besar 

SDM Pemda merupakan salah satu penyebab timbulnya resistansi terhadap TIK. 

Selain itu beberapa staf masih merasa gamang dengan kehadiran teknologi baru 

sehingga menjadikannya sebuah ’ancaman’. 

 

Adanya daerah lain sebagai kompetitor untuk memikat investor 
Jika Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat menciptakan kondisi yang 

kondusif dan menciptakan regulasi yang memudahkan investor, terutama lokal, 

dalam berinvestasi di daerahnya, maka daerah lain sebagai kompetitor akan 

memanfaatkannya. Hal itu merupakan ancaman yang sangat besar. 
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Kesulitan mendapatkan SDM bidang TIK berkualitas untuk bekerja di daerah 
Seperti diketahui, bahwa tenaga profesional di bidang TIK sangat diminati oleh 

berbagai perusahaan baik lokal maupun internasional dengan menjanjikan 

penghasilan dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang dapat diberikan 

oleh Pemerintah  
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KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
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5.1 TUJUAN DAN SASARAN. 
5.1.1 Goals/Tujuan 

Goals adalah tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus cukup spesifik 

dan realistis untuk dicapai. Dalam tahap ini dipelajari berbagai bisnis line/kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.  

Dari hasil analisa didapatkan 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang 

berhubungan dengan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, ke-empat entity 

tersebut adalah: 

1. Proses bisnis keterhubungan antara pemerintah (dalam hal ini adalah pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat) dengan masyarakat umum (Government to Citizens),   

2. Proses bisnis keterhubungan antara Pemerintah dengan kalangan bisnis  bisnis / 

(Government to Business),  

3. Proses bisnis tentang keterhubungan antar unit kerja didalam Pemkab Pakpak Bharat, 

keterhubungan antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemkab/Pemkot lain dan  

Pemprov, serta antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Pemerintah Pusat 

(Government to Government) 

4. Proses bisnis tentang keterhubungan antara Pemerintah dengan para pegawainya 

(Government to Employee) 

Ke-empat kegiatan utama tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa tujuan (goals) 

sebagai berikut:  

 Government to Business dan Government to Citizens (G-to-B/C): Tersedianya 

data/informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas untuk 

menampung dan mendayagunakan masukan masyarakat pada  penyelenggaraan 

pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif, efisien dan akurat 

 Government to Government (G-to-G): Tersedianya sistem pertukaran 

data/informasi antar instansi pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintah yang efektif dan efisien 

 Government to Employee (G-to-E): Terwujudnya Sistem Informasi yang dapat 

menjembatani kepentingan Pemkab Pakpak Bharat dalam meningkatkan kapasitas 

SDM serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan. 

Berbagai data/informasi dan Sistem informasi yang diperlukan untuk menunjang berbagai 

proses bisnis tersebut diatas secara keseluruhan diperlukan sebuah  pusat data (data center). 

Setiap unit kerja yang mempunyai produk data / informasi akan menyimpan rekap data dan 
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informasi yang diperlukan oleh unit kerja lain atau para pengambil keputusan, pada pusat data 

tersebut.  

5.1.2 Objectives /Sasaran 

Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan sasaran-

sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukan dapat terpenuhi. 

Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan objectives dengan baik 

diperlukan pengetahuan tentang unit kerja, bisnis proses yang berlangsung didalamnya, 

hubungan antar organisasi dsb. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan 

objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic 

and Time Limit). Dari hasil analisa, ditentukan Objectives sebagai berikut: 

Sasaran G-to-B/C 
1. Menyediakan sistem penyebaran informasi untuk masyrakat 

2. Menyediakan Sistem Pelayanan (Perijinan) Terpadu untuk masyarakat 

3. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat  

4. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line 

Sasaran G-to-G 
1. Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan pendistribusian 

data dan informasi 

2. Menyediakan data dan informasi (dalam bentuk digital) di masing-masing instansi 

yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai kewenangannya 

Sasaran G-to-E 
1. Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk 

menuju ke less paper 

2. Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai baik yang 

berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuan maupun untuk peningkatan 

kesejahteraannya secara online 

Sasaran Integrasi Sistem dan Pusat Data (Data Center) 
1. Menyediakan standard sistem pelayanan data dan informasi bagi G-G termasuk 

antar unit kerja Pemkab Pakpak Bharat  

2. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi 

3. Menyediakan Sistem Informasi Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan 
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5.2 STRATEGI PENGEMBANGAN  

Strategi adalah cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi agar obyektif dapat tercapai. 

Strategi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan “Bagaimana cara mencapai 

sasaran?”, “Apa yang harus dikerjakan agar sasaran dapat terpenuhi?” dalam proses 

penyusunannya, kita harus selalu mempertimbangkan hasil dari analisa situasi, sehingga 

dapat memanfaatkan kekuatan yang ada secara maksimal, memperbaiki kekurangan yang 

ada, memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman.  

Dengan mempertimbangkan hasil analisa situasi maka strategi yang harus dijalankan untuk 

mencapai objestives adalah: 

5.2.1 Strategi untuk G-to-B/C 
1 
 

1.1 

Menyediakan sistem penyebaran informasi kabupaten untuk 
masyarakat 
Membuat peraturan tentang: 

 Diperlukan pemilahan data dan informasi baik yang bersifat terbuka 

maupun yang dikecualikan. 

 Tugas dan tanggungjawab unit kerja yang melakukan koordinasi 

dengan unit lainnya dalam pengumpulan dan pendistribusian data 

 Kewajiban masing-masing SKPD untuk menyediakan layanan data dan 

informasi  

 Kewajiban masing-masing SKPD untuk menyediakan informasi yang 

berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

 

1.2 Pemanfaatan TIK untuk penyebaran informasi dan pelayanan kepada 

masyarakat dengan: 

 Membuat Portal Web Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

(www.pakpakbharatkab.go.id) 

 Menyediakan berbagai formulir isian, brosur-brosur, peraturan daerah, 

yang dibutuhkan masyarakat 

 Penyebarluasan Rencana strategi Pembangunan baik lingkup 

Kabupaten/kota maupun lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

 Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta laporan akhir tahun 

 Membuat fasilitas-fasilitas hotspot umum yang dapat meningkatkan 

pemakaian dan rasa memiliki masyarakat. 
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 Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada 

masyarakat 

 

1.3 Meningkatkan kemampuan SDM TIK sehingga dapat mengelola sistem 

penyebaran informasi secara mandiri: 

 Melalui sosialisasi tentang sistem penyebaran informasi Kabupaten   

Pakpak Bharat 

 Melalui transfer teknologi dan penguasaan TIK sehingga mengurangi 

ketergantungan terhadap pihak luar. 

 Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau 

training ke lembaga pendidikan yang kompeten 

 Menyertakan komunitas TIK lokal dan kerjasama dengan pihak-pihak 

lain dari luar Kabupaten Pakpak Bharat 

 

1.4 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 

 Bekerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, 

komunitas/praktisi TIK lokal ataupun pihak swasta yang berkompeten 

dan sudah berpengalaman. 

 Menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan 

yang terpadu, berbagai peralatan penunjang keamanan lainnya, dan 

akses internet secara sehat dan aman. 

 Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sales services” secara 

local 

 

2 
2.1 

Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat 
Membuat peraturan tentang: 

 Klasifikasi layanan beserta prioritasnya yang akan dimasukkan ke 

dalam sistem (perijinan, pembayaran pajak, dll). 

 Kewenangan unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan 

sistem pelayanan terpadu 

 Keabsahan data sebagai pengganti pengisian dokumen secara tertulis 

 Legalitas transaksi dengan autentifikasi 

 Pengaturan Pembayaran pada sistem layanan On-line 

 Keamanan transaksi On-line 
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2.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani proses 

pengisian data, pengelolaan data dan pengelolaan sistem: 

 Melalui transfer teknologi dan pembangunan kapasitas sehingga 

mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar 

 Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau 

training ke lembaga pendidikan yang kompeten 

 Menyertakan lokal konsultan serta komunitas TIK lokal pada kerjasama 

dengan pihak-pihak dari luar Kabupaten Pakpak Bharat. 

 

2.3  Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 

 Mengembangkan aplikasi front dan back office Sistem Pelayanan 

Terpadu berbasis open sistem   

 Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu berbasis 

open sistem 

 Menyediakan berbagai perangkat pendukung TIK (server, komputer, 

jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan pengaman lainnya 

 Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara 

local 

 

2.4 Penggunaan Teknologi Internet sebagai media pembayaran (transaksi on-

line) 

 

3 
3.1  

Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 
Menyusun regulasi tentang: 

 Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai bidang 

yang dapat mengolah masukan dari masyarakat 

 Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi 

masyarakat. 

 Kewajiban penanggungjawab untuk merespons masukan/pertanyaan 

dari masyarakat 

 

3.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani sistem 

pengelolaan aspirasi masyarakat: 

 Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat. 

 Melalui pembangunan kapasitas SDM sehingga mengurangi 

ketergantungan terhadap pihak luar 
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 Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau 

training ke lembaga pendidikan yang kompeten 

 Menyertakan lokal konsultan dan komunitas TIK lokal pada kerjasama 

dengan pihak-pihak dari luar Kabupaten Pakpak Bharat. 

 

3.3  Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 

 Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengelolaan 

aspirasi masyarakat berbasis sistem terbuka (open system) dan free 

open source software  (FOSS) 

 Mengembangkan aplikasi on-line untuk menampung aspirasi 

masyarakat 

 Menyediakan perangkat pendukung TIK (server, komputer, jaringan, 

dsb),  akses ke internet dan berbagai penunjang kemamanan lainnya 

 Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara 

local 

 Meningkatkan ketersedian pusat-pusat akses informasi (hotspot, 

telecenter, dsb) dan penyampaian aspirasi masyarakat 

 

4 
4.1 

Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line 
Membuat peraturan tentang: 

 Keabsahan penggunaan proposal digital 

 Tatacara pengadaan barang secara On-line 

 Persyaratan jenis barang yang bisa diadakan secara On-line 

 Tender secara On-line 

 

4.2 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 

 Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengadaan 

barang berbasis open system 

 Mengembangkan aplikasi On-line sistem pengadaan barang 

 

4.3 Meningkatkan kemampuan SDM tentang mekanisme pengadaan barang 

secara On-line 

 

4.4 Penggunaan teknologi internet sebagai media pengadaan barang. 
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5.2.2 Strategi untuk G-to-G 
1 
 

1.1 

Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan 
pendistribusian data dan informasi 
Membuat peraturan tentang: 

 Pembentukan sub-unit kerja arsip & pengolahan data elektronik di 

setiap unit kerja  

 Tanggungjawab penyediaan dan keakuratan data dalam Pemkab  

Pakpak Bharat 

 Rekapitulasi data dan informasi untuk kebutuhan eksekutif 

 Standarisasi pertukaran data dan informasi 

 Koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang dalam penyediaan 

TIK 

 Pembentukan dan pemberdayaan perpustakaan daerah sebagai pusat 

arsip dan dokumentasi daerah 

 

1.2 Melakukan kajian ulang terhadap proses kerja dan proses bisnis di setiap  

SKPD guna pemanfaatan TIK secara optimal  

 

1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat membentuk suatu 

manajemen kelembagaan yang baik melalui:  

 Membentuk Komite Tata Kelola TIK sesuai dengan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informasi nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 

tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Nasional  

 Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga, 

komunitas/praktisi IT setempat ataupun pihak pemerintah dan swasta 

yang berkompeten (Academic, Business, Government /ABG). 

 Pembangunan kapasitas SDM dibidang TIK melalui seminar, 

workshop, 

 

2 
 

 

2.1 

Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing unit 
kerja yang dapat didistribusikan antar unit kerja sesuai kewenangannya 
Membuat peraturan tentang: 

 Kebijakan satu pintu gateway di Dinas Hubkompar untuk akses ke 

jaringan global (internet) 

 Format standar Data dan informasi yang akan dipertukarkan. 
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 Kewajiban setiap SKPD untuk memberikan rekapitulasi data ke pusat 

data (data center) Kabupaten Pakpak Bharat secara berkala. 

 

2.2 Meningkatkan kemampuan SDM melalui: 

 Pelatihan komputer untuk semua staf Pemkab Pakpak Bharat 

 Transfer teknologi dan pelatihan operator serta administrator untuk  

setiap pengadaan sistem informasi 

 Menggalakkan jabatan fungsional bagi pegawai yang bertanggung 

jawab terhadap pengolahan data 

 Pemanfaatan komunitas TIK setempat untuk pemgembangan sistem 

informasi 

 Melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang kepedulian keamanan 

data/informasi cyber untuk seluruh staf  

 

2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 

 Meyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing SKPD secara 

bertahap atau dengan memanfaatkan sistem pelayanan cloud 

computing 

 Menyediakan akses jaringan antar SKPD secara bertahap dan 

menggunakan teknologi internet (intranet) untuk distribusi data dan 

informasi 

 Pertukaran data antar SKPD dengan menggunakan XML 

 Menyediakan perangkat keamanan data (security) yang memadai di 

masing-masing SKPD yang berhubungan langsung dengan jaringan 

luar Pemkab Pakpak Bharat  

 

5.2.3 Strategi untuk G-to-E 
1 
 

1.1 

Menyediakan fasilitas sistem perkantoran elektronik dalam kegiatan 
keseharian 

Membuat peraturan tentang: 

 Pedoman pengunaan / pemanfaatan Sistem perkantoran elektronik  

1.2 Mengoptimalkan pendayagunaan unit kerja penanggungjawab Sistem 

Perkantoran Elektronik   

1.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 
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 Pengembangan Sistem perkantoran elektronik berbasis Free Open 

Source Software (sistem informasi manajemen perkantoran elektronik 

berbasis FOSS dan Web) 

 Pengembangan sistem jaringan intranet yang menghubungkan 

keseluruh SKPD atau pemanfaatan jaringan intranet yang sudah ada 

 Pengadaan perangkat keras, serta perangkat penunjang lain yang 

dibutuhkan bagi seluruh unit kerja atau dengan memanfaatkan 

perangkat yang sudah ada. 

1.4  Meningkatkan kemampuan SDM bidang TIK sehingga mampu membangun, 

mengoperasikan, merawat  Sistem Informasi yang dibangun 

1.5 Melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sistem 

perkantoran elektronik  

 

2 
 

 

2.1 

Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para  pegawai 
baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya 
maupun untuk peningkatan kesejahteraan secara online 

Membuat peraturan tentang: 

 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem 

Kepegawaian. 

