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intelektual dalam laporan, saran atau materi tertulis lainnya yang disediakan oleh kami untuk Anda, 
meskipun Anda akan memiliki hak penuh untuk menggunakan materi ini di dalam Institusi Anda. 
Setiap penggunaan materi ini di luar Institusi Anda akan membutuhkan izin kami. 
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1. PENDAHULUAN 

Sampang sebagai salah satu Kabupaten besar di Indonesia memiliki ciri khas yang unik dan khusus, 

serta potensi-potensi sumber daya yang dimiliki menjadikan posisinya menjadi penting dan khusus 

pula. Pemerintah Kabupaten Sampang yang bertanggung jawab mengelola, mengembangkan dan 

melayani masyarakat telah menetapkan rencana strategis pembangunan Kabupaten Sampang. 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di 

Kabupaten Sampang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi 

Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2019–2023 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang adalah “Terwujudnya Kabupaten 

Sampang yang Hebat dan Bermartabat”. Hebat didefinisikan sebagai gambaran suatu 

keberhasilan dalam kinerja yang cepat akurat dan professional, sehingga menuju masyarakat yang 

sejahtera. Semboyan Bermartabat, memiliki arti perwujudan pada masyarakat yang mandiri, maju 

dan berakhlak dengan berlandaskan pada ketaktawaan kepada tuhan yang maha kuasa. Untuk 

mewujudkan visi diatas, rumusan misi Pembangunan Kabupaten Sampang 2019 – 2024 adalah 

sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 

2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan 

Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan; 

4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan 

Berorientasi pada Pelayanan Publik ; dan 

5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai 

dan Bersatu. 

Dalam konteks inilah, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Tata Kelola yang baik 

dibutuhkan untuk memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mencapai objektifnya 

serta merealisasikan tuntutan-tuntutan yang diterima. Pemanfaatan teknologi informasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mencapai good governance telah digunakan 

sejak lama dan dalam berbagai kepentingan pengelolaan pemerintahan atau back office, akan tetapi 

pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang dimanfaatkan langsung oleh 

masyarakat masih terbatas. Untuk hal itu dibutuhkan Sistem TIK yang besar dan kompleks dimana 

dalam penerapannya memerlukan perencanaan yang baik dan realistis dengan mempertimbangkan 

semua aspek untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Perkembangan TI (Teknologi Informasi) berjalan begitu cepat, dimana dunia dapat terhubung 

melalui jaringan komputer sehingga dapat berinteraksi dan tukar menukar informasi. Peran TI tidak 

saja berkutat pada bidang tertentu melainkan sudah dimanfaatkan di seluruh bidang kehidupan, 
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seperti bisnis, pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain Hal tersebut tidak 

mengherankan, sebab informasi merupakan sesuatu yang penting dibutuhkan dalam lingkup 

aktivitas manusia hingga organisasi sehari-hari. Pengembangan TI telah menghadirkan beragam 

kemudahan, efektivitas dan efisiensi dalam tukar menukar informasi dan komunikasi. 

Peran TI tidak hanya bersifat sebagai tool, yaitu membantu fungsi bisnis organisasi dalam 

operasional sehari-hari, melainkan juga dapat menjadi enabler yang mampu membuka kesempatan 

dan peluang untuk mencapai obyektif bisnis tertentu dalam organisasi. TI bahkan dapat berperan 

sebagai transformer yang dapat mengubah arah organisasi, tidak saja mantap dalam menjalankan 

bisnis melainkan juga dalam mewujudkan budaya dan sistem yang unggul. 

Teknologi Informasi (TI) mutlak dibutuhkan untuk mendukung operasional dan pencapaian strategis 

bisnisnya. Di sisi lain, penerapan Teknologi Informasi perlu dilakukan dan dikelola dengan baik agar 

dapat memenuhi objektif utamanya yaitu: 

• Pengembangan TI yang selaras dengan pemerintah pusat; 

• TI yang dapat memberikan nilai optimal sesuai dengan yang diharapkan; 

• Sumber daya TI dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab; 

• Resiko yang ditimbulkan dengan penerapan TI dapat dikelola dan diminimalkan 

sampai pada tingkatan yang dapat diterima. 

Untuk mencapai objektif utama penerapan TI tersebut maka diperlukan perencanaan TI yang 

komprehensif yang akan jadi pedoman utama dalam pengembangan TI di Kabupaten Sampang. 

Rencana Induk SPBE adalah sebuah dokumen hasil kajian terhadap kondisi actual dan factual di 

lingkungan internal Kabupaten Sampang maupun lingkungan (dunia luar) external. Rencana Induk 

Teknologi Informasi di Kabupaten Sampang dibuat sebagai rujukan dan arahan pengembangan 

teknologi informasi serta memberikan visi kearah mana pengembangan Teknologi Informasi di 

jalankan dengan mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Sampang. 

Rencana Induk Teknologi Informasi di review dan di kembangkan secara berkala. Hal ini 

dikarenakan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi serta perkembangan 

kebutuhan proses bisnis sangat cepat, sehingga waktu 5 tahun dianggap cukup dan masih ideal 

untuk dapat dipertahankan. 

Pada periode sebelumnya telah disusun Rencana Induk Teknologi Informasi 2009 - 2011. Mengingat 

telah habisnya masa berlaku Rencana Induk tersebut maka Pemkab Sampang perlu untuk mereview 

dan merumuskan Rencana Induk yang baru untuk periode berikutnya. Oleh karena itu, dokumen 

Rencana Induk ini akan menjadi pedoman utama dalam pengembangan TI di Kabupaten Sampang 

pada periode 2015-2020. 
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2. ARAHAN STRATEGIS DAN ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN SAMPANG 

2.1 Arahan Strategis Kabupaten Sampang 

2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Sampang Tahun 2019–2024 

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2019–2024 selaras dengan arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2019–2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. 

Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku 

saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku. 

Visi 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di 

Kabupaten Sampang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi 

Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2019–2024 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang adalah : 

“Terwujudnya Kabupaten Sampang yang Hebat dan Mertabat 

Maju didefinisikan sebagai : Kabupaten yang maju dalam pelayanan publik, serta warganya 

berbudaya dan berakhlak mulia. 

Sejahtera didefinisikan sebagai : Kabupaten yang aman dan nyaman, serta warganya hidup makmur 

dan bahagia. 

Misi 

Untuk mewujudkan visi diatas, rumusan misi Pembangunan Kabupaten Sampang 2019 – 2024 

adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 

2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan; 

4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan 

Berorientasi pada Pelayanan Publik ; dan 

5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai dan 

Bersatu. 
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Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan 

pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur 

keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. 

Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 

2019–2024 : 

Misi I (Pertama) : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 

Tujuan misi pertama adalah : 

1. Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan 

sasaran pembangunan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

b. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

c. Menurunnya jumlah PMKS 

d. Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman 

e. Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan 

f. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 

g. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak 

Sasaran 

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis 

pencapaian Misi-1 sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 

Misi II (Kedua) : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan 

Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

Tujuan misi kedua adalah : 

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui 
pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sasaran pembangunan 
sebagai berikut: 

a. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja 

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha mikro 

c. Meningkatknya kemampuan keuangan daerah 

d. Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif 

e. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 

f. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa 

Sasaran 

Kerangka logis pencapaian misi kedua sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas dapat diuraikan 

dalam gambar berikut: 
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Gambar 2. Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 

 

 

Misi III (Ketiga) : Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman Tujuan misi ketiga 

adalah: 

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif 
dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah 

b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana 

Sasaran 

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain kerangka logis 

Pencapaian Misi ketiga yang disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 3. Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 

Misi IV (Keempat) : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel 

dan Berorientasi pada Pelayanan Publik  

Tujuan misi keempat adalah : 

1. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang 

profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan 

sebagai berikut:  

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa 

Sasaran 

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah 

dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi keempat yang disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 4. Kerangka Pencapaian Misi-4 

2.2 Arahan SPBE Kabupaten Sampang 

Arahan SPBE Kabupaten Sampang diambil dari arahan strategis Kabupaten sebagai Sampang 

Cyber City. Selain itu, dengan semakin tumbuhnya perekonomian dan infrastruktur di Sampang, 

Kabupaten ini telah mendatangkan pendatang baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan 

investor lokal dan asing. 

Visi SPBE Kabupaten Sampang dirumuskan sebagai berikut: 

 
 

Dari penjelasan di atas, arahan SPBE Sampang diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 

1. Fasilitasi interaksi G to G, G to B, dan G to C yang aman dimana saja kapan saja 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pelayanan secara 

transparan, terstandarisasi dan berbasis pada teknologi informasi. 

3. Inisiatif e-Goveernment diprioritaskan pada penyediaan layanan untuk: 

a. Penyelenggaraan pemerintahan 

b. Pelayanan publik 

c. Proses pemerintahan untuk menunjang keperluan bisnis 

4. Mendukung terwujudnya SPBE melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

2.3 Prinsip TIK 

Pada implementasi TIK diperlukan prinsip yang akan menjiwai setiap pengembangan dan 

“Terwujudnya Kabupaten Sampang yang Hebat dan Bermartabat melalui penerapan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik.” 
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pemanfaatan TIK di Kabupaten Sampang. Prinsip ini tidak sekadar bersifat umum namun juga 

relevan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi TI di Kabupaten Sampang. 

Table 1. Prinsin Teknologi Informasi 

NO PRINSIP DESKRIPSI 

1.  Maximize 
Benefit 

Sistem informasi yang akan dikembangkan bertujuan untuk memberikan manfaat 
yang maksimum untuk stakeholder. Hal ini dapat dicapai bila: 

• Terdapat perencanaan dan tata kelola informasi. 

• Komponen aplikasi harus di share lintas service provider/organisasi. 

• Pengelolaan Informasi harus dilakukan sesuai dengan rencana strategis 
yang telah ditetapkan. 

• Inisiatif sistem informasi yang muncul harus sesuai dengan master plan TI 
dan prioritas yang ditetapkan, namun master plan tersebut dapat dirubah bila 
diperlukan, untuk memenuhi adanya inovasi dan 
peluang maupun perubahan kondisI 

2.  Information is asset Informasi adalah aset yang berharga bagi Kabupaten Sampang yang penting 
untuk dikelola. Informasi yang ada di Kabupaten Sampang tidak bersifat sektoral 
namun digunakan diantara OPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data 
merupakan aset yang bernilai dan harus dikelola karena data merupakan sumber 
daya yang berharga, yang berguna untuk membantu dalam pengambilan 
keputusan. Data yang akurat dan tepat waktu akan menghasilkan keputusan yang 
tepat. 

3.  Compliance & 
Conformity 

Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan TI harus memperhatikan 
peraturan yang berlaku, dan mengadopsi 
standard dan best practice sesuai kebutuhan organisasi. 

4.  Integrity Informasi yang dikelola oleh sistem informasi harus lengkap, akurat dan konsisten; 
hal ini terutama mencakup informasi  yang  digunakan  bersama-sama  oleh  
beberapa OPD sekaligus yang secara umum ditetapkan sebagai 
“master data”. 

5.  Integration Solusi TI didesain agar dapat berbagi dan terintegrasi di 
internal Pemkab Sampang maupun dengan pihak eksternal 

6.  Interoperability TI digunakan harus sesuai dengan standard yang menjamin 
interoperabilitas data, aplikasi dan teknologi. 

7.  Technology 
Independence 

Solusi TI tidak bergantung pada produk tertentu, bersifat 
flexible dan mengikuti open standard. Tidak terjebak pada solusi proprietary. 

 
2.4 Arsitektur Sistem Informasi 

2.4.1 Platform Sistem Informasi 

Arsitektur Sistem Kabupaten Sampang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan TIK, 

sehingga arsitektur disusun untuk memungkinkan pengguna dapat mengakses berbagai layananTI 

menggunakan berbagai perangkat atau delivery channel. Dengan mempertimbangkan 

kompleksitas berbagai aplikasi yang akan dimiliki oleh Kabupaten Sampang kedepan, pemilihan 
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platform aplikasi yang memudahkan deployment, pemeliharaan dan integrasi adalah tuntutan yang 

mutlak. Terkait dengan hal tersebut seluruh pengembangan software aplikasi di Kabupaten 

Sampang mengimplementasikan platform utama berbasis web di lapisan presentasi. Platform 

berbasis web diperlihatkan oleh gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 5 Platform Sistem Informasi 
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Table 2 Platform Sistem Informasi 

NO KOMPONEN FUNGSI/KETERANGAN 

1.  Web Enablement Platform Dalam arsitektur sistem yang dibangun hendaknya platform 
pengembangan yang berbasis web diutamakan, hal ini 
dikarenakan web merupakan platform yang dipakai secara luas 
dan secara umum oleh pengguna Internet. pemanfaatan platform 
ini selain akan memberikan kemudahan akses, dengan 
pengelolaan yang terpadu juga akan memberikan akses yang 
aman dan cepat. 

2.  Platform Integrasi Pengembangan platform ini dibutuhkan untuk integrasi antara 
berbagai aplikasi transaksional yang menyusun arsitektur sistem 
informasi secara keseluruhan. Dengan adanya platform ini maka 
pertukaran informasi/data dapat dilakukan antara satu aplikasi 
dengan aplikasi lain secara lebih mudah, dan tidak menggunakan 
pendekatan one-to-one yang memiliki potensi permasalahan ketika 
aplikasi telah semakin banyak dikembangkan. 
 

3.  Platform Kolaborasi Kolaborasi menyediakan fungsi-fungsi pengelolaan, komunikasi 
serta penggunaan data tak terstruktur, seperti  dokumen,  
spreadsheets,  grafik  dan  audio- video. Standard pengelolaan 
data ini merupakan faktor penting untuk pengimplementasian 
Knowledge Management. Di dalam lingkungan intranet Kabupaten 
Sampang, platform ini tersusun dari komponen-komponen kunci 
berikut: 
a. Document Management System 
b. e-mail System 
c. File Servers 
d. Search Engines 
 

4.  Platform Manajemen Identitas Platform ini menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk mengelola 
user, perannya serta hak atas profil layanan yang diperlukan oleh 
aplikasi. Keberadaan platform ini memungkinkan pengelolaan 
identitas dan akses atas berbagai aplikasi dapat dikontrol secara 
terpusat. 
 

5.  Platform Datawarehouse & Business 
Intelligence 

Platform Datawarehouse & Business Intelligence digunakan 
sebagai dasar bagi proses interaktif untuk mengeksplorasi dan 
menganalisa informasi yang terstruktur serta spesifik untuk 
mengekstraksi pola maupun tren tertentu. Business Intelligence 
memberdayakan proses pengawasan, perencanaan, prakiraan 
serta pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang 
dikumpulkan dari: 

a. Presentasi data historis 
b. Analisa data historis 
c. Tren data prediksi 
d. Kalkulasi data ringkasan 
e. Proyeksi pertumbuhan berdasarkan data historis 

dan derivasinya. 
f. Skenario ‘What-if’ 

6.  Sistem Informasi Merupakan aplikasi-aplikasi yang digunakan di Kabupaten 
Sampang. 
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2.4.2 Integrasi Sistem Informasi 

Intengrasi sistem informasi secara konsep dapat dilakukan menggunakan lima model integrasi 

sistem informasi, yaitu: data, application interface, method, portal, process integration-oriented. 

 

 

Gambar 6 Konsep Integrasi Sistem Informasi 

Table 3 Konsep Integrasi Sistem Informasi 

No Dimensi Deskripi 

1.  Data Proses (teknis dan teknologi) mengekstraksi informasi dari sebuah database, 
memproses informasinya sesuai keperluan dan melakukan update informasi 
tersebut ke database lainnya. 

2.  Information System 
Interface 

Teknik-teknik untuk menampilkan antarmuka/interface dari sebuah informasi 
dan kemudian mengeksposnya untuk kepentingan pembagi-gunaan informasi 
dan logika bisnis 

3.  Method Pembagi-gunaan logika bisnis yang ada dalam sebuah sistem informasi, 
dengan metode ini, aplikasi dapat mengakses satu sama lain tanpa harus 
menulis ulang setap metode dalam setiap sistem informasi 

4.  Integration Process Sebuah sistem manajemen yang menggunakan lapisan abstraksi business-
oriented dalam mekanisme perpindahan informasi. 

5.  Portal Proses penampilan informasi dari beberapa sistem informasi dalam sebuah 
user interface 

 

Mempertimbangkan alternatif teknologi yang ada saat ini, keragaman environment sistem 

informasi,dan roadmap teknologi kedepan, maka diperlukan adanya sebuah arsitektur integrasi 

yang cukup fleksibel dan dapat mengakomodir berbagai paltform teknologi. Arahan bagi integrasi 

sistem informasi ke depan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk keperluan aspek integrasi, arsitektur sistem informasi ke depan akan 

mengadopsi konsep SOA (Service Oriented Architecture), sehingga arsitektur sistem 
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informasi memungkinkan sistem informasi dapat beradaptasi secara fleksibel dan 

efisien atas perubahan-perubahan yang terjadi pada arsitektur bisnis, 

2. dengan mempertimbangkan arsitektur yang digunakan adalah mengadopsi konsep 

SOA, maka seluruh aplikasi ke depanakan bersifat ”SOA-Ready”, sehingga siap untuk 

diintegrasikan dengan sistem informasi lain yang relevan atau siap untuk digunakan 

kembali service-nya untuk pengembangan layanan selanjutnya (reusability). 

