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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul Proyek Perubahan 

Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian Berbasis Online di Era Revolusi 

Industri 4.0. 

 

1.2 Deskripsi Proyek Perubahan 

Ruang lingkup digitalisasi pelatihan pertanian yang dikerjakan dalam proyek 

perubahan ini diantaranya yaitu: membangun one stop acces pelatihan 

pertanian, integrasi sistem informasi pelaporan pelatihan, tata kelola file 

adminsitrasi pelatihan pertanian secara digital menggunakan cloud 

computing. Dengan membangun one stop acces pelatihan pertanian maka 

para peserta tidak perlu lagi kesulitan mengakses informasi pelatihan 

pertanian, karena semua informasi telah digabungkan kedalam satu 

halaman yang bisa diakses secara umum oleh masyarakat luas. Untuk 

integrasi sistem informasi pelaporan pelatihan juga sangat penting karena 

dapat mengintegrasikan seluruh perkembangan pelatihan di seluruh unit 

pelaksana teknis pelatihan pertanian lingkup puslatan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai media monitoring dan pengambilan kebijakan 

pelaksanaan pelatihan pertanian dan pelaksanaan pembangunan pertanian 

didaerah asal peserta pelatihan. Tata kelola file adminsitrasi pelatihan 

pertanian secara digital menggunakan cloud computing juga menjadi titik 

krusial, karena dengan penerapan cloud computing ini dapat memperbaiki 

tata kelola manajemen administrasi pelatihan menggunakan digital, 

sehingga diharapkan berkas administrasi pelatihan dapat terkelola lebih 

baik lagi dan mudah dicari saat dibutuhkan. 

 

Pengertian: 

1. One stop access: Pusat sebuah proses bisnis, yang memungkinkan 

digabungkannya beberapa layanan dan kegiatan. 
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2. Komputasi awan (cloud computing) : teknologi yang menjadikan 

internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana 

pengguna komputer diberikan hak akses (login). 

 

1.3 Latar Belakang 

Pembagunan pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

lebih besar terhadap peningkatan dari pertumbuhan perekonomian 

nasional. Pentingnya peran dan kontribusi sektor pertanian tersebut perlu 

diperhatikan secara menyeluruh baik dari sumber daya manusia maupun 

teknologi nya. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian merupakan satuan organisasi di Kementerian Pertanian 

yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan pertanian 

dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian, tugas pokok Badan PPSDMP adalah 

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia 

pertanian.yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia 

pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan 

kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, salah satunya melalui 

pengembangan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan sertifikasi 

profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing yang 

merupakan tugas dari Pusat Penyuluhan Pertanian. Hal tersebut juga 

selaras dengan tujuan pembangunan pertanian, yaitu menciptakan 

pertanian yang maju, mandiri dan modern. 

Tugas pokok Pusat Pelatihan Pertanian adalah melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Sedangkan 

fungsinya adalah: Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan 

kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pelatihan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di 

bidang pelatihan pertanian; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
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bidang pelatihan pertanian; Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan 

pertanian; Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan 

pendidikan pertanian; dan penyusunan dan pengembangan standardisasi 

dan sertifikasi profesi pertanian. 

Potensi pengembangan proses penyelenggaraan pelatihan pertanian 

sangat besar.   Sasaran sekaligus pangsa pasar pelatihan pertanian sangat 

banyak, pangsa pasar tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelaku 

pertanian baik aparatur maupun non aparatur. Jumlah petani 30 juta orang, 

petani milenial 1 juta orang, untuk lingkup Kementerian Pertanian  saja 

terdapat widyaswara 186 orang, dosen 202 orang,  guru 77 orang, penyuluh 

44.200 orang, sehingga bila dilakukan konvensional butuh waktu dan biaya 

yg besar. Potensi 10 UPT pelatihan pertanian yang dimiliki oleh Kementerian 

Pertanian juga sangat baik, karena memiliki materi-materi pelatihan untuk 

pelaku pertanian diseluruh tanah air  yang siap didigitalisasi. Dengan adanya 

pengelolaan informasi pelatihan yang teritegrasi juga memudahkan 

pimpinan untuk membuat kebijakan, karena secara cepat  informasi 

berkenaan data peserta, fasilitator, rencana pelatihan, realisasi pelatihan, 

presentase realisasi pelatihan, rencana peserta, realisasi peserta, hasil 

evaluasi. Informasi yang dihasilkanpun akan dapat dipergunakan untuk 

pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan didaerah asal peserta 

karena informasi pelatihan akan disajikan secara transparan. 

Selain potensi yang ada, proses penyelenggaraan pelatihan saat ini masih 

banyak juga yang harus dikembangkan, diantaranya: masih terbatasnya 

penyuluh dan petani dalam mengakses pelatihan pertanian, terbatasnya 

anggaran pelatihan, belum terintegrasinya pelatihan di seluruh upt 

pelatihan lingkup pusat pelatihan pertanian, evaluasi masih dilakukan 

secara konvensional. Beberapa permasalahan tersebut disebabkan salah 

satunya karena tidak optimalnya penggunaan pendekatan IT dalam proses 

penyelenggaraan pelatihan, disatu sisi perkembangan IT begitu cepat dan 

sudah tidak dapat terbendung lagi. Hasil penelitian Hootsuite (2020) 
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menyebutkan bahwa penetrasi penggunaan Internet di Indonesia sendiri 

tercatat 64% penduduknya adalah pengguna Internet.   

Optimalisasi penggunaan IT pada saat ini menjadi sangat penting karena 

dapat menjembatani penyampaian informasi. Teknologi informasi juga 

digunakan sebagai media komunikasi antar individu ataupun dengan 

lembaga, baik formal ataupun informal. Transformasi 4.0, sebuah program 

percepatan perubahan di tiga bidang, yaitu digitalisasi, pengembangan 

SDM, dan penajaman budaya, sangat dibutuhkan sebagai persiapan 

memasuki industri 4.0. Salah satu transformasi digital pada era ini adalah 

digital learning. Teknologi komunikasi berbasis komputer sangat pesat dan 

membawa dampak positif bagi kegiatan pembelajaran serta mampu 

memberikan banyak tawaran maupun pilihan bagi dunia pelatihan untuk 

menunjang proses pembelajaran.  Pelatihan berbasis online menuntut 

peserta terlibat aktif dan partisipatif dalam proses pembelajarannya. 

Penggunaan aplikasi berbasis online bukan hanya terbatas pada proses 

pelaksanaan pelatihan saja, tetapi dapat dilakukan secara menyeluruh dari 

proses perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi pelatihan. 

Dengan penggunaan aplikasi berbasis online, data dan informasi dapat 

diperoleh dengan cepat dan mudah tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu.   

Dari potensi dan kekurangan yang ada, maka dirumuskanlah strategi 

menggunakan Analisa SWOT berikut ini: 

 



5 

 

Melihat hasil Analisa SWOT tersebut diatas, maka disusunlah gagasan untuk 

membuat proyek perubahan “Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian 

Berbasis Online di Era Revolusi Industri 4.0”. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Organisasi Adaptif 

1.4.1 Tujuan 

 Tujuan dari proyek perubahan yang akan dicapai, sebagai berikut : 

a. Tujuan jangka pendek (Oktober- Desember 2020) 

Tujuan jangka pendek ini merupakan pengungkit yang 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. 

Tujuan jangka pendek proyek perubahan ini yaitu 

menyediakan rancang bangun digitalisasi pelatihan 

pertanian. 

b. Tujuan jangka menengah (Januari 2021- Juni 2021) 

Tujuan jangka menengah proyek perubahan ini adalah:  

� Mengintegrasikan proses penyelenggaraan pelatihan 

melalui one stop access pelatihan pertanian aplikasi 

“PETANI SMILE” dan dapat diakses melalui play store. 

� Meningkatkan kemampuan SDM yang menguasai IT 

dibidang pelatihan. 

� Meningkatkan sarana dan prasarana berbasis IT. 

c. Tujuan jangka panjang  ( Juli 2021- Juni 2022) 

Tujuan jangka panjang proyek perubahan ini adalah 

memastikan keberlanjutan digitalisasi pelatihan. 

 

1.4.2 Manfaat 

 Manfaat umum dari proyek perubahan yang akan dicapai yaitu: 

a. Dalam jangka pendek, manfaat proyek perubahan ini adalah 

tersedianya acuan dalam penerapan digitalisasi. 
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b. Dalam jangka menengah, manfaat proyek perubahan ini 

adalah terintegrasinya proses pelatihan melalui  aplikasi 

digital/perangkat lunak one stop access, tersedianya SDM 

dibidang pelatihan yang berkualitas dan tersedianya sarana 

dan prasarana berbasis IT. 

c. Dalam jangka panjang, manfaat proyek perubahan ini adalah 

meningkatnya kompetensi SDM pertanian (Widyaiswara, 

penyuluh, petani dan pelaku pertanian lainnya) dalam 

mendukung pembangunan pertanian. 

Sedangkan manfaat khusus proyek perubahan ini ada 3 (tiga), yaitu 

untuk institusi asal peserta, institusi lain dan masyarakat serta 

peserta secara pribadi. 

Institusi 

a. Terbangunnya  kerangka kerja organisasi dan tata kelola 

dalam kegiatan pelatihan berbasis IT 

b. Mengembangkan Digital learning dalam penerapan Digital 

Government 

c. Mengadopsi standar keamanan informasi dalam penerapan 

Digital Learning. 

d. Menyusun dan menerapkan strategi pengembangan Digital 

Learning  secara berkelanjutan. 

Institusi lain dan masyrakat 

Tersedianya materi pembelajaran dimedia elektronik melalui 

aplikasi android yang mudah di akses (one stop  access) dan 

dikembangkan secara terbuka oleh siapa saja (everyone), dimana 

saja (everywhere),  kapan saja (everytime), dan bebas digunakan 

(available to everyone).  

Peserta PKN tingkat II 

Dapat mengimplementasikan model  pelatihan  berbasis IT dalam 

bentuk aplikasi one stop  access Learning Management System 
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(LMS) yang terintegrasi, system informasi pelaporan pelatihan 

pertanian maupun cloud computing administrasi pelatihan  seluruh 

UPT pelatihan. 

Dapat menjadi role model proyek perubahan untuk jabatan tinggi 

pratama di lingkup kementerian pertanian. 

 

1.5 Output dan Outcome 

Output 

� Rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian. 

� Terbangunnya one stop access yang merupakan aplikasi 

digital/perangkat lunak dibidang pelatihan pertanian yang  

terintegrasi. 

� Penguasaan IT oleh SDM pelatihan pertanian. 

� Meningkatnya tata kelola administrasi pelatihan pertanian. 

� Tersedianya peralatan IT yang memadai dalam rangka menunjang 

penyelenggaraan pelatihan. 

Outcome 

Termanfaatkannya aplikasi “PETANI SMILE” 

� Terlatihnya para penyuluh, petugas, petani, dan masyarakat 

pertanian lainnya sesuai dengan minat dan bidang kemampuanya. 

� Kemudahan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan 

� Tersedianya SDM pertanian yang siap mendukung program utama 

kementan. 

 

1.6 Tahapan Perubahan Rencana Strategis 

Tahapan-tahapan dalam proyek perubahan meliputi jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang sebagai berikut : 
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a. Tahapan Jangka Pendek 

No Kegiatan Output Waktu Stakeholder 

1. Sosialisasi dan 

koordinasi 

Tahapan Kerja, 

Dok 

2 Oktober 

– 9 

Oktober 

2020 

 

1 minggu 

Sekjen Kementan, 

Kepala Badan 

PPSDMP, 

Sekretaris Badan 

PPSDMP, 

Kapusdik, 

Kapusluh, 

Pegawai puslatan 

2. Pembentukan 

tim efektif 

SK Tim Efektif, 

Dok 

12 

Oktober – 

23 

Oktober 

2020 

 

2 minggu 

Pegawai puslatan 

3. FGD penyusunan 

rancang bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

pertanian 

Rancang 

Bangun 

Digitalisasi 

Pelatihan, Dok 

26 

Oktober – 

13 

November 

2020 

 

3 minggu 

PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, 

Tim efektif 

4. Penyempurnaan 

draft rancang 

bangun bagian 

pengembangan 

aplikasi yang 

terintegrasi (one 

stop access) 

Draft rancang 

bangun 

pengembangan 

aplikasi digital 

16 

Oktober – 

20 

November 

2020 

 

1 minggu 

Tim efektif 

5. Penyempurnaan 

draft rancang 

bangun bagian 

pengembangan 

kapasitas SDM 

Draft rancang 

bangun bagian 

pengembangan 

kapasitas SDM 

16 

Oktober – 

20 

November 

2020 

 

1 minggu 

Tim efektif 

6. Penyempurnaan 

draft rancang 

Draft rancang 

bangun bagian 

16 

Oktober – 

Tim efektif 
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bangun bagian 

penyediaan 

sarana IT 

penyediaan 

sarana IT 

20 

November 

2020 

 

1 minggu 

7. Penyusunan 

laporan jangka 

pendek 

Laporan proper 23 

November 

– 27 

November 

2020 

 

1 minggu 

Tim efektif 

 

b. Tahapan Jangka Menengah 

No Kegiatan Output Waktu Stakeholder 

1. 

 

 

 

Persiapan/koordi

nasi 

pengembangan 

kapasitas SDM 

pelatihan 

pertanian, 

pengembangan 

aplikasi digital 

dan penyediaan 

sarana dan 

prasarana IT 

Tahapan 

Kerja, Dok 

1 minggu 

 

 

 

Pegawai puslatan 

2. 

 

Pengembangan 

kapasitas SDM 

Penyelenggara 

Pelatihan 

� Rapat 

Persiapan 

� Pelaksanaan 

pelatihan/wo

rkshop/semin

ar/studi 

banding 

� Penyusunan 

RTL 

� penerapan 

Peningkatan 

Kompetensi 

2 minggu LAN,  

PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, 

Pegawai puslatan 

3. Pengembangan 

kapasitas SDM 

Widyaiswara 

Peningkatan 

Kompetensi 

2 minggu LAN, Ditjen 

Tanaman Pangan, 

Ditjen Hortikultura, 

Ditjen Perkebunan, 
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� Rapat 

Persiapan 

� Pelaksanaan 

pelatihan/wo

rkshop/semin

ar/studi 

banding 

� Penyusunan 

RTL 

penerapan 

Badan Ketahanan 

Pangan, 

Badan Karantina 

Pertanian, 

Ditjen PSP, Dinas 

Pertanian, PPMKP 

Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, 

Dunia usaha dunia 

industry, Pegawai 

puslatan 

4. Pengembangan 

aplikasi one stop 

access 

� Rapat 

persiapan 

� Penyusunan 

konsep desain 

aplikasi digital  

� Pembuatan 

aplikasi 

� Uji coba 

aplikasi 

� Sosialisasi dan 

implementasi 

Aplikasi 3 bulan PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, Balai 

Pelatihan Pertanian 

Kab/Prov, Pegawai 

puslatan, 

Programmer 

5. Pengembangan 

system informasi 

pelaporan 

pelatihan secara 

elektronik 

� Rapat 

persiapan 

� Penyusunan 

konsep desain 

aplikasi digital  

Aplikasi 3 bulan PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 
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� Pembuatan 

aplikasi 

� Uji coba 

aplikasi 

Sosialisasi dan 

implementasi 

BPP Lampung, Balai 

Pelatihan Pertanian 

Kab/Prov, Pegawai 

puslatan, 

Programmer 

6. Pengembangan 

cloud computing 

� Rapat 

persiapan 

� Penyusunan 

konsep 

penggunaan  

� Uji coba  

Sosialisasi dan 

implementasi 

Aplikasi 3 bulan PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, Balai 

Pelatihan Pertanian 

Kab/Prov, Pegawai 

puslatan, 

Programmer 

7. Penyediaan 

sarana IT 

penunjang 

pelatihan 

� Rapat 

persiapan  

� Pengadaan 

Sarana IT 1 tahun Kepala Badan 

PPSDMP 

Sekretaris Badan 

PPSDMP,  

PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, 

Pegawai puslatan 

8. Pemantauan dan 

evaluasi 

penerapan  

Laporan 

pemantaua

n dan 

evaluasi 

1 tahun PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 
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BBPP Kupang, 

BPP Jambi, 

BPP Lampung, 

Pegawai puslatan 

 

c. Tahapan Jangka Panjang 

No Kegiatan Output Waktu Stakeholder 

1. 

