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PROSEDUR ANALISIS APLIKASI BARU
SOP-DINKOMINFO-013
Prosedur analisis aplikasi baru merupakan panduan yang digunakan untuk proses analisis sebelum
pembuatan aplikasi ataupun SIM baru. Analisis pada kasus ini berfokus pada analisis kebutuhan dalam
pembuatan aplikasi atau SIM baru tersebut. Panduan ini berfokus untuk mengetahui kebutuhan
aplikasi atau SIM baru yang akan dibuat baik dari sisi Klien (OPD) maupun untuk kebutuhan dalam
pembuatan aplikasi tersebut.

DEFINISI
Analisis Aplikasi Baru
Analisis aplikasi baru merupakan suatu kegiatan penting yang dilakukan sebelum pembangunan
aplikasi atau SIM baru. Aktivitas ini dilakukan untuk menggali kebutuhan baik dari sisi Klien (OPD)
maupun kebutuhan untuk pembuatan dan implementasi sistem baru yang akan dibuat.

TUJUAN UTAMA
Tujuan utama dari prosedur perencanaan aplikasi baru adalah sebagai panduan arahan kerja bagi tim
Dinkominfo dalam melakukan aktiviats analisis untuk menggali kebutuhan dalam pembuatan sistem
nantinya. Harapannya dengan adanya prosedur ini, aktivitas analisis tersebut menjadi lebih sistematis
dan terorganisir dengan baik.

Nomor SOP
Nama SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku

SOP-DINKOMINFO-013
SOP ANALSISI APLIKASI BARU
…./…./….
…./…./….
…./…./….

Disahkan Oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun
DESKRIPSI SOP

(……………………………….)
KUALIFIKASI DAN DAFTAR PELAKSANA

SOP Perencanaan Aplikasi Baru merupakan panduan
yang digunakan untuk proses analisis dalam
pembuatan aplikasi ataupun SIM baru. Tujuan dari
SOP ini adalah untuk menggali kebutuhan terkait
sistem yang akan dibuat, sehingga sistem yang dibuat
dapat memenuhi harapan Klien (OPD) dan dapat
bekerja dengan baik.

DAFTAR PELAKSANA
- Klien (OPD)
- Service Desk Dinkominfo
- Kasi. Layanan Aplikasi & Tata Kelola
Pemerintahan Elektronik
- PIC (Person In Charge) / Penanggung Jawab
- Tim (analisator)

KETERKAITAN
- SOP Perencanaan Aplikasi Baru
- SOP Desain Aplikasi Baru
- SOP Implementasi Aplikasi Baru

REFERENSI
- SDLC
- BAI03-COBIT 5

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: Wawancara, Email dan Telepon
- Formulir Kebutuhan Klien (OPD) (FMRDINKOMINFO-021)
- Formulir Spesifikasi Kebutuhan Aplikasi (FMRDINKOMINFO-022)
- Formulir
Berita Acara Diskusi (FMRDINKOMINFO-011)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka Dinkominfo
tidak dapat melakukan proses analisis untuk
menggali kebutuhan dalam pembuatan aplikasi atau
SIM baru dan dapat memungkinkan bahwa aplikasi
yang dibuat tidak sesuai harapan dan tidak berjalan
dengan baik.

- Mencatat identitas Klien (OPD)
- Mencatat kebutuhan dan keinginan Klien (OPD)
terkait aplikasi baru yang akan dibuat
- Mencatat spesifikasi kebutuhan sistem yang
diperlukan
- Mendokumentasikan hasil analisis pembuatan
aplikasi

ALUR TAHAPAN PROSEDUR ANALISIS APLIKASI BARU
URAIAN PEROSEDUR

Analisis Aplikasi Baru

1

2

Memberikan informasi
kepada Service Desk
bahwa permintaan
pembuatan aplikasi baru
yang telah didelegasikan
dalam proses
pengerjaan(analisis).
Menerima informasi dari
PIC projek dan
mengubah status
permintaan menjadi
“Dalam Penanganan”

Klien (OPD)

Service Desk
Operator

2

3

Pelaksana
Kasi. Layanan
Aplikasi & Tata
Kel.
Pemrth.Elektronik

Mutu Baku

PIC

Tim (analisator)

Syarat

Durasi

▪ Dapat melalui
telepon, email,
atau menemui
langsung

±1 menit

▪ Service desk
operator login
aplikasi madiun
service desk
▪ Membuka menu
tiket
▪ Kemudian
membuka
submenu semua
tiket
▪ Selanjutnya
menekan tombol
lihat pada kolom
opsi

±1 menit

▪ Berikutnya tekan
tombol edit pada
tabel rincian tiket
untuk mengubah
status tiket “Dalam
Penanganan”
Dapat melalui
telepon atau email

2

3

4

5

Menghubungi Klien
(OPD) untuk
menginformasikan akan
dilakukannya proses
penggalian kebutuhan
akan permintaan yang
telah diajukan serta
membuat jadwal
pertemuan dengan
untuk kegiatan tersebut.
Melakukan penggalian
kebutuhan dan
keinginan Klien (OPD)
terkait permintaan yang
telah diajukan pada
jadwal yang telah
disepakati.
Mencatat hasil
penggalian kebutuhan
Klien (OPD)