Berdasarkan inisiatif penggunaan konsep SOA dalam arsitektur sistem informasi, maka sistem 

informasi di Kabupaten Sampang ke depan dapat saling berkomunikasi dengan sistem lainnya, yang 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 7 Arsitektur Sistem Informasi 

Arsitektur sistem informasi dan hubungannya dengan peta sistem informasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Sistem informasi di Kabupaten Sampang pada masa depan mempunyai 

berkarakteristik ”SOA Ready”, dimana integrasi dengan sistem informasi dapat 

dilakukan pada layer proses bisnis, 

2. Sistem informasi legacy merupakan aplikasi yang dipertahankan keberlangsungannya 

ke depan (ditentukan kemudian dalam analisa di kapabilitas sistem informasi), baik 

untuk masa transisi maupun dalam jangka panjang. Pertimbangan yang digunakan di 

sini di antaranya terkait dengan: 

• Relevansi fungsionalitas, 
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• Kecukupan application control dalam rangka kecukupan pengelolaan risiko, 

• Fleksibilitas pengelolaan proses bisnis. 

Sebagai contoh, sebuah aplikasi dipertahankan untuk masa transisi karena secara 

fungsionalitas masih relevan, tetapi ke depan akan diganti dengan arsitektur baru yang 

memiliki application controll lebih baik dan memungkinkan pengelolaan proses bisnis, 

3. Arsitektur berbasis SOA memungkinkan proses-proses bisnis dikelola pada komponen 

”Otomasi Proses Bisnis”, dengan menggunakan solusi terkait BPM (Business Process 

Management). Keberadaan komponen ini memungkinkan kontrol sistem informasi 

pada proses bisnis. Perubahan-perubahan kebijakan perusahaan terkait program, 

melalui pendekatan ini, dapat diminimalkan dampaknya terhadap perubahan aplikasi 

secara hardcode, 

4. Seluruh akses dan identitas kepada seluruh aplikasi dikontrol secara terpusat melalui 

komponen manajemen identitas dan akses, 

5. Pengelolaan seluruh sistem informasi akan diotomasikan oleh komponen Manajemen 

Layanan TI (ITSM), termasuk pengelolaan kinerja teknis seluruh aplikasi dalam 

arsitektur sistem informasi Kabupaten Sampang. 

2.5 Arsitektur Server Aplikasi dan Database 

Faktor penentu pengembangan suatu arsitektur server adalah sebagai berikut : 

1) High availability 

Ketersediaan (availability) suatu perangkat server ditentukan oleh : 

❖ High levels of service availability: Tingkat ketersediaan suatu server dipengaruhi  

oleh  tingkat  ketersediaan  komponen-komponennya  seperti  : operating system, 

processor, memory, bus, DAS storage, expasion slots, dan lain- lain. 

❖ Increased reliability: Tingkat reliabilitas server juga dipengaruhi reliabilitas 

komponen-komponennya. 

2) Security 

Keamanan (security) suatu perangkat server ditentukan oleh : 

❖ Information Security Policies: Keamanan suatu server diatur oleh kebijakan dan 

prosedur pengamanan fisik dan logic semua aset yang menjadi komponen server. 

❖ Built-in:  Komponen  server  seharusnya  didesain  dengan  kemampuan keamanan 

fisik (seperti : lock) dan logic (seperti operating system yang terbukti aman). 

❖ Monitoring: Keamanan server harus memiliki kemampuan memantau event/pattern 

pada saat operasional. 

3) Scalability 
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Kemampuan scalability suatu perangkat server ditentukan oleh Flexibility to cope with 

changing demands: Suatu server harus mampu mengatasi perubahan kebutuhan layanan 

server, seperti mampu melakukan skalabilitas terhadap peningkatan layanan akses data 

pada server. 

4) Manageability 

Kemampuan (manageability) suatu perangkat server ditentukan oleh : 

❖ Complete management solutions: Server harus memiliki solusi end-to-end 

manajemen yang terintegrasi yang bekerja secara holistik (menyeluruh) sesuai 

kebutuhan. 

❖ Solution-wide service level agreements (SLAs): Server mampu dikelola untuk 

beragam kebutuhan SLA. 

❖ Service delivery strategies: Server mampu dikelola berdasarkan strategi output   

services yang dikehendaki oleh aplikasi-aplikasi yang menggunakannya. 

5) Consolidation/Virtualization 

Suatu perangkat server yang baik dapat menyediakan tingkat konsolidasi dan/atau 

virtualisasi yangditentukan oleh : 

❖ Virtualization software support: Server harus memiliki software yang mendukung 

consolidation dan vistualization seperti operating system, tools, dan utilities. 

❖ Resources abstraction level: Server harus mendukung abstraksi penggunaan 

sumber daya server (seperti CPU power, memory, dll) untuk kebutuhan dari sistem 

operasi, services danaplikasi pada saat yang bersamaan. 

6) Affordability 

Kemampuan affordability (ketercapaian) suatu perangkat server ditentukan oleh: 

❖ Consolidated server and other assets: Server dan beragam aset teknologi (seperti 

storage, network, dan lain-lain) dari beragamlokasi geografis harus mampu 

terkonsolidasi menjadi server dan aset yang lebih sedikit secara fisik dan lojik. 

❖ Controlled total cost of ownership (TCO): Seluruh aspek biaya dalam 

penyelengaraan server harus terkendali, seperti (biaya akuisisi, lisensi HW dan 

SW, training, konsultasi, dan lain-lain). 

Arsitektur server aplikasi dimungkinkan (bukan pilihan yang selalu harus dilakukan) untuk 

menggunakan teknologi virtualisasi karena banyak aplikasi yang utilitasnya rendah dan secara 

fisik lebih mudah mengelolanya, tetapi secara logika setiap aplikasi tetap terpisah. Virtualisasi 

server dapat memberikan beberapa benefit sebagai berikut : 

• Kemudahan proses backup & restore. 

Mesin virtual dijalankan dalam bentuk image. Proses backup, maintenance dan restore dapat 
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dilakukan dengan membuat salinan image atau melakukan copy-paste image. 

• Penghematan Investasi Hardware 

Satu server fisik dapat menampung beberapa server virtual. 

• Pengurangan Biaya Maintenance 

Semakin sedikit server fisik yang ditangani tentu akan mengurangi jumlah biaya maintenance 

server. Server-server fisik yang lebih sedikit akan mengurangi jumlah dan beban pemakaian 

listrik, AC dan personil. Selain itu, jumlah space yang harus disediakan untuk menampung 

server fisik pun berkurang. 

• Peningkatan Reliabilitas. 

Server-server fisik yang sudah ada dapat dikurangi dan dijadikan sebagai cadangan/ server 

backup sehingga skala reliabilitas dapat dicapai tanpa harus melakukan investasi tambahan 

• Peningkatan Perlindungan Sistem. 

Proses virtualisasi memudahkan proses scan melalui sistem induk atau mengambil pilihan 

lain bisa dengan mudah mengganti sistem yang tercemar dengan sistem baru yang masih 

bersih. 

• Standarisasi. 

Virtualisasi memudahkan proses standarisasi sistem karena server virtual tidak memerlukan 

driver untuk berbagai tipe hardware yang berbeda. Driver disediakan dengan melakukan 

emulasi hardware milik host/server sehingga mesin virtual yang ada dapat dengan mudah 

dikloning menjadi server baru. 

Untuk aplikasi yang utilitasnya tinggi, database dan perlu kehandalan yang tinggi, virtualisasi  dapat  

dihindari.  Untuk  aplikasi-aplikasi  baru  yang  dikembangkan, diutamakan untuk menggunakan 

virtualisasi pada server yang telah ada (dengan tetap memperhatikan spesifikasi kebutuhan 

aplikasi). 

 

Gambar 8 Arsitektur Server (Virtualisasi) 

 
Storage telah berkembang menjadi sumber daya yang semakin penting. Oleh karena itu perlu 

dilakukan sebagai berikut: 
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• Untuk kecepatan boot-process, setiap komputer (client dan server) masing- masing 

menggunakan DAS (Direct Access Storage); 

• Untuk kemudahan pemeliharaan dan efisiensi, client tertentu menggunakan teknologi thin-

client sehingga tidak memerlukan DAS (diskless). 

• Untuk kemudahan kontrol akses data dalam suatu organisasi, data user disimpan dalam 

storage bersama yang menggunakan NAS (Network Attached Storage). 

• Untuk antisipasi fleksibilitas pertumbuhan kebutuhan kapasitas, kinerja, serta 

keamanan, aplikasi dan database menggunakan SAN (Storage Area Network) yang perlu 

didukung dengan high performance storage. 

 
 

 

Gambar 9 Arsitektur storage (media penyimpanan data) 

Arsitektur database menggunakan DBMS yang pada umumnya digunakan untuk implementasi 

database dalam berbagai aplikasi. Arsitektur ini ditekankan untuk 

❖ menghindari digunakannya penyimpanan data tanpa DBMS (misalnya textfile) 

❖ Kemudahan migrasi sistem database 

 

 

Gambar 10 Arsitektur Database 
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Berikut ini adalah pedoman untuk implementasi database: 

❖ Skema partisi harus mengikuti aturan sebagai berikut: 

o Master Database 

o Tempdb Database harus diletakkan pada partisi yang berbeda karena menampung 

temporary user objects seperti tables, stored procedures, variables, dan cursors. 

Juga berisi work tables, versi dari the tables untuk keperluan snapshot, dan 

temporary sorted rowsets ketika rebuilding indexes. Total size Tempdb ini akan 

mempengaruhi kinerja database 

o Backup Database dibuat terpisah dari lokasi Master Database 

o Dalam melakukan fragmentasi data harus memenuhi beberapa kondisi agar proses 

fragmen tersebut benar, diantaranya: 

▪ Completeness, sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi 

utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, 

pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. 

▪ Reconstruction, sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau 

digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, 

data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak 

mengubah struktur data. 

▪ Disjointness, data didalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam 

fragmen lain agar tidak terjadi redundancy data, kecuali untuk atribut 

primary key dalam fragmentasi vertikal. 

o Aturan untuk pelaksanaan fragmentasi: 

▪ Fragmen dibentuk dari predikat yang telah dipilih dan diasosiasikan 

dengan transaksi yang terdapat dalam database. Predikat secara 

spesifik mencantumkan nilai atribut yang digunakan dalam format 

conjuctive (AND) dan disjunctive (OR) yang digunakan untuk memilih 

command, dan kolom (record) yang berisi nilai yang sama dengan 

format fragment. 

▪ Fragment harus terpisah dan gabungan dari fragment-fragment 

tersebut harus terdiri atas keseluruhan fragment. Fragment yang 

mendahului akan menjadi lebih sulit untuk dianalisis dan 

diimplementasikan. 

▪ Fragment yang terbesar adalah keseluruhan tabel, fragment terkecil 

merupakan sebuah record. Fragment harus didesain sedemikian rupa 

untuk memelihara keseimbangan diantara perbedaan ini. 

o Fragmentasi data dapat diselesaikan melalui beberapa cara, antara lain 
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fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran (mixed 

atau hybrid): 

▪ Fragmentasi Horizontal terdiri dari tuple dari fragment global yang 

kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa sub-sets. 

Penyekatan tipe ini sangat berguna didalam database terdistribusi,  

dimana  setiap  sub-sets  dapat  berisi  data  yang memiliki properti 

secara umum. Fragmentasi horizontal didefinisikan menurut sebuah 

kondisi atau predikat yang menyatakan bahwa tuple yang ada telah 

mencukupi. 

▪ Fragmentasi Vertikal akan membagi lagi atribut-atribut dari fragment 

global yang tersedia menjadi beberapa grup. Bentuk yang paling simple 

dari fragmentasi vertical adalah dekomposisi, dimana sebuah row-id 

yang unik dapat disertakan dalam setiap fragment untuk menjamin dan 

memungkinkan terjadinya proses rekonstruksi melalui sebuah operasi 

join. Dengan kata lain bahwa fragmentasi jenis ini akan membagi 

sebuah data menjadi beberapa tabel yang atributnya saling terkait. 

▪ Fragmentasi hybrid atau mixed merupakan penggabungan dari 

penggunaan kedua proses fragmentasi data yang telah disebutkan 

sebelumnya 

o Setiap fragment dapat diletakkan pada partisi yang berbeda 

▪ Clustering database dilakukan dengan pembagian fungsi sebagai 

berikut: 

o Database master digunakan untuk transaksional. 

o Database slave hanya digunakan untuk warehouse/analysis/query. 

o Pemisahan data transaksional dan data untuk warehouse berguna untuk 

membedakan letak data yang akan disimpan di storage. Pada data transaksional, 

data dapat diletakkan pada storage berkecepatan tinggi sedangkan untuk 

warehouse bisa menggunakan yang spesifikasinya lebih rendah. 
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Gambar 11 Clustering Database 

▪ Database bukanlah file biasa yang mudah dicopy, disnapshot dan 

dibackup. Proses yang biasa dilakukan adalah proses dump, replikasi 

dan restore. 

▪ Opsi high availability untuk database server menjadi salah satu syarat 

untuk pengembangan dan pemilihan produk database ke depannya. 

 
Untuk keamanan dan juga untuk meningkatkan avaliability/ketersediaan data maka perlu dilakukan 

backup secara rutin. Tape hasil backup data selain disimpan di lokasi on-site, juga harus disimpan 

di lokasi off-site. Penyimpanan, penggunaan dan kebutuhan media tape harus memperhatikan masa 

retensi (jangka waktu sebuah tapebackup disimpan dan masih dapat digunakan untuk melakukan 

restore) dari tape backup sebagai berikut: 

 

Table 4 Masa Retensi Backup Data 

Frekuensi Retensi Backup Masa Retensi 

Backup harian 4 minggu 

Backup mingguan 4 minggu 

Backup bulanan 1 tahun 

Backup tahunan 3 tahun 

 
Terdapat beberapa metoda rotasi media diantaranya yang paling sering digunakan adalah metoda 

Grandfather-Father-Son dimana: 

• Backup harian (Son) dilakukan setiap hari 

• Backup harian yang diambil pada hari terakhir dari setiap minggu menjadi backup 

mingguan (Father) 

•  Backup mingguan yang diambil pada hari terakhir dari setiap bulan menjadi backup 

bulanan (Grandfather) 

• Pada akhir tahun, backup bulanan yang diambil pada hari terakhir dari setiap tahun 
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menjadi backup tahunan. 

Media backup dapat dihapus dengan memperhatikan tabel retensi media backup pada tabel di atas 

sehingga dapat digunakan kembali untuk keperluan backup selanjutnya. Namun demikian biasanya 

tape backup bulanan dan tahunan tetap dipertahankan dan tidak digunakan dalam rotasi media. 

Dengan metoda ini diharapkan media backup (tape) di lokasi offsite yang digunakan untuk rotasi 

tidak digunakan kembali (reuse) sampai penggantinya telah dikirim ke lokasi offsite. Sebagai contoh, 

media backup (tape) untuk minggu pertama tidak boleh dikembalikan lagi ke DC dari lokasi off-site 

(DRC) sampai backup bulanan benar- benar aman tersimpan di lokasi off-site. 

2.6 Arsitektur Jaringan 

Secara umum, kebutuhan infrastruktur komunikasi di Kabupaten Sampang akan dibagi menjadi 
dua: 

• Infrastruktur untuk Penyelenggaraan Pemerintah 

• Infrastruktur komunikasi untuk fasilitas publik 

2.6.1. Gambaran Umum 

Arsitektur jaringan mencakup jaringan komunikasi yang ada pada kompleks Pemkab Kabupaten 

Sampang. Layanan berbasis jaringan komunikasi menyediakan banyak solusi untuk komunikasi dan 

konektifitas. Perencanan layanan ini mempertimbangkan banyak aspek sistemik, yaitu ketersediaan, 

skalabilitas, kehandalan, kemudahan pengelolaan, keamanan dan integritas. 

 
Table 5 Tabel 5 Gambaran umum arsitektur jaringan 

Layanan Deksripsi 

Transport Services Transport services adalah network switching, transmisi dan 

layanan terkait yang mendukung kapabilitas transfer informasi 

antara fasilitas layanan akses awal dan akhir. 

Routing Services Routing services menyediakan koneksi antar situs atau LAN 

internal melalui link WAN, koneksi antara LAN internal ke internet 

dan menyambung VLAN dari sebuah jaringan internal, hal ini 

memungkinkan user dari sebuah VLAN untuk mengakses server 

pada VLAN lainnya. 

Network Protocols Network protocols menyediakan sekelompok aturan yang 

digunakan antara dua entitas yang berkomunikasi 

Wireless Services Wireless services menyediakan sebuah koneksi nirkabel dan 

akses bagi user ke sumberdaya perusahaan. 
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Network Security 
Services 

Network security services memberikan keamanan saran 

berkomunikasi dengan melakukan enkripsi data, melakukan 

validasi dari entitas yang berkomunikasi serta sumberdaya 

jaringannya, menyiapkan jalur komunikasi jaringan yang aman 

dan memastikan validitas dari data ketika sampai ke 

tujuan. 

Quality of Services Quality of Services (QoS) adalah sebuah konsep bahwa rate 

transmisi, rate kesalahan dan karakteristik lainnya dapat diukur, 

ditingkatkan serta, sampai pada suatu ukuran 

tertentu, dijamin nilai sebelumnya. 

Domain Name 
Resolution 

Layanan yang berfungsi untuk menterjemahkan nama 

sebuah domain menjadi IP. 