2.2 Membangun berbagai sistem aplikasi yang berkaitan dengan Sistem 

Kepegawaian dalam upaya Reformasi Birokrasi serta Sistem Penunjang 

Kesejahteraan Pegawai secara online 

2.3 Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan bagi semua pegawai 

dilingkungan Pemkab Pakpak Bharat agar dapat memanfaatkan fasilitas 

online yang telah dibangun 

 

5.2.4 Strategi untuk Integrasi Sistem 
1 

1.1 

Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi 

Menetapkan peraturan tentang: 

 Pembentukan Komite Tata Kelola TIK daerah 

 Standarisasi sistem pelayanan minimal public 

 Pemanfaatan Open System serta Free Open Source software 
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 Standarisasi protocol, pertukaran data antar unit kerja, penerapan 

sistem keamanan jaringan, dsb. 

 Kewajiban unit kerja untuk memberikan rekapitulasi data / informasi 

melalui pusat data (data center) Kabupaten Pakpak Bharat 

 Pemberdayaan unit kerja pengolahan data dan sistem informasi 

sebagai penyelenggara serta penanggungjawab jaringan komunikasi 

data dan data center Kabupaten Pakpak Bharat 

 

2 
 

2.1 

Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi  
 

Mengkoordinasikan pengembangan sistem pelayanan dan informasi dari 

seluruh unit kerja dengan cara: 

 Mempertimbangkan aspek user friendly, struktur informasi dalam 

pengembangan portal  

 Pembenahan database sektoral 

 Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu 

 Menerapkan standarisasi protokol untuk jaringan komunikasi data, 

serta pertukaran data 

 Membangun sistem keamanan yang berlapis untuk perlindungan data 

dan informasi pemerintah 

 Penerapan sistem keamanan TIK yang ditetapkan dengan prosedur 

tetap(protap) 

 

2.2 Menyediakan SDM ahli pada sistem layanan maupun pemeliharaan 

keseluruhan dengan cara 

 Meningkatkan kemampuan SDM  TIK yang sudah ada 

 Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, 

swasta maupun dengan komunitas TIK setempat 

 Mendorong perguruan tinggi setempat untuk membuka jurusan TIK  

 Mendorong pihak swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan TIK 

 Mendayagunakan misalnya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan 

pemanfaatan TIK tepat guna bagi pegawai pemerintah dan masyarakat 
 Memanfaatkan media (elektronik, cetak, dsb) untuk meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan TIK 

tepat guna untuk menunjang aktivitas keseharian mereka 
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2.3 Merencanakan suatu sistem pembiayaan multi years yang berkelanjutan 

untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan dan pendayagunaan sistem e-

Government menuju ke tata pemerintahan yang baik 

 

3 
 

3.1 

Menyediakan Sistem Informasi Eksekutif untuk dukungan pengambilan 
keputusan 

Menyediakan rekapitulasi data/informasi terbaru yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan  bagi  para eksekutif 

3.2 Menyediakan fasilitas diskusi interaktif dengan memanfaatkan TIK bagi para 

eksekutif pemerintah 

 

 

5.3 PROGRAM-PROGRAM YANG DIPRIORITASKAN 
 
Dengan melihat seluruh strategi yang dipaparkan diatas, ada beberapa program yang perlu 

diprioritaskan karena terdapat pada banyak sasaran (goals). Program-program yang 

diprioritaskan tersebut antara lain: 

 Penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah yang mendukung pembangunan e-

Government 

 Membentuk Komite Tata Kelola TIK daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informasi nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan 

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional  
 Pengembangan backbone jaringan yang menjadi jaringan induk/utama pada 

infrastruktur  jaringan komunikasi  data Kabupaten Pakpak Bharat 

 Pengembangan data center yang kedepan merupakan pusat data Kabupaten Pakpak 

Bharat yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. 

 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif untuk mendukung kinerja Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat 

 Pembangunan kapasitas SDM dibidang TIK   

 Peningkatan kemampuan pegawai tentang pemanfaatan TIK baik yang bersifat umum 

maupun untuk maksud mempersiapkan kader-kader yang akan mengembangkan dan 

memelihara sistem informasi yang sudah dibangun. 
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5.3.1 Dukungan Teknis  

Perangkat TIK yang dioperasikan dan dipelihara meliputi seluruh perangkat komputer server, 

komputer klien, perangkat jaringan, dan perangkat komputer lain yang terhubung dalam 

jaringan komputer TI  (misalnya: modem, hub, switch, printer, dan lain-lain). Pengoperasian 

dan pemeliharaan perangkat TI didasarkan kepada standar pengoperasian yang akan 

ditetapkan.  

Dukungan yang akan tersedia di setiap lokasi akan terdiri dari dua tingkatan (level), yakni : 

 Tingkatan pertama adalah dukungan (support) yang disediakan oleh Unit TIK (termasuk 

help desk) internal Pemkab, meliputi pengoperasian, perawatan sistem, dan 

troubleshooting untuk beberapa permasalahan ringan 

 Tingkatan kedua adalah support yang disediakan oleh kontraktor dan vendor TIK yang 

terkait jika Unit TIK Pemkab belum dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. 

Untuk mengurangi kesalahan pengoperasian TIK yang disebabkan oleh faktor SDM (human 

error) maka berbagai prosedur pengoperasian standar harus ditetapkan dan disebarluaskan 

ke seluruh pengguna maupun calon pengguna sistem informasi. 

Untuk menjamin bahwa TI akan selalu mampu melindungi keamanan seluruh aset TI, 

menjaga integritas seluruh data, maka audit secara periodik terhadap seluruh sistem 

pengawasan TI harus dilakukan. 

5.3.2 Implementasi Manajemen Sistem Basis Data 

Data-data yang disimpan dan diolah dalam suatu sistem informasi perlu dikelola dengan 

menggunakan suatu aplikasi manajemen sistem basisdata. Dengan menggunakan aplikasi 

ini, pengelola dapat melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada basis data sehingga 

data-data yang ada tidak hilang atau berubah (integritas data  

5.3.3 Implementasi Network Management 

Penggunaan jaringan membutuhkan perangkat untuk mengelola. Istilah yang sering 

digunakan adalah network management. Pengelola dapat memantau penggunaan jaringan 

untuk mendeteksi adanya masalah (jaringan tidak bekerja, lambat, dan seterusnya). 

Implementasi dari network management dapat bervariasi. Standar yang sering digunakan 

saat ini adalah SNMP (Simple Network Management Protocol). Saat ini, network management 

telah terintegrasi dengan sistem operasi. Dengan demikian, network management dilakukan 

berkaitan dengan pengelolaan sistem operasi. Network management dilakukan dengan 

mengelola sistem operasi tersebut di mana terdapat satu atau lebih server pusat dan 
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beberapa komputer client lain terhubung melalui jaringan. Network management kemudian 

dilakukan dengan mengatur konfigurasi sistem operasi pada server pusat tersebut. 

5.3.4 Implementasi Manajemen Surat Elektronik 

Surat elektronik atau email di dalam suatu organisasi perlu dikelola. Pengelolaan ini bertujuan 

untuk menyediakan fasilitas penerimaan email dari luar dan pengiriman email dari dalam ke 

luar. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pengguna-pengguna email  di dalam organisasi 

dengan memberikan alamat email beserta kapasitas penyimpanan email untuk setiap 

pengguna.  

 

5.3.5 Implementasi Keamanan Sistem Informasi. 
Serangan terhadap keamanan sistem informasi (Security attack), dapat dilihat dari sudut 

peranan komputer atau jaringan komputer yang fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. 

Interruption. Akibat dari serangan ini perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. 

Serangan ditujukan kepada ketersediaan (availability) dari system dengan cara pertama 

adalah Interception dimana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau 

informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan (wiretapping). Kedua adalah 

modification dimana pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi 

dapat juga mengubah (tamper) aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah 

isi dari web site dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik web site. Ketiga adalag 

fabrication cara yang dilakukan adalah pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu 

ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu ke 

dalam jaringan komputer. Untuk melakukan pengamanan sistem informasi ini, ada beberapa 

hal yang dapat dilakukan, yaitu : 

5.3.5.1 Pemasangan Anti virus 

Mengingat bahwa terdapat banyak lubang keamanan yang dikirimkan melalui email, maka 

penggunaan anti virus yang up-to-date merupakan sebuah keharusan. Anti virus ini harus 

dipasang pada setiap workstation dan server yang ada di jaringan sistem informasi Pemkab.   

5.3.5.2 Implementasi Firewall 

Firewall merupakan pengaman yang memisahkan jaringan internal sistem informasi Pemkab 

dengan jaringan Internet. Jika dianalogikan dengan rumah, maka firewall merupakan pagar 

yang melindungi rumah. Tamu harus melalui pagar (firewall) terlebih dahulu sebelum masuk 

ke dalam rumah. Pemilihan firewall yang tepat membutuhkan pengkajian yang lebih 

mendalam.  
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5.3.5.3 Implementasi Intrusion Detection System (IDS) 

Sama halnya dengan firewall, Intrusion Detection System (IDS) merupakan konsekuensi dari 

rancangan jaringan sistem informasi e-Gov Pemkab/Pemkot. Namun, kami memperkirakan 

bahwa penggunaan IDS ini merupakan sebuah pilihan (optional). IDS mendeteksi adanya 

intrusion (tamu yang tidak diundang). Jika dianalogikan dengan rumah, maka IDS mirip 

dengan sistem alarm. Perlu diingat bahwa IDS akan memberikan tanda setelah intruder 

masuk. Ada dua jenis IDS, yaitu network-based IDS dan host-based IDS. Network-based IDS 

mengamati jaringan untuk mendeteksi adanya kelainan (anomali). Sebagai contoh, network 

flooding atau port scanning, usaha pengiriman virus melalui email akan terdeteksi oleh IDS 

ini. Sementara host-based IDS dipasang pada host untuk mendeteksi kelainan pada host 

tersebut (misalnya ada proses yang semestinya tidak jalan akan tetapi sekarang sedang jalan, 

adanya virus di workstation).  

 

5.3.6 Memeriksa Keefektifan Manajemen Sistem Informasi 

Pengendalian-pengendalian yang telah dipasang perlu diperiksa setiap periodenya untuk 

menyakinkan bahwa pengendalian-pengendalian tersebut masih berfungsi seperti 

diharapkan. Pemeriksaan terhadap pengendalian-pengendalian ini disebut dengan 

information systems audit. 

Pengauditan sistem-sistem informasi (information systems auditing) didefinisikan oleh Weber 

(1999) sebagai suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan 

apakah suatu sistem komputer telah menjaga aktiva-aktiva, menjaga integritas data, membuat 

sasaran organisasi dicapai secara efektif dan menggunakan sumber-sumber daya secara 

efisien. Dengan demikian, pengauditan sistem-sistem informasi mempunyai tujuan untuk: 

 Meningkatkan keamanan dari aktiva-aktiva 

 Meningkatkan integritas data 

 Meningkatkan efektivitas sistem 

 Meningkatkan efisiensi sistem 

Audit berbagai sistem informasi menggunakan dengan menggunakan 3 (tiga)  macam 

prosedur sebagai berikut ini: 

 Prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman dari pengendalian-

pengendalian yang ada. Teknik-teknik yang digunakan adalah bertanya, inspeksi 

dan observasi untuk mendapatkan pemahaman apakah pengendalian-

pengendalian sudah diterapkan. 
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 Pengujian-pengujian terhadap pengendalian-pengendalian (tests of controls). 

Teknik-teknik yang digunakan adalah bertanya, inspeksi dan observasi untuk 

menilai apakah pengendalian-pengendalian yang ada sudah beroperasi dengan 

efektif. 

 Prosedur-prosedur kaji analitikal (analytical review procedures). Pengujian-

pengujian ini difokuskan pada hubungan antara item-item data dengan maksud 

untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan pekerjaan audit lebih lanjut. 

5.3.7 Dissaster Recovery Plan 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan seperti hilangnya data, sistem informasi 

Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan backup system secara periodik. 

Selain sistem backup yang telah dijelaskan di atas, strategi dalam pengamanan data juga 

dilakukan pengimplementasian off-site backup yaitu backup data yang diletakkan di tempat 

lain (bahkan di tempat yang secara fisik sangat berjauhan).  
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6.1 DEFINISI 

Jaringan komputer adalah suatu sistem hardware dan software yang dibutuhkan untuk 

menghubungkan komputer-komputer yang berguna untuk pertukaran data, 

penggunaan bersama suatu peralatan maupun berkas (sharing) 

Jaringan komputer merupakan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

menjalankan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang maupun instansi sekaligus 

sebagaimana halnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA) 

atau e-Government yang dapat dianggap sebagai infrastruktur jalan yang 

menghubungkan satu instansi dan instansi lainnya di mana data dan informasi akan 

bersirkulasi di atasnya.  

Dari berbagai jenis jaringan komputer, jenis yang paling populer adalah jaringan 

TCP/IP dimana masing-masing komputer diberi nomor identifikasi yang disebut nomor 

IP sebagai alamat yang membedakannya dengan komputer lain. Nomor IP terdiri dari 

12 angka dengan format sebagai berikut aaa.bbb.ccc.ddd (misalnya 202.2.11.55). 

Setiap kelompok yang terdiri dari tiga angka (aaa atau bbb atau ccc atau ddd) dapat 

diisi dengan angka dari 1 sampai 254.   

Komputer-komputer yang tergabung dalam suatu jaringan mempunyai nomor IP yang 

mirip sebagai mana alamat dari rumah-rumah dalam suatu kompleks perumahan. 

Jaringan komputer disebut kelas C, jika nomor IP dari masing-masing komputer hanya 

dibedakan di 3 angka terbelakang (misalnya 202.2.11.ddd, dengan ddd berbeda 

antara satu komputer dan komputer lainnya). Dengan demikian suatu jaringan kelas C 

hanya dapat menampung 254 komputer. Jaringan komputer disebut kelas B, jika 6 

angka terakhir berbeda-beda (misalnya 202.2.ccc.ddd). Jaringan kelas B dapat 

menampung sampai dengan 64770 buah komputer. 

