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PROSEDUR PERENCANAAN APLIKASI BARU
SOP-DINKOMINFO-011
Prosedur perencanaan aplikasi baru merupakan panduan yang digunakan untuk membuat rencana
membangun sebuah aplikasi atau sistem informasi manajemen (SIM) baru yang disesuaikan dengan
standar acuan SDLC dan COBIT 5 khususnya pada proses BAI03. Panduan ini berfokus pada rencana
pembagian SDM beserta jobdesk dan waktu yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan permintaan.

DEFINISI
Perencanaan Aplikasi Baru
Perencanaan aplikasi baru merupakan tahapan awal untuk membangun sebuah aplikasi atau SIM
baru. Dimana pada tahap ini berfokus pada perencanaan pembagian sumber daya manusia untuk
pembangunan aplikasi beserta jobdesk masing-masing. Terlebih lagi waktu yang harus dipenuhi dalam
menyelesaikan permintaan pembangunan aplikasi baru.

TUJUAN UTAMA
Tujuan utama dari prosedur perencanaan aplikasi baru adalah sebagai panduan dalam tahap
perencanaan untuk pembangunan aplikasi baru khususnya pada aspek SDM, jobdesk SDM dan juga
waktu pembangunan. Dengan adanya prosedur perencanaan aplikasi baru dapat memberikan
kemudahan bagi Dinasi Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Madiun dalam hal perencaan
pembangunan aplikasi ataupun SIM baru.

Nomor SOP
Nama SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku

SOP-DINKOMINFO-011
SOP PERENCANAAN APLIKASI
BARU
…./…./….
…./…./….
…./…./….

Disahkan Oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun
DESKRIPSI SOP
SOP Perencanaan Aplikasi Baru merupakan panduan
yang digunakan untuk proses perencanaan kerja
untuk membangun sebuah aplikasi baru. Tujuan dari
SOP ini adalah untuk memberikan panduan dalam
menyelesaikan tahap perencanaan dengan efektif
dan efisien.

KETERKAITAN

- SOP Analisis Aplikasi Baru
- SOP Desain Aplikasi Baru
- SOP Implementasi Aplikasi Baru

REFERENSI
- SDLC
- BAI03-COBIT 5

(……………………………….)
KUALIFIKASI DAN DAFTAR PELAKSANA
DAFTAR PELAKSANA
- Klien (OPD)
- Service Desk Dinkominfo
- Kepala Dinkominfo
- Kasi. Layanan Aplikasi & Tata Kelola
Pemerintahan Elektronik
- PIC (Person In Charge) / Penanggung Jawab
- Pihak Ketiga
KUALIFIKASI PELAKSANA
- Memiliki kemampuan teknis tang baik
- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik
- Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang
memadai dalam bidang pengembangan
aplikasi/sistem informasi manajemen

PERLENGKAPAN PERSYARATAN
- Media komunikasi: Email dan Telepon
- Formulir Rencana Kerja (FMR-DINKOMINFO-018)
- Formulir Log Permintaan Pembuatan Aplikasi Baru
(FMR-DINKOMINFO-019)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi
penumpukan permintaan, dimana permintaan
masuk tidak segera dikerjakan

- Mencatat identitas Klien (OPD)
- Mencatat detail informasi permintaan pembuatan
aplikasi baru yang masuk
- Mendokumentasikan perencanaan aplikasi baru
yang akan dilaksanakan

ALUR TAHAPAN PROSEDUR PERENCANAAN APLIKASI BARU
URAIAN PEROSEDUR
Perencanaan Aplikasi Baru
1

Menghubungi Service
Desk untuk melaporkan
permintaan pembuatan
aplikasi

2

Menjalankan Prosedur
Pemenuhan Permintaan
Layanan

3

Menginformasikan
adanya tiket permintaan
permbuatan aplikasi
baru
Melihat tiket
permintaan dan mulai
mengidentifikasi isi
permintaan

4

Pelaksana
Klien (OPD)

Service Desk
Operator

Kepala
Dinkominfo

Kasi. Layanan
Aplikasi & Tata Kel.
Pemrth.Elektronik

Mutu Baku
PIC

Pihak Ketiga

Syarat

Durasi

Dapat melalui
email, telepon,
surat,
menemui
langsung,
aplikasi
Madiun
Service Desk

±2
menit

Dapat melalui
telepon, email,
atau menemui
langsung
 login aplikasi
madiun
service desk
 Membuka
menu tiket