 
Arsitektur jaringan komunikasi Kabupaten Sampang secara garis besar dapat dibagi dalam 

beberapa layer sebagai berikut: 

1. Jaringan lokal Kompleks Pemkab Sampang 
Jaringan ini mencakup backbone jaringan kantor pemerintahan yang akan menghubungkan  

LAN  dari  masing-masing  departemen  atau  seksi  terkait. Dengan mempertimbangkan 

intensitas komunikasi dan besarnya data yang akan melewatinya, backbone akan memiliki 

kapasitas broadband. 

2. Koneksi Intranet WAN Kabupaten Sampang 

Koneksi Intranet WAN Kabupaten Sampang dipergunakan untuk memfasilitasi koneksi unit-

OPD Kabupaten Sampang di luar Kompleks Pemkab Sampang melalui jalur private, sehingga 

memungkinkan untuk dipastikan keamanan dan kapasitasnya. 

3. Koneksi internet Kabupaten Sampang 

Koneksi internet Kabupaten Sampang dipergunakan untuk memfasilitasi pihak luar untuk 

mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh Kabupaten Sampang atau pihak 

internal Kabupaten Sampang untuk mengakses berbagai sumberdaya yang ada di internet. 

Koneksi internet Kabupaten Sampang juga dapat menjadi alternatif kedua bagi unit-OPD di 

luar kantor pemerintahan Kabupaten Sampang untuk berkoneksi dengan jaringan intranet 

Kabupaten Sampang melalui mekanisme pengamanan berbasis VPN. 

4. Untuk kebutuhan fasilitas publik, kebutuhan komunikasi yang ideal yang paling minimal adalah 

tersedianya internet yang layak, khususnya untuk lokasi-lokasi strategis. 

2.6.2. Topologi Arsitektur Jaringan 

Topologi arsitektur jaringan yang disusun dalam 5 tahun ke depan mempertimbangkan beberapa 

hal yaitu kecukupan kapasitas, keamanan, kontinuitas layanan dan skalabilitas pengembangan ke 

depan. Arsitektur jaringan secara garis besar akan terdiri dari layer: 
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1. Jaringan lokal kantor pemerintahan 

2. Jaringan intranet WAN yang memfasilitasi koneksi kantor di luar kantor pemerintahan 

Kabupaten Sampang melalui jalur private (Intranet WAN) 

3. Koneksi internet di kantor Pemkab Sampang maupun di lokasi umum 

2.6.3. Backbone Jaringan Pemerintah Kabupaten Sampang 

Desain backbone kantor Pemerintahan Kabupaten Sampang disusun dengan mempertimbangkan 

kondisi eksisting. Berikut ini adalah spesifikasi umum backbone kantor pemerintahan Kabupaten 

Sampang: 

1. Kapasitas backbone, yang dinyatakan sebagai kapasitas link koneksi dari Core Switch  ke  

tiap  Distribution  Switch  yang  ditempatkan  di  masing-masing departemen. 

2. Selain berfungsi sebagai agregator WAN/Internet, border gateway juga akan berfungsi 

sebagai IDS/IPS. 

3. Peningkatan kapasitas backbone dengan penggunaan Fiber Optic jenis Single Mode. 

2.6.4. Koneksi Internet 

Koneksi internet menghubungkan antara jaringan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sampang 

dari/ke internet. Berikut ini peruntukan dari koneksi internet: 

1. Memungkinkan staff-staff yang berada di kantor pemerintahan Kabupaten Sampang untuk 

melakukan akses ke internet. 

2. Memungkinkan publik untuk mengakses informasi atau layanan yang disediakan bagi 

mereka, yang dalam arsitektur sistem informasi berada di pada layer akses. 

Estimasi pengguna internet mengacu kepada kebutuhan aplikasi ke depan yang semakin 

memerlukan koneksi internet tinggi (teleconference, OS Mobile, dll). Kebutuhan perkantoran adalah 

256kbps x 35% x 1600 = 144 Mbps. Kebutuhan di fasilitas umum (taman, jalan, dll) adalah 128 kbps 

x 35% x 300 = 13 Mbps. Kebutuhan untuk keperluan khusus (video conferencing, e-mail, dll) adalah 

5 Mbps. Total Perkiraaan Kebutuhan adalah sebesar +-162 Mbps. Alokasi kapasitas koneksi internet 

tersebut adalah dengan catatan adanya implementasi kebijakan manajemen jaringan yang tepat 

sehingga optimasi penggunaan sumberdaya bandwidth dapat dicapai. Kebijakan manajemen 

jaringan dapat dilihat pada bagian selanjutnya. 

2.6.5. Perangkat-perangkat jaringan pendukung 

Selain  perangkat-perangkat  jaringan  utama  yang  telah  dibahas  sebelumnya, arsitektur  jaringan  

juga  akan  dilengkapi  dengan  perangkat-perangkat  jaringan berikut: 

1. VPN Server 

VPN Server diperlukan untuk mengelola koneksi VPN bagi pihak yang ingin mengakses 

sumberdaya di jaringan intranet Kabupaten Sampang. Pengelolaan koneksi VPN akan 
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dilakukan secara terpusat oleh Diskominfo, terkait dengan keberadaan kebijakan 

tersentralisasi untuk routing yang dikelola oleh Diskominfo. 

2. Network Access Control (NAC) 

NAC diperlukan untuk mengelola akses seluruh perangkat ke dalam jaringan. Seluruh 

perangkat server yang akan tersambung ke jaringan intranet kantor pemerintahan 

Kabupaten Sampang harus teregister terlebih dahulu. 

3. Network & System Monitoring 

Perangkat ini dibutuhkan untuk melakukan monitoring atas hal-hal berikut: 

a. Penggunan bandwidth, yaitu di antaranya: 

i. Tujuan dan sumber 

ii. Tipe Services 

iii. Pendeteksian anomali 

b. Penggunaan sumberdaya pada server, di antaranya processor, memori dan 

disk 

c. Statistik availability dan health dari layanan, misalnya web server, proxy server, 

mail server. 

4. Log Management 

Perangkat ini diperlukan untuk mengelola log yang ada pada seluruh perangkat jaringan atau 

server, yang diperlukan untuk preventive maintenance. Log Management akan membantu 

seksi yang mengelola Data Center dengan memberikan rekomendasi ke depan hal-hal 

kritikal apa saja yang harus diperhatikan, yang tidak mungkin dilakukan secara manual oleh 

administrator. 

5. Security Monitoring 

Perangkat ini diperlukan untuk melakukan monitoring security secara proaktif pada seluruh 

perangkat jaringan atau server, sehingga pengelola Data Center Kabupaten Sampang 

secara cepat dapat mengetahui kejadian yang memiliki risiko kritikal bagi sistem secara 

keseluruhan. Security monitoring yang diimplementasikan akan merujuk kepada arsitektur 

SIEM (Security Information & Event Management). 

2.7 Arsitektur Data Center 

Data center di Kabupaten Sampang saat ini belum dapat menempatkan server-server yang tersebar 

di berbagai OPD termasuk Diskominfo. Untuk dapat memudahkan dalam melakukan pengelolaan 

data maka diperlukan pusat data (Data Center) yang sudah sesuai dengan best practice seperti 

UPTIME maupun TIA. Dengan adanya Pusat Data (Data Center) maka semua data yang saat ini 

tersebar di masing-masing OPD akan ditempatkan pada satu tempat yang dikelola oleh Diskominfo, 

hal ini untuk memastikan semua data tersebut tersimpan dan terkelola dengan baik serta untuk 

menjaga dan memastikan keamanan semua data yang dimiliki oleh masing-masing OPD. Pusat 
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data (Data Center) yang dikembangkan ini akan sangat memudahkan interkoneksi ke semua 

jaringan yang ada di setiap OPD, sehingga dalam pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh OPD 

tidak perlu lagi memikirkan keamanan, penempatan dan juga perawatan server. 

 

Gambar 12 Design Plan Electrical Distribution 

Gambar diatas merupakan rancangan yang akan dikembangkan sebagai pusat data di Kabupaten 

Sampang dengan mendesign Pusat Data yang baik harapannya Kabupaten Sampang dapat 

mengelola semua server yang tersebar di setiap OPD. Sehingga dapat memusatkan semua data 

dalam satu penempatan dan dapat dilakukan pengelolaan yang baik. 

2.7.1 Gambaran Umum 

Data Center yang dimaksud di sini diperlukan sebagai lingkungan operasi bagi sistem informasi 

yang telah didefinisikan sebelumnya. Perangkat-perangkat jaringan utama, server dan storage akan 

diletakkan di Data Center. Pembahasan Data Center akan mencakup dua bagian yaitu topologi 

logikal dari Data Center dan standard fasilitas fisik. 

1. Topologi logical Data Center memperlihatkan hubungan interkoneksi antara perangkat-

perangkat jaringan, server dan storage yang digunakan oleh sistem informasi. 

2. Fasilitas fisik Data Center memberikan persyaratan tentang standard yang harus 

dipenuhi oleh bangunan fisik yang digunakan untuk menyimpan perangkat-perangkat 

Data Center. Standard fisik ini merujuk kepada standard TIA 942 (Telecommunication 

Infrastructure Standard for Data Center), mencakup standard untuk: 

a. Ruang komputer 

b. Ruang Telco 
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c. Operation center 

d. Ruang kantor staf pendukung 

e. Fasilitas entrance 

f. Loading dock, penyimpanan, ruang burn-in 

g. Lokasi yang aman untuk generator dan bahan bakar 

h. Ruang mekanikal dan elektrikal 

 

Gambar 13 Alokasi Ruangan Data Center 

 
2.7.2 Topologi Data Center 

Topologi logical Data Center akan terintegrasi dengan topologi jaringan yang telah dibahas 

sebelumnya. Core Switch yang digunakan pada jaringan juga akan memfasilitasi interkoneksi 

dengan sisi luar Data Center. Pertimbangan desain topologi Data Center adalah kapasitas LAN, 

kapasitas storage, dan skalabilitas pengembangan ke depan. 

Topologi Data Center Kabupaten Sampang ditunjukkan oleh gambar berikut ini: 
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Gambar 14 Topologi Koneksi Server dan Storage 

Dengan mempertimbangkan kapasitas yang dibutuhkan untuk transaksi ke depan, LAN Data Center 

Kabupaten Sampang akan memiliki kapasitas 10 Gbps. Khusus untuk storage akan menggunakan 

koneksi berbasis Infiniband dengan mempertimbangkan benefit yang dapat dimaksimalkan melalui 

teknologi tersebut: 

1. Low latency (<2,5 us application to application) 

2. High bandwidth (40 Gbps per channel) 

3. Pengurangan beban di CPU karena pemrosesan dipindahkan ke card infiniband 

4. Konsolidasi fabric untuk network, storage, backup, manajemen. 

Untuk menghadapi kondisi disaster, arahan ke depan bagi Kabupaten Sampang adalah dimilikinya 

DRC (Disaster Recovery Center) yang representatif sesuai dengan kebutuhan: aplikasi kritikal yang 

tercantum pada dokumen Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan. 
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2.7.3 Standard Fasilitas Fisik 

Standard fasilitas fisik untuk Data Center dan Disaster Recovery Center Kabupaten Sampang, 

dengan memperhatikan konfigurasi arsitektur jaringan dan Data Center, maka fasilitas fisik Data 

Center dan Disaster Recovery minimal bagi Kabupaten Sampang adalah Tier-2 (merujuk kepada TIA 

942).  

 
Gambar 15 Design Plan Data Center Tier II 

Gambar diatas merupakan rancangan Kabupaten Sampang untuk mengimplementasikan Data 

Center dengan klasifikasi Tier II sesuai dengan TIA (942) hal tersebut untuk memastikan bahwa 

semua data yang tersimpan pada Data Center maupun Disaster Recovery Center minimal memilki 

toleransi downtime yang sangat kecil, sehingga kedepannya Kabupaten Sampang dapat 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

2.7.4 Manajemen Jaringan 

Manajemen jaringan mengatur tentang penggunaan sumberdaya jaringan dalam rangka optimasi 

penggunaan sumberdaya jaringan khususnya bandwidth. Kebijakan terkait dengan manajemen 

jaringan yang utama adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan yang diambil adalah “DENY ANY TO ANY” kecuali layanan HTTP, SMTP dan 

DNS yang hanya boleh diakses oleh server terkait yang menyediakan layanan. 

2. Filtering konten yang tidak relevan dengan pekerjaan atau berbahaya terhadap 
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sumberdaya internal. Sebagai panduan awal, daftar filter konten berikut dapat digunakan 

sebagai referensi: 

 

CATEGORY KONTEN 

Potensial pelanggaran hukum • Abused drugs 

• Kekerasan 

• Hacking 

• Kegiatan ilegal 

• Rasisme 

Kontroversial • Aborsi 

• Material dewasa 

• Alkohol dan tembakau 

• Perjudian 

• Militansi dan ekstrimisme 

• Nudity 

• Pornografi 

• Tasteless 

• Persenjataan 

Potensial tidak produktif • Iklan 

• Brokerage & trading 

• Download software dan freeware 

• Games 

• Komunikasi internet 

• Pay to surf 

• Web-based email 

Potensial bersifat bandwidth consuming • File sharing & storage 

• Streaming Media 

Potensial pelanggaran keamanan informasi • Malicious website 

• Spyware 

 

3. Kebijakan filtering dapat dikombinasikan dengan pembatasan jam akses. 

4. Mengimplementasikan “fair queueing” di border router untuk memberikan pembatasan 

bandwidth pengguna secara dinamis. 

2.7.5 Keamanan Jaringan 

Kebijakan keamanan jaringan ditetapkan dengan baseline pengaturan sebagai berikut: 

1. Implementasi tentang pengaturan port pada seluruh perangkat jaringan dan server di Data 

Center: 

a. Hanya mengaktifkan port yang dibutuhkan oleh aplikasi atau layanan 

b. Setting yang tidak standard untuk port-port yang terkait dengan remote 

management, misalnya SSH, remote desktop, vnc 

c. Akses untuk melakukan remote maintenance hanya dapat dilakukan melalui 
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vlan tertentu. 

2. Implementasi antivirus untuk desktop dan server. 

3. Implementasi patch management untuk software yang digunakan baik pada server atau 

desktop. Di antara patch management utama adalah sebagai berikut: 

a. Untuk kepentingan pengelolaan patch software produk microsoft dapat 

menggunakan layanan WSUS (Windows Server Update Service). 

b. Pengelolaan update antivirus dapat dikoordinasikan secara tersentralisasi 

menggunakan ftp server atau konfigurasi yang sesuai dengan yang disediakan 

oleh antivirus terkait. 

4. Implementasi NAC (Network Access Control) untuk mengatur akses perangkat ke dalam 

jaringan. Hanya perangkat yang sudah teregistrasi yang dapat mengakses jaringan. 

5. Implementasi Security Operation Center yang melakukan monitoring keamanan secara  

real-time, memastikan semua perangkat server terkontrol, termasuk network. Melakukan 

proteksi terhadap aplikasi-aplikasi yang terdapat di Data Center. 

6. Audit keamanan secara rutin per tahun. 

 
2.7.6 Situation Room 

Situation Room adalah sebuah ruang pusat informasi yang dapat dipakai untuk memantau dan 

mengontrol perkembangan pelaksanaan kegiatan, menangani krisis dan berkomunikasi dengan 

OPD, masyarakat maupun pihak lain yang terkait. Situation room dibutuhkan karena 

• Efektifitas supply informasi; informasi dapat datang dari banyak OPD, eksternal organisasi 

dan dapat bersifat lintas sektoral. 

• Manajemen kolaborasi yang efektif ; pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 

cepat berdasarkan data yang lengkap dan faktual, hasil analisa yang tajam dan 

pendistribusian strategi 

 

 

Gambar 16 Ilustrasi Situation Room Gambar 17 Ilustrasi Situation Room 
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Komponen yang mendukung / terdapat pada sebuah situation room antara lain sebagai berikut: 

• Infrastruktur IT 
o Data Center  
o Network Operating Center (NOC) 
o Network & Security 
o Server & Storage 

• Infrastruktur Komunikasi 
o E-mail 
o Telephone Fax 
o Video Conference 
o Website 

• Keamanan 
o Fisik (Hardware) 
o Logic (Data) 
 

• Aplikasi 
o Dashboard Smart System Platform 

Database 
o Sistem Informasi di seluruh OPD untuk 

menunjang ketersediaan data analisa 

• Informasi 
o Pertukaran Data 
o Keakuratan 
o Kecepatan 

• Display 
o LCD Monitor 
 

 

Critical Success Factor pada sebuah Situation room adalah sebagai berikut: 

• Informasi yang cukup dan mengalir untuk pengambilan keputusan 

• Interoperabilitas yang kuat antar sistem-sistem pendukung situation room 

• Jalur komunikasi yang sesuai dengan kondisi target group 

2.8 Arsitektur Tata Kelola TIK Kabupaten Sampang 

2.8.1 Struktur Organisasi 

Tata Kelola dan Organisasi Smart Pemerintah Kabupaten Sampang memiliki 3 (tiga) komponen 

yang saling berkait dalam pelaksanaan dan manajemen, yaitu : 

1. Komite Pengarah TIK, 

2. Program Management Office, 

3. Audit. 
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Gambar 18 Komponen Organisasi Tata Kelola TIK Kabupaten Sampang 

 
2.8.2 Komite Pengarah TIK 

Berfungsi untuk membantu Pimpinan dalam pengelolaan dan pengawasan berbagai hal yang 

berhubungan dengan implementasi layanan TIK di Sampang. Komite bertanggung jawab untuk 

memberikan masukan kepada Pimpinan atas hal-hal sebagai berikut: 

- Perkembangan aktual implementasi layanan TIK Sampang 

- Keselarasan program dengan arahan strategis Sampang. 