Untuk memudahkan pengelolaan, biasanya jaringan kelas B dibuat terdiri dari 

beberapa jaringan kelas C dengan ditambah satu router seperti terlihat pada gambar 

VI-1. Router digunakan sebagai penghubung antar jaringan komputer yang berbeda. 
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Router

Jaringan kelas C

Jaringan kelas C

Jaringan kelas C

Jaringan kelas B

 
 

Gambar 6.1: Jaringan kelas B 
 

6.2 ASUMSI-ASUMSI DASAR. 

Dalam mendisain sistem jaringan komputer untuk pembangunan sistem informasi di 

Pakpak Bharat, selain asas-asas pengembangan Sistem Informasi digunakan juga 

asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Kesiapan yang tidak sama dari masing-masing perangkat pemerintahan dalam 

upaya mengimplementasikan Sistem Informasi 

2. Sebagai wujud dekonsentrasi wewenang, ada kemungkinan bahwa sistem 

informasi di suatu dinas didatangkan dari pemerintahan pusat dalam upaya 

koordinasi data di tingkat kementerian 

6.3 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan disediakannya Jaringan Komputer dalam sistem informasi disesuaikan dengan 

misi teknologi informasi itu sendiri seperti yang terdapat pada bab II.3 yakni untuk 

memperlancar arus data dan informasi antar perangkat guna peningkatan efisiensi. 

Sasaran-sasaran pengembangan jaringan komputer yang ingin dicapai  disesuaikan 

dengan goals yang ingin dicapai dalam SISTEM INFORMASI yakni :  

 Terhubungkannya setiap perangkat pemerintahan secara permanen dalam 

sistem jaringan komputer yang handal, murah dan flexible 
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 Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dan pegawai serta eksekutif 

yang mendukung terlaksananya pemerintahan yang efektif dan transparan 

melalui teknologi WEB 

 

6.4 INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER 
6.4.1 Saluran Fisik / Hardware 

Jaringan Tersendiri (Privat Network) 

Terbatasnya kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

mengarahkan pemilihan jaringan komputer SISTEM INFORMASI adalah jaringan 
tersendiri (privat network) yang terpisah dengan infrastruktur internet yang telah ada. 

Pemilihan tersebut juga didukung oleh tata-letak gedung-gedung perangkat 

Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat yang seluruhnya terletak dalam satu kawasan. 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan jaringan terpisah 

adalah : 

 Keamanan jaringan yang lebih terjamin 

 Pentahapan pengembangan yang tidak tergantung pada pihak lain 

Dengan terjadinya konvergensi data multimedia, jaringan ini akan dapat menampung 

juga percakapan telephony melalui teknologi Voice Over IP (VoIP) maupun gambar. 

Dengan jaringan tersendiri maka akan dapat dikurangi biaya telepon antar dinas dalam 

lingkungan Pemkab. Pakpak Bharat.  

Pemilihan penggunaan infrastruktur yang telah dilakukan oleh inisiatif-inisiatif swasta 

/ BUMN dengan menggunakan teknologi Virtual Privat Network (VPN) seperti yang 

dianjurkan dalam dokumen Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) akan dapat 

dilaksanakan di masa yang akan datang untuk menghubungkan kantor kabupaten 

dengan kecamatan yang letaknya jauh.   

 

Topologi jaringan komunikasi  e-Government atau Sistem Informasi terpadu 
Topologi makro jaringan komunikasi data pada berikut menggambarkan penggunaan 

media kabel dan wifi secara bersamaan untuk membentuk jaringan utama (back-bone) 

yang menghubungkan masing-masing gedung di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat. 

Secara garis besar pemilihan media tersebut adalah : 

 Media kabel digunakan untuk menghubungkan gedung-gedung yang 

berdekatan yang jaraknya kurang dari 100 meter. 
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 Media fiberoptic (FO) digunakan untuk menghubungkan satker-satker di 

lingkungan komplek perkantoran Sindeka 

 Media wireless (tanpa kabel) digunakan untuk menghubungkan gedung yang 

letaknya berjauhan 

 Dinas HubkomPar, seharusnya menjadi pintu satu-satunya keluar-masuk data 

(gateway) dari Sistem Informasi ke luar Pemkab Pakpak Bharat atau 

sebaliknya, termasuk hubungan Sistem Informasi ke internet melalui Internet 

Service Provider (ISP). Saat ini untuk penyiapan jaringan, data center dan 

beberapa hal yang berhubungan dengan sistem jaringan, komunikasi dan 

informasinya dikelola Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwisata. 
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Gambar 6.2: Topologi Jaringan dari Client ke Data Center 

 

Pembangunan lebih lanjut mengenai infrastruktur dari jaringan komputer pada 

kabupaten Pakpak Bharat terus dilakukan dalam upaya memperlancar komunikasi 

diantara SKPD. Konfigurasi infrastruktur jaringan di kabupaten Pakpak Bharat saat ini 

secara keseluruhan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah berikut ini. Dari 

lokasi server yang telah tersedia koneksi internet 100 mbps menggunakan Telkom. 

Koneksi dari switch utama (core switch) menuju tower utama menggunaan akses 

point to point yang disebarluaskan kembali ke SKPD-SKPD dan beberapa lokasi di 
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sekitar kota. Hal ini dapat mengurangai bandwidth yang ada, karena penggunaan radio 

yang mempunyai kapasiatas kecil jika dibandingkan dengan penggunaan kabel UTP 

sebagai media akses menuju tower utama. 
 

 
Gambar 6.3: Topologi Jaringan radio komunikasi Pakpak Bharat 

 

Koneksi radio dari tower utama antara lain: 

 Akses point to point menuju SKPD HUBKOMPAR 

 Akses point to point menuju kantor kecamatan Salak 

 Akses point to point menuju tower lapangan Napasengkut 

 Akses point to point menuju Tugu 

Akse point to multipoint dari tower utama menuju SKPD-SKPD berikut: 

 Kantor Setwan/DPRD 

 Kantor Bupati dan Setda 

 BKD 

 DIPEKADE 

 Bappeda 
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 Inspektorat 

 KP2SP 

Masing-masing kantor telah terpasang jaringan LAN dan wifiLAN indoor sehingga 

memudahkan pegawai untuk dapat mengkases jaringan.  

 Untuk mengurangi kesenjangan akses koneksi antar SKPD pada lingkungan 

komplek perkantoran Sindenka, maka sedang dalam pengerjaan pemasangan 

backbone baru menggunakan fiber Optik pada seluruh kantor SKPD di lingkungan 

perkantoran Sidenka dan koneksi fiber optic menuju Pusat Diklat yang lokasinya 

terpisah 7km dari perkantoran tersebut. Pada gambar dibawah ini topologi infrastruktur 

jaringan fiber optic (FO) pada seluruh SKPD dan Diklat. 

 

 
Gambar 6.4 : . Topologi jaringan backbone fiber Optik perkantoran pakpak Bharat 

 

Detil topologi jaringan LAN yang dipasang pada unit kerja (Badan/Dinas/Kantor) ada 

dua macam, yaitu jaringan LAN yang langsung tersambung dengan Radio client dan 

jaringan LAN yang tersambung dengan kabel dari kantor didekatnya. Topologi LAN 

tersebut sebagai berikut: 

 Topologi LAN yang tersambung langsung dengan radio client 
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Gambar 6.5. Topologi LAN yang tersambung langsung dengan radio client 

 

Pada gambar diatas, dari radio langsung melewati sebuah router dan LAN di dalamnya 

terpasang access point/wifi indoor yang hanya memberikan layanan pada kantor/dinas 

tersebut saja. 

Sedangkan topologi kedua yaitu Topologi LAN yang tersambung dengan kantor 

didekatnya seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 6.6. Topologi LAN yang tersambung langsung dengan radio client 

Koneksi LAN pada kantor ini menggunakan kabel UTP yang tersambung dengan 

kantor didekatnya, kemudian disambungkan dengan sebuah route yang melayani LAN 

khusus untuk kantor tersebut. 

 

Pada masing-masing gedung, menggunakan LAN dengan subnet kelas C dan pintu 

keluar-masuk jaringan komputer dalam jaringan Sistem Informasi menggunakan 

sebuah gateway-router yang juga terhubung ke gedung-gedung lain dalam lingkup 

Pemkab Pakpak Bharat. Gateway-router berfungsi untuk mengarahkan paket-paket 

data ke jaringan kabel atau tanpa kabel (wireless)  yang sesuai dengan tujuannya. 

Dengan demikian dapat dikurangi trafik data di jaringan utama yang akan 

meningkatkan kualitas penggunaan jaringan komunikasi data tersebut. 
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Gateway-router dapat juga berfungsi untuk menyaring (filter) berbagai data yang tidak 

ditujukan pada pengguna di gedung tersebut (firewall). Peralatan ini akan dapat 

berfungsi mencegah segala upaya yang bertujuan ’melumpuhkan’ atau merusak  

berbagai server yang terletak di dalam gedung tersebut.  

 

Gateway-router seharusnya ada dalam kewenangan Unit Kerja pengelola jaringan 

komunikasi data, sehingga perubahan konfigurasi maupun perbaikan kerusakan 

adalah menjadi tanggung jawab Unit Kerja tersebut.  

 

Pengembangan sistem informasi pada masing-masing unit kerja menjadi tanggung 

jawab masing-masing unit kerja dan harus berkoordinasi dengan Dinas Hubkompar.  

 

Perangkat Modem dapat digunakan sebagai saluran cadangan untuk berkomunikasi  

jika terjadi masalah dengan jaringan utama atau sebelum jaringan utama operasional.  

 

Gambar  berikut merupakan topologi jaringan saat ini yang di dalam Unit kerja sub 

bagian pengolahan data .  

Banjarnegara 
Wide Area Network

Sistem Operasi yang 
terdapat pada Virtual 
Server

LPSE Server

SJBD Server

Cloud Server

Monitoring Server

Proxy Server
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Proxy Server
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Link Proxy
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Virtual Server

 
Gambar 6.7 : Topologi Data Center Pakpak Bharat 

 

Data Center juga dilengkapi dengan komputer yang digunakan oleh administrator 

basis data untuk mengawasi dan merawat basis data resume yang digunakan oleh 

manajemen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pembuatan keputusan.  Unit 
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kerja ini bertanggung jawab atas basis data eksekutif dan sistem informasi eksekutif 

yang akan digunakan oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam 

pembuatan keputusan.  

 

Server-Server yang ada di Dinas Perhubungan Kominfo dan Pariwisata. 
Selain fisik kabel atau non-kabel (wireless) yang menghubungkan komputer-komputer 

dalam jaringan Sistem Informasi / e-Gov, agar jaringan bisa berjalan dengan benar 

diperlukan juga beberapa komputer yang fungsinya dapat memberikan layanan 

sebagai berikut : 

1. Domain Name Server (DNS)  
yang digunakan untuk merubah alamat komputer dari format bilangan 

www.xxx.yyy.zzz menjadi kata-kata yang lebih mudah diingat seperti 

www.pakpakbharatkab.go.id.  Secara otomatis DNS akan diminta oleh masing-

masing komputer pada saat pengguna menggunakan komputer tersebut.  

DNS Pemkab Pakpak Bharat dapat dirancang bukan saja menangani nama-

nama komputer server di kalangan Pemkab. tetapi juga menangani nama-

nama komputer di luar Pemkab. Sehingga DNS Pemkab. Pakpak Bharat harus 

tersambung dengan DNS server di penyedia jasa internet (ISP). Dengan 

demikian DNS Pemkab. Pakpak Bharat akan selalu terbarukan (up-date) dan 

dapat juga memperkenalkan server-server Pemkab.Pakpak Bharat ke luar. 

2. Proxy Server 
Digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data-data internet. 

Dengan proxy server, data-data yang diperoleh seseorang dari internet akan 

disimpan untuk sementara waktu, sehingga jika ada orang lain yang 

membutuhkan data yang sama, maka data dapat diberikan langsung tanpa 

mengakses lagi jaringan internet di luar Pemkab. Pakpak Bharat. Dengan 

demikian kebutuhan band-width koneksi internet dapat dikurangi dan biaya 

dapat direduksi. 

3. Mail Server 
Mail server disiapkan agar dapat digunakan oleh masing-masing pegawai di 

Pemkab. Pakpak Bharat sehingga pegawai pemkab memiliki e-mail sendiri-

sendiri. Dengan adanya e-mail, pegawai dapat berkomunikasi dengan lebih 

cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi, pengguna tidak saja 

menggunakan e-mail untuk pertukaran informasi dalam rupa text, tetapi juga 

dalam bentuk gambar, mengirimkan file data dan lain sebagainya.  
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4. WEB Server 
WEB Server di tempatkan di unit kerja Pengelola TIK Pemkab Pakpak Bharat  

digunakan untuk menampilkan informasi-informasi baik ke dalam maupun ke 

luar lingkungan Pemkab. WEB Server ini merupakan satu-satunya pintu masuk 

bagi kalangan luar Pemkab. untuk mendapatkan informasi. Walaupun WEB 

server ini terletak di Unit Kerja tersebut, data-data maupun halaman-halaman 

WEBnya dapat terletak di masing-masing unit kerja lain. 

5. SSO/LDAP Server (Single Sign-On) 
Untuk kedepannya diperlukan sebuah server aplikasi berbasis web yang 

berfungsi untuk mengintegrasikan, komunikator dan management session 

login dan logout aplikasi-aplikasi yang ikut dalam SSO. Artinya SSO Server 

harus ada ditengah-tengah antara server aplikasi dan client yang 

mengaksesnya. 

 

 
Gambar 6.8. Single Sign-On 

 

Server Yang Terletak di Unit Kerja Lain  
Server-server yang terletak di unit kerja lain adalah server yang berhubungan dengan 

sistem informasi manajemen (SIM) di unit kerja. SIM tersebut dibuat atas inisiatif 

Pemkab. Pakpak Bharat atau atas inisiatif departemen pemerintah pusat, misalnya 

SIMDUK, SIMKUDA, dsb. 
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Agar tidak terjadi duplikasi, maka sistem informasi yang sudah ada maupun yang akan 

dikembangkan oleh masing-masing instansi karena permintaan dari pemerintah pusat 

misalnya,  harus dilengkapi dengan Web Database Server. Server ini bertugas 

menjembatani basis data yang telah ada agar dapat diakses oleh pengguna lain dalam 

jaringan Sistem Informasi / e-Gov melalui teknologi WEB dan XML. Dengan demikian 

basis data yang telah dibangun oleh sistem informasi yang sudah ada, maupun oleh 

sistem informasi yang didatangkan dari pemerintah pusat juga dapat digunakan dalam 

Sistem Informasi / e-Government yang tengah dibangun tersebut. 

Kebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain : 

 Kemudahan pengorganisasian jaringan 

 Kemudahan pengelolaan komunikasi 

 Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan  

 Dibutuhkan lebih sedikit SDM untuk menanganinya 

 

6.4.2 Pengelolaan Jaringan Komputer 

Jaringan komputer atau jaringan komunikasi data dengan basis TCP/IP yang 

digunakan dalam jaringan Sistem Informasi (e-Gov)  membutuhkan pengelolaan yang 

ketat, mengingat terbatasnya resource (nomor IP) dan kompleksitas pertukaran data 

antar lembaga. Selain itu, untuk mendukung kelancaran operasional Sistem Informasi 

(e-Gov)  dan memberikan bantuan teknis pada masing-masing perangkat 

pemerintahan maka perlu dibangun suatu unit pelaksana yang fokus pada bidang 

teknologi informasi dan komunikasi. Unit pelaksana tersebut adalah Dinas 

HubKomPar dan tolok ukur keberhasilannya diukur dalam “Service Level Guarantee” 

atau tingkat kualitas penggunaan jaringan terjamin.  

 

Unit teknis tersebut akan bertanggung jawab atas 3 hal yakni : 

1. Network Management 

2. Sistem Security 

3. Audit dan Kontrol TIK  

 

Network manajemen akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti tercantum di bawah 

ini. Pada pelaksanaannya, network manajemen akan berkaitan erat dengan masalah 

sistem security. 

1. Pendistribusian IP untuk setiap komputer di masing-masing unit kerja  

2. Pendaftaran subnet baru  
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3. Konfigurasi gateway-router di setiap unit kerja 

4. Pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan 

 

Sistem security akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti : 

1. Konfigurasi firewall di setiap gateway-router terutama untuk subnet yang 

mempunyai server-server 

2. Konfigurasi firewall di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi yang 

membatasi jaringan Pemkab Pakpak Bharat (e-Gov /SISTEM INFORMASI) 

dan jaringan luar 

3. Melakukan sosialisasi pada seluruh unit kerja terhadap virus baru yang timbul 

dan perbaikan yang diperlukan untuk masing-masing program antivirus 

4. Mengisolasi komputer atau server yang terkena virus agar tidak mengganggu 

dan merusak komputer lain 

 

Aspek Audit dan Kontrol meliputi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan : 

1. Membuat dan mensosialisasikan berbagai petunjuk teknis yang berhubungan 

dengan Pemkab Pakpak Bharat /SISTEM INFORMASI (e-Gov) 

2. Melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap subnet yang ada  

3. Mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh 

unit kerja Pemkab Pakpak Bharat 

 

6.5 INFOSTRUKTUR DAN APLIKASI 
6.5.1 Pertukaran data 

Teknologi WEB dan XML menjadi tulang punggung metodologi pertukaran data antar 

lembaga. Sebagaimana diusulkan oleh World Bank dalam laporannya, dilihat dari sisi 

pelayanan yang dapat diberikan, teknologi WEB dapat digunakan dalam tahapan-

tahapan berikut yakni : 

1. Publikasi 

peraturan-peraturan yang ada, jadwal waktu maupun data-data lain yang 

dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna dari instansi lain dalam lingkup 

Pemkab.Pakpak Bharat 

2. Interaksi 

pengguna dapat memberikan masukkan tentang publikasi yang telah dilakukan 

3. Transaksi 
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pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam mengajukan 

permohonan ijin melalui komputer 

 

Dalam tahapan berikutnya dimana dibutuhkan pertukaran data antar basis data maka 

dapat digunakan teknologi XML di mana diperlukan terlebih dahulu pembakuan : 

1. pemegang kewenangan dan penanggung-jawab suatu data 

2. istilah / penamaan data tersebut (tagging) 

3. tingkat hirarki yang diperbolehkan mengetahui data tersebut 

Diharapkan dengan demikian, konsistensi dan integritas data dalam lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat terjaga.  

 

6.5.2 Pengembangan Situs Web 

Pengembangan situs Web Pakpak Bharat berkelanjutan dibagi menjadi tiga bagian 

berdasarkan konten isi dan fungsinya : 

 Situs Web Info umum (statis) 

 Situs Web Info formulir 

 Situs Web interaktif 

 Situs Web transaksi on-line 

 

Situs Web Info Umum : 
Pengembangan situs WEB Info Umum bertujuan untuk menyampaikan informasi-

informasi yang bersifat statis pada masyarakat. Aktivitas ini dilakukan guna 

peningkatan transparansi dan pelayanan masyarakat. Diharapkan masyarakat akan 

lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kehidupannya 

sehari-hari. Informasi-informasi statis yang tidak perlu diperbaharui dalam interval 

waktu yang pendek, seperti misalnya : 

 Peraturan-peraturan daerah 

 Mekanisme perijinan dan pengurusan surat-surat  

 Pakpak Bharat dalam angka 

 Cara-cara perhitungan pajak  

 

Situs Web Info Formulir : 
Diadakannya situs Web ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan pada 

masyarakat. Pada situs ini masyarakat dapat mengambil formulir permohonan 

elektronik seperti misalnya permohonan ijin usaha, formulir pembayaran pajak, dll. 

jdih.pakpakbharatkab.go.id



 
Rencana Induk Teknologi Informasi Pemerintah KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2016 – 2021 

VI- 16 
 

 

Situs Web Interaktif : 
Situs WEB ini dirancang untuk dapat menampilkan data-data yang lebih baru yang 

terdapat di basis data eksekutif. Dengan tampilan ini diharapkan masyarakat dapat 

berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah dan diharapkan investor dapat 

tertarik dengan menyaksikan tingkat transparansi di Pemkab Pakpak Bharat. 

Pengembangan situs WEB ini dilakukan di unit kerja pengelola TIK Pemkab Pakpak 

Bharat dengan melibatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD. Diharapkan di tahun 

pertama sudah terdapat hubungan secara permanen dari unit kerja pengelola TIK 

Pemkab Pakpak Bharat ke internet sehingga situs WEB Pakpak Bharat dapat 

disimpan di unit kerja pengelola TIK Pemkab Pakpak Bharat. Dengan diletakkannya 

situs WEB Pakpak Bharat di Unit Kerja tersebut diharapkan keamanan basis data 

eksekutif yang menjadi sumber informasi dapat ditingkatkan.  

 

6.5.3 Basis data 

Untuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-masing institusi dapat 

digunakan teknologi WEB. Teknologi WEB dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat) 

memungkinkan pemisahan komputer server basis-data dan server WEB yang 

menampilkan data-data tersebut pada pengguna melalui browser internet.  

 

Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing instansi dan dapat 

merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuat 

atas inisiatif dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yang 

memungkinkan penggunaan arsitektur 3-tiers. 

 

Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari 

basisdata yang bersangkutan, misalkan basis data yang berisi data rekapitulasi dari 

masing-masing unit kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dan 

sekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana 

strategis pemerintah daerah diberi nama “basis data eksekutif”. Basis data yang berisi 

informasi dunia usaha berupa klasifikasi, nama, badan usaha, investor dll diberi nama 

“basis data badan usaha”. 

 

Disamping itu ada beberapa basis data yang karena pertimbangan pentingnya posisi 

basisdata tersebut, maka dipisahkan dari basisdata induknya, seperti “basis data 
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epidemilogi” yang sebenarnya bisa digabungkan dengan “basis data institusi dan 

tenaga kesehatan” menjadi “basis data kesehatan”. 

 

Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa unit kerja, maka beberapa 

unit kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basis data yang 

sama juga. Sehingga satu basis data dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untuk 

membangun sistem informasinya. Tabel hubungan antara basisdata dengan unit kerja 

penggunanya dapat dilihat di lampiran I 

 

Masing-masing basis data harus memiliki penanggungjawab, secara umum unit kerja 

penanggungjawab adalah unit kerja pengguna basis data tersebut atau jika basis data 

tersebut digunakan oleh beberapa unit kerja maka penanggungjawabnya adalah unit 

kerja yang paling banyak menggunakannya. Pengecualian diberikan pada basis data 

eksekutif dan beberapa basis data yang digunakan oleh (hampir) seluruh unit unit kerja 

seperti “basis data keuangan” dan “basis data geografis”, basis data-basis data ini 

seharusnya ditangani oleh Unit Kerja Dinas Kominfo dan Kehumasan 

 

6.5.4 Sistem Informasi 

Untuk dapat memanfaatkan basisdata yang diterangkan diatas dalam rangka 

meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja maka direncanakan adanya 

suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh instansi pemerintah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 

 

Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunanya sistem informasi yang 

dipergunakan oleh unit kerja dapat di klasifikasikan menjadi 3 kelompok: 

- SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri 

- SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja 

- SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja 

 

SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri, dipergunakan untuk menangani 

informasi yang ada dilingkungan masing-masing, penanggungjawabnya adalah unit 

kerja itu sendiri. 

 

SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja, biasanya berisi informasi yang 

memiliki karakteristik yang sama bagi lebih dari satu unit kerja misalnya SI geografis, 
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atau yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu unit kerja misalnya SI eksekutif, 

penanggungjawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada 

SI tersebut. 

 

SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja, adalah SI yang dipergunakan oleh 

seluruh unit kerja seperti SI Kepegawaian, SI Keuangan, SI Pengelolaan Proyek. 

Penanggungjawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar 

pada SI tersebut. 

 

Perlu diingat bahwa jika sebuah sistem informasi menggunakan basisdata tertentu, 

bukan berarti bahwa seluruh isi basisdata dimanfaatkan akan tetapi mungkin saja 

hanya sebagian dari basisdata yang berhubungan dengan unit kerja tersebut seperti 

yang dapat dilihat dari uraian pada masing-masing unit kerja. 

 

Dilihat dari fungsinya, maka SI bagi unit kerja dilingkungan Pemkab. dapat  

diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: 

- G-to-B/G-to-C, seperti SI Koperasi dan UKM, SI Perindustrian dan 

Perdagangan, SI Perijinan, SI Tenaga Kerja dll. 

- G-to-E, seperti SI Koperasi Pegawai, SI Kepegawaian, dll 

- G-to-G, seperti SI Eksekutif, SI Kepemerintahan, SI Kepegawaian, SI 

Pertanian, SI Kehutanan, SI Geografis dll. 

 

Detail dari klasifikasi tersebut dapat dilihat pada lampiran IV 

Pembagian diatas diambil dari penekanan yang ada pada setiap SI, jadi bukan berarti 

bahwa SI Kesehatan hanya memiliki unsur G-to-B/G-to-C saja akan tetapi juga G-to-

E dan G-to-G. 

 

6.6 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
6.6.1 Spesifikasi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di 

lingkungan Pemkab Pakpak Bharat setidaknya harus memenuhi spesifikasi berikut: 

 

No Jenis Spesifikasi 
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1. Administrator 

sistem 

Mengelola user dengan memberikan password dan user id, 

memberikan fasilitas-fasilitas perangkat lunak yang dapat 

dijalankan oleh user, serta hak-hak user lainnya. 

Memelihara dan memonitor sistem yang berjalan. 

2. Administrator 

basisdata 

Memberikan atau menolak ijin akses database kepada 

pengguna yang membutuhkan, dan memonitor 

perkembangan data. 

3. Administrator 

security 

Mengelola keamanan sistem komputer dari pihak-pihak 

yang tidak berkepentingan 

4. Sistem Analis 

dan Desain 

Memberikan layanan konsultasi internal dan studi 

kelayakan untuk analisa dan membuat model organisasi. 

Membuat analisa bisnis dan desain sistem dari unit 

kerjanya jika memerlukan sistem informasi. 

5. Administrator 

jaringan 

Membangun, memelihara dan memonitor infrastruktur 

jaringan di lingkungan unit kerjanya. Memberikan konsultasi 

tentang jaringan kepada staf di lingkungan unit kerjanya 

yang membutuhkan. 

6. Programmer Mengimplementasikan Sistem Inormasi Manajemen, situs-

situs dll 

7. Teknisi Wave 

LAN (wireless) 

Menangani Radio Wave LAN yang ada di lingkungan 

Pemkab Pakpak Bharat. 

 

 

 

No Jenis Spesifikasi 
8. Teknisi 

Komputer 

Menangani dan merawat komputer serta jaringan yang ada 

di unit kerja masing-masing. 

9. User (operator) Pengguna sistem dan aplikasi yang berjalan, sehingga 

memungkinkan lancarnya staf memberikan informasi 

kepada atasannya. 
Keterangan : Masing-masing sumber daya manusia tersebut diatas diharapkan sudah tersertifikasi 
 

Tabel VI-1 : Spesifikasi sumber daya manusia 
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6.6.2 Kebutuhan SDM 

Pengembangan SDM menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi 

Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Berikut adalah contoh 

prakiraan total SDM yang dibutuhkan untuk keseluruhan perangkat Pemerintah 

Kabupaten adalah sebagai berikut :  
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1 Sekretariat Bupati 

& wakil Bupati 

        2 

2 Sekretariat 

Daerah 

        2 

3 Setwan          2 

4 Dinas Pertanian      1   4 

5 Dinas PU & 

Pertamanan 

     1   4 

6 Dinas 

Sosnakertrans  

     1   4 

7 Dinas 

Perindagkop 

     1   8 

8 Dinas 

Hubkombudpar 

2 2 2 1 2 2 2 1 8 

9 Dinas Kesehatan      1   4 

10 Dinas Pendidikan      1   4 

11 Dinas Dukcapil 1 1 1 1 1 3 1  4 

12 DIPPEKADE  1 1  1 2 1  2 

13 RSUD   1  1 2 1  2 

14 DIHUTAMLINGK         2 

15 BPBD 1 1  1 1 3   4 

16 SATPO PP & 

LINMAS 

        1 
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17 BKD & DIKLAT         2 

18 Bappeda  1    2   6 

19 INSPEKTORAT         1 

TOTAL 4 6 5 3 6 20 5 1 66 
 

Tabel VI-2: Kebutuhan SDM 
 

 

6.6.3 Training yang dibutuhkan 

Di awal implementasi Sistem Informasi terlebih dahulu harus disiapkan personil di 

bidang administrasi jaringan dan basis data. Persiapan ini dapat berupa penerimaan 

pegawai baru atau melalui program pelatihan bagi pegawai yang sudah diseleksi. 