 

 

Memastikan 

keberlanjutan 

digitalisasi 

pelatihan pertanian 

dengan langkah: 

� Rapat 

koordinasi 

� Evaluasi 

penerapan 

digitalisasi 

pelatihan 

pertanian 

secara 

berkelanjutan 

� Menyusun 

langkah 

operasional 

tindak lanjut 

penyempurnaan 

dan 

pengembangan 

di semua aspek 

(Brainware, 

software dan 

hardware) 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Kerja 

Laporan 

evaluasi 

 

 

 

Langkah 

operasional 

1 tahun 

 

Kepala Badan 

PPSDMP 

Sekretaris Badan 

PPSDMP,  

PPMKP Ciawi, 

BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, 

BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, 

BBPP Binuang, 

BBPP 

Batangkaluku, 

BBPP Kupang, 

BPP Jambi 

BPP Lampung, 

Pegawai puslatan, 

Programer 

 

1.7 Rencana Strategi Marketing 

 

1.7.1 Peta Stakeholder dan strategi komunikasi 

Untuk melakukan promosi yang tepat sasaran, hal yang perlu dilakukan 

adalah melakukan pemetaan stakeholder yang  berkaitan dengan pelaksanaan 

proyek perubahan.  Stakeholder dalam proyek perubahan ini dikelompokkan 

menjadi 4 kelompok, yaitu: 
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1. Promotors (Key players), Memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar 

terhadap proyek perubahan untuk membantu keberhasilan proyek 

perubahan.. 

2. Latents (Keep  Satisfied), Tidak memiliki kepentingan dan terlibat secara 

langsung dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan yang besar 

untuk mensukseskan implementasi proyek perubahan apabila mampu 

diyakinkan. 

3. Apathetics (Minimal  Effort), Kurang memiliki kepentingan dan kekuatan 

yang berpengaruh terhadap proyek perubahan. 

4. Defender (Keep Informed), Memiliki kepentingan yang besar untuk 

kelancaran kinerja tetapi memiliki kekuatan yang kecil. 

Pemetaan stakeholder tersebut pada proyek perubahan ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

  

Ditjen Tanaman Pangan

Ditjen Hortikultura

Ditjen Perkebunan

Badan Ketahanan Pangan

Badan Karantina Pertanian

Ditjen PSP

Lembaga Administrasi Negara

Sekjen Kementan

Kepala Badan PPSDMP

Sekretaris Badan PPSDMP

Kapusdik

Kapusluh

Dunia usaha dan Dunia Industri

Dinas Provinsi/Kab/Kota

Balai Pelatihan Pertanian 

Kab/Prov

PPMKP Ciawi

BBPKH Cinagara

BBPP Lembang

BBPP Ketindan

BBPP Batu

BBPP Binuang

BBPP Batangkaluku

BBPP Kupang

BPP Jambi

BPP Lampung

Pegawai Puslatan

LATENTS PROMOTERS 

APATHETICS DEFENDERS 

KEPENTINGAN 

KE
KU

AT
AN
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Sedangkan untuk strategi komunikasi yang dipergunakan bisa dipergunakan sesuai 

posisi stakeholder tersebut. Komunikasi  yang  dibangun  berdasarkan   katagori    

stakeholders   sebagai berikut: 

1. Promotors (key players): Komunikasi langsung dan fast response. 

2. Defenders (Keep Informed): Komunikasi yang berkelanjutan dan up to date. 

3. Latent (Keep  Satisfied): Diskusi, konsolidasi dan pemberian informasi secara 

berkala.  

4. Apethetics (Minimal  Effort): Komuniaksi pasif dan push   communication, 

tidak   ada   interaksi   kecuali   diminta. 

1.7.2  Desain Content Marketing 

Strategi marketing yang digunakan adalah strategi 4P +1C (product, price, 

place, promotion, costumer). 

a. Produk apa untuk menyelesaikan akar masalah. Sebuah produk atau jasa 

akan mudah sekali dipasarkan apabila merupakan sebuah terobosan atau 

produk yang menyelesaikan masalah calon customer. Kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, atau fitur-fitur yang tersedia dalam layanan 

tersebut harus dijabarkan dalam strategi pemasaran. Hal ini juga dapat 

menjadi bahan untuk mengemas promosi produk tersebut. Produk untuk 

proyek perubahan strategi digitalisasi pelatihan pertanian ini adalah: rancang 

bangun digitalisasi pelatihan pertanian dan aplikasi digital pelatihan 

pertanian yang terintegrasi “Petani Smile”. 

b. Place, dalam hal ini tentunya untuk adalah tempat untuk melakukan 

marketing terhadap  proyek perubahan  yang ditetapkan. Place bisa berupa 

fisik maupun virtual/digital. Strategi pemilihan tempat harus tepat agar 

produk yang ditawarkan dapat ditemukan dan diakses oleh sasaran. Dalam 

proyek perubahan ini tempat implementasi merupakan 10 UPT lingkup 

puslatan, tempat untuk menyimpan aplikasi merupakan server dari provider 

swasta (masterweb.com) dengan pertimbangan kecepatan layanan, dan 

tempat meletakkan aplikasi untuk diunduh adalah playstore. 
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c. Price atau harga. Harga produk atau jasa adalah bagian selanjutnya dari 

marketing. Pada bagian ini, perlu menjabarkan berapa harga yang sesuai 

untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Selain harga produk juga besaran 

diskon yang ditawarkan, misalnya untuk periode waktu tertentu. Harga bisa 

jadi salah satu “senjata utama” dalam pemasaran. Karena mungkin saja ada 

produk atau jasa serupa yang berani “banting harga” dan memenangkan 

persaingan. Untuk aplikasi yang dibuat akan ditawarkan secara gratis (free) 

dan dapat diunduh bebas oleh seluruh masyarakat, tetapi untuk melengkapi 

bagian ini akan ditambahkan penentuan harga berdasarkan positioning calon 

pembeli serta Freebies, atau produk gratis yang bisa ditawarkan dalam 

periode waktu tertentu untuk layanan pelatihan tertentu yang ada 

didalamnya.  

Untuk pembiayaan akan menggunakan anggaran DIPA Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). 

d. Promotion adalah cara untuk mempromosikan produk dan jasa agar bisa 

dikenal masyarakat. Pada bagian ini perlu dijabarkan cara-cara apa saja yang 

akan digunakan untuk memasarkan produk dan jasa.  

� Channel promosi yang akan digunakan: media sosial, Google, Play 

store, dan media lainnya. 

� Alat promosi: banner, brosur, video. 

e. Customer : pelanggan dari kegiatan ini adalah petani, penyuluh, petugas dan 

masyarakat pertanian lainnya.  

 

1.7.3 Identifikasi Potensi Kendala/Masalah 

Identifikasi potensi kendala atau masalah dalam proyek perubahan ini 

adalah : 

a. Potensi kendala/masalah: 

� Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam proyek perubahan belum 

memahami tentang proyek perubahan. 
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� Keterbatasan waktu dan kesibukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing yang bersamaan dengan pelaksanaan proyek 

perubahan. 

b. Strategi mengatasi kendala/masalah, yaitu : 

� Melakukan sosialisasi dan pendekatan terus menerus terhadap sumber 

daya manusia yang terlibat dalam proyek perubahan. 

� Menetapkan waktu dan jadwal pelaksanaan proyek perubahan secara 

bijak dan sesuai dengan kesepakatan serta bekerja berdasarkan 

prioritas. 

 

1.7.4 Kriteria dan Faktor Kunci Keberhasilan 

a. Kriteria Keberhasilan 

� Tersusunnya rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian 

� Terbangunnya one stop access pelatihan pertanian 

� Terintegrasinya pemantauan dan evaluasi pelatihan pertanian 

� Terbangunnya tata administrasi pelatihan pertanian berbasis IT 

� Tersedianya perlengkapan IT penunjang penyelenggaraan pelatihan 

b.  Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan 

� Perkembangan lingkungan strategis, khususnya kebijakan 

perencanaan dan penganggaran 

� Dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan   

� Komitmen dari seluruh Tim Efektif (tim pengarah dan tim teknis) 

proyek perubahan untuk melaksanakan dan menyelesaikan setiap 

tahapan penugasan Komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan yang 

terkait 

� Dukungan stakeholders terhadap Proyek perubahan 

� Dukungan sarana dan prasarana untuk keberhasilan proyek 

perubahan, termasuk jaringan internet dan anggaran di semua 

tingkatan. 
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BAB II 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

 

2.1 Capaian Tahapan Rencana Strategis 

 Implementasi proyek perubahan ini dapat dilihat dari roadmap atau 

milestone yang telah dilalui sesuai dengan rancangan proyek perubahan, analisis 

stakelders dan strategi komunikasi dengan stakeholders. Sesuai dengan rancangan 

proyek perubahan yang telah disusun maka kriteria keberhasilan proyek perubahan 

ini adalah disusunnya “Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian Berbasis Online di 

Era Revolusi Industri 4.0” untuk dapat dijadikan dasar pengembangan digitalisasi 

disemua UPT pelatihan. 

2.1.1 Capaian Roadmap/Milestone Proyek Perubahan 

Capaian roadmap/milestone yang telah dilakukan, dimulai dari tahap 

breakthrough I sampai dengan selesainya laboratorium kepemimpinan. Dalam 

pelaksanaannya, ada beberapa tahapan jangka menengah yang ditarik 

pelaksanaannya dijangka pendek. Adapun tahapan jangka pendek yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Output Waktu Evidence 

1. Pembentukan 

tim efektif 

SK Tim Efektif, 

Dok 

2 Oktober 

2020 

 

 
2. Sosialisasi dan 

koordinasi 

dengan tim 

efektif 

 

 

 

Tahapan Kerja, 

Dok 

2 Oktober 

2020 

 

 

 

 

 

 Sosialisasi dan 

koordinasi 

dengan kepala 

UPT lingkup 

Puslatan 

 16 

Oktober 

2020 
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3. Persiapan 

Penyusunan 

rancang bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

pertanian 

Rencana 

penyusunan 

rancang bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

19 

Oktober 

2020 

 

 
 Penyusunan 

draft rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

(Analisa Kondisi 

dan Kebutuhan) 

Draft Rancang 

Bangun 

Digitalisasi 

Pelatihan 

Pertanian 

(Analisa Kondisi 

dan Kebutuhan) 

 

 

 

20 - 24 

Oktober 

2020 

 

 

 

 

 Penyusunan 

draft rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

(Pengembangan 

TIK) 

Draft Rancang 

Bangun 

Digitalisasi 

Pelatihan 

Pertanian 

(Pengembangan 

TIK) 

 

 

 

26 – 30 

Oktober 

2020 

 

 

 

 

 Penyusunan 

draft rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

(Roadmap 

Pengembangan 

TIK) 

Draft Rancang 

Bangun 

Digitalisasi 

Pelatihan 

Pertanian 

(Roadmap  

Pengembangan 

TIK) 

 

 

 

2 - 6 

November 

2020 

 

 

 

 

 Finalisasi dan 

layout rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

Draft rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

terlayout 

23 

November 

2020 
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 Ditandanganinya 

Rancang Bangun 

oleh Ka 

BPPSDMP 

Rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan yang 

ditandatangani 

24 

November 

2020 

 

 

 
 Pencetakan 

rancang bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

pertanian 

Rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan 

26 

November 

2020 

 

 

 
4. Persiapan 

Pengembangan 

aplikasi one stop 

access 

Rencana 

pengembangan 

12 

Oktober  

2020,  

 

 
 Pengembangan 

system 

informasi 

pelaporan 

pelatihan secara 

elektronik 

� Penyusunan 

konsep 

desain 

aplikasi 

digital  

� Pembuatan 

aplikasi 

� Uji coba 

aplikasi 

Aplikasi ESIPP 

dengan fitur 

baru 

14 – 17 

Oktober  

2020,  
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 Pengembangan 

cloud computing 

� Penyusunan 

konsep 

penggunaan 

� Uji coba  

Cloud 

computing 

19 – 22 

Oktober  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Pengembangan 

elearning 

pelatihan 

pertanian 

� Penyusunan 

konsep 

desain 

aplikasi 

digital  

� Pembuatan 

aplikasi 

� Uji coba 

aplikasi 

LMS 10 UPT 21 – 24 

Oktober  

2020,  
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 Pengembangan 

aplikasi one stop 

access “Petani 

Smile” berbasis 
android 

� Penyusunan 

konsep 

desain 

aplikasi 

digital  

� Pembuatan 

aplikasi 

� Uji coba 

aplikasi 

� Identifikasi 

kebutuhan 

Play store 

� Upload 

aplikasi ke 

playstore 

Aplikasi petani 

smile berbasis 

android 

9 – 20 

November 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Launching 

Rancang Bangun 

Digitalisasi 

Pelatihan 

Pertanian dan 

Aplikasi Petani 

Smile 

Rancang 

bangun 

digitalisasi 

pelatihan dan 

Aplikasi Petani 

Smile 

28 

November 

2020 

 
6. Penyusunan 

laporan jangka 

pendek 

Laporan proper 16-30 

November 

2020 

 

 

 

Apabila kita lihat dari capaian milestone diatas, maka 4 tahapan milestone jangka 

menengah yang telah dilaksanakan yaitu: 

a) Pengembangan system informasi pelaporan pelatihan secara elektronik 

b) Pengembangan cloud computing 

c) Pengembangan elearning 

d) Pengembangan aplikasi one stop access “Petani Smile” berbasis android 

Pelaksanaan penyelesaian tiap tahapan jangka pendek tersebut diuraikan secara 

harian pada laporan pelaksanaan mingguan (laporan harian terlampir). 
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2.1.2 Capaian Output Proyek Perubahan 

 Capaian Output proyek perubahan ini dapat diukur dari output yang 

dihasilkan selama tahap laboratorium kepemimpinan dari sebelum penyusunan 

Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian Berbasis Online di Era Revolusi Industri 4.0. 

Adapun output jangka pendek dari proper ini adalah: 

 

A. SK TIM EFEKTIF 

Tim efektif dibentuk untuk membantu pelaksanaan proyek perubahan. 

Adapun tim yang disusun adalah sebagai berikut: 

A. Pengarah : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembnagan 

Sumber Daya Manusia Pertanian  

B. Ketua : Kepala Pusat Pelatihan Pertanian 

C. Sekretaris : Kepala Bidang Program dan Kerjasama, Pusat 

Pelatihan Pertanian 

D. Fasilitator : 1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat 

Jenderal; 

2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; 

3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian; 

4. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian; 

5. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian; 

E. Anggota : 1. Kepala Bidang Program dan Kerjasama 

Pelatihan, Pusat Pelatihan Pertanian; 

2. Kepala Bidang Penyelenggaraan, 

Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan, 

Pusat Pelatihan Pertanian; 

3. Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi 

Profesi Pelatihan, Pusat Pelatihan Pertanian; 

4. Kepala Sub Bidang Program Pelatihan, Pusat 

Pelatihan Pertanian; 

5. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pelatihan, 

Pusat Pelatihan Pertanian; 

6. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan 

Pelatihan, Pusat Pelatihan Pertanian; 

7. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan 

Ketenagaan Pelatihan, Pusat Pelatihan 

Pertanian; 

8. Kepala Sub Bidang Standardisasi Pelatihan, 

Pusat Pelatihan Pertanian; 

9. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Profesi 

Pelatihan, Pusat Pelatihan Pertanian; 
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*Sk tim efektif terlampir 

 

B. RANCANG BANGUN DIGITALISASI PELATIHAN PERTANIAN 
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Rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian ini dibuat dengan melihat 

kondisi existing UPT saat ini dan lingkungan strategis yang berkembang. 