- Pencapaian tujuan strategis TIK Kabupaten Sampang. 

- Ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. 

- Optimalisasi biaya implementasi layanan TIK Sampang. 

- Kemajuan dari proyek-proyek yang utama. 

- Kontribusi implementasi layanan TIK Kabupaten Sampang pada pencapaian visi dan 

misi. 

- Pengelolaan risiko implementasi layanan TIK Sampang 

- Sebagai pendorong dan katalisator diterapkannya praktek-praktek tata kelola TIK 

Kabupaten Sampang yang baik 

Selain itu Komite ini bertanggungjawab dalam menentukan dan menyetujui prioritas dan anggaran 

pengembangan layanan TIK, berdasarkan arsitektur yang telah ditetapkan. Keanggotaan dan tugas 



 

 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB II 

ARAHAN STRATEGIS  

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   41  

serta fungsi masing-masing anggota dalam Komite Pengarah TIK ini diatur tersendiri melalui 

peraturan / surat keputusan Kabupaten Sampang. 

Berikut adalah proses perencanaan kegiatan pengembangan layanan TIK Kabupaten Sampang 
 

 
2.8.3 Program Management Office 

Adalah tim inti didalam organisasi tata kelola TIK yang mengelola perencanaan, memberikan 

konsultasi dan monitoring perkembangan arsitektur. Dalam pengembangan dan pembangunan 

layanan TIK, terutama untuk layanan yang lintas sektoral serta multi-year project, PMO terlibat 

dalam aktivitas Quality Assurance terhadap penyelesaian suatu tahapan proyek. Dokumentasi 

yang dihasilkan dalam proyek pengembangan dan pembangunan layanan TIK akan diverifikasi 

dan direview oleh PMO sesuai standard dan policy yang berlaku di Kabupaten Sampang. 

 
Berikut adalah proses pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan: 

Gambar 19 proses perencanaan kegiatan pengembangan layanan TIK 



 

 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB II 

ARAHAN STRATEGIS  

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   42  
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Gambar 20 proses pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan  

 
Dalam pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan layanan TIK Kabupaten Sampang, PMO 

akan berinteraksi dan terlibat dengan beberapa tim, antara lain: 

• Project Team, adalah tim yang akan terlibat dalam pengembangan dan implementasi 

sistem informasi baik yang lintas sektoral maupun spesifik unit. Project Team dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa macam sesuai dengan jenis  tugasnya,  yaitu  pilot  

project  team,  roll-out  team,  dan  change management team. Tugas masing-masing tim 

adalah : 

o Pilot Project Team, bertugas melakukan perencanaan pengembangan dan 

implementasi suatu sistem baru yang akan diaplikasikan di suatu lokasi  yang  

merepresentasikan  lokasi-lokasi  yang  lain.  Misalkan implementasi pertama untuk 

Kecamatan Beiji dan dilakukan oleh Pilot Project Team. Jika implementasi ini 

berhasil, maka akan dilanjutkan oleh Roll-Out Project Team ke lokasi kecamatan 

yang lain. 

o Roll-Out Project Team, bertugas melakukan pengulangan implementasi di lokasi 

lain berdasarkan implementasi yang berhasil dilakukan oleh Pilot Project Team. 

o Change Management Team, bertugas mengelola perubahan-perubahan akibat 

adanya sistem yang baru, antara lain perubahan proses bisnis, organisasi, 

prosedur dan dokumentasi, dan pelatihan. Dengan bantuan Change Management 

Team diharapkan proses pengembangan dan implementasi sistem bisa lebih 



 

 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB II 

ARAHAN STRATEGIS  

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   44  

menyeluruh dan mengantisipasi isu non teknis. 

• Operations, adalah tim operasional yang bertanggungjawab mengelola pendayagunaan 

sumberdaya infrastruktur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang aplikasi bisa 

digunakan sesuai dengan tujuannya. 

• Help-Desk,  adalah  tim  yang  akan  memberikan  bantuan  atau  dukungan terhadap 

pengguna jika mengalami masalah dalam menggunakan system. Baik sistem aplikasi, 

infrastruktur, atau prosedur proses bisnis. 

 
2.8.4 Audit 

Adalah tim yang bertugas melakukan audit fungsi-fungsi IT untuk mendukung proses dan peraturan-

peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sampang. Fungsi- fungsi yang bisa diaudit antara 

lain: 

• Definisi organisasi TIK dan tugas-tugasnya, serta nilai-nilai dan tujuannya 

• Manajemen dan definisi resiko terkait layanan TIK 

• Definisi peran dan tanggung-jawab, termasuk struktur kepemimpinan dan organisasi 

• Perencanaan strategis, monitor, dan perbaikan yang berlanjut 

• Standard, policy, dan prosedur 

• Dasar-dasar teknis, misalnya arsitektur proses,aplikasi, infrastruktur, 

informasi, dan manajemen data. 

• Manajemen aset, termasuk staf, sistem, media, jaringan, dan content 

• Perencanaan sumberdaya teknologi 

• Manajemen anggaran dan pembiayaan 

 
2.8.5 Rekomendasi terkait Struktur Organisasi 

Beberapa rekomendasi terkait fungsi dalam struktur organisasi sebagai berikut: 

a. Perlu dibentuk suatu Komite Pengarah TI yang merumuskan Kebijakan TI yang bersifat 

lintas OPD 

b. Program pengembangan SDM belum berjalan baik salah satunya standar kompetensi 

jabatan; 

c. Kapasitas SDM TIK belum mencukupi kebutuhan sehingga perlu peningkatan kompetensi 

dan jumlah. Apabila akan melakukan percepatan, diperlukan SDM dari pihak ketiga yang 

professional (IT outsourcing) 

 
2.8.6 Tata Kelola TIK 

2.8.6.1. Pola Pengambilan Kebijakan 
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Gambar 21. Gambar pola pengambilan bijak 

 
Legend: D =  Decides R = Reviews P = Proposed C = Must be Consulted X = Executes 

 
Pengelolaan sistem informasi mengimplementasikan prinsip “DUOPOLY”, dimana walaupun OPD 

memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi, tetapi harus tetap 

berkonsultansi dengan Diskominfo untuk memastikan sinergi program dan konsistensi arsitektur 

sistem informasi. 

Pengelolaan sistem informasi mengimplementasikan prinsip “DUOPOLY” yang merupakan konsep 

generik untuk lembaga dengan karakteristik seperti lembaga pemerintahan, dengan tetap 

mensyaratkan konsultansi dengan OPD sebagai BPO (Business Process Owner) untuk memastikan 

kecukupan kebutuhan. 

Pengelolaan program Tata Kelola TIK (Kebijakan, SOP dan penilaian reguler) diarahkan pada 

sentralisasi kebijakan dan sinergi SOP pada tingkat pusat dan OPD. Review tingkat pemenuhan 

kebijakan dan SOP dapat dilakukan oleh Diskominfo atau masing-masing OPD. 

Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPBE di Kabupaten Sampang, masyarakat 

berhak : 

• Mengetahui Rencana Induk SPBE di Kabupaten Sampang; 

• Mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan layanan 

TIK di Kabupaten Sampang 

• Berperan serta dalam proses perencanaan kegiatan terkait layanan TIK di Kabupaten 

Sampang; 

• Mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan layanan TIK di Kabupaten 

Sampang 

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan SPBE di Kabupaten 

Sampang meliputi : 

• Pemberian masukan (informasi, saran, pertimbangan atau pendapat) dalam 

pendayagunaan layanan TIK di Kabupaten Sampang; 

• Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli terkait 

bidang layanan TIK di Kabupaten Sampang; 
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• Kerjasama investasi dalam bidang layanan TIK dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Tata cara peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan SPBE dapat 

diatur sebagai berikut : 

• Pemberian masukan (informasi, saran, pertimbangan atau pendapat) dalam 

pembangunan dan pengembangan SPBE dapat disampaikan melalui akses yang tersedia 

kepada Bupati selaku Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang; 

• Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli 

pembangunan dan pengembangan layanan TIK disampaikan secara tertulis kepada 

Bupati selaku Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang 

• Kerjasama investasi dalam bidang pembangunan dan layanan TIK disampaikan secara 

tertulis kepada Bupati selaku Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

 
2.8.7 Proses Penganggaran Kegiatan / Program SPBE 

Dalam pelaksanaan kegiatan SPBE dapat dilakukan dengan berbagai sumber anggaran seperti: 

- APBN 

- APBD 

- Dana CSR dari Sektor Usaha (Swasta / BUMN / BUMD) 

- Kerjasama Bisnis antara Pemerintah dan Sektor Usaha (PPP) 

 
Untuk proses yang memerlukan anggaran dari APBD maka proses yang dijalankan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sampang sampai dengan disetujuinya anggaran 

oleh DRPD Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk kegiatan dengan sumber anggaran lainnya 

maka kegiatan tersebut perlu dikonsultasikan dan disetujui oleh Komite Pengarah TIK untuk 

memastikan kesesuaian dengan Arsitektur dan Rencana Induk yang telah disusun sebelumnya. 

2.8.8 Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Rencana Induk SPBE Kabupaten 

Sampang 
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Gambar 22 gambar Proses Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Rencana Induk SPBE Kabupaten sampang 

Penjelasan: 

• Berdasarkan referensi Rencana Induk SPBE Kabupaten Sampang Steering Commitee 

(SC) menjaring usulan-usulan project dari berbagai stakeholder Kabupaten Sampang baik 

itu yang berasal dari OPD, masyarakat, komunitas, dll. 

• Jika Usulan / Proposal tidak sesuai dengan Rencana Induk SPBE, maka usulan akan 

ditolak atau SC mengarahkan usulan agar sesuai dengan Rencana Induk SPBE 

• Jika Usulan / Proposal sesuai dengan Rencana Induk SPBE dan memerlukan pendanaan 

dari APBD, maka usulan dimasukkan dalam RAPBD. Jika tidak memerlukan pendanaan 

APBD maka kegiatan dapat langsung dijalankan 

• Usulan yang telah disetujui dan masuk dalam RAPBD, maka akan ditenderkan atau 

dijalankan melalui swakelola sesuai dengan peraturan pemerintah untuk memilih pihak 

ketiga dalam pengembangan dan implementasi kegiatan SPBE. 

• Program pengembangan dan implementasi layanan TIK harus mengikuti metodologi dan 

standard yang telah ditentukan sehingga kemajuan program implementasi dapat terukur 

secara konsisten dan berkesinambungan. 

• Setiap tahapan pengembangan dan implementasi menghasilkan dokumen yang akan 

direview oleh tim proyek maupun PMO. Hasil review menunjukkan ukuran kemajuan 

program pengembangan dan implementasi. Jika hasil suatu tahapan belum disetujui oleh 

tim dan PMO, maka tahapan berikutnya belum bisa dilakukan. 

2.8.9 Penguatan Program Tata Kelola (Kebijakan, Standar dan Prosedur)  

Program Tata Kelola SPBE dilakukan melalui penetapan kebijakan dan SOP secara bertingkat pada 

level Kabupaten dan OPD, sehingga konsistensi pelaksanaan best practices dalam pengelolaan 
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Layanan SPBE dapat dipastikan. 

Berikut daftar kebutuhan kebijakan, standar dan prosedur di Kabupaten Sampang 

• Keputusan Bupati untuk Organisasi Tata Kelola TIK 

o Komite Pengarah (Dewan) SPBE 

o Program Management Office 

o Audit 

• Standar dan Prosedur Pengembangan Layanan TIK 

• Standar dan Prosedur Keamanan Informasi (Information Security 

Management System) 

• Standar dan Prosedur Kompetensi SDM untuk operasional 

• Standar dan Prosedur lainnya yang terkait 

 
2.8.10 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Dengan mengacu pada COBIT, beberapa proses terkait SDM yang perlu diperhatikan. Untuk lebih 

meningkatkan kompetensi SDM TIK yang ada di Pekot Sampang, maka perlu dilakukan beberapa 

upaya sebagai berikut: 

• Perencanaan pengembangan SDM TIK perlu disesuaikan dengan rencana implementasi 

teknologi informasi dan komunikasi. 

• Penerimaan pegawai baru perlu dipersyaratkan dengan memiliki kemampuan dasar 

penggunaan perangkat komputer dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 

• Pemanfaatan jabatan fungsional terkait TIK untuk memfasilitasi jenjang karier pegawai 

pengelola TIK 

• Penempatan personil dengan kemampuan TIK hendaknya disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimiliki. Sehingga pemanfaatan kemampuan personil dapat lebih dioptimalkan. 

• Pelatihan secara berkala perlu dilakukan, baik terhadap pimpinan dengan materi terkait 

strategi pemanfaatan TIK secara umum, ataupun untuk para pelaksana dengan materi 

pelatihan yang lebih teknis operasional. 

• Koordinasi antar OPD dalam hal penyediaan pelatihan di bidang TIK yang dibutuhkan. 

• Pemanfaatan pihak eksternal untuk mengisi kekosongan kompetensi dalam bidang teknologi 

informasi. 

Pola penguatan SDM yang menangani Layanan TIK di Diskominfo diharapkan dapat menjadi model 

bagi penguatan SDM TIK di OPD, menggabungkan antara pemberdayaan SDM eksisting dan 

penambahan kapasitas dengan memanfaatkan sumberdaya profesional di luar Diskominfo. Setiap 

OPD sebaiknya memiliki personil yang mempunyai kapabilitas di bidang TIK sebagai penanggung 

jawab Operasional layanan TIK di OPD tersebut. Opsi lainnya yang dapat dijalankan adalah dengan 
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menempatkan satu atau dua orang personil yang dikoordinasikan dengan Diskominfo sebagai 

operator dan administrator layanan TIK di OPD tersebut 

 
2.8.11 Kebijakan, Standar dan Prosedur 

Berikut ini beberapa kebijakan, standar dan Prosedur terkait TIK yang sebaiknya ada untuk lingkup 

Pemkab Sampang. 

 
Table 6 Kebijakan, Standar dan Prosedur terkait TIK 

NO 
KEBIJAKAN, STANDAR 

DAN PROSEDUR 
DESKRIPSI 

1. Kebijakan rencana 
strategis TI 

Kebijakan rencana strategis merupakan rencana 
kementerian yang menjadi acuan bersama seluruh 
OPD. Kebijakan rencana strategis memuat: 

• Arah strategis TIK 
• Program strategis TIK 

2. Kebijakan Tatakelola TI Tatakelola TIK dapat mengadopsi ISO 20000 untuk 
layanan dan ISO 27001 untuk keamanan. Kebijakan 
tatakelola tersebut memuat: 

• Prinsip 
• Proses tata kelola 
• Organisasi tatakelola 
• Program tata kelola 

3. Kebijakan 
interoperabilitas sistem 
informasi 

Kebijakan interoperabilitas menjamin integrasi sistem 
informasi dalam satu kesatuan. 

4. Kebijakan disaster 
recovery plan 

Kebijakan yang memuat rencana pemulihan TIK ketika 
terjadi bencana. Kebijakan ini memuat: 

• Strategi pemulihan 
• Rencana pemulihan termasuk proses 

pemulihan, penanggung jawab pemulihan. 

5. Kebijakan keamanan 
informasi 

Kebijakan keamanan informasi bertujuan agar 
kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data terjamin. 
Kebijakan keamanan informasi tersebut meliputi: 

• Prinsip keamanan informasi 
• Klasifikasi informasi 
• Tanggungjawab keamanan informasi 
• Program keamanan informasi 

6. Kebijakan spesifik lainnya 
seperti surat elektronik, 
internet, penggunaan akun, 
dan lain-lain 

Kebijakan spesifik lainnya sesusai dengan prioritas 
yang disepakati di kementerian. 

• Kebijakan internet: Kebijakan internet bertujuan 
agar penggunaan internet lebih bijaksana sesuai 
dengan tujuan. Kebijakan ini juga akan menjadi 
dasar dalam pengaturan teknis internet. 

• Kebijakan surat elektronik: Kebijakan surat 
elektronik bertujuan untuk mengatur 
penggunaan surat elektronik. 
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NO 
KEBIJAKAN, STANDAR 

DAN PROSEDUR 
DESKRIPSI 

• Kebijakan akun: Kebijakan akun untuk 
• mengatur penggunaan akun dan password 

untuk meningkatkan keamanan informasi. 

7. Standar kompetensi TI 
pegawai 

Standar kompetensi pegawai berisi standar kompetensi 
TIK untuk setiap jenjang jabatan. 

  Prosedur penanganan 
insiden 

Prosedur penanganan insiden memuat langkah langkah 
yang harus dilakukan ketika muncul permasalahan TIK di 
OPD. 

9. Kebijakan dalam 
pengembangan aplikasi 

Kebijakan pengembangan memuat jenis pengembangan, 
pengembang, proses umum pengembangan dan 
deliverable yang harus disampaikan. Kebijakan 
keamanan aplikasi memuat jenis pengamanan, standar 
pengamanan, dan penanggung jawab. 