Diharapkan pada awal tahun pertama sudah terdapat pegawai yang mempunyai 

kompetensi untuk mengawasi pengembangan sistem informasi eksekutif.  

Jenis training yang dibutuhkan untuk pengelolaan jaringan Sistem Informasi dibagi 

berdasarkan jenis tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masing-masing dinas dan badan 

yang ada dilingkungan Pemkab. Pakpak Bharat seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

 

Pelatihan jaringan meliputi bidang-bidang antara lain: 
- Network Administrator 
 Teori jaringan TCP/IP, ethernet (IEEE 802.3) 

Konfigurasi peralatan-peralatan jaringan : gateway, router, bridge, mobile  

server  

Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix) 

 E-mail server, Web Server, DNS Server, Proxy Server 

 Network Security 

 Trouble Shooting 

- Network Management 
 Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix) 

 Desain jaringan (TCP/IP, cabling, wifi) 
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 E-mail server, Web Server 

 Network Security 

 WAN/LAN, Mobile 

- Administrator Jaringan 

 Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix) 

 E-mail server, Web Server, DNS Server, Proxy Server 

 Network Security 

 Trouble Shooting 

- Security 

 Firewall 

 Enkripsi data 

 Public Key 

- Teknisi Komputer 
 Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, android) 

 Desain jaringan (TCP/IP, cabling, wifi) 

 Wave LAN, WAN/LAN, Mobile  

 Perangkat keras 

 

Pelatihan basisdata meliputi bidang-bidang antara lain: 
- Sistem Analis dan Desain 

 Analisa dan Desain Sistem 

 Konsep basisdata  

 Managemen organisasi 

- Administrator Sistem 

 Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, Android) 

 Konsep basisdata  

 SQL 

 Perangkat lunak basisdata 

- Administrator Basisdata 

 Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix) 

 Konsep basisdata  

 SQL 

Backup and Recovery 

 Performance tuning 
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 Perangkat lunak basisdata 

- Programmer 
 Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, Android) 

 Konsep basisdata  

SQL 

 C, Java 

 PHP/CGI/Perl/ASP 

 HTML, XML 

Bersamaan dengan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif di tahun yang sama, 

diadakan pembangunan kapasitas SDM tentang pemanfaatan TIK bagi para pimpinan 

di jajaran perangkat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan sekretaris DPRD yang 

meliputi eselon I, II dan III serta para pegawai yang akan ditunjuk sebagai trainer.  

Pelatihan ini meliputi berbagai hal seperti : 

 Introduksi umum Sistem Informasi, termasuk berbagai macam model lisensi 

 Pemanfaatan Aplikasi e-Government 

 Pengenalan internet, e-mail, perangkat lunak groupware (Sistem perkantoran 

elektronik) 

 Pengenalan Program aplikasi khusus : Sistem Informasi Eksekutif 

 Pengenalan/Pemahaman Sistem Keamanan TIK 

 

Pelatihan untuk analis dan programmer WEB dilaksanakan hingga selesai pada tahun 

pertama dengan harapan agar mereka yang sudah dilatih akan mampu merawat 

portal/ situs WEB www.pakpakbharatkab.go.id yang sudah dipindahkan ke dalam 

jaringan Sistem Informasi dan agar mereka mampu mengembangkan sendiri atau 

melakukan supervisi dalam pengembangan situs WEB tersebut maupun 

pengembangan WEB server yang melengkapi Sistem Informasi-Sistem Informasi di 

kalangan perangkat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.  

Pelatihan tersebut meliputi berbagai hal seperti : 

 Konsep jaringan internet (ARPANET) termasuk pendaftaran domain agar 

dikenal dalam jaringan internet 

 Konfigurasi berbagai WEB server : Internet Information Service (IIS), Apache  

 

6.6.4 Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pelatihan 

Perkiraan waktu untuk pelatihan adalah sebagai berikut 
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No. Jenis Training 
Tenaga 

Ahli 
(Orang) 

Lama 
Training 

Jumlah 
Kelas 

Lama 
Keseluruhan 

1 Administrator 

Jaringan 3 1 Minggu 1 2 Minggu 

2 Administrator 

Basisdata 4 3 Minggu 1 2 Minggu 

3 Administrator 

Sistem 3 1 Minggu 1 2 Minggu 

4 Administrator 

Security 2 1 Minggu 1 2 Minggu 

5 Sistem Analis dan 

Desain 2 1 Minggu 1 3 Minggu 

6 Programmer 11 1 Minggu 2 2 Minggu 

7 Teknisi Komputer 3 1 Minggu 1 2 Minggu 

8 Teknisi Radio Wave 

LAN 2 1 Minggu 1 2 Minggu 

9 Pengenalan 

Komputer 
30 1 Minggu 3 2 Minggu 

 Jumlah 60  12  

Tabel VI-3  : Perkiraan waktu pelatihan 
 

6.7 KELEMBAGAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

6.7.1 Peraturan Daerah tentang Penerapan TIK 

Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertama 

harus dilakukan dalam implementasi Sistem Informasi, pengelolaan dan 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di suatu pemerintah daerah. 

Perundangan di bidang ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang akan menjaga 

kesinambungan dan memperjelas partisipasi, tanggung-jawab dan hak dari masing-

masing perangkat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengoperasian 

Sistem Informasi, pengeloaan dan pengembangan teknologi informasi.  

Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah :  

1. SOP proses pengusulan proyek-proyek sistem informasi 
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2. Tugas dan Wewenang unit kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi 

dalam pengembangan, implementasi dan operasional SISTEM 

INFORMASI, serta  

3. Tanggung-jawab dan wewenang masing-masing perangkat Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengadaan data-data yang dibutuhkan.  

4. Keamanan dam legalitas transaksi, perlindungan privacy 

5. Tenaga Fungsional Komputer 

6. Pengelola pusat data. 

   
 

Gambar 6.9 : Proses Pengusulan Proyek Sistem Informasi 
 

Pada gambar 6.9 proses pengusulan proyek sistem informasi untuk kebutuhan intenal 

suatu unit kerja mengikuti alur sebagai beikut. 

 Unit kerja mengusulkan proyek kepada pemerintah kabupaten 

 Pemerintah kabupaten meminta masukkan dari unit kerja yang menangani 

pengolahan data dan sistem informasi (UKPDSI) dalam hal ini Dinas 

Hubkompar tentang kelayakan proyek yang diusulkan 

 Dinas Hubkompar mempelajari usulan proyek SI dan membandingkan dengan 

Rencana Induk Sistem Informasi lalu memberikan pertimbangan pada 

pemerintah kabupaten 

 Pemerintah kabupaten memutuskan apakah usulan proyek tersebut layak atau 

tidak 

 Hasil uji kelayakan dikirim ke pemerintah kabupaten 

Ditolak /  
Diterima 

Pertimbangan 

Usulan 
Proyek 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Pemerintah 
Kabupaten 

Unit 
Kerja 

UK Pengolahan Data 
dan Sistem Informasi 

RISIMDA 
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 Pemerintah kabupaten menyampaikan keputusan ditolak atau diterima pada 

unit kerja yang bersangkutan 

 Jika usulan proyek diterima, pada saat proyek berjalan harus tetap 

berkoordinasi dengan unit kerja pengolahan data dan informasi 

 

 

6.7.2 PENENTU ARAH KEBIJAKAN TIK 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah satu organisasi yang memiliki satu visi 

dan misi dan program-program kerja untuk merealisasikan visi dan misi tersebut. 

Program-program kerja ini dijalankan oleh berbagai satker yang memiliki tugas dan 

fungsi yang berbeda-beda. Namun, kerja satker-satker ini harus selaras satu sama 

lain agar visi dan misi Pemerintah Kabupaten bisa diwujudkan. Untuk menyelaraskan 

ini diperlukan koordinasi dan informasi. Koordinasi mengatur kerjasama dan 

pembagian kerja. Informasi diperlukan agar program pembangunan yang dijalankan 

bisa tepat sasaran. Pertukaran data dan informasi juga diperlukan untuk memantau 

jalannya dan tingkat keberhasilan program-program pembangunan. Pemberbagian 

informasi (information sharing) akan bisa dilakukan lebih cepat dan berjangkauan luas 

bila suatu organisasi memanfaatkan TI. 

Pentingnya data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

membuat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membutuhkan strategi TI yang 

terencana dengan baik. Pemanfaatan TI yang optimal membutuhkan koordinasi lintas-

satker karena TI digunakan untuk mendukung tugas-tugas pokok pemerintah 

kabupaten, di mana di dalamnya suatu satker bisa bertugas melayani masyarakat 

ataupun melayani sesama satker. Karena itulah perencanaan strategi TI juga 

membutuhkan keterlibatan satker-satker lain. 

Kualitas koordinasi akan ditentukan oleh kualitas aliran informasi. Sebagian informasi 

ini memang mengalir secara langsung dari orang ke orang baik dalam rapat, maupun 

lewat kontak langsung secara informal. Namun, informasi yang lebih terperinci akan 

membutuhkannya penggunaan sistem informasi yang terencana dan tertata rapi, yang 

jelas suatu informasi dibutuhkan oleh  siapa saja dan harus disediakan oleh siapa. 

Pentingnya informasi dalam koordinasi baik dalam perencanaan kebijakan maupun 

dalam pelaksanaan program-program pembangunan, menuntut arahan atau 

perencanaan sistem informasi yang bersifat non-teknis . Seperti,dalam menentukan 

informasi ataupun basis data apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung kebijakan 

pemerintah daerah. Siapa saja yang memerlukan informasi tersebut dan harus 
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dipenuhi oleh siapa. Juga harus ditentukan kualitas, kewaktuannya (timeliness) – 

misalnya harus terkini, harus setiap periode diperbarui – maupun kedetilannya. Serta 

siapa yang bertanggung jawab menyediakan informasi atau data tersebut.  

Untuk keperluan perencanaan, BAPPEDA yang paling berkompeten memahami aliran 

informasi yang dihasilan maupun dibutuhkan oleh berbagai satker dalam melaksanaan 

program-program pembangunan. Karena itu BAPPEDA bisa menjadi pihak yang 

paling berperan dalam menentukan kebutuhan dan strategi teknologi informasi ke 

depan.. 

Strategi TI merupakan bentuk pengkoordinasian di bidang perencanaan. Sekertaris 

Daerah dan BAPPEDA kemudian membentuk tim yang bisa disebut Dewan atau 

Komite TIK yang terdiri dari sejumlah kepala satker yang paling banyak 

berkepentingan dengan informasi, baik yang menggunakan ataupun yang 

menyediakan. BAPPEDA bisa menganalisa berdasarkan pekerjaan masing-masing, 

satker mana saja yang paling berkepentingan dengan data. Misalnya Kepala Kantor 

Pelayanan Perijinan menjadi salah satu anggota Komite TIK karena data yang bisa 

dikumpulkan dari kegiatan perijinan bisa dimanfaatkan oleh satker-satker lain. Bahkan 

satker lain juga bisa turut mengusulkan butir-butir data apa saja yang bisa 

ditambahkan untuk diisi oleh masyarakat yang mengajukan ijin. Kepala-Kepala dari 

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan perlu turut serta karena program-program kerja 

mereka jadi prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu 

Kepala Dinas Hubkompar harus turut serta untuk memberikan masukan potensi-

potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten. 

Hasil keputusan dari Komite TIK ini bisa menjadi dasar pengembangan sistem 

informasi, dan penentuan siapa harus menyediakan data apa. Dengan demikian bisa 

dihindari adanya tumpang tindih penyediaan data, sehingga untuk data tertentu cukup 

satu satker saja yang menyediakan, sedangkan yang lain tinggal memanfaatkannya. 

Jika ada kekurangan dalam hal data bisa diajukan ke Komite TIK untuk mengatasinya. 

Struktur organisasi Komite TIK yang diusulkan untuk Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat adalah sebagai berikut : 

 

DEWAN PENGARAH 
Ketua: Bupati 

Wakil Ketua : Wakil Bupati 
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Anggota : Sekda, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo 

Pariwisata 

 

DEWAN PELAKSANA 
Ketua: Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Pariwisata 

Anggota: Kepala BAPPEDA, Inspektur, Ka.DPPEKAD, Ka. Dinas Pendidikan,  

Kadis Kesehatan, Ka.DISPERINDAGKOP, dll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.11. : Alur Kerja Komite Teknologi Informasi 
 

 

6.8 TAHAPAN PENGEMBANGAN 
6.8.1 Penentuan time frame 
Time frame secara keseluruhan dibatasi untuk 5 (lima) tahun, ini berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut: 

 Perangkat keras dan perangkat lunak: perkembangan teknologi yang sangat 

cepat membuat jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tidak layak lagi untuk 

sebuah perencanaan. 

 Pertimbangan kelembagaan: secara umum masa jabatan di lembaga 

pemerintahan adalah 5 (lima) tahun, sehingga setiap 5 (lima) tahun 

SEKDA 

INSPEKTORAT 

Strategi 

Manajemen 

Pengawasan 

Ka Satker  Ka Hubkompar 

BAPPEDA 

 

DISHUBKOMPAR TIM TI 

SATKER Audit TI 

Operasional 
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diperkirakan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan di jajaran pengambil 

keputusan. 

 

Selanjutnya dibagi lagi menjadi action plan setiap tahun dengan pertimbangan bahwa 

pengusulan proyek diajukan setiap tahun. Waktu satu tahun ini kemudian dibagi 

menjadi time frame yang lebih kecil per tiga bulan dengan pertimbangan bahwa 

laporan kemajuan pada proyek-proyek pemerintah dilakukan setiap 3 bulan.  