Sehingga diperoleh beberapa rencana pengembangan baik dari sisi 

hardware, software maupun brainware (Rancang bangun terlampir). 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya rancang bangun 

digitalisasi ini, yaitu: 

a. Tersedianya acuan dalam penerapan digitalisasi pelatihan pertanian. 

b. Terintegrasinya system informasi yang terintegrasi. 

c. Meningkatnya kompetensi SDM pertanian (Widyaiswara, penyuluh, 

petani dan pelaku pertanian lainnya) pada pemanfaatan IT dalam 

mendukung pembangunan pertanian. 

d. Terbangunnya  kerangka kerja organisasi dan tata kelola dalam 

kegiatan pelatihan berbasis IT 

e. Mengembangkan e- Government 

f. Mengadopsi standar keamanan informasi dalam penerapan e-

Government. 

g. Menyusun dan menerapkan strategi pengembangan e-Government 

secara berkelanjutan. 

h. Pengembangan metode pelatihan berbasis IT. 

 

Ada beberapa hal utama yang dibahas pada rancang bangun ini, yaitu: 

a. Analisa Kondisi dan Kebutuhan 

Dari GAP Analisa kondisi dan kebutuhan, didapatkan beberapa hal 

sebagai berikut: 
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Infrastruktur 

No Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang 

1 Kondisi 

internet 

Seluruh UPT telah dapat 

terhubung ke Internet, tetapi 

dengan kapasitas bandwidth 

yang beragam dan ada 

beberapa yang koneksinya 

putus sambung 

Bandwidth di UPT 

diatas rata-rata dan 

koneksi internet stabil 

2 Infrastruktur 

LAN 

Beberapa UPT memliki akses 

LAN yang terbatas dan tidak 

lancar 

Akses LAN luas, untuk 

memudahkan koneksi 

aplikasi dan pertukaran 

data internal 

Pemeliharaan yang 

terjadwal untuk 

memastikan kondisi 

LAN selalu baik untuk 

mendukung 

pelaksanaan tugas 

3 AOR Semua UPT sudah memiliki 

AOR tetapi kualitas hardware-
nya beragam 

Semua UPT memiliki 

AOR dengan 

penggunaan hardware 

yang standar 

4 Perangkat 

computer 

Perangkat komputer yang 

tersedia mayoritas sebanding 

dengan SDM yang 

menggunakan perangkat 

komputer dalam pelaksanaan 

tugasnya 

Jumlah perangkat komputer 

yang terkoneksi dengan 

internet adalah 100% 

Ada beberapa peralatan yang 

usang dan perlu di-upgrade 

Penggunaan gadget 

selain komputer untuk 

mengoptimalkan 

pelaksanaan pekerjaan 

peremajaan perangkat 

komputer, khususnya 

yang diatas 5 tahun 
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Sistem Informasi 

No Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang 

1 Fitur Secara umum aplikasi 

sudah berjalan dengan 

baik, hanya perlu 

ditambahkan 

beberapa fitur 

khususnya untuk 

aplikasi internal 

lingkup puslatan 

Improvement dan 

penambahan fitur 

pada aplikasi 

internal dilakukan 

secara rutin 

sehingga aplikasi 

menjadi lengkap 

dan dapat 

menunjang 

pelaksanaan tugas 

2 Implementasi Sudah dilakukan tetapi 

pelaksanaannya belum 

rutin untuk semua 

aplikasi, dikarenakan 

tidak adanya 

pendampingan dan 

sistem monitoring 

Monitoring dan 

pendampingan 

dalam penggunaan 

aplikasi oleh 

pimpinan yang ada 

di unit kerja 

dilakukan secara 

rutin 

3 Integrasi Ada beberapa aplikasi 

yang belum 

terintegrasi, 

khususnya pada 

aplikasi-aplikasi 

internal instansi 

Aplikasi terintegrasi 

dengan baik dan 

memiliki pemetaan 

yang jelas dalam 

alur proses datanya 

4 Standarisasi Belum adanya regulasi 

dan aturan standar 

untuk pengembangan 

digitalisasi lingkup 

pelatihan pertanian 

Implementasi 

digitalisasi pelatihan 

pertanian mengacu 

pada standar yang 

ditetapkan 
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Sumber Daya Manusia 

No Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang 

1 Penyiapan 

SDM 

Penempatan pegawai TI 

beragam dan masih ada 

UPT yang memiliki 

tenaga TI yang minim 

Penempatan 

pegawai TI sesuai 

dan adanya tenaga 

TI yang standar di 

semua UPT 

2 Anggaran Belum semua UPT 

mengalokasikan 

anggaran untuk 

peningkatan 

kompetensi SDM 

dibidang TI 

Penyediaan 

anggaran rutin 

untuk peningkatan 

kompetensi SDM 

dibidang TI 

3 Pelatihan Pelatihan/bimtek 

mengenai TI masih 

minim 

Adanya identifikasi 

kebutuhan dan 

rencana kerja 

peningkatan 

kompetensi SDM TI 

melalui pelatihan 

4 Tata Kelola TI Beragamnya 

pengelolaan di tiap UPT 

Belum semua UPT 

memiliki SOP 

pengelolaan TI 

Adanya standar 

pengelolaan TI 

Semua UPT 

memiliki SOP 

pengelolaan TI 

 

 

b. Pengembangan TIK 

Pada bagian pengembangan TIK, dijabarkan menjadi beberapa poin-

poin penting pada pembahasan pengembangan aplikasi, pembangunan 

infrastruktur dan data center serta pembangunan tata kelola TIK. Adapun 

poin-poin tersebut adalah: 1) kondisi saat ini yang dipilih untuk digunakan 

sebagai dasar (baseline) 2) Usulan digitalisasi (baik dari sisi sistem informasi, 

infrastruktur, maupun tata kelola) 3) Inisiatif pengembangan TIK dimasa 

mendatang. 

Berdasarkan data survey, didapat beberapa informasi mengenai 

kondisi Sistem Informasi puslatan. Dalam mewujudkan kinerja 
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pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, maka terdapat 

beberapa inisiatif yang bisa dilakukan oleh Puslatan, yaitu: 

1. Pengembangan dan pemeliharaan platform integrasi aplikasi (web 

services); 

2. Pengembangan & pemeliharaan data warehouse, dan sistem 

dashboard; 

3. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi existing; 

4. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi baru; 

 

Sedangkan dari sisi upaya pengembangan infrastruktur dapat 

diimplementasikan menjadi 4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut: 

1. Koneksi LAN 

 Untuk  mencukupi  kebutuhan  koneksi  jaringan,  diperlukan 

pengadaan dan upgrade koneksi  LAN serta penambahan bandwidth 

internet untuk unit kerja. 

2. Pembuatan fasilitas AOR 

 AOR dibutuhkan untuk sentral komunikasi melalui dunia maya. 

3. Upgrade security 

Upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan terhadap celah 

keamanan, antara lain dengan membuat standar operasional 

prosedur keamanan TI dan melakukan uji keamanan secara 

menyeluruh. 

4. Pengadaan dan upgrade perangkat 

 Perangkat keras merupakan komponen yang mendukung 

kelangsungan proses pemerintahan. Untuk itulah diperlukan 

pengadaan perangkat PC/Laptop terutama di unit kerja dengan 

tingkat kesenjangan jumlah SDM dan jumlah perangkat yang tinggi. 

Selain itu, diperlukan pengadaan perangkat mobile bagi petugas 

lapangan. 
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Upaya pengembangan tata kelola TIK dapat diwujudkan dalam inisiatif 

utama yang mencakup 3 (tiga) hal pokok sebagai berikut: 

1.   Penguatan kelembagaan unit TIK 

Penguatan kelembagaan unit TIK sesuai dengan design yang telah 

diberikan sebelumnya perlu untuk dilakukan terlebih dahulu. 

Penguatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan wujud 

komitmen pengembangan TI dimasa 

2.  Peningkatan kapasitas SDM TI berkesinambungan 

Secara garis besar, kualitas SDM akan menentukan hasil/output dari 

suatu proses dalam sistem informasi. Tanpa kemampuan SDM yang 

handal, proses didalam sistem tidak akan optimal. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kapasitas SDM dengan penguasaan TI, baik di 

kategori TI dasar, pemeliharaan (maintenance), maupun 

pengembangan (development) secara berkesinambungan. 

3.   Kebijakan & SOP implementasi TIK 

Penyusunan kebijakan dan SOP perlu dilakukan dalam rangka 

pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan TIK. 

Berikut ini merupakan beberapa kebijakan dan SOP yang perlu dibuat: 

� SOP Keamanan jaringan. 

� SOP Penggunaan aplikasi 

� SOP Pengelolaan email institusi 

� SOP Penambahan pengguna aplikasi 

� SOP Aktivasi/Deaktivasi pengguna 

� SOP Penggantian password aplikasi 

� SOP Penggunaan perangkat kerja 

� SOP Pengembangan aplikasi 

� SOP Pemeliharaan aplikasi 

� SOP Pengelolaan AOR 
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c. Roadmap Pengembangan TIK 

Berdasarkan masterplan yang disusun, disusunlah timeline 

pengembangan keseluruhan program kerja sebagai panduan dan referensi 

pengembangan Teknologi Informasi selama lima tahun mendatang. Adapun 

timeline yang disusun adalah sebagai berikut: 

 

NO PROGRAM KERJA TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 

B1 Sistem Informasi      

a) Pengembangan Aplikasi      

 e-learning terintegrasi      

 Sistem informasi pengaduan dan 

keluhan pelanggan  

     

 Sistem informasi persuratan      

 Sistem informasi pelayanan kerjasama      

 Sistem informasi monitoring 

perkembangan pelatihan 

     

 Sistem informasi kinerja      

 Sistem informasi arsip      

 Cloud terintegrasi      

 Aplikasi berbasis android      

 Aplikasi pembelajaran pemasaran 

online 

     

b) Penyusunan Panduan 

Interoperabilitas Lintas UPT 

     

c) Pengembangan aplikasi berdasar 

kebutuhan UPT 

     

d) Pengembangan platform integrasi 

aplikasi 

     

e) Pemeliharaan/upgrade      

f) Pengembangan integrasi aplikasi 

lintas institusi 

     

g) Pengembangan integrasi aplikasi 

dari Instansi lain diluar Puslatan 

     

B2 Infrastruktur      

a) Pengadaan jaringan utama       

b) Perbaikan jaringan LAN      

c) Pengembangan AOR      

d) Pengadaan Antivirus / perangkat 

pengamanan pada end point 

     

e) Penyediaan infrastruktur layanan      
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C. PELAPORAN PELATIHAN TERINTEGRASI 

Pelaporan terintegrasi dilakukan dengan cara input pada aplikasi Elektronik 

Sistem Informasi Pelaporan Pelatihan (ESIPP). Aplikasi ESIPP terdiri dari 2, yaitu 

aplikasi offline (versi desktop) dan aplikasi online (versi web). Aplikasi desktop 

diinstal langsung di komputer para admin ESIPP yang sudah ditunjuk di tiap-tiap 

UPT, sedangkan aplikasi berbasis web dapat diakses langsung secara online. 

internet untuk area public 

f) Peremajaan perangkat komputer 

lama /Penambahan jumlah 

komputer/notebook 

     

g) Peningkatan koneksi internet      

B3 Tata Kelola      

a) Penguatan struktur organisasi TIK      

b) Penyusunan Kebijakan      

c) Penyusunan SOP      

 SOP Keamanan jaringan.      

 SOP Penggunaan aplikasi      

 SOP Pengelolaan email institusi      

 SOP Penambahan pengguna aplikasi      

 SOP Aktivasi/Deaktivasi pengguna      

 SOP Penggantian password aplikasi      

 SOP Penggunaan perangkat kerja      

 SOP Pengembangan aplikasi      

 SOP Pemeliharaan aplikasi      

 SOP Pengelolaan AOR      

B4 Pengembangan SDM      

a) Penyelenggaraan Training SDM : Basic 

TI 

     

b) Penyelenggaraan Training SDM TI : 

Pemeliharaan 

     

c) Penyelenggaraan Training SDM TI : 

Tingkat lanjut 
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Aplikasi Versi Desktop 

Aplikasi Versi Web 

Aplikasi versi web dapat diakses dengan alamat: 

http://www.puslatan.info/esipp_app/login-form.php  

Disitu banyak sekali pelaporan pelatihan yang dapat diakses, diantaranya 

adalah: 

� Rekap pelatihan 

� Rekap realisasi peserta pelatihan  

� Rekap evaluasi pelatihan 

� Rencana realisasi 

� Dll 

� Halaman login 

Pada saat mengakses pertama kali, kita akan diarahkan pada halaman 

login. Hanya user yang memiliki akses yang dapat melihat halaman web 

esipp terintegrasi. 
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� Halaman rekap pelatihan 
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D. CLOUD COMPUTING 

Cloud computing yang dipergunakan dari perusahaan western digital 

dengan nama My Cloud Home. My Cloud™ Home merupakan perangkat 

penyimpanan cloud personal yang mudah digunakan yang tersambung 

langsung ke router Wi-Fi®, sehingga dapat menyimpan semua konten digital 

di satu tempat terpusat. Tidak seperti NAS, perangkat ini merupakan solusi 

terpusat yang sederhana untuk mencadangkan foto, video, dan file, serta 

menyimpan semuanya di satu tempat. My Cloud Home dapat diakses 

dengan mudah dengan aplikasi my cloud homesehingga semua file dapat 

diakses, diunggah serta dibagikan dari mana saja dengan koneksi internet. 

 

Untuk mengakses my cloud home, kita dapat mengakses menggunakan alamat 

my https://home.mycloud.com.  

https://home.mycloud.com/
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� Cara login 

 

 

 

� Cara membuat folder 
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� Cara mengupload file 
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� Cara melakukan sharing folder/file 

 

� Cara mendownload file 
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� Dalam proses membangun cloud computing lingkup puslatan, 

dibuatlah folder-folder tiap UPT untuk mendokumentasikan 

seluruh berkas administrasi pelatihan dimasing-masing UPT. 
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E. TERBANGUNNYA ONE STOP ACCESS YANG MERUPAKAN APLIKASI 

DIGITAL/PERANGKAT LUNAK DIBIDANG PELATIHAN PERTANIAN YANG  

TERINTEGRASI BERBASIS ANDROID 

One stop access merupakan aplikasi android dengan fitur integrasi 

elearning, pelaporan pelatihan dan cloud computing. Aplikasi one stop 

access ini diberi nama “PETANI SMILE” singkatan dari Pelatihan Pertanian 

on Smart Mobile. Saat ini aplikasi PETANI SMILE sudah dapat didownload 

melalui play store. 

 

Halaman Muka Aplikasi 

 

Fitur Elearning 
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Fitur Pelaporan pelatihan terintegrasi 

 

 

 

Fitur Cloud Computing 
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2.2 Impelementasi Strategi Marketing 

Strategi marketing yang digunakan adalah marketing mix  strategi 4P +1C 

(product, price, place, promotion, costumer). 

a. Produk. Untuk proyek perubahan strategi digitalisasi pelatihan pertanian 

ini adalah: rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian dan aplikasi 

digital pelatihan pertanian yang terintegrasi “Petani Smile”. 

b. Place. Dalam proyek perubahan ini tempat implementasi merupakan 10 

UPT lingkup puslatan, tempat untuk menyimpan aplikasi merupakan 

server dari provider swasta (masterweb.com) dengan pertimbangan 

kecepatan layanan, dan tempat meletakkan aplikasi untuk diunduh 

adalah playstore. 

Untuk aplikasi esipp dapat diakses dengan alamat :  

http://www.puslatan.info/esipp_app/login-form.php, sedangkan untuk 

aplikasi petani smile dapat diakses dengan alamat : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.androjex.apps.andr

oid5f718dfb506e6 , atau melalui qr code berikut ini: 

 
c. Price atau harga. Untuk aplikasi yang dibuat akan ditawarkan secara 

gratis (free) dan dapat diunduh bebas oleh seluruh masyarakat. Untuk 

pembiayaan akan menggunakan anggaran DIPA Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). 

d. Promotion. 