10. Prosedur dalam 
pengembangan aplikasi 

Prosedur pengembangan meliputi proses detil 
pengembangan aplikasi dan penanggung jawab. 
Prosedur pengujian meliputi proses detil pengujian 
aplikasi dan penanggung jawab. Prosedur 
pemeliharaan meliputi proses detil pemeliharaan dan 
penanggung jawab. 

11. Kebijakan dalam 
Management Jaringan 

Kebijakan penggunaan sumberdaya antara lain meliputi 
penggunaan sumberdaya internet dan server di lingkup 
Pemkab Sampang 

12. Prosedur dalam 
Management Jaringan 

Prosedur instalasi server meliputi proses detil instalasi 
server dan penanggung jawab. Prosedur konfigurasi 
server meliputi proses detil konfigurasi server dan 
penanggung jawab. Prosedur instalasi jaringan meliputi 
proses detil instalasi jaringan dan penanggung jawab. 

13. Prosedur pembuatan 
standar 

Prosedur termasuk keterlibatan pihak antara lain pihak 
pengguna, pihak yang mengesahkan standar. 

14. Standard lainnya yang 
terkait 

Standardisasi layanan TI termasuk jenis layanan, tingkat 
layanan. 

 
Sosialisasi dan awareness terkait TIK perlu diadakan secara berkala dengan tujuan agar kebijakan, 

standar, prosedur, dan perubahan-perubahan lain dalam kerangka tata kelola TI dapat diketahui oleh 

para pegawai. Target yang ingin dicapai adalah kepatuhan (compliance) terhadap tata kelola TIK 

yang diimplementasikan.
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3. KONDISI IDEAL LAYANAN TIK KABUPATEN MENURUT MODEL GSCM 

Berikut ini gambaran kondisi ideal suatu Kabupaten menurut model GSCM yang telah 

dikembangkan oleh ITB 

3.1 Smart Economy 

a. Pusat bisnis 

Kondisi layanan/ aplikasi pusat bisnis sebagai pendukung peningkatan layanan 

ekonomi akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum 

sebagai berikut 

 
Table 7 Kondisi Ideal Layanan pusat bisnis 

Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

 
pengeluaran perkapita 

pengeluaran perkapita dapat 
dipantau dan diukur melalui   
sistem informasi 

Pengembangan dan 
implementasi SIPPD 

 
pendapatan perkapita 

pendapatan perkapita dapat 
dipantau dan diukur melalui 
sistem informasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
PDRB 

Datakebutuhan,Pengadaan,P
engelolaanbarang/asset 
dikelola secara terpusat 
melalui sistem informasi 

Digitalisasi data kebutuhan, 
pengadaan dan pengelolaan 
barang/ aset 

Mengelola dana PDRB untuk 
budget belanja daerah dapat 
berupa manajemen asset dan 
list harga atau belanja daerah 

e-procurement 

Pengelolaan (pemantauan, 
pengukuran) dan pembagian 
PDRB secara merata ke 
berbagai sektor 

e-budgeting 

Data keuangan dari sektor- 
sektor atau berbagai bidang 
sudah terintegrasi (dapat 
dilihat, dibagikan dari satu 
departemen ke departemen 
lain) 

Integrasi data dan layanan 
keuangan 
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Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

 
 
 
 
 
 
investasi usaha 

Pengelolaan perijinan dan 
investasi usaha dikelola 
melalui satu pintu 

Aplikasi SIMTAP 

Data investor sudah 
terdigitalisasi 

Sistem Informasi pengelolaan 
modal asing 

Pengelolaan dan monitoring 
proyek dan investasi usaha 
dapat dilakukan secara online 

Data pembangunan (jumlah 
pembangunan, sektor 
pembangunan, dan pelaku 
pembangunan) suatu 
Kabupaten dapat dikelola 
melalui sistem database 
terpusat 

Sistem pengelolaan data 
pembangunan 

 
modal asing 

Persebaran modal asing 
dapat dikelola dan dipantau 
secara online 

Pengembangan dan 
Implementasi modul sistem 
informasi pemantauan 
modal asing 

 
 
eksport dan import 

Data dan kegiatan eksport 
import dapat dikelola secara 
online 

Pengembangan dan 
implementasi sistem 
informasi kegiatan eksport 
import 

Jumlah nilai eksport dan 
import dapat dipantau dan 
dimonitor secara online 

 
 
 
TIK di pasar 

Manajemen pasardengan 
menggun akan sistem 
informasi (Simpasar) 

Pengembangan dan 
Implementasi sistem 
informasi manajemen pasar 
(SIMPasar) 

Informasi harga sembako 
pasar bisa diakses oleh 
masyarakat (aplikasi informasi 
harga sembako) 

 
TIK untuk Pembayaran 

Pusat bisnis telah 
menggunakan teknologi 
pembayaran digital (e-

payment) 

Implementasi teknologi 
pembayaran digital untuk 

kegiatan bisnis 



 

 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB III 

KONDISI IDEAL LAYANAN TIK  

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   53  

Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

 
pemasaran produk lokal 

Pengusaha lokal dapat 
memasarkan produknya 
secara online (e-commerce) 

Pengembangan modul e- 
commerce 

 

b. Pendidikan 

Kondisi layanan/aplikasi pendidikan sebagai pendukung peningkatan layanan ekonomi 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut 

 
Table 8 Kondisi Ideal Layanan Pendidikan 

Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

 
 
jumlah usia sekolah 

Data(jumlah,angka partisipasi, 
demografi,dll)siswa/mahasiswa 
dikelola melalui sistem 
informasi secara terpusat 

Pembuatan database sistem 
informasi siswa secara 
terpusat 

 
 
APK Kampus 

Data siswa/mahasiswa 
terintegrasi dengan data 
kependudukan 

Integrasi data 
siswa/mahasiswa dengan data 
kependudukan melalui platform 
integrasi atau    integrasi    
secara langsung 

 
 
siswa putus sekolah 

Data siswa/mahasiswa dapat 
digunakan oleh pihak 
eksternal secara terautorisasi 
dan melalui sistem(open API) 

Penyediaan API untuk akses 
terhadap data siswa/ 
mahasiswa 

 
buta aksara 

Penyandang buta aksara 
difasilitasi melalui sistem dan 
teknologi informasi 

Penyediaan sistem dan 
teknologi informasi untuk 
memfasilitasi edukasi 
penyandang buta aksara. 

 
 
 
 
 

Data pengajar dapat 
digunakan oleh pihak 
eskternal secara 
terautorisasi (open API) 

Penyediaan API untuk akses 
terhadap data tenaga pengajar 
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Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

Jumlah tenaga pengajar Data pengajar terintegrasi 
dengan data kependudukan 

Integrasi data tenaga pengajar 
dengan data kependudukan 
melalui platform integrasi atau 
integrasi secara langsung 

Data pengajar (jumlah, 
demografi, persebaran, dll) 
dikelola melalui 
sistem informasi 

Pembuatan database sistem 
informasi tenaga pengajar 
secara terpusat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah dan Kondisi fasilitas 
pendidikan dan fasilitas
 pendukung 
Pendidikan 

Data fasilitas (jumlah, alamat, 
kondisi, dll) pendidikan  dan 
persebarannya dapat dipantau 
dan dikelola melalui sistem 
informasi 

Pengembangan dan 
implementasi sistem 
informasi persebaran fasilitas 
layanan pendidikan. 

Laporan kebutuhan fasilitas 
dan kondisi pendukung 
pendidikan dapat terintegrasi 
dengan sistem keuangan dan 
budgeting 

Pengembangan dan 
Implementasi sistem 
pelaporan kondisi dan 
kebutuhan pengadaan fasilitas 
pendukung pendidikan yang 
terhubung  dengan sistem 
keuangan. 

Tersedianya fasilitas 
pendidikan secara online (e-
perpus) 

Pengembangan dan 
implementasi  e-perpus 
sebagai fasilitas pendidikan 
secara online 

Kebutuhan fasilitas pendukung 
pendidikan dapat diperkirakan 
dan diukur untuk saat ini dan 
masa depan melalui sistem 
informasi (forecasting) 

Pengembangan dan 
Implementasi sistem informasi 
forecasting Fasilitas 
pendukung pendidikan 
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Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

Laporan dan pemantauan 
jumlah dan kondisi fasilitas 
pendukung pendidikan melalui 
sistem informasi online 

Penyediaan e—report and 
monitoring yang bisa diakses 
secara online dan realtime 

 
 
 
pelayanan pendidikan 

Data persebaran pelayanan 
pendidikan dapat dipantau dan 
dikelola melalui sistem 
informasi secara online 

Pengembangan dan 
implementasi sistem 
informasi pemantauan 
persebaran pelayanan 
pendidikan 

Bantuan pelayanan 
Pendidikan dapat dipantau 
dan dikelola 

Pengembangan dan 
implementasi sistem informasi 
pemantauan dan 

 melalui sistem informasi 
secara online 

Pengelolaan bantuan 
pelayanan pendidikan 

Kompetensi tenaga pengajar 
dalam pelayanan pendidikan 
dikelola dengan bantuan 
sistem dan teknologi informasi 

Pengembangan dan 
implementasi sistem 
untukmengelola kompetensi 
tenaga pengajar 

Pendataan pelayanan 
pendidikan khusus untuk 
warga miskin dan beasiswa 
secara tepusat dan dapat 
diakses oleh berbagai institusi, 
Khususnya institusi 
Pendidikan (integrasi dengan 
data kependudukan) 

e--consulting  (guru  dan wali) 

Pendaftaran pelayanan 
Pendidikan melalui sistem 
informasi secara online 

SIM Pendidikan 
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Parameter Kondisi IDeal Aplikasi 

Penyediaan layanan 
komunikasi dan konsultasi 
antara guru dan wali melalui 
sistem konsultasi 
online (e- consulting) 

e--payment 

Pelayanan pendidikan sudah 
terintegrasi dengan 
sistem pembayaran 

Integrasi layanan pendidikan 
dengan e--payment 

penggunaan TIK dalam 
pembelajaran 

Penggunaan e-learning dalam 
membantu proses 
belajar mengajar 

E-Learning 

 
masyarakat usia sekolah 
penggunakan TIK 

Sudah ada sistem edukasi 
penggunaan TIK bagi 
masyarakat dalam proses 
belajar-mengajar 

Pengembangan dan 
impelemntasi e-learning untuk 
masyarakat umum 

 

c. Industri 

Kondisi layanan/aplikasi industri sebagai pendukung peningkatan layanan ekonomi 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 

 
Table 9 Kondisi Ideal Layanan Industri 

Parameter Kondisi Ideal APlikasi 

 
UKM kreatif 

Terdapat program 
pengembangan UKM kreatif 
dengan bantuan sistem dan 
teknologi informasi 

 
 
 
 
 

e--commerce 
 
peningkatan akses wira 
usaha 

Terdapat sistem informasi 
untuk membantu 
masyarakat dalam 
membuka usaha baru 

 
pemasaran produk lokal 

Terdapat sistem informasi 
untuk membantu 
memasarkan produk lokal 
secara online 
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Parameter Kondisi Ideal APlikasi 

 
 
 
 
 
 
peta kawasan industri 

Persebaran pelaku industri 
dapat dipetakan menjadi peta 
kawasan industri secara 
online 

 
 
 
 
 
sistem informasi berbasis 
geospasial dan Open API 
data Industri 

Data industri dapat 
digunakan oleh pihak 
eksternal secara 
terautorisasi dan melalui 
sistem(open 
API) 

Data industri (perusahaan, 
lokasi, jenis usaha, 
persebaran) dikelola melalui 
sistem informasi secara 
terpusat 

 
investasi usaha 

Proses perijinan 
menggunanakan sistem 
yang terintegrasi 

Pengembangan dan 
Implementasi SIMTAP 

 
TIK untuk Pembayaran 

Industri telah menggunakan 
teknologi pembayaran digital 
untuk  layanan  tertentu  (e- 
payment) 

e--payment 

 
Pariwisata 

Ada website untuk 
mempromosikan pariwisata 
lokal 

Pengembangan dan 
implementasi website 
pariwisata 

 Manajemen pariwisata 
menggunakan e-tourism 

e--tourism 

Data pariwisata (kawasan, 
jenis pariwisata, pelaku 
pariwisata, dll) dikelola 
secara terpusat melalui 
sistem informasi online 

sistem informasi berbasis 
geospasial 

 

d. Sumberdaya 

Kondisi layanan/aplikasi sumber daya sebagai pendukung peningkatan layanan ekonomi 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai berikut 
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Table 10 Kondisi Ideal Layanan Sumberdaya 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
ketersediaan sumberdaya 

Data ketersediaan 
sumberdaya dapat diukur 
dan dipantau menggunakan 
sistem informasi 

Pengembangan database 
dan sistem informasi terpusat 

Persebaran sumberdaya 
bisa dipantau melalui sistem 
informasi 

Pengembangan sistem 
Informasi berbass geospasial 

 
pengelolaan dan kelestarian 
SDA 

Pengelolaan kelestarian 
SDA dilakukan melalui 
sistem informasi 

Pengembangan e-reporting 
dan e--monitoring yang 
terhubung dengan dinas 
lingkungan 

 
3.2 Smart Society 

a. Keamanan 

Kondisi layanan/aplikasi keamanan sebagai pendukung peningkatan layanan sosial 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 

 
Table 11 Kondisi Ideal Layanan Keamanan 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
Kriminalitas 

Monitoring untuk Keamanan 
lingkungan dalam bentuk 
CCTV maupun sistem 
pelaporan darurat, serta 
fungsi reporting untuk 

Operation room yang 
terhubung dengan system 
kependudukan, kesehatan, 
pendidikan, transportasi dan 
system lainnya. 

 penyimpanan dan informasi 
mengenai keamanan 
lingkungan 

 

Bencana Emergency call center 
yang memudahkan warga 
dalam melaporkan kondisi 
darurat dan mendapatkan 
bantuan dari pihak-pihak 
terkait 

Emergency call terpusat dan 
telah terintegrasi dengan 
dinas kesehatan dan dinas 
kependudukan 

 
Fasilitas keamanan 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencana mitigasi 

Early Warning System 
untuk memberi peringatan 
terhadap beberapa potensi 
bencana alam yang mungkin 
terjadi di daerah tersebut. 
Dapat diimplementasikan 
secara sinergi dengan 
sistem sensor untuk 
lingkungan. 

Early Warning System 

Disaster recovery 
management  untuk 
Mendukung usaha pemulihan 
kembali kegiatan masyarakat 
dan pemerintahan setelah 
terjadi bencana, terintegrasi 
dengan basis data-basis data 
strategis pemerintah lainnya 
seperti  basis data 
kependudukan,perindustrian,p
endidikan, dsb. 

Perencanaan dan 
pengembanga disaster 
recovery management 

sistem manajemen aset 
baik untuk pemerintahan 
maupun untuk masyarakat, 
dengan demikian dapat 
mendukung pelaksanaan 
pemulihan setelah terjadinya 
bencana. 

Penggunaan aset 
management sistem yang 
telah digunakan oleh dinas 
lain seperti MAPATDA / 
SIMBADA 

Rencana Induk sistem 
penanganan kebakaran 
yang dikolaborasikan 
dengan basis data informasi 
Tata ruang wilayah, 

Pembuatan rencana induk 
yang dikolaborasikan dengan 
data dan informasi dari   
dinas   lingkungan, perijinan,   
kesehatan   dan 

 kependudukan, perumahan, 
serta sumber daya air 

Dinas lainnya yang 
berhubungan 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
Partisipasi masyarakat 

Terdapat komunitas digital 
yang menghubungkan 
perangkat-perangkat vital 
kemasyarakatan (RT, RW, 
Kelurahan, Kecamatan) 
Berkaitan dengan 
penanggulangan, 
penanganan, maupun 
pemulihan setelah bencana. 