±5 menit

3

±2 jam
4

4

4

4

5

6

Melengkapi
Formulir Kebutuhan
Klien (OPD) (FRMDINKOMINFO-021)

±15
menit

6

7

8

Melakukan analisis
kebutuhan untuk
menentukan spesifikasi
kebutuhan pembuatan
aplikasi atau SIM.
Mereview kebutuhan
Klien (OPD) dan
spesifikasi kebutuhan
sistem dengan beberapa
faktor pertimbangan
(risiko, biaya, waktu,
kesulitan) melalui
pertemuan.
Apakah semua
kebutuhan telah
disetujui oleh Klien
(OPD)?
Jika Ya, maka prosedur
selesai.

5

6

7

7

Tidak

8
Ya

Jika Tidak, maka
dilakukan kembali tahap
sebelumnya.

7

7

Melengkapi
Formulir Spesifikasi
Kebutuhan Aplikasi
(FRMDINKOMINFO-022)
Melengkapi
Formulir Berita
Acara Diskusi (FRMDINKOMINFO-011)

±30
menit

±1 jam

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
dilakukannya pencatatan
terhadap penggalian
kebutuhan Klien (OPD)
yang telah dilakukan.
Memastikan bahwa semua
kebutuhan SIM telah sesuai
dengan keinginan dan
kebutuhan Klien (OPD).

Indikator
Jumlah penggalian kebutuhan
Klien (OPD) yang terdokumentasi.

Target
N/A

Realisasi
N/A

Jumlah pelaksanaan rapat untuk
melakukan verifikasi kepada Klien
(OPD).

N/A

N/A

Jumlah catatan hasil rapat yang
telah dilaksanakan dengan Klien
(OPD).

N/A

N/A

FORMULIR KEBUTUHAN KLIEN (OPD)
(FRM-Dinkominfo-021)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun

ID Permintaan
Tanggal
Waktu

…./…./….
….:…. WIB
PIC
(menuliskan nama PIC)

DATA KLIEN (OPD)
(menuliskan nama
Nama Klien (OPD)
Klien (OPD))
(menuliskan unit/OPD
Nama OPD
Klien (OPD))
APLIKASI
(menuliskan nama aplikasi yang akan dibangun)

Lokasi Wawancara
Topik Wawancara
Deskripsi Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA
(menuliskan lokasi wawancara dengan Klien (OPD))
(menuliskan topik wawancara dengan Klien (OPD))
(menuliskan deskripsi hasil dari wawancara yang telah
dilakukan)

DIBUAT OLEH

Mengetahui,

( …………………………………..)

( …………………………………..)

FORMULIR SPESIFIKASI KEBUTUHAN APLIKASI
(FRM-Dinkominfo-022)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun
APLIKASI
(menuliskan nama aplikasi yang akan dibangun)

ID Permintaan
Tanggal
Waktu

…./…./….
….:…. WIB
PIC
(menuliskan nama PIC)

Fitur – fitur Aplikasi

(menuliskan fitur-fitur dari aplikasi yang akan dibangun)

Pengguna Aplikasi

(menuliskan pengguna dari aplikasi yang akan dibangun)
LINGKUNGAN OPERASI APLIKASI
Perangkat Lunak yang Digunakan
(menuliskan lingkungan operasi dari aplikasi yang akan
dibangun, contoh: OS dan database yang digunakan)

Jenis/Kegunaan
Sistem Operasi Client
Web Browser
Web Server
DBMS
Kebutuhan Non Fungsional
Aplikasi
Catatan
DIBUAT OLEH

(menuliskan kebutuhan non-fungsional dari aplikasi yang akan
dibangun, contoh: tingkat keamanan, tingakt responsifitas)
(menuliskan catatan tambahan)
Mengetahui,

( …………………………………..)

( …………………………………..)

FORMULIR DESKRIPSI KEBUTUHAN
FUNGSIONAL
(FRM-Dinkominfo-023)
ID Permintaan
Tanggal
Waktu

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Madiun
APLIKASI
(menuliskan nama aplikasi yang akan dibangun)

…./…./….
….:…. WIB
PIC
(menuliskan nama PIC)

KEBUTUHAN FUNGSIONAL APLIKASI
Nama Use Case:
ID Use Case:
Tingkat Prioritas:
(menuliskan nama Use Case)
(menuliskan ID Use Case)
(menuliskan tingkat prioritas
Use Case, missal: 1 - 5)
Aktor Utama:
Tipe Use Case:
(menuliskan aktor utama yang menjalankan
(menuliskan type Use Case)
Use Case)
Deskripsi Singkat Use Case:
(menuliskan deskripsi Use Case)
Syarat Use Case:
(menuliskan syarat Use Case dapat dijalankan)
Alur Utama Use Case (Basic Course):
(menuliskan alur utama Use Case berjalan)

Alur Alternatif Use Case (Alternate Course):
(menuliskan alur alternatif Use Case berjalan)
DIBUAT OLEH

( …………………………………..)