� Channel promosi yang digunakan: media sosial, Google Play 

store, Youtube, Instagram, Facebook, Media Komunikasi Online 

(Whatsapp, Telegram) 

� Alat promosi: banner, video. 

 

http://www.puslatan.info/esipp_app/login-form.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.androjex.apps.android5f718dfb506e6
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.androjex.apps.android5f718dfb506e6
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Promosi melalui youtube  

1. https://youtu.be/yCs3F1gR0Kg 

 
2. Link: https://youtu.be/TlFINAzTuzM 

 
Promosi melalui media online 

1. http://www.jurnas.com/mobile/artikel/82860/Dedi-Nursyamsi-

Serukan-Transformasi-Pertanian-dari-Tradisional-ke-Modern/ 

2. http://www.jurnas.com/artikel/82873/Kementan-Lakukan-

Revolusi-Pelatihan-Pertanian/ 

3. http://www.jurnas.com/artikel/82869/Manjakan-Petani-

Puslatan-Rilis-Aplikasi-Pelatihan-Pertanian-Berbasis-Android/ 

4. https://www.liputan6.com/news/read/4419928/aplikasi-petani-

smile-pelatihan-sdm-secara-online-dari-

kementan?source=search 

https://youtu.be/yCs3F1gR0Kg
https://youtu.be/TlFINAzTuzM
http://www.jurnas.com/mobile/artikel/82860/Dedi-Nursyamsi-Serukan-Transformasi-Pertanian-dari-Tradisional-ke-Modern/
http://www.jurnas.com/mobile/artikel/82860/Dedi-Nursyamsi-Serukan-Transformasi-Pertanian-dari-Tradisional-ke-Modern/
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5. https://akurat.co/iptek/id-1241782-read-petani-smile-aplikasi-

pelatihan-online-pertama-di-level-kementerian 

6. https://www.beritarayaonline.co.id/aplikasi-petani-smile-

berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm/ 

7. https://www.beritarayaonline.co.id/luncurkan-petani-smile-

kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-

kementerian/ 

8. https://www.swadayaonline.com/artikel/8067/Aplikasi-Petani-

SMILE-Berikan-Lonjakan-Efisiensi-Besar-dalam-Pelatihan-

SDM/ 

9. https://www.swadayaonline.com/artikel/8066/Luncurkan-

Petani-Smile-Kementan-Pioner-Aplikasi-Pelatihan-Online-di-

Level-Kementerian/ 

10. https://www.swadayaonline.com/artikel/8065/Posisi-Pertanian-

di-Zona-40-BPPSDMP-Luncurkan-Aplikasi-Petani-SMILE/ 

11. https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/364621/aplikasi-

petani-smile-inovasi-digitalisasi-pertanian-di-indonesia 

12. https://www.beritarayaonline.co.id/pertegas-posisi-pertanian-

di-zona-4-0-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile/ 

13. https://nusakini.com/news/aplikasi-petani-smile-berikan-

lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm 

14. https://nusakini.com/news/luncurkan-petani-smile-kementan-

pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian 

15. https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-

40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile 

*Gambar media terlampir 

 

 

 

 

 

 

https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile
https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile
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Promosi melalui facebook 

https://www.facebook.com/1898222837173980/posts/2752559465073

642/ 

 

 

Promosi menggunakan Flayer  
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Promosi menggunakan Banner  

 

 

 

e. Customer : pelanggan dari kegiatan ini adalah petani, penyuluh, petugas, 

petani milenial, pelaku usaha dan masyarakat pertanian lainnya.  

 

2.3 Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran (dukungan stakeholders) 

 Pada pelaksanaan proyek perubahan tahap laboratorium kepemimpinan, 

project leader memetakan stakeholder berdasarkan peran dan tugasnya dalam 

proyek perubahan ini dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan 
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Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Komitmen dan dukungan serta 

peran dari stakeholders yang mendukung secara penuh proyek perubahan ini 

adalah sangat penting terutama dalam pencapaian output dan outcome. 

Berkat komunikasi dan konsolidasi, maka pada proses pelaksanaan penyusunan 

proyek perubahan ini ada beberapa stake holder yang berubah interestnya. Sehingga 

Pemetaan stakeholder pada proyek perubahan ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditjen Tanaman Pangan

Ditjen Hortikultura

Ditjen Perkebunan

Badan Ketahanan Pangan

Badan Karantina Pertanian

Ditjen PSP

Sekjen Kementan, Kepala Badan 

PPSDMP, Sekretaris Badan 

PPSDMP, Kapusdik, Kapusluh, 

PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, 

BBPP Lembang, BBPP Ketindan, 

BBPP Batu, BBPP Binuang, BBPP 

Batangkaluku, BBPP Kupang, 

BPP Jambi, BPP Lampung, 

Lembaga Administrasi Negara, 

Badan Litbang

Dunia usaha dan Dunia Industri

Dinas Provinsi/Kab/Kota

Balai Pelatihan Pertanian

Kab/Prov

Pegawai Puslatan

LATENTS PROMOTERS 

APATHETICS DEFENDERS 

KEPENTINGAN 

KE
KU

AT
AN
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 Perkembangan Teknologi Informasi saat ini bergerak begitu cepat. 

Optimalisasi penggunaan IT menjadi sangat penting untuk mendukung berbagai 

kegiatan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang pelatihan pertanian. 

Proyek perubahan “Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian di Era Revolusi Industri 

4.0” ini menjadi jawaban pemanfaatan Teknologi Informasi pada lingkup Pusat 

Pelatihan Pertanian. Dari proyek perubahan ini, dihasilkan 2 output besar pada 

jangka pendek ini, yaitu: Rancang Bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian dan 

Aplikasi Petani Smile (Pelatihan Pertanian on Smart Mobile). 

 

3.2 Rekomendasi 

a. Rancang bangun pelatihan pertanian ini harus dipergunakan sebagai 

panduan untuk penentuan langkah-langkah yang sinergis dan sistematis 

dalam pengembangan Digitalisasi Pelatihan Pertanian dan juga sebagai 

acuan untuk pelaksanaan aktivitas dibidang pengembangan Digitalisasi 

Pelatihan Pertanian dan Penerapan Teknologi Informasi yang sesuai dengan 

kondisi Puslatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. 

b. Rancang bangun ini harus terus dikembangkan sesuai dengan lingkungan 

strategis yang berkembang. 

c. Sosialisasi Aplikasi Petani Smile harus terus dilakukan secara massif, agar 

dapat dipergunakan oleh pelaku pertanian lebih luas dan memberikan efek 

lebih besar lagi. 

d. Perlu adanya pendampingan dalam pelaksanaan tindak lanjut proyek 

perubahan ini yang akan dikerjakan pada jangka menengah dan jangka 

Panjang. 
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3.3 Lesson Learnt Kepemimpinan  

a. Pengaturan SDM dalam penunjukan tim efektif sangat penting dilakukan, 

sehingga akan terpetakan dengan baik tugas yang akan dilaksanakan oleh 

masing-masing tim yang terlibat. 

b. Koordinasi dan konsolidasi sangat penting dilakukan agar seluruh rangkaian 

kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat 

berjalan dengan baik. 

c. Kontribusi, komitmen, dan peran serta dari seluruh unit utama menjadi 

sebuah keniscayaan untuk tercapainya tujuan. 

d. Perlu pemantauan yang rutin dan berkelanjutan, untuk memastikan semua 

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 
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Lampiran 1.  

Dukungan Proyek Perubahan 
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Lampiran 2.  

Rancang Bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian 
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KATA PENGANTAR 

 

Rancang Bangun (Masterplan) Digitalisasi Pelatihan Pertanian Tahun 2021 – 

2025  ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan untuk penentuan langkah-

langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan Digitalisasi Pelatihan 

Pertanian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan dan anggaran 

bidang pelatihan pertanian berbasis online, untuk mengontrol dan mengarahkan 

seluruh sumber daya teknologi informasi  serta prioritasnya, dan sebagai acuan untuk 

pelaksanaan aktivitas dibidang pengembangan Digitalisasi Pelatihan Pertanian dan 

Penerapan Teknologi Informasi yang sesuai dengan kondisi Pusat Pelatihan Pertanian  

saat ini hingga tahun 2025. 

Ucapan terima  kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah  

berkontribusi pada penyelesaian Masterplan ini. Semoga dengan penerbitan 

Masterplan Digitalisasi Pelatihan Pertanian ini dapat memberikan gambaran dan 

informasi tentang bagaimana pengembangan pelatihan pertanian yang sesuai dengan 

era revolusi Industri 4.0. 

 

           

Jakarta,   November 2020 
Kepala Badan Penyhuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian, 

 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr 
NIP. 19640623 198903 1 002  
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

 Pembangunan pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

lebih besar terhadap peningkatan dari pertumbuhan perekonomian nasional. 

Pentingnya peran dan kontribusi sektor pertanian tersebut perlu diperhatikan 

secara menyeluruh baik dari sumber daya manusia maupun teknologinya. Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan 

satuan organisasi di Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap 

pembangunan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Badan PPSDMP adalah 

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia 

pertanian yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang 

profesional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan 

kesejahteraan petani, salah satunya melalui pengembangan sistem pelatihan 

pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi 

dan daya saing yang merupakan tugas dari Pusat Pelatihan Pertanian. Hal tersebut 

juga selaras dengan tujuan pembangunan pertanian, yaitu menciptakan pertanian 

yang maju, mandiri dan modern. 

Tugas pokok Pusat Pelatihan Pertanian adalah melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Sedangkan fungsinya 

adalah: Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian; 

Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang pelatihan pertanian; 

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan pertanian; 

Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; Pelaksanaan pengembangan 

kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan penyusunan dan 

pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. 
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Potensi pengembangan proses penyelenggaraan pelatihan pertanian sangat 

besar. Sasaran sekaligus pangsa pasar pelatihan pertanian sangat banyak, pangsa 

pasar tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelaku pertanian baik aparatur 

maupun non aparatur. Jumlah petani 30 juta orang, petani milenial 1 juta orang, 

untuk lingkup Kementerian Pertanian  saja terdapat widyaswara 186 orang, dosen 

202 orang,  guru 77 orang, penyuluh 44.200 orang, sehingga bila dilakukan secara 

konvensional butuh waktu dan biaya yang besar. Potensi 10 UPT pelatihan 

pertanian yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian juga sangat baik, karena 

memiliki materi-materi pelatihan untuk pelaku pertanian diseluruh tanah air yang 

siap dilakukan digitalisasi. Dengan adanya pengelolaan informasi pelatihan yang 

terintegrasi juga memudahkan pimpinan untuk membuat kebijakan, karena secara 

cepat informasi berkenaan data peserta, fasilitator, rencana pelatihan, realisasi 

pelatihan, presentase realisasi pelatihan, rencana peserta, realisasi peserta, dan 

hasil evaluasi dapat diperoleh. Informasi yang dihasilkan pun akan dapat 

dipergunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan di daerah 

asal peserta karena informasi pelatihan akan disajikan secara transparan.  

Selain potensi yang ada, proses penyelenggaraan pelatihan saat ini masih 

banyak juga yang harus dikembangkan, diantaranya: masih terbatasnya penyuluh 

dan petani dalam mengakses pelatihan pertanian, terbatasnya anggaran pelatihan, 

belum terintegrasinya pelatihan di seluruh UPT pelatihan lingkup pusat pelatihan 

pertanian, dan evaluasi masih dilakukan secara konvensional. Beberapa 

permasalahan tersebut disebabkan salah satunya karena tidak optimalnya 

penggunaan pendekatan IT dalam proses penyelenggaraan pelatihan, disatu sisi 

perkembangan IT begitu cepat dan sudah tidak dapat terbendung lagi. Hasil 

penelitian Hootsuite (2020) menyebutkan bahwa penetrasi penggunaan internet di 

Indonesia sendiri tercatat 64% penduduknya adalah pengguna internet.  

Optimalisasi penggunaan IT pada saat ini menjadi sangat penting karena 

dapat menjembatani penyampaian informasi. Teknologi informasi juga digunakan 

sebagai media komunikasi antar individu ataupun dengan lembaga, baik formal 

ataupun informal. Transformasi 4.0, sebuah program percepatan perubahan di tiga 

bidang, yaitu digitalisasi, pengembangan SDM, dan penajaman budaya, sangat 

dibutuhkan sebagai persiapan memasuki revolusi industri 4.0. Salah satu 
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transformasi digital pada era ini adalah digital learning. Teknologi komunikasi 

berbasis komputer sangat pesat dan membawa dampak positif bagi kegiatan 

pembelajaran serta mampu memberikan banyak tawaran maupun pilihan bagi 

dunia pelatihan untuk menunjang proses pembelajaran. Pelatihan berbasis online 

menuntut peserta terlibat aktif dan partisipatif dalam proses pembelajarannya. 

Penggunaan aplikasi berbasis online bukan hanya terbatas pada proses 

pelaksanaan pelatihan saja, tetapi dapat dilakukan secara menyeluruh dari proses 

perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi pelatihan. Dengan 

penggunaan aplikasi berbasis online, data dan informasi dapat diperoleh dengan 

cepat dan mudah tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu.  

 
B. Tujuan dan Manfaat  

1) Tujuan  

a. Tersusunnya rancang bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian 

dilingkup Pusat Pelatihan Pertanian. 

b. Terlaksananya digitalisasi pelatihan pertanian yang terintegrasi 

dalam perwujudan e-government secara efektif, efisien, dan 

keberlanjutan.  

2) Manfaat  

a. Tersedianya acuan dalam penerapan Digitalisasi Pelatihan 

Pertanian. 

b. Terintegrasinya sistem informasi  

c. Meningkatnya kompetensi SDM pertanian (widyaiswara, 

penyuluh, petani dan pelaku pertanian lainnya) pada 

pemanfaatan IT dalam mendukung pembangunan pertanian. 

d. Terbangunnya kerangka kerja organisasi dan tata kelola dalam 

kegiatan pelatihan berbasis IT 

e. Mengembangkan e-government 

f. Mengadopsi standar keamanan informasi dalam penerapan e-

government. 

g. Menyusun dan menerapkan strategi pengembangan e-

government secara berkelanjutan. 
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h. Pengembangan metode pelatihan berbasis IT. 

 

C. Maksud Kegiatan  

 Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen rancang bangun Digitalisasi 

Pelatihan Pertanian ini adalah: 

1. Dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penentuan langkah-

langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan Digitalisasi 

Pelatihan Pertanian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan 

kegiatan dan anggaran bidang pelatihan pertanian berbasis online.  

2. Adanya definisi mengenai rencana Digitalisasi Pelatihan Pertanian yang 

dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya 

teknologi informasi  serta prioritasnya. 

3. Adanya acuan untuk pelaksanaan aktivitas dibidang pengembangan 

Digitalisasi Pelatihan Pertanian dan Penerapan Teknologi Informasi yang 

sesuai dengan kondisi Puslatan saat ini hingga tahun 2025. 
 

Sementara tujuan dari penyusunan Dokumen Rancang bangun 

Digitalisasi Pelatihan Pertanian di Puslatan Tahun 2021 – 2025 adalah: 
 

1. Menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen 

dan informasi elektronik, untuk mewujudkan transparansi akses 

informasi pelatihan, materi, dan basic data layanan di Puslatan. 

2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dalam proses penyelenggaraan pelatihan di Puslatan. 

3. Terciptanya kegiatan penyelenggaran digitalisasi pelatihan dan 

pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab 

tuntutan perubahan secara efektif, sehingga menghasilkan sebuah 

layanan prima. 

4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, penganggaran dan proses kerja 

di Puslatan. 
 

Selanjutnya, sasaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Dokumen 

Rancang Bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian Pusat Pelatihan Pertanian 
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Tahun 2021 – 2025, sebagai perencanaan dan pengembangan e-goverment dan 

e-learning Pusat Pelatihan Pertanian.  

 
D. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Masterplan 

Digitalisasi Pelatihan Pertanian di Puslatan ini adalah: 

1. Keputusan Presiden No. 50/2000, tentang Tim Koordinasi Telematika 

Indonesia. 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001, tentang 

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. 