Pembuatan sistem 
pelaporan dan komunikasi 
stakeholder dalam 
penanganan dan 
pencegahan bencana dan 
keamanan 

 

b. Kesehatan 

Kondisi layanan/aplikasi kesehatan sebagai pendukung peningkatan layanan sosial 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 

 
 

Table 12 Kondisi Ideal Layanan Kesehatan 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
pertumbuhan kelahiran 

Terdapat sistem informasi 
untuk reporting and 
monitoring konistensi data 
yang di peroleh dari masing 
-   masing  OPD  dan  dapat 
saling terintegrasi 

Pengembangan dan 
implementasi e- reporting and 
e- monitoring 

 
penduduk usia produktif 

Terdapat database 
kesehatan yang terintegras 
secara terpusat 

pasien kecelakaan dan 
bencana alam 

Data kesehatan dapat 
diakses oleh pihak internal 
dan eksternal secara 
terautorisasi laju pertumbuhan kematian 

jumlah ibu dan balita Terdapat aplikasi khusus 
untuk Kesehatan Ibu dan 
Anak, mulai dari 
pengecekan hingga data 
detail kesehatan 

KIA 

balita kurang gizi 

 
imunisasi 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

tenaga kesehatan
 yang tersedia 

Terdapat sistem informasi 
yang menghubungkan 
antara pasien dan dokter 

Sindokpas 

 (info status dan riwayat 
kesehatan pasien) dapat 
berbasis web maupun 
mobile (Sindokpas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
layanan kesehatan 

Terdapat layanan 
pencetakan akta kelahiran 
secara gratis bagi selluruh 
penduduk tanpa terkecuali 
dan terintegrasi antara dinas 
pendudukan,RS/Puskesmas
/klinik bersalin, dinas 
kesehatan dan dinas sosial 

apikasi terkait kesehatan 
harus terintegrasi dengan 
dinas kependudukan, dinas 
sosial, rumah sakit/ 
puskesmas, tenaga medis 

Terdapat sistem informasi 
dan layanan kesehatan yang 
dapat diakses oleh 
masyarakat secara online 
(contoh sistem pendaftaran 
pelayanan kesehatan melaui 
internet - cloudhealth) 

Cloudhealth 

Terdapat integrasi dan 
sharing data antara BPJS, 
dinas kesehatan, dinas 
kependudukan dan dinas 
sosial 

Integrasi data dan layanan 
kesehatan dengan data 
kependudukan 

Terdapat info kesehatan 
bebasis web di masing - 
masing Rumah Sakit yang 
terintegrasi terhadap 
Layanan kesehatan 
masyarakat (INFOKES) 

Pengembangan sistem 
informasi INFOKES 

Terdapat sistem informasi 
mengenai pelayanan 
kesehatan khusus untuk haji 
(SIMKESHAJ) 

Penggunaa SIMKESHAJ 
untuk manajemen haji 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
fasilitas kesehatan 

Terdapat sistem informasi 
dan pelayanan kesehatan 
tingkat Rumah Sakit yang 
yang terintegrasi dengan 
puskesmas/klinik,dinas 
kesehatan, dinas sosial 

pengembangan SIM RS 

 (SIMRS)  

Terdapat sistem informasi 
dan pelayanan kesehatan 
tingkat puskesmas di masing 
-  masing    kecamatan 
(SIMPUS) 

Simpus 

 
 
tingkat penggunaan TIK 
dalam kesehatan 

Terdapat sistem forecasting 
yang berfungsi untuk 
analisis dan melakukan 
prediksi kesehatan 
berdasarkan data yang 
terkumpul 

Sistem Informasi One Stop 
Service basis SIAK 

 

c. Layanan publik 

Kondisi layanan/aplikasi publik sebagai pendukung peningkatan layanan sosial akan 

tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai berikut : 

 
Table 13 Kondisi Ideal Layanan Publik 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sarana dan Prasarana 

Terdapat sistem SIMTAP 
sebagai sarana pelayanan 
pengelolaan perijinan untuk 
semua jenis pelayanan 
publik 

Pengembangan Modul 
SIMTAP untuk terhubung 
dengan sistem pembayaran 
(e-payment) 

Data sarana dan prasana 
dikelola melalui sistem 
informasi terintegrasi secara 
terpusat. 

 
Pengembangan
 databas
e sarana dan prasarana 
publik 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

Terdapat  sistem  e-payment 
sebagai sarana dan sistem 
pembayaran yang terintegrasi 
dengan data ID pengguna dan 
menjadi 1 kesatuan (data ID 
diperuoleh dari dinas 
kependudukan) 

Pengembangan dan 
Implementasi sistem 
pembayaran pada sarana 
pelayanan publik 

Terdapat Call centre terpusat 
sebagai sarana dan sistem 
pelayanan  publik  yang  di 
peruntukkan bagi 

Pengembangan dan 
implementasi one stop 
service helpdesk 

 Masyarakat untuk 
Memperoleh informasi 
ataupun menyampaikan 
keluhan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kuliatas SDM 

Terdapat Pelatihan TIK yang 
terencana untuk peningkatan 
kualitas SDM baik ditingkat 
pemerintahmaupunmasyarak
at luas 

Pengembangan sistem 
informasi online dan modul 
untuk pembelajaran TIK bagi 
pemerintah dan bisa secara 
luas diakses masyarakat 

Terdapat sistem informasi 
kepegawaian yang 
didalamnya terdapat modul 
untuk mengelola kualitas 
SDM di tingkat pemrintah 
yang terintegrasi dengan 
aplikasi lain seperti 
keuangan dan report kinerja 
masing - masing OPD 

Pengembangan dan 
integrasi SIMPEG dngan 
sistem keuangan 

Terdapat komunitas yang 
bergerakdengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
(TIK) untuk membangun 
masyarakat Indonesia yang 
positif dan progresif 

Pembentukan dan 
Pengembangan komunitas 
dimulai dari komunitas anak 
muda dengan 
memanfaatkan TIK untuk 
kegiatan yang positif dan 
produktif 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
 
sistem pelayanan 

Sistem Pelayanan Lansia 
dan Disabel baik berupa 
infrastruktur maupun 
layanan aplikasi yang dapat 
dimanfaatkan oleh lansia 
berupa layanan kesehatan, 
dan komunitas lansia 

Pengembangan dan 
Impelentasi Sistem dan 
Teknologi Informasi untuk 
pelayanan khusus bagi 
lansia dan disabel 

Sistem Pendataan 
Kependudukan yang 
terintegrasi dan bersifat 
digitaliasi dan open data 

Open API dan Integrasi Data 
Kependudukan melalui 
platform integrasi 

 
Partisipasi masyarakat, 
pemerintah, swasta 

Terdapat   aplikasi   e-lapor 
yaitu berupa sistem informasi 
layanan publik 
yangmenghubungkan 
antara G2G dan G2C 

Pengembangan aplikasi e-
lapor 

 Terdapat sistem informasi 
untuk report dan monitoring 
yang akan mereview 
konsistensi data yangdi 
peroleh dari masing - masing 
OPD dan dapat saling 
terintegrasi 

Pengembangan dan 
implementasi e-report dan e- 
monitoring yang terintegrasi 
dengan platform integrasi 
dalam bentuk situastion room 

 

d. Tranportasi 

Kondisi layanan/aplikasi transportasi sebagai pendukung peningkatan layanan sosial 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 
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Table 14 Kondisi Ideal Layanan Transportasi 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

kondisi jalan Terdapat aplikasi ATCS, ATMS 
yang memberikan informasi 
mengenai kondisi terkini di jalan 
yang selanjutnya memberikan 
rekomendasi mengenai 
pilihan rute perjalanan jika 
terjadi kemacetan 

Pengembangan dan 
Implementasi ATMS dan 
ATCS 

 
 
 
kemacetan 

 
 
 
 
 
 
 
kecelakaan 

Integrasi data kejadian 
kecelakaan dengan dinas 
kesehatan untuk penanganan 
kecelkaan yang cepat 

Integrasi data kecelakaan 
dan dinas transportasi 
dengan dinas kesehatan dan 
kependudukan secara 
terpusat dan realtime 

Terdapat emergency 
management system yang 
berfungsi untuk siaga terhadap 
ancaman bencana/kecelakaan, 
menganalisis lokasi rawan 
kecelakaan, mampumerespon 
dengan baik saat terjadinya 
kecelakaan, dapat segera 
memulihkan/mengembalikansitu
asi ke seperti keadaan sebelum 

Pengembangan dan 
Implementasi emergency 
management system 

 terjadinya bencana dan mampu 
menerapkan aktifitas 
pencegahan terjadinya 
bencana atau mengurangi 
tingkat kerusakan dari 
kecelakaan dan bencana yg 
memang tidak bisa dihindari 

 

 
 
 
 
 

Terdapat database kepemilikan 
kendaraan yang terintegrasi 
dengan data 
kependudukan. 

Integrasi data kepemilikan 
kendaraan dan transportasi 
dengan data kependudukan 



 

 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB III 

KONDISI IDEAL LAYANAN TIK  

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   66  

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
kepemilikan 

Terdapat sistem monitoring 
kepemilikan kendaraan, baik 
dari pemantauan jumlah 
kendaraan maupun jenis 
kendaraan, sehingga bisa 
melakukan perkiraan dampak 
kepemilikan kendaraan terhadap 
kemacetan dan lingkungan 

Pengembangan e-reporting 
dan e-monitoring untuk 
kepemilikan kendaraan atau 
transportasi 

Perijinan kepemilikan Kendaraan 
telah Menggunakan sistem 
perijinan yang terintegrasi 

Pengembangan SIMTAP 
untuk perijinan kepemilikan 
kendaraan 

infrastruktur Kabupaten Terdapat public transport 
system(PTS) untuk pelayanan 
transportasi umum bagi 
masyarakat, mulai dari informasi 
rute perjalanan, waktu perjalanan 
dan waktu tunggu serta integrasi 
masing - masingmoda 

Implementasi dan 
Pengembangan public 
transportation system 

transportasi masal 

 
 
 
pelayanan 

 
 
sistem informasi 
perjalanan 

Terdapat TIS berupa sistem 
informasi panduan Kendaraan 
untukmendapatkan route jalan 
yang  optimal  dan  kondisi lalu 
lintas kendaraan 

Pengembangan dan 
Implementasi Sistem 
Informasi Perjalanan 

parkir Terdapat smart parking atau 
sistem yang 

Pengembangan dan 
Implementasi smart parking 

 menginformasikan 
ketersediaanruang parkir yang 
kosong dan titik - titik 
lokasi parkir 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 Sektor infrastruktur dan 
transportasi telah 
menggunakan sistem 
pembayaran (e-payment) 

Pengembangan dan 
Implementasi sistem 
pembayaran (e-payment) 
untuk sistem dan kegiatan 
transportasi 

 

e. Social digital 

Kondisi layanan/aplikasi sosial digital sebagai pendukung peningkatan layanan sosial 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 

 
 

Table 15 Kondisi Ideal Layanan Sosial Digital 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
 
 
 
media komunikasi 

Pengembangan forum atau 
media sosial khusus untuk 
membicarakan topik yang 
berkaitan dengan 
kehidupan/dinamika 
perKabupatenan, dengan 
demikian memudahkan di 
dalam diskusi, diseminasi 
informasi, sosialisasi 
konsep, serta 
meningkatkan keterlibatan 
masyarakat di 
dalammewujudkan 
kehidupan yang nyaman di 
Kabupaten/ kabupaten. 

Pengembangan dan 
implementasi media atau 
sistem informasi khusus 
yang sebagai media 
komunikasi bagi berbagai 
stakeholder (masyarakat, 
pemerintah, bisnis) 

 
 
 
keterbukaan data 

Konsep Open Data 
bermakna membuka data 
yang bersifat umum dan 
tidak mengganggu 
pelaksanaan pemerintahan 
(misal: cuaca, transportasi, 
lingkungan) kepada umum, 
dengan demikian 
mendorong   keikutsertaan 

Penerapan konsep open 
data untuk data-data di 
pemerintahan yang penting 
seperti data kependudukan 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 masyarakat di dalam 
meningkatkan kualitas 
kehidupan di wilayah 
perKabupatenan. 
Dikembangkan sejalan 
dengan integrasi data, 
peningkatan otorisasi dan 
keamanan sistem 
informasi. 

 

 
 
 
 
interaksi masyarakat (digital 
dan non digital) 

Meningkatkan keterlibatan 
Ituntuk memajukan berbagai 
aspek dalam kehidupan 
bermasyarakat, utamanya 
dalam meningkatkan 
keterhubungan, 
kreativitas, dan 
kualitaskomunitas. Bentuk 
program ini berupa 
pembinaan jangka panjang 
untuk masyarakat. 

Sosialisas dalam 
penggunaan sistem dan 
teknologi informasi untuk 
layanan publik 

 
 
 
 
 
Transaksi 

Penggunaan uang 
elektronik di dalam 
melakukan transaksi 
pembayaran baik untuk 
kalangan pemerintahan 
maupunmasyarakat.Didukung   
oleh   pelaku- pelaku 
keuangan terkemuka   dan   
instansi- instansi 
pemerintah yang utamanya  
berfokus  kepada 
pelayanan masyarakat. 

Penerapan  e-payment  yang 
terhubung dengan sistem 
pelayanan masyarakat di 
pemerintahan. 

 
3.3 Smart environment 

a. Energi 

Kondisi layanan/aplikasi Energi sebagai pendukung peningkatan layanan lingkungan 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 
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Table 16 Kondisi Ideal Layanan Energi 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
 
 
Penggunaan energi 

Terdapat fasilitas power 
metering yang dapat 
memantau dan mendata 
penggunaan listrik baik 
untuk masyarakat maupun 
fasilitas pemerintahan. 

Pengembangan dan 
implementasi smart metering 
dan smart grid 

Terdapat teknologi Smart 
Building yang 
memungkinkan pengawasan 
dan pengendalian 
penggunaan  energi  dalam 
suatu gedung. 

Pengembangan dan 
implementasi smart building 

 
 
 
Penghasilan energi 

Pendataan danpencatatan 
terhadap potensi energi dan 
energi real yang dihasilkan, 
dengan demikian informasi 
dapat diperoleh mengenai 
keadaan energi di 
Kabupaten/kabupaten 

Pembuatan database yang 
terintegrasi secara terpusat 

 
 
 
Energi alternatif 

Semakin banyaknya 
penggunaan energi 
alternatif yang bersifat 
ramah lingkungan sebagai 
pengganti dari energi 
berbahan bakar minyak 
bumi, misal: angin, air 

Penelitian dan 
Pengembangan teknologi 
untuk menghasilkan energi 
alternatif 

 
 
 
e-Vehicle 

Pengembangan dan 
sosialisasi teknologi mobil 
listrik ramah lingkungan 
untuk meminimalisasi 
penggunaan bahan bakar 
dan mengurangi polusi 
lingkungan 

Penelitian 
pengembangan 
mobil listrik 
lingkungan dan 
teknologi ramah 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
Pengelolaan energi 

Integrasi data penggunaan 
energi dengan data yang 
berhubungan lainnya (misal: 
polusi udara, mobilitas, 
konsumsi, PDRB, dll) untuk 
mendukung
 analisi
s 
perKabupatenan. 

 
 
Pembuatan database
 yang 
terintegrasi secara terpusat 

Informasi energi Implementasi open data Implementasi open data 

 untuk 
 mendukung 
diseminasi  
 informasi 
mengenai potensi energi, 
penggunaan energi, dan data 
lainnya berkaitan dengan 
energi terhadap dinas-dinas 
yang lain   maupun 
masyarakat. 

untuk data energi 

 

b. Lingkungan 

Kondisi layanan/aplikasi lingkungan sebagai pendukung peningkatan layanan lingkungan 

secara keseluruhan akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara 

umum sebagai berikut : 

Table 17 Kondisi Ideal Layanan Lingkungan 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
 
Kualitas air, udara, tanah 

Implementasi sistem 
sensor dan monitoring 
kondisi lingkungan (e.g. 
polusi, cuaca, air, tanah) 
untuk memantau 
perkembangan kondisi 
lingkungan dari waktu ke 
waktu. Dapat menjadi 
bagian dari EWS 
untuk bencana alam. 

 
 
Pengembangan dan 
implementasi sistem dan 
sensor untuk monitoring 
kondisi lingkungan 
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Pengendalian lingkungan 

Implementasi
 siste
m pengamatan dan 
pelaporan untuk kondisi 
lingkungan, di mana data 
dapat diperoleh dari sistem 
sensor, basisdata pihak 
terkait, maupun pelaporan 
dari 
masyarakat. 

 
Pengembangan dan 
implementasi sistem dan 
sensor untuk pengendalian 
lingkungan yang melibatkan 
masyarakat 

 
 
 
Pencemaran lingkungan 

Mitigasi bencana yang 
dapat terjadi karena 
kerusakan lingkungan 
seperti banjir, tanah 
longsor, penurunan muka 
air tanah, dll.  Kombinasi  
dari sistem 
sensor  lingkungan 
dengan 

 
 
Pengembangan operation 
room yang terintegrasi 
dengan platform integrasi 

 analisis dinamika 
perKabupatenan. 

 

Implementasi
 sensor 
sampah untuk mendeteksi 
status tingkat kepenuhan 
pada    lokasi-lokasi    TPA 
strategis, dengan demikian 
dapat dijaga agar tidak 
terjadi ledakan sampah 
karena sampah telat 
diambil. Dapat
 dikolaborasikan 
dengan sistem 
manajemen sampah untuk 
memastikan semua 
sampah dapat diolah 
dengan baik. 

 
 
 
 
Pengembangan dan 
implementasi sistem 
mitigasi bencana dan 
sistem manajemen sampah 



 

 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB III 

KONDISI IDEAL LAYANAN TIK  

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   72  

 
 
 
 
 
Pengurangan BBM 

Pengembangan  dan 
sosialisasi teknologi mobil 
ramah lingkungan untuk 
meminimalisasi 
penggunaan bahan bakar
  dan 
mengurangi  polusi 
lingkungan. Dilakukan 
dengan sinkronisasi 
terhadap program e-Vehicle 
dari usaha pengurangan 
penggunaan  mobil berbahan 
BBM. 