 

6.8.2 Tahapan Pengembangan Infrastruktur: 
Pemkab Pakpak Bharat telah melakukan pembangunan infrastruktur jaringan secara 

bertahap. dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan sebelumnya. Pengembangan 

infrastruktur terdiri dari : 

1. Pengembangan jaringan backbone dan jaringan intranet 

2. Pengembangan jaringan Data Center 

3. Instalasi server-server  

 

Pengembangan jaringan backbone dan intranet 
Yang dimaksudkan dengan jaringan backbone disini yaitu jaringan utama yang 

meliputi jaringan pada komplek perkantoran dan semua kantor camat di Pakpak 

Bharat. Sedangkan jaringan intranet adalah jaringan lokal LAN untuk masing-masing 

SKPD dan jaringan LAN di kantor desa. Jaringan backbone pada saat ini sedangkan 

dalam penyelesaian pemasangan backbone menggunakan fiber optic (FO) untuk 

komplek perkantoran Sindeka kota Salak dan pusat pendidikan dan latihan 

(PusDikLat). Sedangkan koneksi dari data center ke kantor kecamatan, masih belum 

semuanya terkoneksi kecuali untuk kecamatan Salak menggunakan radio komunikasi 

2.4 GHz.  

- Pengembangan backbone (jaringan utama) selama 2 (dua) tahun pertama 

yang meliputi pemasangan jaringan utama yang menghubungkan antara unit 

kerja serta pengembangan akses internet melalui satu pintu di unit kerja 

infokom. 

- Koneksi ke semua kecamatan menggunakan radio link (jika memungkinkan), 

apabila tidak dapat dilakukan maka menggunakan ISP lain sebagai alternative 

koneksi. 

- Pengembangan Local Area Network (LAN) pada masing-masing unit kerja, 

dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap pertama berlangsung sampai 
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dengan akhir tahun ke-2 bertujuan untuk mengembangkan jaringan yang dapat 

dimanfaatkan oleh para eksekutif untuk memanfaatkan perangkat lunak 

groupware seperti sistem perkantoran elektronik, tahap kedua adalah 

pengadaan komputer untuk perangkat lunak sistem informasi dan 

penyelesaian LAN unit kerja disesuaikan dengan waktu pengembangan 

Sistem Informasi. 

Adapun infrastruktur yang telah terbangun di Pemkab Pakpak Bharat diantaranya 

adalah : 

a. Untuk jaringan kecamatan yang tidak dapat akses langsung melalui koneksi radio 

komunikasi, maka koneksi dari kecamatan melalui  akses internet dengan 

konfigurasi sebagai jaringan WAN dan menggunakan jalur Jaringan Seluler. 

Konfigurasi berikut dirancang guna mengakomodir client yang tidak dapat 

dijangkau oleh wireless Access Point yang terdapat pada Gedung Setda, alasan 

lain dari penggunaan konfigurasi seperti ini adalah untuk menghemat anggaran 

belanja untuk membangun wireless repeater yang dapat menjangkau ke daerah 

tersebut. Konsep seperti ini dapat dijalankan dengan gambaran seperti berikut: 

INTERNET

DMZ (PUBLIC SERVER)

BTS PROVIDER A

BTS PROVIDER B

VPN Server

ws

ws

ws

Router

Wireless 
Link

Wireless
Link

Firewall

MSC

BSC

ws

Gambar. 6.12 Konfigurasi Link menggunakan Jaringan Seluler 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa client yang terdapat di daerah seperti 

kecamatan maupun desa dapat secara langsung mengakses beberapa aplikasi 

(server public) atau beberapa server aplikasi yang sifatnya private dengan cara 

memanfaatkan jaringan internet provider, menggunakan modem.   

Modem berfungsi untuk mengoneksikan PC client (stand alone) / Smart Router (jika 

ingin dishare ke banyak PC) ke Internet sehingga PC/Smart Router tersebut dapat 

berkomunikasi dengan VPN Server yang terdapat di Data Center (Dishubkompar) 
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Pakpak Bharat sehingga dapat dibentuk suatu jalur private melalui jalur Internet. 

Dengan jalur Private tersebutlah Client yang terdapat pada Kecamatan/Kelurahan 

dapat mengakses server-server yang tidak di publikasikan 

b. Konfigurasi WAN menggunakan jalur Fiber Optic. Konfigurasi berikut dirancang 

guna mengakomodir client yang secara garis besarnya masih dalam lingkungan 

atau jangkauan wireless Access Point yang terdapat pada gedung Data Center 

(Dishubkompar) namun terhalang (misal: Gedung, Pohon, dll) sehingga tidak 

memungkinkan untuk dipasang wireless, alasan menggunakan FO juga adalah 

untuk mengakomodir jumlah workstation yang cukup banyak sehingga tidak 

memungkinkan menggunakan Jaringan Internet Seluler dikarenakan banyaknya 

workstation otomatis bandwidth yang digunakan juga besar,. Konsep seperti ini 

dapat dijalankan dengan gambaran seperti berikut: 

DMZ (PUBLIC SERVER)

VPN Server

ws

ws

ws

Firewall

ws

ws

ws

Router

Router

Media ConverterMedia Converter

Media Converter Media Converter

Fiber Optic

Fiber Optic

Switch Manageable

Gambar. 6.13. Konfigurasi Jaringan Fiber Optic 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa client dapat terkonesi sampai ke Data 

Center menggunakan Media Fiber Optic, agar Fiber Optic dapat dihubungkan ke 

perangkat client maupun Data Center seperti Router, maka harus terdapat suatu 

media yang dapat mengubah sistem Fiber Optic menjadi sistem TCP/IP Based, 

sehingga perangkat yang terdapat di client dapat berkomunikasi dengan perangkat / 

server yang terdapat pada Data Center. Pada saat ini dalam pengerjaan 

pembangunan jaringan backbone untuk komplek perkantoran Sindenka. 

 

Sistem Informasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan 

membutuhkan koordinasi antar lembaga diharapkan dapat memanfaatkan jaringan 

utama ini dan berfungsi optimal pada tahun ketiga. Sebelum itu, pelaksanaan 
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pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi antar-instansi dapat dilakukan 

dengan pertukaran data secara manual (CD atau flashdisk). 

 

Pengembangan jaringan Data Center 
Berikut ini konfigurasi jaringan pada data center, dimana ada tiga jenis switch yang 

memisahkan zona jaringan intranet, zona jaringan internet/WAN dan zona jaringan 

pada server (dibawah DMZ). Dibawah switch utama (core switch) dipisahkan dengan 

aggregation switch untuk memisahkan masing-masing satker/SKPD. Sedangkan 

server-server nantinya ditempatkan pada zona DMZ (demilitarized zone) untuk 

menjamin keamanan dari server itu sendiri. 

 
Gambar 6.14. Topologi Data Center 

 

Selain itu diperlukan jaringan koneksi redundansi untuk menjaga konektifitas atau 

kestabilan koneksi. 

 

Instalasi server-server  

Instalasi server dilakukan setelah data center terbangun, dengan demikian perubahan 

dari IP address ataupun alamat DNS tidak perlu dilakukan kembali. Server-server yang 

dipersiapkan pada data center Pakpak Bharat antara lain: 

 E-mail server : server untuk melayani seluruh pegawai di lingkungan kabupaten 

Pakpak Bharat. 

 DNS server: server yang menangani domain pakpakbharatkab.go.id 
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 Web Server: server-server yang mempunyai domain sama dengan DNS 

pakpakbharatkab.go.id 

 Proxy server: server bertindak sebagai gateway terhadap dunia ini Internet 

untuk setiap komputer klien 

 SSO server: server aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk 

mengintegrasikan, komunikator dan management session login dan logout 

apliaksi-aplikasi 

 

 

6.8.3 Tahapan Pengembangan Infostruktur: 
Pembangunan infosruktur dilakukan secara bertahap dengan tetap sesuai dengan 

azas manfaat dan daya guna bagi masyarakat, manajemen pemerintah daerah dan 

pegawai. Kegiatan ini meliputi 3 (tiga) kegiatan pokok sebagai berikut: 

- Tahun pertama adalah pengembangan Sistem Informasi Eksekutif dengan 

manual input . 

- Tahun kedua adalah pengembangan Sistem Informasi yang digunakan oleh 

berbagai unit kerja serta Sistem Informasi yang dapat digunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat (e-Society) / Telecenter. 

- Tahun-tahun selanjutnya adalah pengembangan Sistem Informasi setiap unit 

kerja sesuai dengan kebutuhannya. 

Secara lebih detail adalah sebagai berikut, pengembangan infostruktur diawali dengan 

pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pada tahun pertama yang mencakup 

pembuatan basis data eksekutif, aplikasi pengolahan data dan perluasan situs WEB 

untuk menampilkan data-data eksekutif tersebut. Pembaharuan data-data eksekutif 

dilakukan secara manual (melalui CD atau flashdisk) karena jaringan utama 

(backbone) belum selesai. Diharapkan SIE dapat diselesaikan pada tahun pertama 

bersamaan dengan disahkannya perda tentang SISTEM INFORMASI Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat yang juga berisi tanggung jawab masing-masing instansi 

terhadap kesediaan data. SIE juga disiapkan agar data-datanya bisa diperbaharui 

secara on-line dari masing-masing instansi setelah jaringan utama dapat beroperasi 

di tahun kedua.  

 

Tahap ke dua pengembangan aplikasi menyangkut manajemen internal pemerintahan 

seperti misalnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan Daerah ,Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Proyek 
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Daerah yang akan memanfaatkan teknologi WEB dan surat elektronik (e-mail). 

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan tidak bersifat pasif tetapi bersifat aktif untuk 

memberitahukan melalui e-mail, kemajuan-kemajuan yang mungkin didapat oleh 

seorang pegawai, misalnya kenaikan golongan, jumlah hari cuti tersisa dan lain-

lainnya. Pengembangan aplikasi-aplikasi bersamaan dengan pengadaan jaringan 

LAN di unit kerja  terkait dan diharapkan akan selesai pada tahun kedua. 

Pengembangan aplikasi-aplikasi ini harus disertai dengan sosialisasi-sosialisasi yang 

berkecukupan pada seluruh pegawai. Dengan adanya aplikasi yang langsung 

berkaitan dengan dirinya, diharapkan pegawai-pegawai pemda akan termotivasi untuk 

mulai memanfaatkan TIK . 

 

Pada tahun ketiga sebaiknya dilakukan evaluasi tentang kesiapan pegawai, kualitas 

jaringan utama dan aplikasi-aplikasi manajemen internal Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat sesuai dengan indikator-indikator performansi yang telah ditetapkan. 

 

Setelah evaluasi di atas, pengembangan aplikasi-aplikasi tahap ke tiga yang 

berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat dimulai. Pengembangan ini 

disertai dengan pengadaan jaringan LAN di unit kerja terkait. Aplikasi-aplikasi 

dikembangkan berbasiskan teknologi WEB demi efisiensi penggunaan jaringan. 

Perpindahan data antar instansi menggunakan protokol XML melalui jaringan utama 

atau secara manual. Aplikasi-aplikasi ini diharapkan selesai pada tahun keempat. 

 

6.8.4 Tahapan Pengembangan Suprastruktur: 
Ini meliputi jadwal pengembangan SDM, Kelembagaan dan Perundang-undangan, 

dan Evaluasi dari proyek berjalan. 

– Pengembangan SDM dilakukan pada tahun pertama untuk 

mempersiapkan SDM yang handal dimasing-masing unit kerja yang akan 

bertanggungjawab terhadap sistem yang dibangun.  

– Pengembangan Kelembagaan dan Perundang-Undangan dilakukan pada 

semester satu tahun pertama untuk mempersiapkan landasan hukum yang 

kuat bagi unit kerja pengolahan data dan informasi serta pembagian 

tanggungjawab unit kerja atas basisdata. 

– Jadwal Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun untuk melihat kemajuan 

proyek dan menyesuaikan rencana selanjutnya jika diperlukan. 
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6.8.5 Evaluasi 
Penyusunan suatu rancangan induk penerapan TIK bukanlah suatu kegiatan yang 

langsung selesai, tapi akan berlangsung terus-menerus dimana langkah-langkah yang 

sudah disusun dapat disesuaikan atau dirubah sesuai perkembangan TIK. Untuk itulah 

maka tahap evaluasi pelaksanaan merupakan tahap yang sangat krusial, di tahap ini 

dilakukan pengecekan apakah rencana kerja berjalan sesuai dengan yang sudah 

ditentukan, apakah proyek berjalan sesuai dengan schedule, apakah ada perubahan 

trend teknologi yang signifikan dll. Dari hasil evaluasi ini kemudian diambil keputusan 

tentang perlunya memperbaiki misi, memperbaiki atau merubah goals, objectives, 

strategy atau action plan. Jadwal evaluasi dari pelaksanaan rancangan induk 

penerapan TIK dilaksanakan pada bulan terakhir setiap tahun. 
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LAMPIRAN I – HUBUNGAN BASIS DATA DENGAN UNIT KERJA PENGGUNA 
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1 Semua Unit Kerja                                                         

2 Kepala Daerah                                                           
3 Sekretariat Dewan                                                        
4 Sekretariat Daerah                                                       
5 Dinas Pertanian                                                      
6 Dinas PU & Pertamanan                                                      
7 Dinas Sosnakertrans                                                       
8 Dinas Perindagkop                                                        
9 Dinas Hubkombudpar                                                     

10 Dinas Kesehatan                                                      
11 Dinas Pendidikan                                                    
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12 Dinas Dukcapil                                                
13 DIPPEKADE                                                   
14 RSUD                                                 
15 DIHUTAMLINGK                                                    
16 BPBD                                                    
17 SATPOL PP & LINMAS                                                      
18 BKD & DIKLAT                                                       
19 BAPPEDA                                                   
20 INSPEKTORAT                                                 
21 Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                  

 
Tabel VI-8: HUBUNGAN ANTARA BASISDATA DENGAN UNIT KERJA PENGGUNANYA 
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LAMPIRAN II – CONTOH BASIS DATA DAN UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB 
BASISDATA BESERTA KANDUNGAN ISI DAN UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB 

Basis Data Kandungan Isi Unit Kerja Penanggungjawab 
      

EKSEKUTIF Data rekap semua basis data Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 
      
BADAN USAHA Klasifikasi usaha PerindustrianPertanian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM 
  Investor   
  Pemakaian tenaga kerja   
  Produk   
  Kegiatan Ekspor-Impor   
  Kontribusi terhadap daerah   
      
      
EPIDEMILOGI Klasifikasi penyakit Kesehatan 
  Frekwensi kejadian   
  Penyebaran   
  Pencegahan dan penanganan   
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 

INSTITUSI DAN TENAGA 
KESEHATAN 

Penempatan Kesehatan 

  Klasifikasi tenaga kesehatan   
  Data pribadi   
  Spesialisasi / Keahlian   
  Lokasi institusi   
  Klasifikasi institusi   
      
PETERNAKAN Klasifikasi Pertanian, Perikanan dan Peternakan 
  Penyebaran   
  Produksi   
  Penyakit, pencegahan dan penanganan   
      
EVENTS Klasifikasi event Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat 
  Pelaksana   
  Lokasi   
  Ijin   
  Ruang lingkup kegiatan   
  Keamanan (personil, penanggungjawab etc.)   
  Manfaat bagi daerah   
      
DIKLAT Klasifikasi diklat Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
  Lokasi, waktu pelaksanaan   
  Pelaksana   
  Jenjang pendidikan   
  Tujuan, manfaat   
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 
HUMAS DAN MASUKAN 
MASYARAKAT 

Klasifikasi (politik, pembangunan etc.) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat. 