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 65/2002, tentang 

pengembangan layanan pemerintah secara elektronis pada berbagai instansi 

pemerintah, baik di pusat dan daerah. 

4. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT 

Framework/NITF). 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim 

Koordinasi Telematika Indonesia. 

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi 

dan Kebijakan Pengembangan e-Government. 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 28/2006, tentang 

Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 

8. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

9. Keputusan Menteri Pertanian No 08/Permentan/HK140/J/02/16 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Pusat Pelatihan 

Pertanian dan Perdesaan Swadaya tanggal 24 Februari 2016 

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional 

Setifikasi profesi (BNSP) 

11. Keputusan Menteri ketenaga kerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem 

Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/ OT.140/J/10/11 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan 
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Pertanian serta Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 12/Permentan/OT.140/ J/02/12 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 

Aparatur dan Non Aparatur; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/ J/02/12 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 

Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang 

Pedoman Pelatihan Pertanian. 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/10/2014 tentang 

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Petani. 

 

E. Metodologi Penyusunan 

Secara garis besar, metodologi yang digunakan dalam penyusunan 

masterplan dapat dijabarkan pada Gambar 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Metodologi Penyusunan Masterplan 
 
 

Tahap 1 
Identifikasi kondisi saat ini dan 

perencanaan strategis 

Tahap 2 
Mendefinisikan arahan strategis 
Digitalisasi Pelatihan Pertanian 

Tahap 3 
Mendefinisikan kebutuhan Digitalisasi 

Pelatihan Pertanian (GAP Analysis) 

Tahap 4 
Analisa Prioritas 

Tahap 5 
Mendefinisikan program Kerja dan 
Roadmap Digital Learning Program 

dan e-government 
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Tahap 1– Identifikasi Kondisi Saat Ini dan Perencanaan Strategis 
 
Tahap pertama yang dilakukan adalah mempelajari profil organisasi, yang 

mencakup visi, misi, dan nilai yang dicanangkan organisasi, sehingga diketahui 

arah dan target utama/prioritas organisasi, infrastruktur jaringan, SDM, peraturan-

peraturan (regulasi) internal yang ada dan terkait dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari, serta proses pelatihan organisasi. Agar tingkat pencapaian visi dan 

misi dapat tercapai dan dimonitor, maka sudah seharusnya apabila suatu 

organisasi memiliki obyektif dan indikator sebagai tolok ukur. Dalam hal ini, 

setidaknya terdapat dua peranan teknologi informasi yang penting, yaitu sebagai 

pemicu (driver) supaya dapat mencapai obyektif yang dicanangkan, dan sebagai 

alat bantu untuk melihat kinerja organisasi melalui pengumpulan dan 

penyampaian informasi yang berkaitan dengan indikator kegiatan Digitalisasi 

Pelatihan Pertanian. 

 
Tahap 2- Mendefinisikan Arahan Strategis Digitalisasi Pelatihan Pertanian 
 
Apabila hasil studi organisasi telah diketahui, maka dapat dilakukan perencanaan 

strategis tujuan. Aktivitas yang dilakukan diproses ini adalah mengadakan kajian 

terhadap hubungan organisasi dengan seluruh stakeholder-nya. Pada dasarnya, 

hasil/output dari kajian ini adalah definisi tentang peranan teknologi informasi 

yang sesuai dengan kondisi atau konsep ideal bagi Puslatan. Dalam penerapannya 

teknologi informasi mendukung keseluruhan aspek pelatihan dan e-government. 

Pendefinisian difokuskan pada bagaimana teknologi informasi dapat mendukung 

tercapainya visi dan misi Puslatan. Dalam hal ini juga dilakukan penganalisaan 

terhadap kondisi internal yaitu SDM pendukung dan peraturan internal yang 

terkait dengan teknologi informasi serta pengaruh-pengaruh eksternal, khususnya 

perkembangan teknologi informasi. 

 

Tahap 3 – Mendefinisikan Kebutuhan Digitalisasi Pelatihan Pertanian 

Setelah mengetahui arah pengembangannya, langkah berikutnya adalah 

mendefinisikan kebutuhan pengembangan infrastuktur Digitalisasi Pelatihan 

Pertanian. 
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Tahap 4 – Analisa Prioritas 

 
Proses selanjutnya adalah, melakukan analisis prioritas untuk mengidentifikasi 

faktor eksternal dan internal. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan dan 

menyusun skala prioritas pengembangan yang digunakan untuk pemetaan dan 

gambaran implementasi sistem informasi dan teknologi secara keseluruhan, 

sehingga penyusunan strategi pengembangan digitalisasi pelatihan yang meliputi 

aspek SDM, infrastruktur teknis, sistem informasi serta organisasi dapat 

dilakukan. 

 
Tahap 5 – Mendefinisikan Program Kerja dan Roadmap Digitalisasi 

Pelatihan Pertanian 
 

Tahapan dilakukan untuk menjabarkan program kerja dari hasil analisa SWOT 

dan bentuk penjabaran berupa roadmap kegiatan Digitalisasi Pelatihan Pertanian 

berbasis IT sebagai program kerja guna mencapai penguatan e-government. 

Tahapan penjabaranya meliputi desain sistem informasi, infrastruktur, dan tata 

kelola TIK. Output yang dihasilkan pada tahap ini sangat menentukan 

keberhasilan eksekusi rencana pengembangan digitaliasi pelatihan pertanian 

supaya memberikan nilai sesuai dengan harapan. 

 

Pelaksanaan seluruh program kerja dipetakan sesuai dengan tata kelola waktu 

tertentu (jangka pendek, menengah, dan panjang), menjadi sebuah perencanaan 

yang sesungguhnya. Output program kerja dan roadmap ini meliputi infrastruktur 

apilkasi, solusi, tatakelola TIK dan pengembangan infrastruktur aplikasi, serta 

roadmap/tahapan pengembangunannya. 
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BAB II  
VISI, MISI DAN STRATEGI 

 
 
 
A.  Visi dan Misi  

1.  Visi 

Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) memiliki tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelatihan pertanian, 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43/Permentan/OT.010/8/2015. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslatan 

menyelenggarakan fungsi:  

a) Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana, Program, dan Kerjasama, 

serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelatihan 

Pertanian; 

b) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dibidang Pelatihan 

Pertanian; 

c) Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang Pelatihan 

Pertanian; 

d) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; 

e) Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan 

Pendidikan Pertanian. 

f) Penyusunan dan Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi 

Pertanian.  

 

Dalam mendukung visi Badan PPSDMP yaitu “Terwujudnya Sumber 

Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing 

untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”, serta 

memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode 

sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, Puslatan pada periode 

2015-2019 menetapkan visi: “Terwujudnya SDM pertanian yang 

profesional, mandiri dan berdaya saing  melalui pelatihan dan sertifikasi 

profesi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan 

petani” 
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Adapun pokok-pokok Visi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Pokok-pokok Visi Puslatan 

Pokok-Pokok Visi Makna Visi 
SDM pertanian yang 
Profesional 

Sumberdaya manusia pertanian yang memiliki 
kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, 
mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, 
motivasi dan  atribut  lain  yang  diperlukan  agar  
dapat  berhasil dalam pekerjaannya. (Renstra Badan 
PPSDMP) 

SDM Pertanian 
yang Mandiri 

Sumberdaya manusia pertanian yang selalu bersikap 
dan berperilaku  yang  lebih  mengandalkan  inisiatif, 
kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri 
secara konsekuen dan menghindari dari sikap 
ketergantungan pada orang lain. (Renstra Badan 
PPSDMP) 
 
 
 
 

SDM Pertanian yang 
Berdaya Saing 

Sumberdaya manusia pertanian yang memiliki 
kemampuan      untuk menghadapi hambatan atau 
kemampuan untuk meraih kesuksesan (Renstra Badan 
PPSDMP). 

Kedaulatan Pangan Merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas 
pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi 
masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang 
sesuai dengan potensi sumberdaya lokal (Renstra Badan 
PPSDMP). 

Kesejahteraan Petani Merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan 
keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan 
pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan 
usaha yang digelutinya (Renstra Badan PPSDMP). 

Pelatihan Setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa 
pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung 
jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan 
pekerjaannya (Permentan 37 Tahun 2018). 

Pertanian Kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan 
bantuan    teknologi, modal, tenaga kerja dan 
manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian 
yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu 
agroekosistem (Permentan 37 Tahun 2018). 

Sertifikasi Profesi Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi 
sesuai dengan SKKNI, Standard Internasional, dan/ 
atau Standard Khusus (Permentan 37 Tahun 2018). 
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2. Misi 

Misi Badan PPSDMP adalah: (i) Memantapkan Sistem Penyuluhan 

Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; (ii) Memperkuat Pendidikan 

Pertanian yang Kredibel; (iii) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, 

Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang berbasis kompetensi 

dan daya saing; serta (iv) Memantapkan Sistem Administrasi dan 

Manajemen yang Transparan dan Akuntabel. Dalam mewujudkan misi 

tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Program Aksi yaitu (1) Gerakan 

Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) dan (2) Regenerasi Petani. 

 

Untuk mendukung pencapaian Visi Puslatan, ditetapkan Misi sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan; 

2. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan; 

3. Menyusun dan mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM 

pertanian; 

4. Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan 

pertanian dalam dan luar negeri. 

 
B. Prioritas Pengembangan TIK 

Berdasarkan visi dan misi Pusat Pelatihan Pertanian, maka pengembangan 

Teknologi Informasi  diprioritaskan  pada digitaliasi beberapa proses kegiatan di 

Pusat Pelatihan Pertanian dan dari analisa hasil survey diperoleh   prioritas 

pengembangan TIK yang meliputi: 

1. Jaringan 

a. Perbaikan performa jaringan koneksi internet 

b. Upgrade kecepatan dan keamanan jaringan koneksi internet  

c. Penambahan alokasi bandwidth sesuai kebutuhan 

d. Penambahan dan perbaikan reliabilitas koneksi Local Area 

Network (LAN) antar ruangan 

e. Penyediaan WiFi publik untuk akses internet 
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2. Perangkat Akses (PC & Laptop) 

a. Peningkatan performa perangkat akses 

b. Upgrade sistem operasi dan komponen perangkat akses 

c. Penambahan (sambungan baru) koneksi internet untuk perangkat 

akses 

d. Perencanaan kebutuhan perangkat akses 

e. Penghapusan perangkat akses yang usang (rusak) 

3. Sistem Informasi 

a. Perbaikan aplikasi (modul dan fitur) 

b. Peningkatan performa aplikasi 

c. Pemenuhan aplikasi (modul dan fitur) sesuai kebutuhan perangkat 

d. Pemanfaatan dan integrasi data antar aplikasi  

4. SDM 
 

a. Penataan persebaran SDM TI (PNS/Non PNS)  
 
b. Optimalisasi SDM kualifikasi basic TI (operator/pengguna) 
 
c. Penambahan SDM kualifikasi advanced TI (developer, 

networking, computer technical support, dan graphic designer) 
 
d. Peningkatan kompetensi SDM TI melalui pendidikan, pelatihan, 

dan sertifikasi TI, baik kualifikasi basic TI (pengoperasian 

perangkat akses) maupun advanced TI 

5. Perencanaan dan Penganggaran 
 

a. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran TI dengan tata kelola 

TI 

b. Penerapan perencanaan dan penganggaran TI yang komprehensif 

c. Monitoring dan evaluasi penganggaran TI berbasis kinerja 

d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan 

anggaran TI 

6. Penambahan alokasi anggaran TI  
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C. Strategi Pengembangan Digitaliasasi Pelatihan Pertanian  
 

Implementasi inisiatif Digitalisasi Pelatihan Pertanian harus selaras dan 

dapat menjadi katalisator dalam pencapaian tujuan institusi. Tujuan institusi 

diidentifikasi dan diterjemahkan menjadi tujuan Digitaliasasi Pelatihan 

Pertanian. Rumusan tujuan ini kemudian akan menjadi dasar pijakan setiap 

inisiatif Digitaliasasi Pelatihan Pertanian yang akan dikembangkan dimasa 

mendatang, setiap inisiatif yang dikembangkan wajib berkontribusi dalam 

pencapaian tujuan.  

 

Tujuan yang akan dicapai tercermin dari explicit knowledge (pernyataan 

visi) ataupun tacit knowledge yang ada dalam diri para pimpinan sebagai 

bentuk kristalisasi atas pengalaman ketugasan ataupun pemikiran selama ini. 

Strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

a) Umum: 

1. Mengembangkan pelayanan publik yang handal berbasis TIK. 

Sasarannya adalah pengembangan website dan portal informasi 

dan aplikasi mobile yang terintegrasi agar mudah diakses oleh 

masyarakat pertanian. 

2. Menata sistem dan proses kerja institusi. Dengan strategi ini, 

institusi berupaya menata sistem manajemen dan prosedur kerja 

agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara 

cepat. 

3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan 

dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi. 

Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen 

dokumen dan informasi elektronik, serta materi pelatihan. 

Pengembangan aplikasi dasar seperti e-learning, yang dapat 

dimanfaatkan  untuk mengakses materi-materi pelatihan. 

4. Mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di 

lingkup institusi. 
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5. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan 

yang realistik dan terukur dalam pengembangan TIK, yaitu 

persiapan, pelaksanaan, pemantapan dan pemanfaatan. 

 
b) Khusus: 

1. Menempatkan penerapan TIK sebagai salah satu aspek strategis 

dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian.  

2. Adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan lintas sektoral 

tentang penerapan TIK di lingkungan Puslatan. Kebijakan ini 

seharusnya masuk dalam rencana strategis (renstra) yang 

menjadi pedoman bagi tiap aktivitas penerapan TIK. 

3. Pemilihan teknologi dan sistem informasi tepat guna dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. 

4. Kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak (vendor dan 

UPT lain). 

 
D. Faktor Penentu Keberhasilan 

Untuk melaksanakan program pengembangan Digitalisasi Pelatihan 

Pertanian perlu dirumuskan beberapa faktor penentu yang mendukung 

keberhasilan dan memecahkan berbagai masalah yang menghambat 

pelaksanaan secara umum yaitu: 

a. Kepemimpinan  

Dalam pelaksanaan Digitaliasi Pelatihan Pertanian sangat 

dibutuhkan adanya dorongan maupun komitmen dari pimpinan 

dalam memotivasi dan memberikan teladan. 

b. Kebijakan  

Dibutuhkan kebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan nuansa 

kesepakatan dari kalangan institusi dan stakeholder untuk saling 

membagi dan tukar menukar informasi dalam kegiatan sehari-hari. 
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c. Infrakstruktur 

Dalam level implementasi, perangkat keras seperti komputer, 

jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor dominan dalam 

penerapan TIK. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur 

yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan TIK 

yang telah disepakati. Namun secara pragmatis, harus pula 

dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status 

pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait. 

d. Tingkat Konektifitas dan Penggunaan TI 

 Tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi yang 

tinggi dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan kesiapan 

dalam menerima TIK. 

e. Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian dalam teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan 

Digitaliasasi Pelatihan Pertanian. Semakin tinggi tingkat 

kompetensi dan keahlian SDM di Puslatan, semakin siap dalam 

menerapkan konsep digital learning. 

f. Ketersediaan Dana dan Anggaran  

 Program Digitalisasi Pelatihan Pertanian harus didukung dengan 

sumber daya finansial yang mencukupi, untuk investasi, biaya 

operasional, biaya pemeliharaan dan pengembangannya. 

g. Perubahan Paradigma 

 Pada hakikatnya, penerapan Digitaliasasi Pelatihan Pertanian 

adalah merupakan suatu program perubahan (change management) 

yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma 

dan cara berfikir. Perubahan paradigma dibutuhkan kesadaran dan 

keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku dan 

kebiasaan sehari-hari. 
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BAB III 

ANALISA KONDISI DAN KEBUTUHAN 

 

A. Survey 

1.      Lingkup Survey 

Kegiatan survey dilakukan di Instansi Pembina dan 10 Uni Pelaksana 

Teknis (UPT) dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Jumlah Unit di Puslatan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pembina 

Pusat Pelatihan Pertanian  

UPT  

PPMKP Ciawi 

BBPP Lembang  

BBPKH Cinagara 

BBPP Ketindan 

BBPP Batu 

BBPP Binuang 

BBPP Batangkaluku 

BBPP Kupang 

BPP Jambi 

BPP Lampung 

 
 

2.      Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang muncul selama masa survey adalah 

sebagai berikut:   

� Proses pengisian form survey dilakukan secara online dengan 

menyebarkan kuesioner kepada semua responden baik dari pusat 

maupun dari UPT, muncul kendala karena beberapa UPT belum 

memahami kuesioner tersebut dan beberapa representasi UPT belum 

memiliki informasi yang memadai pada saat mengisi form, sehingga 
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proses pengumpulan form tidak dapat dilakukan secara cepat. Proses 

pengambilan form di UPT memakan waktu yang tidak sedikit 

sehingga sedikit menambah durasi penyusunan rancang bangun ini. 