 
 
 
Pengembangan dan 
sosialisasi teknologi mobil 
ramah  lingkungan  atau  e- 
vehicle 

 

c. Tataruang 

Kondisi layanan/aplikasi tata ruang sebagai pendukung peningkatan layanan lingkungan 

akan tercapai jika terdapat beberapa aplikasi dengan fungsi secara umum sebagai 

berikut: 

 
Table 18 Kondisi Ideal Layanan Tata Ruang 

Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 
 
monitoring and reporting 

struktur dan pola ruang 
sesuai dengan RTRW 
Kabupaten / Kabupaten,
 RDT
R kecamatan / RTBL 
kawasan / 
sesuai   dengan   peraturan 

Pengembangan dan 
implementasi operation 
room untuk memantau 
pelaksanaan RT RW di 
Kabupaten 

 zonasi yang ada dipantau 
melalui sistem informasi 

 

perencanaan  dan 
perancangan Kabupaten 
berbasis TOD (perencanaan 
Kabupaten yang bersifat 
mixwd used dimana lokasi
 masyaraka
t beraktifitas memiliki jarak 
yang dekat dengan tempat 
tinggal sehingga 
mengurangi mobilitas dan 
meningkatkan 
aksesibilitas trasportasi 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

Kabupaten memiliki image 
Kabupaten yang serasi dan 
selaras dalam perencanaan 
dan pembangunannya 
dibantu dengan sistem 
rekomendasi terhadap 
pengembangan 
image Kabupaten 

Pengembangan
 siste
m informasi untuk 
membantu pengembang 
Kabupaten dalam 
menerapkan konsep image 
Kabupaten pada bangunan 
dan lingkungan Kabupaten 

 
 
green space 

Pemantauan dan 
pengendalian 
pembangunan ruang 
terbuka Kabupaten baik 
berupa RTH maupun non rth 
sebesar 30% dibantu 
melalui 
sistem informasi 

 
Pengembangan e-monitoring 
dan reporting yang 
terhubung dengan platform 
integrasi 

 
 
management asset 

sistem informasi pengelolaan 
management asset, mulai 
dari inventarisasi aset hingga 
perhitungan delta utility 
masing - masing aset yang 
dimiliki 

 
Integrasi modul SIMBADA 
dengan data keuangan dan 
pelaporan keuangan 

 
 
 
Ijin mendirikan 
dan perizinan 

 
 
 
bangunan 

sistem informasi layanan 
terhadap perizinan 
mendirikan bangunan yang 
sesuai dengan peraturan 
daerah terkait bangunan 
yang berlaku dan bersifat 
open data yaitu dapat 
diakses dan dimonitoring 
secara berkala 

 
 
Pengembangan dan 
implementasi SIMTAP yang 
terhubung dengan sistem 
pembayaran 

Pemetaan Tata Ruang sistem informasi berbasis Pengembangan dan 
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Parameter Kondisi Ideal Aplikasi 

 geospasial,  merupakan 
model informasi yang 
berhubungan dengan data 
spasial (keruangan) 
mengenai     daerah-daerah 
berserta keterangan (atribut) 
yang digunakan untuk 
menyimpan    dan 
memanipulasi   data-data 
keruangan (spasial) untuk 
kebutuhan atau kepentingan 
tertentu. 

implementasi
 siste
m informasi geospasial 
untuk pemetaan tataruang 

 
3.4 Enabler 

3.4.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kondisi  ideal  enabler  TIK  secara  umum  akan  tercapai  jika  indikator-indikator enabler tercapai pada 

level smart. Parameter dari indikator tersebut adalah: 

a. Layanan /aplikasi Ideal jika apa yang disampaikan pada sub bab sebelumnya mengenai 

layanan ideal tercapai 

b. Infrastuktur TIK Kondisi ideal infrastruktur TIK berada pada level sangat baik dengan kondisi 

sebagai berikut tercapai: 

- Lebih dari 80% OPD terhubung dengan infrastruktur TIK 

- Kapasitas bandwith memadai 

- Ketersediaan data sangat lengkap, memadai dan mudah didapatkan 

- Lebih dari 80% pekerja/user melakukan akses internet 

- Memiliki data center 

c. Tatakelola TIK 

Kondisi ideal tatakelola TIK berada pada level sangat baik dengan kondisi sebagai berikut 

tercapai: 

- Terdapat organisasi TIK di OPD yang disahkan secara formal 

- Terdapat kebijakan terkait penggunaan TIK yang disahkan secara formal 

- Terdapat SOP terkait penggunaan TIK yang disahkan secara formal 

- Sumberdaya manusia untuk TIK di OPD memenuhi pos sesuai kebutuhan organisasi 

dan dengan kompetensi yang memadai 

- OPD memiliki dokumen rencana pengembangan TIK yang lengkap (aspek SIM, 

infrastruktur, roadmap) yang disahkan secara formal 
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3.4.2 Tatakelola 

Kondisi ideal tatakelola sebagai enabler akan tercapai jika seluruh indikator berada pada level 

smart dengan parameter sebagai berikut: 

a. Sudah terpusatnya arahan pemerintah dengan sangat kuat dan jelasnya tanggung jawab CIO 

di pemerintah Kabupaten. Kondisi ini tercapai dengan parameter : 

- Aplikasi dan rencana pengembangan SPBE sudah terarah dengan baik dan dikelola 

oleh CIO 

- Seluruh departemen Memiliki CIO dan dokumentasi tentang fungsi CIO di Kabupaten 

- CIO / Pengelola TIK departemen mencukupi dengan jumlah lebih dari 80% 

- Departemen /OPD yang saling terkoneksi kejaringan lebih dari 80% 

b. Pembentukan  smart  city  dengan  pendekatan  top-down  sudah  formal  dan berdasarkan 

strategi ideal. Kondisi ini akan tercapai dengan parameter sebagai berikut : 

- Strategi berasal dari kebijakan yang telah disiapkan sebelumnya 

- Arahan strategi bersifat ideal ( benchmarking dari kondisi Kabupaten lain ) 

- Strategi bersifat formal dan telah memiliki landasan yang kuat (memiliki SK) 

c. Tim khusus SPBE telah dibentuk dengan berbagai peran dan skill yang jelas serta adanya 

pelatihan khusus untuk meningkatkan skill tersebut. Kondisi ini gtercapai dengan parameter 

sebagai berikut : 

- Memiliki struktur organisasi formal yang dikuatkan dengan SK 

- Organisasi yang dimiliki sesuai baik jumlah maupun pos pekerjaan yang ada pada 

OPD 

- Pelatihan baik kualitas/kuantitas sangat memadai dalam mengembangkan 

kompetensi personil 

- Dampak dari pelatihan terhadap kinerja organisasi diatas 80% 

d. Proses pengembangan smart city yang formal dan jelas serta mudah 

dilaksanakan 

- Sistem/regulasi pengembangan smart city dilakuikan formal dengan 

keberadaan rencana pengembangan 

- Tingkat formalitas sangat tinggi 

- Sistem regulasi manajemen pemerintahan sangat ketat dalam menjalankan aturan 

- Tingkat kemudahan Implementasi dan pelaksanaan proses sangat transparan 

- Ketersedian data dab informasi tentang SPBE sangat memadai dan mudah didapat 

e. Performance Management System telah dibuat dengan baik, terus diperbaharui dan 

disebarkan ke publik. Kondisi ini tercapai dengan parameter sebagai berikut : 
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- Terdapat SOP dalam melakukan evaluasi ferforma kerja 

- Penilaian dibantu dengan aplikasi TIK 

- Pastisipasi masyarakat tinggi dalam penyusunan kebijakan 

f. Prinsip SPBE berdasarkan peraturan Kabupaten sudah diterapkan secara menyebar dan 

merata. Kondisi ini tercapai dengan parameter sebagai berikut : 

- Regulasi dan aturan diterapkan dilapangan dengan tingkat pencapaian lebih dari 80% 

- Penyampaian informasi dengan prinsip-prinsip SPBE sangat cepat 

- Keberhasilan penyampaian informasi dan data dengan menggunakan prinsip SPBE 

diatas 80% 

3.4.3 People 

Kondisi ideal People atau SDM akan tercapai jika seluruh indikator berada pada level smart dengan 

parameter sebagai berikut: 

➢ Tingkat pendidikan dan qualifikasi user sangat tinggi diatas 80% berpendidikan sarjana 

➢ Kemampuan standard operasional dalam menggunakan TIK diatas 80% 

➢ Pengguna TIK sangat tinggi >80% 

➢ Pendidikan keberlanjutan sangat tinggi dimana pelatihan terkait TIK dilakukan secara rutin, 

terencana dan dievaluasi secara berkala ( jumlah pelatihan lebih dari 10x) 
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4. ANALISIS 

4.1 Analisis Gap 

Dengan posisi kematangan Kabupaten pada level scattered, Kabupaten Sampang memiliki 

beberapa gap (kesenjangan) yang perlu dipenuhi untuk mencapai kondisi ideal. Kondisi ideal ini 

terkait kondisi integrasi data, layanan, infrastruktur dan tatakelola yang ada di Sampang. 

Sementara layanan TIK Kabupaten Sampang masih dalam kondisi sebagai berikut : 

a. Masih terdapat OPD yang belum menggunakan bantuan TIK dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya (misal Satpol PP) dan berdasarkan hasil asesmen masih terdapat kebutuhan 

pengembangan sistem informasi untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi OPD 

b. Data Center yang masih tersebar di dinas-dinas, belum dimiliki Data Center terpusat 

c. Program tata kelola belum dilakukan dengan baik sesuai dengan best practices 

4.1.1 Parameter Ekonomi 

Analisis Kesenjangan terhadap parameter ekonomi dari Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa 

tingkatan kegiatan perekonomian di Kabupaten Sampang dalam wawasan GSCM berada pada 

tingkatan scattered. Berdasarkan rencana pengembangan kegiatan perekonomian di daerah 

Sampang, maka terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dipenuhi untuk menuju kondisi ideal. 

 
Table 19 Analisis Kesenjangan untuk Parameter Ekonomi 

Indikator Ideal Kesenjangan 

Pendidikan Akses informasi untuk
 layanan pendidikan via 
online 

Informasi pendidikan hanya 
menggunakan sistem yang berasal 
dari kementerian (dengan hak 
akses sebagai user yang hanya 
bias melihat) sehingga dinas 
terkait kesulitan untuk
 mengolah data-
data pendidikan untuk 
kepentingan 
pengambilan kebijakan 

Pusat Bisnis Pendataan dan pemantauan Data dan informasi belum 
terdigitalisasi dan belum 
terintegrasi dengan sistem 
informasi lain 

Industri Peningkatan produktivitas, 
inovasi, dan pemasaran dengan 
TIK 

Pendataan perusahaan sudah 
dilakukan namun evaluasi dan 
monitoring   terhadap  
keberhasilan 
program  pembinaan  belum dapat 

  dilakukan dengan memanfaatkan 
TIK 

Sumber Daya Pendataan, digitalisasi, 
pemantauan 

Informasi mudah didapat tapi 
belum 
terdigitalisasi (manual) 
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4.1.2 Parameter Sosial 

Table 20 Analisis Kesenjangan untuk Parameter Sosial 

Indikator Ideal Kesenjangan 

Transportasi ATCS dan ATMS, 
transportasi masal 

sistem ATCS sudah ada namun 
masih perlu dikembangkan. 
Untuk layanan transportasi 
massal di Kabupaten 
Sampang saat ini masih 
memanfaatkan
 saran
a Angkutan Kabupaten, Bis 
dan angkutan umum lainnya. 
Belum dilakukan 
pemantauan secara 
langsung terhadap sarana 
tersebut. 

Pelayanan Publik Layanan berbasis TIK 
umum 

 Layanan publik yang masih 
belum terintegrasi dan berdiri 
secara parsial. Dukungan 
layanan perlu dioptimalkan 

Kesehatan Akses informasi dan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat 
melalui TIK 

 

Diperlukan perbaikan 
informasi layanan kesehatan 
dan perbaikan integrasi data 
untuk memudahkan 
masyarakat memperoleh 
informasi tersebut. 

Keamanan & kebencanaan EWS dan TIK untuk 
pemulihan pascabencana 
 

Masih diperlukan adanya 
Early Warning System, dan 
melakukan integrasi dengan 
lembaga-lembaga terkait. 

Sosial digital Keterbukaan data 
keberadaan 
komunitas 

 Open data sudah dilakukan 
namun masih secara manual 
sehingga belum bisa 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat secara luas. 
Perkembangan komunitas di 
Kabupaten Sampang sudah 
marak ditunjang dengan 
adanya digital lounge dan 
sarana   kolaborasi yang 
dibangun oleh pihak swasta 
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4.1.3 Parameter Lingkungan 

 
Table 21 Analisis Kesenjangan untuk parameter Lingkungan 

Indikator Ideal Kesenjangan 

Lingkungan Pemantauan dan pengawasan Pengembangan sistem 
pengawasan 

 Terhadap kondisi lingkungan 
(air, tanah, udara, tanaman) 

Dan pengontrolan untuk masalah 
lingkungan lainnya : sampah 

Tata ruang Digitalisasi dan visualisasi 
informasi keruangan, pengamatan 
terhadap realisasi 

Masih belum memanfaatkan TIK 
sehingga diperlukan adanya 
pengembangan sistem terkait 
Tata Ruang di Kabupaten 
Sampang 

Energi Pemantauan penggunaan energi 
dan potensi penghasil energi 

Pemantauan energi di lingkungan 
Pemkab Sampang saat ini belum 
dilakukan, proses pengurangan 
penggunaan energi tak terbarukan 
dilakukan dengan agenda hari 
tanpa mobil baik di Pemkab (one 
day no car) maupun di wilayah 
umum (car free 
day) 

 
4.2 Analisis Portofolio 

Analisis Portofolio digunakan untuk mengidentifikasi indikator mana yang akan menjadi prioritas 

dalam mengembangkan roadmap. Pada analisis ini akan diidentifikasi posisi di mana indicator 

berada, dengan demikian akan berpengaruh pada prioritasisasi program/ aplikasi yang akan 

dikembangkan terlebih dahulu. Dari analisis portofolio Kabupaten Sampang diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Gambar 23 Analisis Portofolio 

 
4.3 Analisis Impact-Effort 

Pemrioritasan menunjukkan hubungan dampak bisnis dan usaha untuk melaksanakan untuk setiap 

aplikasi berdasarkan kriteria yang digambarkan di bawah ini. 

 
Table 22 Pembobotan Prioritas pengembangan Aplikasi 

Business Impact High Low 

Service Improvement 5 1 

Cost Reduction 

SDM Improvement 

Process Improvement 

Effort to Implement High Low 

Organization / Operation Change 5 1 

Cost 

Time 

Cross Unit / Department 

SDM (Ability & Willingness) 

Government / Leader Policy 

Technology Constraint 

 

 
Berikut merupakan hasil analisa prioritas terhadap inisiatif potensial dalam rangka mencapai 

target yang dimaksud. 

Total = AVG Business Impact – AVG Effort To Implement 
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Pendidikan 

1 E-Learning 3 3 5 5 3 3 3 2 2 2 2 1.57 

2 School Management Sytstem 4 3 5 5 1 2 3 2 2 2 2 2.25 

3 SIM Pendidikan 5 3 5 5 2 2 3 2 3 2 2 2.21 

 
 
 

Transportasi 

4 ATMS 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 1 0.39 

5 Public Transport System 5 4 3 3 3 5 5 2 2 3 1 0.75 

6 Smart Parking 3 3 2 2 1 3 2 2 4 3 1 0.21 

7 Traveler Information System 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 1 0.46 

8 Sistem Informasi Manajemen Angkutan 
Umum 

5 3 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2.21 

9 Smart Payment System 4 3 1 3 4 3 3 4 2 3 1 -0.11 

10 Emergency Management System 4 2 2 4 3 3 3 3 2 2 1 0.57 

 
 

Kesehatan 

11 Cloud Health Information System 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 0.50 

12 Pelayanan Kesehatan berjenjang 5 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1.89 

13 Pelayanan Kesehatan dan Peijinan 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1.00 
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Kesehatan Online 

14 SI Pengelolaan Obat 4 3 1 4 2 3 3 1 2 2 1 1.00 

15 SIM Kesehatan Ibu dan Anak 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1.64 

16 SIMKESHAJ 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1.64 
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Lingkungan 17 Sensor Monitoring Lingkungan 4 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 -0.04 

18 Call Center Emergency & Early Warning 
System 

4 2 2 4 3 3 2 3 2 1 1 0.86 

 
Energi 

19 Pengembangan Teknologi Energi Alternatif 3 4 1 1 1 4 4 1 3 3 4 -0.61 

20 Smart Metering & Smart Grid 3 4 1 1 1 4 4 1 3 3 4 -0.61 

21 Green Vehicle 3 4 1 1 1 4 4 1 3 3 4 -0.61 

Tata Ruang 22 SIM Data Spasial Daerah 4 3 1 4 1 3 3 4 1 1 1 -0.61 

 
 
Layanan 
Publik 

23 Aplikasi Modul Aset 4 3 1 4 1 3 3 4 1 1 1 1.00 

24 SIPKD AKRUAL 4 3 1 4 1 3 3 4 1 1 1 1.00 

25 Sisfo Pertanian dan Perikanan 4 1 1 4 1 2 2 4 1 1 1 1.00 

26 Sistem Informasi Geospasial Kepariwisataan 4 3 1 4 1 3 3 4 1 1 1 0.79 

27 E-Commerce UMKM, Koperasi 4 2 1 4 1 2 2 4 1 1 2 1.00 

28 E-Monev 4 3 1 4 1 3 3 4 1 1 1 0.89 

E-Office 29 Implementasi E-Office SIMAYA ke OPD 5 3 5 5 2 2 3 2 3 2 2 2.21 
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5. REKOMENDASI 

Rekomendasi didapatkan berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Rekomendasi yang 

didapatkan dapat dibedakan menjadi rekomendasi prioritas dan rekomendasi roadmap (peta 

tahapan). Rekomendasi prioritas merupakan urutan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan 

dalam menerapkan suatu aktivitas ataupun  program.  Sedangkan  rekomendasi  peta  tahapan  

merupakan  tahapan- tahapan aktivitas yang dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu untuk 

mencapai kondisi ideal. Peta tahapan (roadmap) di dalam dokumen ini dibedakan menjadi 4 

(empat) kategori sebagai berikut : 

1. Peta tahapan SPBE 

2. Peta tahapan Aplikasi 

3. Peta tahapan infrastruktur 

4. Peta tahapan tatakelola 

Semua program dan layanan TIK yang ada di Kabupaten harus bisa diintegrasikan, oleh sebab itu 

direkomendasikan juga sebuah platform SPBE untuk mengelola, integrasi, dan memonitor data 

dan layanan TIK di Sampang. 