  Manfaat masukan masyarakat   
  Promosi daerah   
  Frekwensi   
  Penanganan (penanggungjawab, waktu, detail 

penanganan) 
  

  Pengumuman dari Pemerintah Daerah   
      
PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN 

- Jenis-Jenis koleksi (buku, kliping, sinopsis, micro film, dll) Perpustakaan & Arsip Daerah 

  - Pengelolaan koleksi   
  - Sirkulasi koleksi   
  - Tata Naskah   
  - Surat-surat(masuk dan keluar)   
  - Dokumentasi produk hukum   
      
KEPEGAWAIAN - Jenis Kepegawaian(CPNS,PNS) Kepegawaian Daerah 
  - Data pribadi pegawai   
  - Penempatan, mutasi dan promosi   
  - Kepangkatan   
  - Pemberhentian/pensiun   
  - Diklat yang diikuti   
  - DP3(Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan)   
  - Absensi   
  - Cuti   
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 
KEUANGAN - DIKDA Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 
  - SKO   
  - SPMU   
  - Realisasi APBD   
  - Gaji pegawai, tunjangan dan potongan   
      
PERLENGKAPAN/ASSET DAERAH - Klasifikasi barang (tanah, bangunan, alat 

tnasport, ATK,dll) 
Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 

  - Spesifikasi barang   
  - Pengadaan   
  - Mutasi barang   
  - Penghapusan   
      
KEPENDUDUKAN - Rekap data dari seluruh kabupaten Kependudukan & Transmigrasi 
  - Data orang asing   
  - Data demografi   
      
PRODUK DAN POTENSI DAERAH - Monografi daerah Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 
  - Profil daerah   
  - Geografi wilayah kabupaten   
  - Sarana dan prasarana   
  - Produk unggulan daerah   
  - Profil koperasi dan UKM   
  - Pemasaran hasil dan produksi   
  - Pengusahaan (penyiapan, pengolahan, 

pengembangan) 
  

      
PENDAPATAN DAERAH - Klarifikasi penerimaan BAPPEDA 
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 
      - Penerimaan asli daerah (PAD)   
          - Pajak daerah   
          - Retribusi daerah   
          - Bagian laba BUMD   
          - Penerimaan dari unit-unit kerja   
          - Penerimaan lain-lain   
      - Bagi hasil pajak/bukan pajak   
      - Target dan realisasi penerimaan   
      - Pajak kendaraan bermotor   
      
KELEMBAGAAN - Unit-unit organisasi Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 
  - Nama jabatan struktural per eselon   
  - Formasi jabatan struktural   
  - Penjenjangan khusus   
  - Formasi SDM   
      
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 
PROYEK 

- Pola dasar dan Propeda Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 

  - Obyek pemeriksaan/unit kerja   
  - Bidang pemeriksaan (pemerintah,keuangan,dll)   
  - Hasil temuan (fakta, bukti, catatan)   
  - Laporan hasil pemeriksaan   
      
PENGELOLAAN PROYEK - Administrasi proyek pembangunan (Dikda dan 

Dipda) 
Baappeda 

  - Sumber pendanaan proyek (APBD, sektoral, 
Inpres) 

  

  - DIPDA   
  - Realisasi fisik   
  - Realisasi keuangan   
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 
PARIWISATA - Obyek dan daya tarik wisata Pariwisata dan Seni Budaya 
  - Sarana dan prasarana pariwisata (hotel, 

perhubungan dll) 
  

  - Data kunjungan wisatawan   
  - Museum   
      
KEHUTANAN - Klasifikasi tanaman dan produksi hutan Kehutanan Dan Perkebunan  
  - Area   
  - Sarana dan prasarana   
  - Potensi pemanfaatan   
  - Pengelola usaha kehutanan   
  - Kondisi hutan   
  - Pemasaran   
      
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN 
PENGAJAR 

- Data lembaga pendidikan (sekolah, perguruan 
tinggi) 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

  - Jenis dan lokasi sekolah   
  - Rangking sekolah   
  - Jumlah dan penyebaran sekolah/perguruan tinggi   
  - Jumlah dan tingkatan umur siswa   
  - Biodata pengajar (guru, dosen)   
  - Mutasi, penempatan dan promosi   
  - Kepangkatan   
  - Pemberhentian/ pensiun   
  - Angka kredit   
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 
LINGKUNGAN HIDUP - Pemanfaatan limbah Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan 

Hidup 
  - Pelestarian (konservasi tanah, pertamanan, dll)   
  - Penanggulangan pencemaran   
  - Hasil analisa dampak medan dan lingkungan   
      
KETENAGAKERJAAN - Bursa tenaga kerja Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
  - Penempatan tenaga kerja   
  - Produktifitas tenaga kerja   
      
GEOGRAFIS - Kondisi jalan dan perencanaan pembangunan jalan Bappeda 
  - Data Demografi   
  - Pemetaan hutan, lahan pertanian, pertambangan, 

perikanan dll 
  

  - Rancangan Umum dan Tata ruang / RUTR 
(penataan dan peruntukan) 

  

      
KESEJAHTERAAN SOSIAL - Lembaga sosial Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
  - Rehabilitasi tuna sosial   
  - Penyantunan penderita cacat   
  - Bantuan sosial   
  - Bencana alam dan penanggulangannya   
      
PERIJINAN - Semua ijin yang lebih dari satu kabupaten / 

balaikota 
Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah 
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Basis Data Kandungan Isi Penanggungjawab 
KEORGANISASIAN - Klasifikasi (ORMAS, ORPOL, Olahraga dll) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat 
  - Penyandang dana   
  - Kegiatan   
      
PERTANIAN - Klasifikasi produk pertanian Pertanian Dan Perkebunan  
  - Prasarana dan sarana   
  - Penyiapan, pengolahan, pengembangan   
  - Produk pertanian   
      
PERKEBUNAN - Klasifikasi tanaman perkebunan Pertanian Dan Perkebunan 
  - Potensi dan pemanfaatan hasil perkebunan   
  - Pemasyarakatan teknologi pemanfaatan hasil 

perkebunan 
  

      
 

Tabel 0VI-9 : BASIS DATA BESERTA KANDUNGAN ISI DAN UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB 
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LAMPIRAN III – SISTEM INFORMASI DI UNIT KERJA 
SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN OLEH SEBUAH UNIT KERJA BESERTA BASIS DATANYA 

UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
Semua Unit Kerja SI Kepegawaian, SI 

Keuangan, SI Pengelolaan 
Proyek 

kepegawaian, keuangan, 
pengelolaan proyek 

Informasi tentang data pegawai, keuangan 
unit kerja, pengelolaan proyek di unit kerja 
terkait 

        
Kepala Daerah SI Eksekutif eksekutif Informasi tentang keadaan umum, 

ekonomi, sosial politik, sosial budaya, fisik 
prasarana 

        
Sekretariat Daerah SI Pemerintahan, SI 

Eksekutif 
eksekutif, perlengkapan / 
asset daerah, kelembagaan, 
humas dan masukkan 
masyarakat, events 

Informasi tentang keadaan umum, 
ekonomi, sosial politik, sosial budaya, fisik 
prasarana, pengadaan barang inventaris 
dan non inventaris, mutasi dan 
penghapusan, kelembagaan 

        
Sekretariat Dewan SI Eksekutif eksekutif Informasi tentang keadaan umum, 

ekonomi, sosial politik, sosial budaya, fisik 
prasarana 

        
Kehutanan, Lingkungan SI Kehutanan, SI Geografis, 

SI Perijinan 
potensi daerah, kehutanan, 
geografis, badan usaha, 
penelitian, perijinan, tenaga 
kerja 

Informasi tentang potensi daerah bidang 
kehutanan, geografi kehutanan, 
manajemen pengembangan dan 
pengelolaan hutan, penelitian pemanfaatan 
hasil hutan, ijin usaha kehutanan  
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UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
Pertanian SI Pertanian, SI Geografis, 

SI Perijinan 
pertanian, geografis, badan 
usaha, penelitian, perijinan, 
produk dan potensi daerah 

Informasi pertanian secara umum, hasil 
produksi pertanian, geografi pertanian, 
manajemen pengembangan dan 
pengelolaan pertanian, penelitian 
pemanfaatan hasil pertanian dan 
pengembangan teknologi pertanian, ijin 
usaha pertanian, data perusahaan 
pengelola dan pengolah hasil pertanian 

        
Perhubungan, Kominfo dan 
Pariwisata 

SI Perhubungan dan 
Telekomunikasi, SI 
Geografis, SI Perijinan 

geografis, badan usaha, 
penelitian, perijinan, 
perlengkapan / asset 
daerah, kependudukan 

Informasi geografi penyebaran 
telkom/perhubungan, manajemen 
pengembangan dan pengelolaan 
telkom/perhubungan, penelitian 
pemanfaatan/ pengembangan teknologi 
hasil telkom/perhubungan, ijin usaha 
telkom/perhubungan, data perusahaan 
pengelola telkom/perhubungan, demografi 
penduduk 

        
Pekerjaan Umum dan 
Pertamanan 

SI Pekerjaan Umum, SI 
Geografis, SI Perijinan 

geografis, badan usaha, 
perlengkapan / aset daerah, 
perijinan 

geografi wilayah, manajemen 
pengembangan dan pengelolaan 
infrastruktur, penelitian pemanfaatan/ 
pengembangan infrastruktur, ijin usaha 
infrastruktur, data perusahaan pengelola 
infrastruktur 
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UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
Perindustrian, Perdagangan, dan 
Koperasi 

SI Perindustrian dan 
Perdagangan, SI Perijinan 

badan usaha, penelitian, 
produk / potensi daerah, 
perijinan 

manajemen pengembangan dan 
pengelolaan perindustrian dan 
perdagangan, penelitian pemanfaatan/ 
pengembangan teknologi perindustrian dan 
perdagangan, ijin usaha perindustrian dan 
perdagangan, data perusahaan 
perindustrian dan perdagangan, data 
produk/potensi daerah 

        
Kesehatan SI Kesehatan, SI Perijinan kepegawaian, keuangan, 

geografis,  penelitian, 
perijinan, epidemilogi, 
institusi dan tenaga 
kesehatan 

Informasi tentang geografi penyebaran 
penyakit, manajemen pengembangan dan 
pengelolaan kesehatan, penelitian 
pemanfaatan/ pengembangan teknologi 
kesehatan, data epidemilogi, data 
penyebaran tenaga kesehatan, perijinan 
dokter praktek, perijinan usaha kesehatan 
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UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
Pendidikan  SI Pendidikan dan 

Kebudayaan, SI Perijinan 
penelitian, perijinan, events, 
lembaga pendidikan dan 
pengajar, dilklat, 
perpustakaan dan arsip, 
kepariwisataan 

Informasi tentang perpustakaan, 
pembinaan perpustakaan daerah, 
manajemen pengembangan dan 
pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, 
data hasil penelitian pemanfaatan/ 
pengembangan teknologi, data lembaga 
pendidikan dan pengajar data pelaksanaan 
diklat, data kebudayaan daerah, museum 
dan event, perijinan 

        
Kesejahteraan Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 

SI Kesejahteraan Sosial, SI 
Perijinan 

kesejateraan sosial, 
kependudukan, epidemilogi, 
perijinan 

Informasi tentang kondisi sosial 
masyarakat, demografi kependudukan, 
penyebaran penyakit, bencana alam 

        
Pariwisata dan Budaya SI Pariwisata dan Seni 

Budaya 
geografis,  badan usaha, 
pariwisata, events, produk 
dan potensi daerah 

Informasi tentang lokasi daerah pariwisata, 
kegiatan pariwisata, lokasi museum, badan 
usaha pengelola pariwisata 

        
 Sosial, Tenaga Kerja dan 
Trasmigrasi 

SI Tenaga Kerja badan usaha, 
ketenagakerjaan, tenaga 
kesehatan 

Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, 
tenaga kesehatan, kondisi ketengakerjaan  

        
 

UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
 BAPPEDA SI Pendapatan Daerah geografis, badan usaha, 

pendapatan daerah, 
kelembagaan 

Informasi tentang pendapatan daerah dari 
berbagai bidang usaha 
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Pertanian, Peternakan dan 
Perikanan 

SI Kehewanan, SI Geografis badan usaha, produk dan 
potensi daerah, kehewanan, 
penelitian, geografis 

Informasi tentang kehewanan secara 
umum, produk dan potensi kehewanan, 
manajemen pengembangan dan 
pengelolaan kehewanan, penelitian 
pemanfaatan hasil kehewanan, perijinan, 
penyebaran hewan 

        
Kependudukan dan Catatan Sipil SI Kependudukan dan 

Transmigrasi, SI Geografis 
geografis, kependudukan, 
ketenagakerjaan  

Informasi penyebaran penduduk dan 
transmigrasi, potensi pengembangan 
lahan, kebutuhan tenaga kerja 

        
Kepegawaian Daerah SI Kepegawaian Daerah kepegawaian, kelembagaan Informasi tentang pegawai di lingkungan 

pemerintahn Pemkab Pakpak Bharat, 
formasi pegawai, kelembagaan 

Pengawasan Daerah SI Pengawasan Daerah perencanaan dan 
pengawasan proyek 

Informasi tentang pelaksanaan proyek 

        
Perlindungan Masyarakat, 
Kesatuan Bangsa & Polisi 
Pamong Praja 

SI Perlindungan Masyarakat, 
Kesatuan Bangsa & Polisi 
Pamong Praja 

kelembagaan,   events, 
humas dan masukkan 
masyarakat, keorganisasian 

Informasi tentang humas dan masukkan 
masyarakat, organisasi yang ada, 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 
propinsi, kondisi keamanan 