� Tingkat kesibukan di unit kerja cukup tinggi, berkenaan dengan 

aktivitas yang perlu dilakukan di akhir tahun, beberapa unit kerja 

terkendala dengan hal tersebut sehingga proses pengumpulan form 

sedikit terlambat. 
 

Secara umum permasalahan dan kendala tersebut diatas tidak 

mempengaruhi substansi output dari proses secara keseluruhan. Pencatatan 

kendala tersebut diatas dimaksudkan untuk dijadikan lesson learn bagi 

aktivitas penggalian data dimasa mendatang. 
 
 
B. Kondisi Saat Ini 

Kondisi implementasi TI saat ini dijabarkan dalam tiap-tiap kategori sebagai 

berikut: 

1.   Infrastruktur 

a) Kondisi Jaringan Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 1.  Kondisi Jaringan Internet 
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Jenis Provider 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 2.  Jenis Provider 
 

Seluruh unit kerja (100%) telah memiliki koneksi internet. Sebagian 

besar (10) unit pelaksana tenis menggunakan provider koneksi internet 

yang berasal dari Telkom, selebihnya menggunakan jeni provider yang 

lain.  

 

b) Performa Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3. Performa Internet 
 
 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa mayoritas (80%) performa 

internet lancar, perfoma internet putus nyambung 20%, sedangkan  
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perfoma internet putus yaitu 0%. Kondisi tersebut menggambarkan 

bahwa pada umumnya performa internet di Pusat Pelatihan Pertanian 

beserta UPT-nya sangat baik.  Ketersediaan jaringan internet yang 

handal merupakan salah satu komponen yang pasti digunakan untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan, baik untuk kolaborasi internal antar 

unit kerja maupun pelayanan masyarakat.  

 

c) Bandwidth per Perangkat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 4. Distribusi Bandwidth per Perangkat 

 

Bandwidth merupakan nilai konsumsi transfer data yang dihitung 

dalam bit/detik, atau biasa disebut bit per second (bps) antara server 

dan client dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, bandwidth per 

perangkat merupakan besaran bandwidth per perangkat yang 

terkoneksi di masing-masing UPT. 
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d) Local Area Network (LAN)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafik 5.  LAN di Perangkat UPT Daerah 
 
  
 

Ketersediaan LAN ini akan memberikan efisiensi dalam proses kerja di 

internal unit kerja. Mempercepat proses pertukaran file (file sharing), 

mempermudah proses penggunaan perangkat pendukung secara 

bersama-sama (printer & scanner sharing) serta akan mempermudah 

proses pengadaan dan pengelolaan koneksi internet pada masing 

masing perangkat yang dituju. Tim pengelola TIK masih mempunyai 

pekerjaan rumah untuk menyediakan LAN yang lancar dan stabil pada 

40% unit kerja yang belum stabil. 

 

Unit kerja yang telah memiliki jaringan LAN antar ruang, 60% yang 

menyatakan kondisi koneksi LAN lancar, sisanya menyatakan 

koneksinya putus sambung (40%), putus (0%). Dari grafik tersebut 

diketahui bahwa Tim pengelola TIK juga masih akan memiliki tugas 

yang sangat penting untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan 

kondisi LAN pada sebagian besar unit kerja. Penyebabnya adalah, 

koneksi yang reliable akan mereduksi barrier implementasi sistem 

informasi. 
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e) Koneksi Publik (WiFi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6.  Koneksi Publik WiFi 

 

Saat ini, terdapat alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan akan 

jaringan internet, yang berupa penggunaan wifi. Berdasarkan hasil 

survey, terlihat bahwa semua responden (100%) telah menggunakan 

wifi untuk terkoneksi dengan internet. Sehingga tidak ada kendala 

dalam hal penyediaan jaringan melalui perangkan wifi.  Penggunaan 

LAN maupun wifi untuk terkoneksi dengan internet membutuhkan 

perencanaan yang matang, yaitu dengan mempertimbangkan cost-

benefit, serta membuat kebijakan yang menguntungkan bagi Iistitusi. 

Dengan kata lain, penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing UPT.  

 

Berdasarkan hasil survey mengenai kondisi jaringan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perlu tambahan opsi alternatif ISP untuk koneksi internet (backup). 

2. Effort untuk mengkoneksikan seluruh Perangkat di UPT (via 

internet) adalah kecil, diperlukan perbaikan atas performa koneksi 

dan penambahan bandwidth yang akan mengkonsumsi effort yang 

cukup banyak. 
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3. Pengadaan LAN dan perbaikan performa atas jaringan LAN perlu 

menjadi perhatian yang serius. 

 
f) Peripheral (PC dan Laptop) 

Dalam konsep TIK peran aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

pemerintahan untuk turut serta menggunakan dan ikut mengawasi 

layanan-layanan online yang disediakan menjadi sangat penting. 

Ketersediaan perangkat yang terkoneksi dengan internet menjadi 

kebutuhan agar dapat mendorong peran aktif ASN tersebut. Berikut 

data kondisi perangkat yang terkoneksi internet dapat dilihat pada 

Grafik berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik  7. Kondisi Perangkat yang Terkoneksi ke Internet 

 
 

Grafik diatas menunjukkan jumlah ketersediaan perangkat yang sudah 

terkoneksi internet disandingkan dengan jumlah perangkat yang 

tersedia pada masing masing unit kerja. Hasilnya adalah jumlah 

perangkat yang terkoneksi ke internet sudah memadai. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil survey yang menunjukkan bahwa semua 

perangkat akses dapat terkoneksi ke internet.
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g) Kondisi Sistem Operasi di Perangkat Kerja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 8. Kondisi OS yang Digunakan oleh Perangkat Akses 

 
Berkenaan dengan sistem operasi (Operating System/OS) yang 

digunakan oleh perangkat komputer (PC dan Laptop), Mayoritas 

(462) menggunakan OS  Windows, sedangkan sebanyak 32 

peripheral menggunakan MAC OS, dan tidak ada (0) dari perangkat 

yang mengguankan LINUX. Dari data ini dapat diestimasikan 

spesifikasi kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk proses 

pemeliharaan. 

h) Jenis Perangkat Pendukung  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafik 9. Jenis Perangkat Pendukung 
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Pada Grafik 8 dijelaskan bahwa Puslatan memiliki  5 jenis pengkat 

pendukung yang terdiri dari CCTV (11%), Server (3%), Fingerprint 

(26%), Webcam (34%), dan smart TV (26%). Komponen-komponen 

tersebut sangat mendukung ke arah Program Digitalisasi Pelatihan 

Pertanian, akan tetapi perlu lebih lanjut ditingkatkan lagi melalui 

pengadaan jenis perangkat.  

 

2. Sistem Informasi 

a) Sistem Informasi Aplikasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 10. Sistem Informasi Aplikasi 

 
Pada Grafik 9 menggambarkan bahwa sistem informasi/aplikasi yang 

paling banyak digunakan adalah web based. Web based disni adalah 

aplikasi yang dibuat berbasis web yang membutuhkan web server dan 

browser untuk menjalankannya, maka dapat beroperasi jika ada 

jaringan/koneksi internetnya. Sedangkap desktop adalah aplikasi yang 

mampu beroperasi secara offline. Hal ini menunjukan bahwa sistem 

informasi/aplikasi di Pusat dan 10 UPT lingkup Puslatan sebagian 

besar sudah terhubung dengan  jaringan/koneksi internet.  
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b) Status Sistem Informasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 11. Status Sistem Infomasi 
 

Status sistem informasi dapat dilihat pada Gambar 10, pada gambar 

tersebut diketahui bahwa penggunaan sistem informasi didominasi 

dari aplikasi yag dibuat melului kerjasama dengan 

instansi/kementerian lain yaitu sebanyak 62%. Aplikasi yang dibuat 

oleh Kementerian Pertanian sendiri sebanyak 24%, dan Puslatan 14%.  

 
c) Pengkategorian Penggunan Sistem Informasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 12. Pengkategorian Penggunan Sistem Informasi 

 
Sebagian besar pada bagian di tiap-tiap UPT sudah menggunakan 

aplikasi/sistem informasi untuk mendukung kegiatan secara rutin. 

Adapun jumlah dan sistem informasi/aplikasi yang sudah mendukung 

untuk pelayanan di lingkup Puslatan meliputi: 

 



26 
 

1)  Kepegawaian  sebanyak 12%  ( E-Kinerja.) 

2)  Keuangan sebanyak 38% (Saiba, Silabi, SPM, GPP Gaji, SAS, 

SPBY, Pajak, Palidasi). Aplikasi tersebut dilakukan secara 

online melalui dinas terkait yaitu KPPN. 

3)  Perlengkapan dan Aset sebanyak 21% (Siruf, SimakBNN, 

SIman, Aplikasi Persediaan, Banform, dan Simantap) 

4)  Perencanaan sebanyak 17% (IKM, eSmart, esakip, sipeka, 

Sikap tegs, SAKTI) 

5)  Evaluasi sebanyak 4%. 

6)  Penyelenggaraan Pelatihan sebanyak 8% (Sistem informasi 

Sertifikasi - (Sister), E-SIPP 

 
 

d) Performa Sistem Informasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 13. Performa Sistem Infomasi 
 

Sistem informasi yang ditunjukan pada Grafik 12 mencerminkan 

bahwa performanya sangat baik (88%), berjalan dengan lancar karena 

didukung oleh jaringan internet yang bagus. Hanya 12% saja yang 

menunjukan perfoma tidak berjalan dengan baik. Hal ini kemungkinan 

karena faktor koneksi jaringan internet yang kurang stabil. Sistem 

informasi yang berjalan juga sesuai dengan kebutuhan institusi, hanya 

seagian kecil saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan institusi. 

Kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik 13. 
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Grafik 14. Kebutuhan Sistem Infomasi 

 
e) Usulan Pengembangan Sistem dari UPT  

Perkembangan zaman serta kecepatan teknologi informasi menuntut 

agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan terdokumentasi secara 

digital. Adanya koneksi internet yang baik dapat mendukung 

operasional kegiatan dilingkup Puslatan. Dengan demikian jaringan 

internet merupakan modal yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang ada di puslatan. 

Untuk itu perlu adanya pengembangan aplikasi berbasis internet untuk 

mendukung kinerja Puslaan. Adapun sistem informasi/aplikasi yang 

akan dikembangkan meliputi: 

1) e-learning terintegrasi 

2) Sistem informasi pengaduan dan keluhan pelanggan  

3) Sistem informasi persuratan 

4) Sistem informasi pelayanan kerjasama 

5) Sistem informasi monitoring perkembangan pelatihan 

6) Sistem informasi kinerja 

7) Sistem informasi arsip 

8) Cloud terintegrasi 

9) Aplikasi berbasis android 

10) Aplikasi pembelajaran pemasaran online 
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3. Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia  

a) Kualifikasi Sumber Daya Manusia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grafik 15. Kualifikasi SDM 
 

Kualifikasi sumber daya manusia pada Grafik 14 menunjukkan 

adanya kompetensi yang dimiliki oleh SDM di Puslatan. Sebagian 

besar (51%) SDM di Puslatan adalah sebagai user/pengguna jaringan 

internet/sistem informasi.  Kualifiksi SDM yang based on IT sekitar 

49% yang terbagi pada multmedia & audio visual (21%), computer 

tecnical support (16%), network & server (4%), dan Developer (8%). 

b) Sebaran SDM Berbasis IT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 16. Sebaran SDM Berbasis IT 

 
 

Grafik sebaran SDM berbasis IT digunakan untuk mengidentifikasi 

jumlah pengguna/operator yang mempunyai basic IT di Puslatan. 

Nampak jelas bahwa masih ada kekurangan dan kurang pemerataan 
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jumlah SDM yang berasis IT. Kondisi tersebut jelas tidak sebanding 

dengan jumlah karyawan yang ada di lingkup Puslatan, sehingga perlu 

adanya peningkatan kompetensi berbasis IT di lingkup Puslatan.  

 
4. Kendala & Harapan 

Kendala Perangkat  dalam pengelolaan sumberdaya TIK secara umum, 

meliputi: 

1) Kurangnya kecukupan fitur di aplikasi, khususnya fitur (modul) 

pemanfaatan dan integrasi data antar UPT; 

2) Lambatnya performa aplikasi; 

3) Terbatasnya SDM pengelola TIK, baik kecukupan jumlah maupun 

kualifikasi tenaga teknis TIK; 

4) Kurangnya pelatihan operator komputer 

5) Kurangnya anggaran TIK 

6) Lambatnya performa perangkat kerja, antara lain usia perangkat kerja 

(komputer) usang, sehingga perlu peremajaan perangkat kerja; 

7) Kurangnya  interkoneksi jaringan  
 
 

Harapan perangkat Puslatan dalam pengelolaan sumberdaya TIK secara 

umum, meliputi: 

1) Perlu segera update/perbaikan performa jaringan; penambahan 

jumlah tenaga teknis TIK; upgrade kualifikasi SDM melalui pelatihan 

tenaga teknis TIK, khususnya tenaga teknis kecamatan; upgrade 

jaringan melalui pembangunan/penambahan jaringan LAN; upgrade 

kecepatan koneksi internet melalui penambahan dan pengelolaan 

bandwidth; upgrade IT security, khususnya perangkat lunak dan 

infrastruktur jaringan; 

2) Perlu pemenuhan fitur/modul aplikasi, khususnya fitur/modul 

pemanfaatan data dan informasi antar Perangkat Daerah, integrasi 

aplikasi; pengembangan aplikasi; dan ketersediaan anggaran TIK, 

khusunya infrastruktur jaringan UPT, dan penambahan/peremajaan 

perangkat kerja (komputer). 
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5. Perencanaan dan Penganggaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 17. Anggaran Tahunan TI 
 

Penganggaran untuk TI masih cukup minim. Buktinya, sekitar 76% UPT 

memiliki anggaran kurang dari 50 juta pertahun, 18% UPT 

menganggarkan antara 50-100 juta pertahun. Sedangkan rincian 

distribusi anggaran adalah, 53% untuk teknologi rutin, 34% untuk 

teknologi non rutin, dan 13% untuk personel. Penjelasan mengenai nilai 

nominal anggaran tahunan ditunjukkan pada Grafik 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafik 18. Distribusi Anggaran Tahunan TI 
 
 
6.  Pelatihan Online 

10 UPT yang dinaungi oleh Pusat Pelatihan Pertanian memiliki kegiatan 

pelatihan yang dilaksanakan secara online/daring. Masing-masing UPT 

telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas 
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jaringan internet yang dapat diikuti oleh peserta melalui aplikasi zoom 

meeting. Pelatihan ini berbasis online, sehingga semua materi dan arsip 

kegiatan terekam pada aplikasi elearning. Metode pelatihan juga ada yang 

dilakukan berbasis blended learning dengan memadukan antara pelatihan 

online dan pelatihan offline. Adapun rincian penunjang pelaksanaan 

pelatihan online dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rincian Penunjang Pelatihan Online di Puslatan  

Jenis Fasilitas 
Ketersediaan 

Ada Tidak ada 

Agriculture Operating Room (AOR) 10 - 

Zoom premium keatas  8 2 

Program Webinar rutin 9 1 

Learning Management System (LMS) 10 - 

Pelatihan berbasis online  3 7 

Pelatihan dengan metode blended learning 2 8 

 
 
Kondisi Umum  

 
Beberapa kondisi umum yang diperoleh dari hasil interview dengan 

responden beberapa dari UPT didapatkan hasil sebagai berikut: 
 

1. Mayoritas aplikasi masih bersifat scattered (terpisah dan belum 

berkorelasi satu dengan yang lain). 
  