 
5.1 Roadmap Implementasi TIK Sampang 

Roadmap pengembangan Smart Sampang ini didasarkan analisis portofolio dan prioritas kepada 

kebutuhan. 

 
5.2 Roadmap SPBE 

Roadmap SPBE Platform lebih difokuskan pada integrasi data dan integrasi layanan yang ada di 

suatu Kabupaten. Roadmap ini disesuaikan dengan prioritas dan agenda utama terkait 

pengembangan aplikasi dan integrasi data di Sampang. Implementasi SPBE Platform dan 

Operation Room merupakan aktivitas esensial bagi suatu Kabupaten untuk mewujudkan SPBE. 

SPBE Platform memiliki fungsi untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di Sampang. 

Sedangkan Operation Room mempunyai fungsi sebagai fitur visualisasi dan untuk melakukan 

proses analitis dari data dan layanan yang ada di suatu Kabupaten. Konsep Open Data bermakna 

membuka data yang bersifat umum dan tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan (misal: 

cuaca, transportasi, lingkungan) kepada umum, dengan demikian mendorong keikutsertaan 

masyarakat di dalam meningkatkan kualitas kehidupan di wilayah perKabupatenan sesuai dengan 

UU Keterbukaan Informasi Publik. Dikembangkan sejalan dengan integrasi data, peningkatan 

otorisasi dan keamanan sistem informasi. 



 

RENCANA INDUK SPBE 
BAB V 

REKOMENDASI 

Indeks  : 

KABUPATEN SAMPANG 
SK No. : 
Tanggal : 
Revisi : 

 

RENCANA INDUK  SPBE SAMPANG   82 

 

Gambar 24. Gambar Roadmap SPBE Sampang 

5.2.1 Roadmap Aplikasi 

 

Gambar 25. Roadmap Pengembangan Aplikasi Sampang(1) 
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Gambar 26 Gambar Roadmap Pengembangan Aplikasi Sampang 

 
Table 23 Deskripsi Pengembangan Aplikasi 

No Nama Aplikasi Deskripsi 

1 E-‐‐Learning E-Learning Pengembangan dan implementasi e‐learning 

untuk masyarakat umum 

2 School Management 

System 

Pengembangan dan implementasi e-‐‐perpus sebagai fasilitas 

pendidikan secara online e-‐‐ consulting (guru dan wali) 

Integrasi layanan pendidikan dengan e-‐‐payment 

3 SIM Pendidikan Pembuatan database sistem informasi siswa secara terpusat 

Integrasi data siswa/mahasiswa dengan data kependudukan 

melalui platform integrasi atau integrasi secara langsung 

Pembuatan database sistem informasi tenaga pengajar 

secara terpusat Pengembangan dan implementasi sistem 

informasi persebaran fasilitas layanan pendidikan. 

Pengembangan dan implementasi sistem pelaporan kondisi 

dan kebutuhan pengadaan fasilitas pendukung  pendidikan  

yang  terhubung  dengan sistem keuangan. 

Pengembangan dan implementasi sistem informasi 

forecasting fasilitas pendukung pendidikan Penyediaan e-
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No Nama Aplikasi Deskripsi 

report and monitoring yang bisa diakses secara 

online dan realtime Pengembangan dan implementasi sistem 

informasi pemantauan persebaran pelayanan Pendidikan 

Pengembangan dan implementasi sistem informasi 

pemantauan dan pengelolaan bantuan pelayanan 

Pendidikan Pengembangan dan implementasi sistem

 untuk 

mengelola kompetensi tenaga pengajar 

4 ATMS Pengembangan dan Implementasi ATMS dan ATCS 

5 Public Transport 
System 

Terdapat public transport system (PTS) untuk pelayanan 

transportasi umum bagi masyarakat, mulai dari informasi rute 

perjalanan, waktu perjalanan dan waktu tunggu serta 

integrasi masing - masing moda 

6 Smart Parking Terdapat smart parking atau sistem yang menginformasikan 

ketersediaan ruang parkir yang kosong dan titik - titik lokasi 

parkir 

7 Traveler Information 
System 

Terdapat TIS berupa sistem informasi panduan kendaraan 

untuk mendapatkan route jalan yang optimal dan kondisi lalu 

lintas kendaraan 

8 Sistem Informasi 
Manajemen Angkutan 
Umum 

Pengembangan terhadap sistem eksisting terutama terhadap 

penggunaan database dan teknologi pemrograman 

9 Smart Payment System teknologi pembayaran digital untuk layanan 

10 Emergency 
Management System 

Integrasi data kecelakaan dan dinas transportasi dengan 

dinas kesehatan dan kependudukan secara terpusat dan 

realtime Pengembangan dan Implementasi emergency 

management system yang berfungsi untuk siaga terhadap 

ancaman bencana/ kecelakaan, menganalisis lokasi rawan 

kecelakaan, mampu merespon dengan baik saat terjadinya 

kecelakaan, dapat segera memulihkan/ mengembalikan 

situasi ke seperti keadaan sebelum terjadinya bencana dan 

mampu menerapkan aktifitas pencegahan terjadinya 

bencana atau mengurangi tingkat kerusakan dari kecelakaan 

dan bencana yg memang tidak bisa 
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No Nama Aplikasi Deskripsi 

dihindari 

11 Cloud Health 
Information System 

Terdapat sistem informasi dan layanan kesehatan yang 

dapat diakses oleh masyarakat secara online (contoh sistem 

pendaftaran pelayanan kesehatan melaui internet – cloud 

health) 

12 Pelayanan Kesehatan 
berjenjang 

untuk proses rujukan berjenjang 

13 Pelayanan Kesehatan 
dan Peijinan Kesehatan 
Online 

untuk perizinan praktek perseorangan 

14 SI Pengelolaan Obat Stok opname obat, terintegrasi antara gudang farmasi dan 

obat 

15 SIM Kesehatan Ibu dan 
Anak 

Penggunaan sistem informasi untuk pemantauan kesehatan 

Ibu dan Anak di Kabupaten Sampang. mencakup 

pengolahan Data Keluarga Mikro, Data KB, Data Posyandu, 

Data Bina Keluarga, Data Penduduk Lingkup Keluarga per 

kelompok umur 

16 SIMKESHAJ Penggunaan SIMKESHAJ untuk pengelolaan kesehatan 

calon peserta haji 

17 Sensor Monitoring 
Lingkungan 

Pengembangan dan implementasi sistem dan sensor untuk 

monitoring kondisi lingkungan 

18 Call Center Emergency 
& Early Warning System 

Emergency call terpusat dan telah terintegrasi dengan dinas 

kesehatan dan dinas kependudukan Early Warning System 

Perencanaan dan pengembangan disaster recovery 

management Pembuatan sistem pelaporan dan komunikasi 

stakeholder dalam penanganan dan pencegahan bencana 

dan keamanan Pengembangan dan implementasi e - 

reporting and e- monitoring 

19 Pengembangan 
Teknologi Energi 
Alternatif 

Penelitian dan pengembangan teknologi untuk 

menghasilkan energi alternatif 
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No Nama Aplikasi Deskripsi 

20 Smart Metering & 
Smart Grid 

Terdapat fasilitas power metering yang dapat memantau dan 

mendata penggunaan listrik baik untuk masyarakat maupun 

fasilitas pemerintahan. Terdapat teknologi Smart Building 

yang memungkinkan pengawasan dan pengendalian 

penggunaan energi dalam suatu gedung. 

21 Green Vehicle Pengembangan dan sosialisasi teknologi mobil ramah 

lingkungan untuk meminimalisasi penggunaan bahan bakar 

dan mengurangi polusi lingkungan. Dilakukan dengan 

sinkronisasi terhadap program e-Vehicle dari usaha 

pengurangan penggunaan mobil berbahan BBM. 

22 IDSD (Informasi Data 
Spasial Daerah) 

• Untuk kepentingan perencanaan daerah (BAPPEDA) 

berbasis GIS 

• untuk memudahkan proses pemetaan jalan, jembatan, 

dan sumber daya air. Aplikasi ini bisa diterapkan juga di 

Dinas Tata Ruang agar datanya sama. 

• Sistem informasi berbasis GIS untuk pemantauan 

spasial Daerah, RTRW, dll 

• Database Izin pemanfaatan ruang dan siteplan yang 

terintegrasi dengan foto udara untuk memberikan 

informasi online tentang advice planning, IPR dan 

Siteplan 

23 Aplikasi Modul Aset Untuk pengelolaan aset Kabupaten Sampang 

24 SIPKD AKRUAL Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Akuntansi Berbasis 

Akrual 

25 Sisfo Pertanian dan 
Perikanan 

Aplikasi yang sistematis dan mencakup semua data yang 

diperlukan : untuk mengetahui berapa lahan pertanian yang 

ada di Sampang, berapa jumlah petani, besar hasil panen, 

target pemasaran, hingga pemilik pertanian/ perkebunan 

beserta kontak sang pemilik lahan dapat langsung dilihat 

dalam satu aplikasi 

26 Sistem Informasi 
Geospasial 
Kepariwisataan 

Data pariwisata (kawasan, jenis pariwisata, pelaku 

pariwisata, dll) dikelola secara terpusat melalui sistem 

informasi online 
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No Nama Aplikasi Deskripsi 

27 E-Commerce Terdapat program pengembangan UKM kreatif dengan 

bantuan sistem dan teknologi informasi Terdapat sistem 

informasi untuk membantu masyarakat dalam membuka 

usaha baru Terdapat sistem informasi untuk membantu 

memasarkan produk lokal secara online 

28 E-Monev Pengembangan RKPD Online dan SIEVK untuk dapat 

diakses secara online dan diinput dimana saja (dari masing-

masing OPD) 

29 Implementasi E-Office 
SIMAYA ke OPD 

Implementasi sistem E-Office ke OPD-OPD 

30 Security Perimeter Implementasi Security perimeter yang melakukan otentikasi, 

otorisasi, accounting yang bertujuan mengelola keamanan 

pada aplikasi  

31 File Monitoring Implementasi file monitoring yang memiliki fungsi untuk 

melakukan control terhadap semua aplikasi sehingga setiap 

perubahan aplikasi yang dilakukan oleh user maupun orang 

luar segera terdeteksi. 

32 Security Operation Center Implementasi SOC untuk melakukan pemantuan network, 

traffic serta mendeteksi semua jenis serangan terhadap 

system yang ada di Kabupaten Sampang. 

 
5.2.2 Roadmap Infrastruktur 

Tahapan pertama dalam membangun infrastruktur adalah dengan memperkuat bandwidth. 

Bandwidth merupakan modal utama untuk mempermudah dan mempercepat bisnis proses yang 

ada di Kabupaten. Hal ini menjadi masalah klasik, dimana minimnya bandwith sering menjadi 

alasan dalam terhambatnya pekerjaan. Coverage jaringan yang luas diusahakan agar tercapai 

sehingga layanan dapat diakses oleh semua wilayah secara merata. Setelah bandwidth dan 

coverage sudah baik, harus dilakukan migrasi dari infrastruktur tradisional ke infrastruktur cloud 

(data center terpusat) agar pengelolaan infrastrukturnya menjadi lebih efektif dan efisien dan 

mampu memberikan layanan yang baik terhadap seluruh layanan SPBE 
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Gambar 27 Gambar Roadmap Pengembangan Infrastruktur Sampang 

5.2.3 Roadmap Tatakelola 

Tahapan pembentukan tatakelola SPBE yang baik adalah dimulai dengan penyelarasan tugas dan 

fungsi organisasi Diskominfo terkait kebijakan pemerintah. Kemudian harus dilakukan edukasi 

secara terus menerus dan harus ditunjang oleh kebijakan dari pemimpin Kabupaten, baik dalam 

bentuk peraturan Kabupaten maupun arahan strategis. Pengembangan kebijakan, prosedur dan 

standard dibutuhkan juga agar pelaksanaan SPBE menjadi jelas dan terarah. Hal yang tidak kalah 

penting adalah pengelolaan user agar siap dalam mendukung implementasi layanan berbasis TIK 

di Kabupaten Sampang. 

 
Gambar 28 Gambar Roadmap Pengembangan Tata Kelola Sampang 

 
5.3 Perkiraan Kebutuhan Anggaran 
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Berikut ini adalah rekomendasi perkiraan anggaran TI yang diperlukan untuk pelaksanaan inisiatif 

TI di Kabupaten Sampang. Nilai yang dicantumkan merupakan perkiraan biaya, nilai pada 

pelaksanaannya dapat berbeda tergantung berbagai faktor 

5.3.1 Insiatif SPBE 
 

No Nama Insiatif Perkiraan Kebutuhan Anggaran 

1 SPBE Platform & Operation Room 3.000.000.000 – 5.000.000.000 

2 Integrasi Data Layanan 1.000.000.000 / tahun 

3 Open Data / Open API 750.000.000 

 
5.3.2 Insiatif Aplikasi 

 

No Nama Insiatif Perkiraan Kebutuhan Anggaran 

1 E-Learning 500.000.000 

2 School Management Sytstem 400.000.000 

3 SIM Pendidikan 1.000.000.000 

4 ATMS 10.000.000.000 

5 Public Transport System 1.750.000.000 

6 Smart Parking 850.000.000 

7 Traveler Information System 500.000.000 

8 Sistem Informasi Manajemen Angkutan 
Umum 

450.000.000 

9 Smart Payment System 1.000.000.000 

10 Emergency Management System 1.500.000.000 

11 Cloud Health Information System 1.500.000.000 

12 Pelayanan Kesehatan berjenjang 500.000.000 

13 Pelayanan Kesehatan dan Peijinan 
Kesehatan Online 

450.000.000 

14 SI Pengelolaan Obat 500.000.000 

15 SIM Kesehatan Ibu dan Anak 500.000.000 

16 SIMKESHAJ 500.000.000 

17 Sensor Monitoring Lingkungan 1.500.000.000 

18 Call Center Emergency & Early Warning 
System 

1.500.000.000 

19 Pengembangan Teknologi Energi 
Alternatif 

- 

20 Smart Metering & Smart Grid - 

21 Green Vehicle - 

22 IDSD (Informasi Data Spasial Daerah) 750.000.000 

23 Informasi Geospasial Penataan Ruang 750.000.000 

24 Aplikasi Modul Aset 750.000.000 

25 SIPKD AKRUAL 750.000.000 

26 Sisfo Pertanian dan Perikanan 500.000.000 
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No Nama Insiatif Perkiraan Kebutuhan Anggaran 

27 Sistem Informasi Geospasial 
Kepariwisataan 

500.000.000 

28 E-Commerce 500.000.000 

29 E-Monev 750.000.000 

30 Implementasi E-Office SIMAYA ke OPD 500.000.000 

31 Security Perimeter 500.000.000 

32 File Monitoring 500.000.000 

33 Security Operation Center 1.000.000.000 

 
 
5.3.3 Inisiatif Infrastruktur 

 

No Nama Insiatif Perkiraan Kebutuhan Anggaran 

1 Penambahan Bandwidth 1.000.000.000 

2 
Pengadaan Infrastruktur Komputer / 
Server 

1.000.000.000 

3 Pengembangan Kapasitas Data Center 1.000.000.000 

4 
Penguatan Infrastruktur dan Coverage 
jaringan 

1.000.000.000 

5 
Migrasi Infrastruktur ke Data Center 
Terpusat 

500.000.000 

 
5.3.4 Inisiatif Tata Kelola TIK 

 

No Nama Insiatif Perkiraan Kebutuhan Anggaran 

1 Pembentukan Komite Pengarah 500.000.000 

2 Pengembangan Kebijakan, Prosedur 
dan Standard terkait Proses TIK 

500.000.000 

3 Program Pengembangan Kapasistas 
SDM TIK (pelatihan SDM Eksisting) 

1.500.000.000 

4 Peningkatan Kapasitas SDM TIK 
(Insource atau Outsource Professional) 

1. 500.000.000 

5 Sosialisasi dan Pelatihan Masyarakat 
terkait TIK 

500.000.000 

6 Pengembangan dan Pembinaan Role 
Model dan Komunitas TIK Kabupaten 
Sampang 

1. 500.000.000 
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6. PENUTUP 

Demikian laporan pekerjaan Review Rencana Induk SPBE Kabupaten Sampang ini kami susun 

agar dapat menjadi referensi utama bagi setiap inisiatif pengembangan TIK di Kabupaten 

Sampang. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah: 

Dokumen Rencana Induk SPBE ini pada dasarnya merupakan dokumen yang perlu secara reguler 

direview pelaksanaannya serta kesesuaiannya dengan dinamika organisasi (living document). 

Direkomendasikan untuk mereview dokumen ini pada periode tahunan, disertai dengan update log 

dan review yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini untuk menjaga validitas Rencana Induk 

SPBE agar dapat selalu terjaga dengan realitas kebutuhan Kabupaten Sampang dan pelaksanaan 

inisiatif pendukungnya; 

Berjalannya Rencana Induk SPBE ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat 

terutama level pimpinan di Kabupaten Sampang; 

 

 

 

 

Terima Kasih 

 

Batara Guru teknologi 