        
 

 

UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
Pendidikan dan Latihan  SI Pendidikan dan Latihan  diklat, lembaga pendidikan 

dan pengajar, 
ketenagakerjaan 

Informasi tentang pelaksanaan diklat, 
kebutuhan diklat, lembaga pendidikan yang 
ada, tenaga ahli 
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Bappeda SI Geografis asset pemda, geografis,  
kependudukan, badan 
usaha, kesejahteraan 
sosial, perencanaan dan 
pengawasan proyek, produk 
dan potensi daerah, 
pendapatan daerah 

Informasi tentang kondisi umum propinsi, 
perencanaan pengembangan propinsi, 
kondisi sosial masyarakat, keuangan 
propinsi 

        
Penanaman Modal Daerah SI Penanaman Modal 

Daerah, SI Perijinan 
perijinan, badan usaha, 
tenaga kerja, produk dan 
potensi daerah, 
perlengkapan / asset 
daerah  

Informasi tentang peluang usaha, potensi 
usaha, pemasaran, infrastruktur yang 
tersedia, kondisi penanaman modal 

        
Pengelola dan Pelestarian 
Lingkungan Hidup Daerah 

SI Pengelola dan Pelestarian 
Lingkungan Hidup Daerah, 
SI Geografis 

geografis, lingkungan hidup  Informasi analisa dampak medan dan 
lingkungan, geografi propinsi, penyebaran 
tambang dan energi, penanganan limbah, 
konservasi alam 

        
Pengolahan Data dan Sistem 
Informasi Daerah 

SI Pengolahan Data dan 
Sistem Informasi Daerah 

ekskutif, perlengkapan / 
asset daerah, kelembagaan, 
penelitian 

Penanganan sistem informasi eksekutif, 
penyebaran informasi, penanganan 
infrastruktur komputer propinsi, penelitian 
dan perkembangan bidang TIK 
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UNIT ORGANISASI Sistem Informasi Basis Data Uraian 
Pemberdayaan Masyarakat  SI Pemberdayaan 

Masyarakat  
penelitian, kelembagaan, 
events, keorganisasian, 
humas dan masukkan 
masyarakat 

Informasi tentang organisasi yang berada 
di propinsi dan kegiatannnya, penelitian 
pemberdayaan potensi masyarakat 

        
Perpustakaan dan Arsip Daerah SI Perpustakaan dan Arsip 

Daerah 
penelitian, perpustakaan 
dan kearsipan 

Informasi tentangbuku, hasil penelitian, 
arsip daerah 

        
Pendidikan, Pemudaan dan 
Olahragaan  

SI Kepemudaan dan 
Keolahragaan  

keorganisasian, events Informasi tentang organisasi kepemudaan 
dan olahraga beserta kegiatannya, event-
event olahraga/kepemudaan nasional dan 
daerah 

 
Tabel VI-10: Sistem Informasi di Setiap Unit Kerja 
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LAMPIRAN IV – KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI 
KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI 

G-TO-B / G-TO-C G-TO-E G-TO-G 
SI Koperasi dan UKM SI Kehutanan SI Eksekutif 
SI Perindustrian dan Perdagangan SI Pertanian SI Pemerintahan 
SI Kesehatan SI Perikanan SI Kepegawaian 
SI Pendidikan dan Kebudayaan  SI Pengawasan Daerah 

SI Kesejahteraan Sosial SI Perhubungan dan Telekomunikasi 
SI Pengolahan Data dan Sistem 
Informasi Daerah 

SI Pariwisata dan Seni Budaya SI Pekerjaan Umum SI Penghubung Pemda 
SI Tenaga Kerja SI Perkebunan SI Statistik 
SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi 
Pamomg Praja SI Kehewanan SI Pendapatan Daerah 
SI Penanaman Modal Daerah SI Kependudukan dan Transmigrasi SI Pendidikan dan Latihan 
SI Pemberdayaan Masyarakat SI Penelitian dan Pengembangan Daerah SI Keuangan 

SI Kepemudaan dan Olahraga 
SI Pengelolaan dan Pelestarian 
Lingkungan Hidup SI Pengelolaan Proyek 

SI Perijinan SI Pertanahan   
  SI Perpustakaan dan Arsip Daerah   
  SI Geografis   
      
 

Tabel  VI-11: Klasifikasi Sistem Informasi 
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LAMPIRAN VI – CONTOH JADWAL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 
JADWAL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

 
  

Sistem Informasi 
  

  Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V 
Waktu      
(bulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengembangan Awal Situs 
Web Pakpak Bharat 5 

                    
  

          
                                                                                    

SI Eksekutif dengan manual 
input 

5                     
  

          
                                                                                    

SI Pendidikan dan Latihan 3                                                                                                                     
SI Perlindungan Masyarakat, 
Kesatuan Bangsa & Polisi 
Pamomg Praja 

3                                 

                                                                                    
SI Pengelolaan dan 
Pelestarian Lingkungan Hidup 

3                                 
                                                                                    

SI Pemberdayaan Masyarakat 3                                                                                                                     
SI Kepemudaan dan Olahraga 3                                                                                                                     
SI Koperasi dan UKM 3                                                                                                                     
SI Pariwisata  3                                                                                                                     
SI Perijinan 3                                                                                                                     
SI Kehutanan 3                                                                                                                     
SI Pertanian 5                                                                                                                     
SI Perikanan 5                                                                                                                     
SI Peternakan 5                                                                                                                     
SI Perhubungan & kominfo 6                                                                                                                     
SI Pekerjaan Umum 6                                                                                                                     
SI Perindustrian dan 
Perdagangan 

6                                 
                                                                                    

SI Kesejahteraan Sosial 6                                                                                                                     
SI Perkebunan 5                                                                                                                     
SI Tenaga Kerja 5                                                                                                                     
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Sistem Informasi 

  

  Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V 
Waktu      
(bulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SI Kependudukan & Transmigrasi 4 
                    

  
          

                                                                                    

SI Penanaman Modal Daerah 5 
                    

  
          

                                                                                    

SI Pengolahan Data & SI 5 
          

 
     

                                          

SI Perpustakaan & Arsip Daerah 5 
          

 
     

                                          

SI Kepegawaian 9 
          

 
     

                                          

SI Eksekutif 7 
          

 
     

                                          

SI Pendapatan Daerah 8 
          

 
     

                                          

SI Kesehatan 8 
          

 
     

                                          

SI Pendidikan & Kebudayaan 8 
          

 
     

                                          

SI Keuangan 12 
          

 
     

                                          

SI Pengelolaan Proyek 12 
          

 
     

                                          
                                                            

Tabel. VI – 13 : Jadwal Pengadaan Sistem Informasi 
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LAMPIRAN VII – JADWAL PENGEMBANGAN SUPRASTRUKTUR 
JADWAL PENGEMBANGAN SUPRASTRUKTUR (SDM, KELEMBAGAAN,PERUNDANG-UNDANGAN, DAN EVALUASI) 

 

    Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V 

Kegiatan Waktu      

  (bulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sumber Daya Manusia                                                                                                                           

Training administrator jaringan dan security 
(persiapan sbg supervisor pengembangan 
LAN dan jaringan utama (backbone)) 

2                                 

                                                                                        

Training administrator basis-data (persiapan 
pengembangan basis data) 

0.75                       
                                                           

Training WEB programmer dan analis 
(HTML, php, Java dll) 

0.75                                 
                                                                                        

Training teknisi komputer, wavelan, listrik 1                                                                                   

Training eksekutif (Kantaya, SI Eksekutif, 
Internet) 

1                                 
              

  
                                                                        

                                                                                     

Kelembagaan dan Perundang-undangan                                                                                                                           

Perda Unit Kerja Pengolahan Data dan 
Sistem Informasi 

6                          
                                                           

Perda SISTEM INFORMASI Pemkab 
Pakpak Bharat tentang tanggungjawab 
masing-masing dinas terhadap basis data 

6                                 

                                                                                        

                                                                                     

Evaluasi                                                                                                                           

Evaluasi pelaksanaan dan rencana induk 
SISTEM INFORMASI 

5                                 
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Rencana Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Perundang-undangan, dan Evaluasi  
        Tahun I 

 
Tahun II 

 
Tahun III 

 
Tahun IV 

 
Tahun V 

 
 

No. Kegiatan  Waktu  
     (bulan)  

A Sumber Daya Manusia               
A.1 Training administrator jaringan dan 

security (persiapan sbg supervisor 
pengembangan LAN dan jaringan utama 
(backbone)) 

 0.75 66   

      

 

A.2 Training administrator basis-data 
(persiapan pengembangan basis data) 

 0.75 25   
       

A.3 Training administrator sistem informasi 
yang ada di setiap unit kerja 

 0.75 70   
       

A.4 Training administrator security di setiap 
unit kerja 

 0.75 33   
       

A.5 Training sistem analis dan desain untuk 
setiap unit kerja 

 0.5 32   
       

A.6 Training WEB programmer(HTML, php, 
Java dll) 

 0.75 64   
       

A.7 Training teknisi komputer di setiap unit 
kerja 

 0.75 72   
       

A.8 Training teknisi radio wavelan di setiap 
unit kerja 

 0.25 5   
       

A.9 Training teknisi listrik di setiap unit kerja  0.25 11.85          
A.10 Training pengenalan komputer (eksekutif 

dan trainer): SI Eksekutif, Internet, 
groupware 

 0.75 33   
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        Tahun I 
 

Tahun II 
 

Tahun III 
 

Tahun IV 
 

Tahun V 
 

 
No. Kegiatan  Waktu  

     (bulan)  
B Kelembagaan dan Perundang-

undangan 
       

       

B.1 Perda Unit Kerja Pengolahan Data dan 
Sistem Informasi 

 3 250   
       

B.2 Perda SISTEM INFORMASI Pemkab 
Pakpak Bharat tentang tanggungjawab 
masing-masing dinas terhadap basis data 

 4 250   

      
 

                  
C Evaluasi               
  Evaluasi pelaksanaan dan rencana induk 

SISTEM INFORMASI 
 5 10 10 10 10 10  

  Jumlah    921.85 10 10 10 10  
Keterangan:                                                              
 I bulan = 4 minggu                                                              

Tabel VI-17 : Rencana Pengembangan Suprastruktur 
 
 

jdih.pakpakbharatkab.go.id



 
Rencana Induk Teknologi Informasi Pemerintah KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2016 - 2021  

VII-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII PENUTUP 

 

 

 

 

  

jdih.pakpakbharatkab.go.id



 
Rencana Induk Teknologi Informasi Pemerintah KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2016 - 2021  

VII-2 

Dokumen ini memuat Rencana Strategi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi / e-

Government / SIMDA Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di mana termuat pokok- pokok 

pemikiran dan aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan implementasi e-Gov 

/ SIMDA tersebut. Aspek-aspek yang dibahas mencakup asas-asas pengembangan, strategi 

pengembangan dan tahapan - tahapan implementasi termasuk aspek persiapan SDM.  

Rencana strategi ini hanya memuat acuan – acuan strategis yang perlu diperhatikan dalam 

setiap tahapan implementasi dan diterjemahkan menjadi rencana operasional dengan 

mempertimbangkan aspek–aspek operasional dalam detil implementasinya. Acuan strategis 

tersebut diharapkan menjadi asumsi dasar dalam pemilihan – pemilihan yang harus 

dilaksanakan dalam pengembangan dan implementasi.  

Beberapa dokumen turunan yang perlu disiapkan dalam upaya implementasi Rencana 

Strategi ini antara lain adalah : 

1. Penyusunan kebijakan  

Berkaitan dengan produk hukum dan dokumen-dokumen resmi yang memberi arah 

dan mendorong pemanfaatan dan pendayagunaan TIK yang terdiri dari antara lain: 

o Visi dan Misi 

o Strategi Pemanfaatan TIK 

o Standar (laporan) 

o Pedoman (misalnya pemanfaatan sistem perkantoran elektronik, kepedulian 

tentang keamanan informasi, dsb) 

o Peraturan  

o Kebijakan Anggaran Pembangunan TIK 

2. Penataan Kelembagaan  

Struktur organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap 

pembangunan, pemanfaatan dan pemberdayaan TIK dengan indikator antara lain 

mencakup beberapa hal : 

o Keberadaan organisasi struktural yang lengkap (menjalankan tata kelola TIK, 

dukungan tim teknis dan lain lain) 

o Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 

o Kelengkapan unit dan aparatur (jumlah, kompetensi dan status) 

o Ketentuan atau aturan lokal yang diberlakukan (legalitas/dasar hukum) 
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3. Infrastruktur TIK 

Berbagai hal yang menyangkut sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan 

dan pendayagunaan TIK yang antara lain berisi: 

o Perangkat keras, perangkat lunak operasi 

o Perangkat lunak yang digunakan  

o Infrastruktur jaringan komunikasi data (LAN, WaveLAN, Internet, Intranet) 

o Saluran servis (portal web, telpon, fax, sms center, dsb) 

o Fasilitas pendukung data center (listrik, UPS, Genset, AC, dsb) 

 

4. Sistem Aplikasi  

Ketersediaan berbagai sistem aplikasi serta pemanfaatannya yang memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain : 

o Bisa beroperasi dengan kondisi setempat, baik infrastruktur jaringan 

pendukung, SDM pengguna, SOP penggunaannnya, dsb. 

o Aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan yang ada  

o Aplikasi dapat berfungsi dan mendukung proses kerja yang efisien dan efektif 

dengan memanfaatkan TIK sepenuhnya  

o Berdampak terhadap peningkatan kwalitas layanan  

o Dapat dengan mudah memenuhi/mengikuti adanya perubahan dalam kurun 

waktu yang relative lama  

 

5. Proses Perencanaan Penerapan TIK 

Suatau proses perencanaan dengan beberapa indikasi misalnya : 

o Adanya proses perencanaan untuk pengembangan, pemanfaatan dan 

pendayagunaan TIK yang dilakukan  

o Kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang terdiri dari 

a.l.: tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan 

sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, antisipasi kebutuhan 

mendatang serta kebutuhan biaya 

o Pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan mengacu pada rencana 

pengembangan 
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Sebuah Rencana Strategi adalah dokumen flexibel yang harus dikaji kembali selaras dengan 

perkembangan TIK dan perubahan–perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan demikian Rencana Strategi tersebut akan selalu selaras 

dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 
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