2. Minimnya mekanisme untuk membuat sentralisasi pengelolaan aplikasi 

khusus pelatihan pertanian di data center (untuk memudahkan 

pemeliharaan data). 
 
3. Masih belum tercukupinya kebutuhan SDM bidang TI baik secara 

jumlah maupun kualifikasi di unit pengelola TI, agar dapat melakukan 

fungsi pengelolaan TIK dengan baik di lingkup pusat pelatihan 

pertanian. 
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4. Anggaran pertahun yang dialokasikan untuk pengembangan dan 

pemeliharaan TI tiap UPT masih cukup minim sehingga mempengaruhi 

proses pengadaan maupun pemeliharaan TI. 
 

Selanjutnya, dari berbagai macam sumber referensi, disusunlah 

pentahapan implementasi TIK untuk sebuah instansi. Tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
 
1. Unmanaged, adalah sebuah tahap dimana sebuah instansi belum 

memiliki sebuah rencana strategis terkait dengan pengembangan TIK 

untuk instansinya. 
 
2. Reactive, adalah tahap dimana sebuah instansi sudah memiliki strategi 

dan inisiatif, sudah mengidentifikasi kendala dan ancaman dalam 

implementasi TIK di instansinya. 
 
3. Scattered, adalah sebuah tahap dimana sebuah instansi sudah memiliki 

beberapa sistem yang berjalan namun masih dalam kondisi yang 

terpisah, belum terkorelasi sistem yang satu dengan yang lainnya. Pada 

tahap ini juga sebuah instansi sudah memiliki sebuah organ (unit) yang 

mengelola strategi dan teknologi yang perlu untuk digunakan. 
 
4. Integrated, adalah sebuah tahapan dimana aplikasi-aplikasi yang 

berjalan sudah saling terintegrasi (secara sistem, proses dan teknologi) 

satu dengan yang lainnya, sudah memiliki pengelolaan IT yang baik, 

perencanaan investasi TIK yang berbasis prioritas. 
 
5. Sustain, adalah tahap yang paling mapan, dimana sistem yang dibangun 

sudah berjalan dengan baik (secara platform maupun kebijakan TIK 

nya), proses yang terintegrasi serta sudah memanfaatkan data analytic 

untuk proses pengambilan keputusan atas suatu kebijakan. 

 Dari berbagai kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, status 

penerapan digitalisasi di lingkup puslatan dapat disimpulkan berada di fase 

“reactive”. 
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C. Kondisi Ideal 
 

Analisa kondisi ideal dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi 

yang dapat di capai dari penerapan teknologi informasi dalam 

mendukung kinerja institusi. Analisa kondisi ideal ini disusun 

berdasarkan peraturan yang berlaku, trend teknologi informasi saat ini 

dan yang akan datang. Sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam 

paragraf Tujuan Pengembangan e-Government yang diarahkan untuk 

mencapai 4 tujuan utama, yaitu: 

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik 

yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan 

masyarakat luas serta dapat terjangkau. Hal ini dapat dilakukan 

antara lain dengan membangun infrastruktur jaringan, 

pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti sistem informasi 

rumah sakit, sistem pelayanan kependudukan, sistem pelayanan 

administrasi terpadu, website dan lain-lain. 
 
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan 

memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan 

perdagangan internasional. Hal ini dapat dilakukan antara lain 

dengan penerapan sistem perizinan terpadu, sistem informasi 

potensi, sistem informasi investasi dan lain-lain 
 
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan 

lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik 

bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan 

kebijakan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan penerapan 

sistem aspirasi publik berbasis web dan mobile. 

4.  Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan 

dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar 

lembaga pemerintah dan UPT otonom. Hal ini dapat dilakukan 
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antara lain dengan mengembangkan dan penerapan sistem e-office, 

sistem informasi kepegawaian, sistem sistem perencanaan, 

penganggaran, pengawasan, integrasi sistem dan dashboard. 
 
Dalam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai 

penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver 

of change atau agen yang memicu terjadinya perubahan-perubahan mendasar 

sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian 

keseluruhan tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal dimana 

pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan 

pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha 

ataupun layanan antar lembaga pemerintah. 

Menjadi bagian dari Teknologi Informasi, e-goverment perlu menganut 

prinsip-prinsip dasar manjadi pemicu kesuksesan implementasi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. Tinjauan dari unsur-unsur penyusun e-government 

guna mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut: 

a) Infrastruktur Teknologi 
 

Desain Arsitekur Aplikasi di dasarkan pada Blueprint Sistem 

Aplikasi e-government yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan 

Informasi tahun 2004. Dokumen tersebut dikeluarkan untuk dapat 

menjadi panduan bagi UPT dalam mengembangkan aplikasi e-

government yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat untuk 

waktu yang cukup panjang. Diharapkan sistem e-government yang 

dikembangkan dengan mengikuti panduan tersebut dapat memenuhi 

harapan yang diinginkan dan dapat saling bersinergi antara satu dengan 

yang lainnya. 
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Jenis layanan sistem informasi dapat dikategorikan ke dalam 2 

(dua) kategori yaitu: 
 

 Front Office 
 

Kategori sistem informasi yang orientasi fungsinya langsung 

memberikan pelayanan kepada penggunanya baik itu masyarakat 

maupun dari kalangan bisnis. 
 

 Back Office 
 

Kategori sistem informasi yang orientasi fungsinya lebih banyak 

ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat 

administrasi kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan 

kelembagaan. 

 
Berdasarkan kategori pengguna yang dilayani, masing-masing 

sistem informasi dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu: 
 

 G2C (Government to Citizen) 
 
 Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. 
 

 G2B (Government to Business) 
 
 Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan dan 

kepentingan kalangan bisnis. 
 

 G2G (Government to Government) 
 
 Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan internal 

lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan UPT lainnya. 
 

Untuk pengembangan dan penyediaan aplikasi-aplikasi tersebut 

diatas dilakukan melalui 4 tahapan yaitu: 
 

1.   Penyajian Informasi 
 

Pada tahapan awal ini, UPT diharapkan dapat memanfaatkan 

internet dengan melalui website resmi UPT untuk menampilkan 

informasi sebanyak mungkin, khususnya informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat umum ataupun dunia usaha. Dalam tahapan 
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penyajian ini, UPT juga berkewajiban untuk mengadakan pembenahan-

pembenahan internal dalam hal penerapan teknologi informasi di sistem 

pemerintahan sebagai langkah awal untuk menjamin tingkat kesuksesan 

pada langkah-langkah berikutnya. 

2. Interaksi 
 

Jika pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat 

statis, maka pada tahap kedua UPT diharapkan telah dapat menyediakan 

informasi-informasi yang bersifat dinamis dan interaktif. Dinamis 

dimaksudkan agar data-data yang ditampilkan pada masyarakat dapat 

diperoleh secara dinamis melalui berbagai database yang tersedia di 

UPT, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah merupakan 

informasi terkini. Untuk itu UPT berkewajiban untuk menyediakan 

sistem informasi yang handal sebagai back office untuk mendukung 

terwujudnya hal ini. 

3. Transaksi 
 

Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan 

transaksi secara online, seperti misalnya e-procurement, pembayaran 

pajak, surat ijin usaha, e-planning, e-budgeting, e-health dan lain-lain 

transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan ini UPT 

berkewajiban untuk menyediakan hukum dan perundangan-undangan 

yang mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem kemanan 

data sehingga memungkinkan penyediaan fasilitas online tersebut diatas. 

Transaksi secara online ini juga harus dapat disediakan untuk kebutuhan 

tukar-menukar data dan informasi antar instansi pemerintahan baik 

secara horizontal ataupun vertikal. 

4.   Interkoneksi antar sistem 
 

Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut 

untuk dapat mengintegrasikan sistem pemerintahan sebagai satu entiti 

untuk kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sistem lain yang 

terhubung. 
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Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya 

jaringan komputer antar perangkat daerah ataupun ketersediaan yang 

dapat menghubungkan antara perangkat daerah dengan masyarakat 

umum. Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan 

menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing instansi. Pada dasarnya setiap instansi 

diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung 

penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. 
 

Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain 

sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh. Akses masuk dan 

keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin 

dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola 

teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan 

jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembuatannya, jaringan 

dapat menggunakan media kabel maupun wireless sesuai dengan 

kebutuhan. 

Kemudian untuk infrastruktur penunjang lain untuk mendukung 

terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di 

pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan 

telekomunikasi yang memadai. 

 

b) Kelembagaan 
 

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi 

informasi di lingkup Puslatan adalah dengan menempelkan tugas 

pengelolaan TI pada seksi monitoring dan evaluasi, dimana seksi monev 

memiliki tupoksi dalam pengelolaan data. Selain itu juga dengan 

membentuk Tim Pengelolaan TIK yang dilegalkan dalam bentuk Surat 

Keputusan atau Surat Tugas. Selain kelembagaan, juga perlu disusun 

standar operasional presedur (SOP) pengelolaan TIK. SOP ini sangat 
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penting sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan TIK di semua 

UPT. 

 

c) Sumber Daya Manusia 

Dalam kondisi ideal setiap pegawai diharapkan memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi 

untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan 

yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. 

Keahlian yang dibutuhkan diantaranya adalah: 

 

o Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi 

 Personil yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan 

terhadap perangkat keras yang dalam hal ini dapat berupa 

komputer dan jaringannya, ataupun peralatan telekomunikasi 

lainnya. 

o  Programmer 

  Personil yang bertugas untuk melakukan pembuatan program-

program komputer berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, 

juga bertugas untuk mendeteksi serta memperbaiki kesalahan-

kesalahan pemrograman pada aplikasi yang ada. 

o  Administrator Web 

  Personil yang bertugas untuk mengelola web server UPT, serta 

bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan 

data yang akan ditampilkan di website UPT. 

o Sistem Analis 

 Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan aplikasi 

sistem informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah 

standar yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi, 

serta mampu untuk melakukan dokumentasi hasil analisa dan 

rancangan sistem secara baik sehingga memudahkan dalam 

perawatan sistem ataupun kelanjutan pembangunannya. 
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o Administrator Sistem 

 Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi yang 

tersedia di masing-masing instansi, serta mengatur pendaftaran 

user dan memberikan hak akses dan kewenangannya pada setiap 

user. 

o Administrator Jaringan 

 Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer. 

 
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dan 

disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang 

bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui 

pelatihan-pelatihan maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini semakin lama akan 

semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap 

pada pekerjaanya. Dengan demikian diperlukan mekanisme apresiasi 

yang berbeda bagi mereka. Jalur fungsional pranata komputer yang 

tugasnya adalah merencanakan, menganalisis, merancang, 

mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan 

sistem informasi berbasis komputer.
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D. Gap Analysis (Identifikasi Kebutuhan) 
 

a) Infrastruktur 

Tabel 4. Analisis Infrastruktur 

No Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang 
1 Kondisi internet Seluruh UPT telah dapat 

terhubung ke Internet, tetapi 
dengan kapasitas bandwidth yang 
beragam dan ada beberapa yang 
koneksinya putus sambung 

Bandwidth di UPT diatas 
rata-rata dan koneksi 
internet stabil 

2 Infrastruktur 
LAN 

Beberapa UPT memliki akses 
LAN yang terbatas dan tidak 
lancar 

Akses LAN luas, untuk 
memudahkan koneksi 
aplikasi dan pertukaran 
data internal 
Pemeliharaan yang 
terjadwal untuk 
memastikan kondisi LAN 
selalu baik untuk 
mendukung pelaksanaan 
tugas 

3 AOR Semua UPT sudah memiliki 
AOR tetapi kualitas hardware-
nya beragam 

Semua UPT memiliki 
AOR dengan penggunaan 
hardware yang standar 

4 Perangkat 
computer 

Perangkat komputer yang 
tersedia mayoritas sebanding 
dengan SDM yang menggunakan 
perangkat komputer dalam 
pelaksanaan tugasnya 
Jumlah perangkat komputer yang 
terkoneksi dengan internet adalah 
100% 
Ada beberapa peralatan yang 
usang dan perlu di-upgrade 

Penggunaan gadget selain 
komputer untuk 
mengoptimalkan 
pelaksanaan pekerjaan 
peremajaan perangkat 
komputer, khususnya 
yang diatas 5 tahun 
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b) Sistem Informasi 

Tabel 5. Analisis Sistem Informasi 
 

No Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang 
1 Fitur Secara umum aplikasi 

sudah berjalan dengan 
baik, hanya perlu 
ditambahkan beberapa 
fitur khususnya untuk 
aplikasi internal lingkup 
puslatan 

Improvement dan 
penambahan fitur pada 
aplikasi internal 
dilakukan secara rutin 
sehingga aplikasi 
menjadi lengkap dan 
dapat menunjang 
pelaksanaan tugas 

2 Implementasi Sudah dilakukan tetapi 
pelaksanaannya belum 
rutin untuk semua 
aplikasi, dikarenakan 
tidak adanya 
pendampingan dan sistem 
monitoring 

Monitoring dan 
pendampingan dalam 
penggunaan aplikasi 
oleh pimpinan yang 
ada di unit kerja 
dilakukan secara rutin 

3 Integrasi Ada beberapa aplikasi 
yang belum terintegrasi, 
khususnya pada aplikasi-
aplikasi internal instansi 

Aplikasi terintegrasi 
dengan baik dan 
memiliki pemetaan 
yang jelas dalam alur 
proses datanya 

4 Standarisasi Belum adanya regulasi 
dan aturan standar untuk 
pengembangan 
digitalisasi lingkup 
pelatihan pertanian 

Implementasi 
digitalisasi pelatihan 
pertanian mengacu 
pada standar yang 
ditetapkan 
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c) Sumber Daya Manusia 

Tabel 6. Analisis Sumber Daya Manusia 
 

No Aspek Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang 
1 Penyiapan SDM Penempatan pegawai TI 

beragam dan masih ada 
UPT yang memiliki tenaga 
TI yang minim 

Penempatan pegawai 
TI sesuai dan adanya 
tenaga TI yang standar 
di semua UPT 

2 Anggaran Belum semua UPT 
mengalokasikan anggaran 
untuk peningkatan 
kompetensi SDM dibidang 
TI 

Penyediaan anggaran 
rutin untuk 
peningkatan 
kompetensi SDM 
dibidang TI 

3 Pelatihan Pelatihan/bimtek mengenai 
TI masih minim 

Adanya identifikasi 
kebutuhan dan rencana 
kerja peningkatan 
kompetensi SDM TI 
melalui pelatihan 

4 Tata Kelola TI Beragamnya pengelolaan 
di tiap UPT 
Belum semua UPT 
memiliki SOP pengelolaan 
TI 

Adanya standar 
pengelolaan TI 
Semua UPT memiliki 
SOP pengelolaan TI 
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BAB IV  
PENGEMBANGAN TIK 

 
 
 
 

Pada bagian pengembangan TIK, akan dijabarkan menjadi beberapa 

poin-poin penting pada pembahasan pengembangan aplikasi, pembangunan 

infrastruktur dan data center serta pembangunan tata kelola TIK. Adapun poin-

poin tersebut adalah: 1) kondisi saat ini yang dipilih untuk digunakan sebagai 

dasar (baseline) 2) Usulan digitalisasi (baik dari sisi sistem informasi, 

infrastruktur, maupun tata kelola) 3) Inisiatif pengembangan TIK dimasa 

mendatang. 