±1
menit

SOP –
Pemenuhan
Permintaan
Layanan

3

4

5

±5
menit

 Membuka
submenu
semua tiket

4
5

6

7

8

Apakah aplikasi akan
dibuat sendiri oleh
Dinkominfo?
Jika Ya, dilanjutkan pada
tahap 7
Jika Tidak, maka
dilanjutkan pada tahap
selanjutnya
Menentukan Pihak
Ketiga yang akan
melakukan pembuatan
aplikasi
Menentukan PIC selama
proses pembuatan
aplikasi baru.
Apakah aplikasi dibuat
sendiri oleh
Dinkominfo?
Jika Ya, dilanjutkan pada
tahap selanjutnya
Jika Tidak, dilanjutkan
oleh Pihak Ketiga

Ya
5
Tidak
6

±15
menit

7

Tidak
8
Ya
9

9

10

Merencanakan aplikasi
baru dengan menyusun
rencan kerja, yang
terdiri dari beberapa
aktivitas sebagai
berikut:
1. Mengklasterisasi
staff beserta
jobdesknya untuk
membantu PIC
dalam melaksanakan
aktivitas pembuatan
aplikasi baru.
2. Mengestimasi waktu
yang dibutuhkan
untuk
menyelesaikan
aplikasi.
Mendistribusikan
rencana kerja ke PIC

8

Melengkapi
Formulir
Rencana Kerja
(FRMDINKOMINFO018)

±15
menit

Formulir
Rencana Kerja
(FRMDINKOMINFO018) yang
telah lengkap
terisi

±1
menit

9

10

11

11

12

13

Menerima formulir
rencana kerja dan
menginformasikan tim /
staf yang telah
ditentukan untuk
mengerjakan
pembuatan aplikasi.
Memberikan informasi
detail pembuatan
aplikasi baru (PIC,
estimasi waktu, estimasi
biaya)
Memasukkan
permintaan kedalam log
permintaan pembuatan
aplikasi baru.

±1
menit

10

11

12

 Dapat melalui
telepon,
email, atau
menemui
langsung

±2
menit

Mengisi
Formulir Log
Permintaan
Pembuatan
aplikasi Baru
(FRMDINKOMINFO019).

±1
menit

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA
Untuk menilai apakah SOP yang dibuat dapat mempengaruhi kinerja Dinkominfo Pemerintah Kota
Madiun dalam melakukan fungsinya sebagai penyedia layanan aplikasi & tata kelola pemerintahan
elektronik, maka diperlukan evaluasi kinerja dengan melihat realisasi apakah sesuai dengan target
atau tidak. Dinkominfo perlu melakukan pengukuran kualitas kinerja setiap satu bulan sekali untuk
mengetahui sampai mana tingkat kedewasaan mereka dalam memenuhi target kerja.
Tujuan
Memastikan
bahwa setiap
permintaan yang
masuk dapat
terencana, tercatat
dan tersimpan
dengan baik.

Indikator
Jumlah penyusunan rencana kerja
yang terdokumentasi dan
tersimpan.
Rata – rata waktu yang diperlukan
untuk menyusun rencana kerja.

Target

Realisasi

N/A

N/A

N/A

N/A

FORMULIR RENCANA KERJA
(FRM-Dinkominfo-018)

ID Permintaan
Tanggal
Waktu
URAIAN RENCANA KERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun

…./…./….
….:…. WIB

Nama Aplikasi

(menuliskan nama aplikasi yang akan dibuat)

Nama PIC

(menuliskan nama PIC untuk menangani permintaan)

Jobdesk
Analis
Desainer
Programmer
Tester (Penguji)

SUMBER DAYA MANUSIA
Nama SDM
(menuliskan nama SDM)

TIMELINE
Waktu Pengerjaan
(menuliskan total
estimasi waktu
pengerjaan)
Contoh: 3 bulan
Kebutuhan Komponen
Estimasi Biaya

Tahap
Analisis Kebutuhan
Pembuatan Desain Aplikasi
Implementasi dan Pengujian

Waktu
(menuliskan estimasi waktu pengerjaan)

(menuliskan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses
pembangunan aplikasi, contoh: perangkat keras dan lunak)
(menuliskan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan)
DIBUAT OLEH

( …………………………………..)

FORMULIR LOG PERMINTAAN PEMBUATAN APLIKASI BARU
(FRM-Dinkominfo-019)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun

ID

01

Tanggal
Nama Klien
Masuk
(OPD)
(menuliskan (menuliskan
tanggal)
nama klien)

(menuliskan
email klien)

01/01/18

agus@dinkes

Agus (Dinkes

Email

No. Telepon

Deskripsi Permintaan

Estimasi Waktu

Estimasi Biaya

Nama PIC

(menuliskan
no hp klien)

(menuliskan deskripsi singkat permintaan aplikasi
baru)
Pembuatan aplikasi untuk inventaris alat
kesehatan

(menuliskan
estimasi biaya
pembuatan)
Rp. 7.500.000

(menuliskan
nama PIC)

085xxxxx

(menuliskan
estimasi
pengerjaan)
3 bln

Budi