 
A. Pengembangan Aplikasi 

1. Baseline Kondisi Sistem Informasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Baseline Statistik Kondisi Sistem Informasi 
 
 

Berdasarkan hasil survey, UPT puslatan telah 

mengimplementasikan 28 jenis aplikasi di 10 unit kerja yang menjadi 

responden survey. Sebagian besar aplikasi telah berjalan dengan baik 

dan dipergunakan secara rutin, dan 22 aplikasi sudah sesuai dengan 

kebutuhan. Dari 24 aplikasi tersebut, 25 aplikasi merupakan aplikasi 

berbasis web, yang dapat diakses melalui koneksi LAN dan/atau 

internet. Selain itu, 13 aplikasi dikelola oleh dan berasal dari instansi 
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lain. Dalam rangka meningkatkan kinerja, puslatan telah mengusulkan 

pengembangan dan upgrade beberapa aplikasi. 
 

Berikut ini merupakan daftar seluruh aplikasi yang digunakan UPT 

Pusat Pelatihan Pertanian: 

 

Penyelenggaraan Pelatihan  

1. Sistem informasi Sertifikasi - (Sister)/Online/Puslatan 

2. E-SIPP/Online/Puslatan 

Bidang Program  

1. IKM Online / online /Pusdatin 

2. eSmart / online / Kemenkeu 

3. esakip / online / Kementan 

4. sipeka / online / Kementan 

5. Sikap tegas/ online /Puslatan 

6. SAKTI / online / Kemenkeu  

PI 

1. Siruf/Online/LKPP 

2. SimakBNN/Offline/Kementerian Keuangan 

3. Siman/Online/Kementerian Keuangan 

4. Aplikasi Persediaan/Offline/Kementerian Pertanian 

5. Banform/Online/Kementerian Pertanian 

6. Simantap/Offline/ Kementerian Keuangan 

Keuangan 

1. Seiba/Online/KPPN 

2. Silabi/Online/KPPN 

3. SPM/Online/KPPN 

4. GPP Gajih/Online/KPPN 

5. SAS/Online/KPPN 

6. SPBY/Online/KPPN 

7. Pajak/Online/KPP Pajak 

8. Palidasi Pajak/Online/KPPN 
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Kepegawaian dan TU 

1. Simpeg 

2. epersonal 

3. Persuratan 

4. bsensi pegawai 

 
a) Pengkategorian aplikasi berdasarkan klaster pelaksanaan tugas 

 
Desain arsitekur aplikasi ideal didasarkan berdasarkan 

pendekatan fungsional layanan sistem yang dlakukan oleh UPT, 

dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan 

dengan kelembagaan UPT yang diperlukan guna terselenggaranya 

sistem penyelenggaraan tugas. Mendasari hal tersebut, 

pengkategorian aplikasi, baik aplikasi existing maupun aplikasi 

yang diusulkan didasarkan atas pendekatan fungsi layanan berikut: 

 
� Penyelenggaraan Pelatihan  

 Sistem informasi yang berhubungan dengan tugas fingsi utama 

UPT pelatihan, yaitu pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi 

profesi dibidang pertanian 

� Bidang Program  

 Sistem informasi yang berhubungan dengan perencanaan 

program dan anggaran 

� PI 

 Sistem informasi yang berhubungan dengan pengadaaan dan 

manajemen aset 

� Keuangan 

 Sistem informasi yang berhubungan dengan administrasi 

keuangan 

� Kepegawaian 

 Sistem Informasi yang berhubungan dengan manajemen 

kepegawaian dan tata usaha 
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Secara garis besar, aplikasi yang dipergunakan di UPT 

adalah untuk kegiatan administrasi dan manajemen. 

 
b) Aplikasi usulan  

 
Berdasarkan grafik sebaran existing application, maka 

Puslatan berinisiatif untuk melakukan pengembangan aplikasi, 

guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Ada 10 jenis 

aplikasi yang diusulkan, yaitu: 

1. e-learning terintegrasi 

 Integrasi dari elearning yang dibangun oleh UPT 

2. Sistem informasi pengaduan dan keluhan pelanggan  

 Sistem informasi yang dipergunakan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan mempercepat penanganan 

pengaduan 

3. Sistem informasi persuratan 

 Sistem informasi persuratan yang dipergunakan untuk 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

4. Sistem informasi pelayanan kerjasama 

 Sistem informasi pelayanan kerjasama pelatihan 

5. Sistem informasi monitoring perkembangan pelatihan 

 Sistem informasi untuk memantau perkembangan 

pelaksanaan pelatihan secara online 

6. Sistem informasi kinerja 

 Sistem informasi pencapaian penilaian kinerja institusi 

(IKSK) 

7. Sistem informasi arsip 

 Sistem informasi arsip digital 

8. Cloud terintegrasi 

 Komputasi awan 

9. Aplikasi berbasis android 

 Sistem informasi berbasis android  
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10. Aplikasi pembelajaran pemasaran online 

eMarketing sebagai sarana pembelajaran online marketing 

 

2. Desain Arsitektur Sistem Informasi 
 

Arsitektur Sistem Informasi berikut ini diarahkan untuk 

mendukung sistem informasi yang ada sebelumnya.  

Mobile Apps Social Media Website Aplikasi GIS eCenter Dashboard 

Web Services 

Data Warehouse 

Kepegawaian Keuangan Pelatihan Kerjasama 

Perencanaan Perlengkapan PPID  

Evaluasi   

G2G G2C G2B 

Database 

Infrastruktur 
 

Gambar 3. Desain Arsitektur Sistem Informasi 
 

Arsitektur sistem informasi lingkup Puslatan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 
 

1. Mobile apps 

 Merupakan sebuah aplikasi mobile Puslatan, yang nantinya 

dilengkapi dengan beberapa fitur yang memudahkan masyarakat 

untuk memperoleh informasi tentang Puslatan 

2. Helpdesk 

 Helpdesk e-Government merupakan suatu aplikasi yang 

memberikan kemudahan bagi internal pemerintahan (G2G) serta 

pengguna layanan pemerintahan (G2C dan G2B), untuk 

melaporkan permasalahan pada lingkungannya atau memberikan 

saran/masukan guna kemajuan bersama, dan/atau menangkap 

momen penting di sekitarnya dengan melampirkan dokumen yang 
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relevan. Misi utama aplikasi ini adalah untuk meningkatkan 

konsultasi internal dalam menyelesaikan permasalahan, serta 

meningkatkan kepedulian publik secara eksternal terhadap 

lingkungannya, dan mendorong pengambilan kebijakan dalam 

penyelesaian masalah. 

3. Website UPT 

Sebagai sarana pelayanan publik, website UPT bukan lagi sekedar 

profil statis pemerintah yang go online, namun sudah seharusnya 

menjadi sumber informasi/dokumen/data yang dinamis dan aktual 

supaya berguna bagi masyarakat. Tak hanya itu, azas dari 

keterbukaan informasi publik adalah agar masyarakat memperoleh 

informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan 

dengan cara sederhana. Untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kepada masyarakat. Beberapa sistem informasi yang relevan dapat 

juga ditempelkan pada website UPT. 

4. SMS Center 

 Keberadaan SMS center merupakan salah satu upaya untuk 

mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan proses pelatihan. Selain itu, fungsi pengawasan 

publik diharapkan dapat berjalan efektif, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja institusi lingkup Puslatan, khususnya dalam 

bidang pelayanan pelatihan kepada masyarakat. 

5. Dashboard  

Pada dasarnya, dashboard adalah suatu panel yang berisi 

komponen-komponen pengukur yang mengontrol dan menyajikan 

informasi mengenai kondisi dari sesuatu. Selain itu, dashboard 

merupakan tool visualisasi data yang powerful, karena data-data 

yang tersaji merupakan informasi hasil summary dari data-data 

yang ada. Dashboard mampu memberikan informasi mengenai 

kondisi institusi secara menyeluruh, maupun menyajikan informasi 

mengenai performa institusi. Manfaat penggunaan dashboard 

antara lain: 



49 
 

 

 Mendukung transparansi publik. Artinya, masyarakat dapat 

mengetahui, sekaligus memonitor kinerja institusi lingkup 

Puslatan. 

 Dashboard dapat digunakan sebagai sarana untuk 

pengambilan keputusan (decision making) bagi pimpinan 

lingkup Puslatan, dalam menentukan kebijakan strategis 

pembangunan daerah. 

6. Data Warehouse (gudang data) 

 Data warehouse merupakan metode dalam perancangan database, 

yang menunjang pengambilan keputusan, dan EIS (Executive 

Information System). Data warehouse merupakan pendekatan 

untuk menyimpan data dari sumber-sumber data yang heterogen, 

kemudian dimigrasikan untuk penyimpanan data yang homogen 

dan terpisah. Data warehouse mengumpulkan data historis yang 

kemudian dapat disajikan sebagai bahan komprehensif bagi 

manajemen untuk pengambilan keputusan, analisis kebutuhan 

institusi, hingga peramalan kondisi institusi berdasar data. 

7. Database Pemkab 

 Dalam melaksanakan pelatihan yang baik, terukur, dan terencana, 

kebutuhan akan data yang berkualitas adalah mutlak. Artinya, data 

dan informasi yang berkualitas merupakan pedoman bagi 

penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan. 

Harapannya, database Puslatan dapat digunakan untuk 

mendukung proses pelayanan publik, serta pengelolaan informasi 

yang valid. Informasi inilah yang akan digunakan untuk 

pengambilan kebijakan bagi pimpinan di Puslatan. 
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8. Infrastruktur 

 Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi (baik software, 

hardware, jaringan) merupakan sarana yang harus dimanfaatkan 

secara optimal , karena akan membantu Puslatan dalam 

menciptakan e-government for good governance. Untuk 

mendukung terwujudnya good governance, pengembangan dan 

penggunaan infrastruktur harus diikuti dengan kemampuan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 
 
 

 
3. Pilihan Teknologi 

 
a) Scripting (web based: Php, html-5, CSS, Java Script) 

 
Standarisasi terhadap bahasa pemrograman yang digunakan 

pada pengembangan aplikasi akan mempermudah proses untuk 

pemeliharaan dan pengembangan pada tahap selanjutnya. 

Teknologi pemograman berbasis web yang saat ini populer dapat 

menjadi alternatif untuk dipilih, terlebih telah banyak yang 

menyediakan programming framework semacam laravel, yii, code 

igniter yang akan mempercepat dan mempermudah proses 

pengembangan aplikasi. 
 

Selain itu teknologi web responsif juga perlu 

dipertimbangkan, karena akan membantu adopsi mempermudah 

masa transisi saat aplikasi yang dibangun oleh UPT belum tersedia 

versi mobile apps nya. Proses akusisi pengguna (dari pengguna 

versi web, ke pengguna mobile apps) dan validasi aplikasi masih 

dapat dilaksanakan sambil menyiapkan versi native mobile apps 

 
b) Library: output dokumen (.pdf, .xls, .csv, .rtf) 

 
Variasi output dari sistem informasi dalam bentuk file PDF, 

XLS, CSV, ataupun RTF sangat mutlak dibutuhkan. Hal ini untuk 
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mengantisipasi berbagai kebutuhan formating oleh pihak 

eksternal. 
 

Cukup banyak di internet berbagai library yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan sebuah output format laporan 

dalam berbagai macam tipe tersebut. Semua sistem informasi yang 

dikembangkan di lingkungan UPT hendaknya dilengkapi dengan 

fitur untuk dapat menghasilkan output dalam variasi tersebut. 
 

c) Database Engine: Mysql 
 

Database Engine dapat merupakan komponen penting dalam 

sebuah sistem. Saat ini telah banyak jenis Relational Database 

Management System (RDBMS) yang dapat dipilih untuk platform 

database aplikasi, dua yang cukup populer digunakan adalah 

MySQL dan Oracle. Setiap database engine tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Perlu secara jelas untuk didefinisikan 

target sebelum mempertimbangkan memilih penggunaan salah 

satu database engine untuk pengembangan aplikasi di lingkungan 

UPT. 

Pengembangan tahap aplikasi operasional direkomendasikan 

menggunakan RDBMS open source, seperti MySQL, dengan 

pertimbangan, kemudahan dalam proses instalasi dan 

implementasinya. Penghematan dapat dicapai karena belum perlu 

untuk pada tahap-tahap awal, saat pengguna masih belum banyak 

dan sistem masih dalam tahap peningkatan maturity dari sisi bisnis 

proses. Jika penggunaan sudah lebih intensif, dengan trafik akses 

data sudah cukup tinggi penggunaan database open source akan 

perlu dipertimbangkan kembali. Penggunaan enterprise database 

berlisensi seperti Oracle dapat menjadi alternatif sekaligus 

menyiapkan pondasi untuk pengembangan dataware house, 

persiapan untuk pengelolaan data sangat besar. 
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d) SSO: Single Sign On (LDAP = Lightweight Directory 

Access Protocol) 

Guna mempermudah pengguna dalam mengakses banyak 

aplikasi yang tergabung dalam sebuah solusi sistem terintegrasi, 

diperlukan implementasi dari konsep single sign on. Konsep ini 

memungkinkan pengguna untuk login hanya pada satu aplikasi 

tertentu dan selanjutnya secara otomatis ter-login pada aplikasi 

lain, tentu dengan syarat pengguna tersebut memang memiliki hak 

akses terhadap aplikasinya. 

 
Dalam penerapan konsep single sign on diperlukan sebuah 

protocol untuk menyimpan account pengguna beserta hak 

aksesnya yang lintas aplikasi. Nantinya setiap aplikasi yang 

terhubung pada server tersebut akan selalu merujuk pada account 

pengguna yang tunggal. Protocol tersebut dinamai Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP). 
 

Implementasi aplikasi kedepan di lingkungan UPT yang 

semakin banyak, perlu untuk mempertimbangkan pengembangan 

SSO untuk mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi-

aplikasi yang disediakan. 
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4. Inisiatif Pengembangan Sistem Informasi 
 

Berdasarkan data survey, didapat beberapa informasi 

mengenai kondisi Sistem Informasi puslatan. Dalam mewujudkan 

kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, maka 

terdapat beberapa inisiatif yang bisa dilakukan oleh Puslatan, 

yaitu: 
 

1. Pengembangan dan pemeliharaan platform integrasi aplikasi 

(web services); 
 
2. Pengembangan & pemeliharaan data warehouse, dan sistem 

dashboard; 

3. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi existing; 
 
4. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi baru; 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4. Inisiatif Utama Pengembangan Sistem Informasi 
 

1. Dashboard ekskutif 

Dashboard eksekutif dan data warehouse berperan sebagai 

muara seluruh aplikasi yang telah berjalan maupun aplikasi yang 

akan dikembangkan oleh Puslatan. 
 

Dashboard memberikan beberapa fungsionalitas yang 

bermanfaat bagi instansi maupun publik. Beberapa fungsionalitas 

dan kriteria yang perlu diperhatikan dalam aplikasi Dashboard 

tersebut adalah: 
 

  Report builder yang memiliki kemampuan dalam 

pembuatan laporan secara custom sesuai dengan kebutuhan 

pimpinan. 
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  Data mining dan warehousing yang memiliki kemampuan 

kustomisasi sumber data, serta memiliki local temporary 

data. 
 

  Integrasi back office application, yang secara default 

integrasi (dalam pengambilan data) dengan aplikasi aplikasi 

back office yang berjalan. 
 

  Aplikasi Dashboard harus memiliki kualitas yang baik/ 

user friendly saat diakses dari perangkat mobile maupun PC. 
 
 

2. Integration platform 
 

Mengembangkan platform integrasi berbasis layanan 

(services) guna memastikan tiap UPT memiliki rujukan untuk 

integrasi sistem maupun data. 

 
3. Citizen centric website 

Merupakan website berbasis layanan kepada pengunjung dan 

menjadi portal layanan-layanan website dari UPT. Berbagai 

layanan disediakan oleh citizen centric website, contohnya adalah: 

 
 

 Layanan pelatihan. 
 

 Layanan sertifikasi. 
 

 Layanan informasi, dll. 
 

 
4. Mobile Application 

 
Pengembangan mobile apps Puslatan, menyajikan layanan 

seperti website layanan pengunjung, tetapi tampilannya lebih 

sederhana dan dalam bentuk mobile application berbasis android 

atau IOS. 

 
 
 
 
 



55 
 

B. Pembangunan Infrastruktur dan Data Center 
 

1. Baseline Kondisi infrastruktur 
 

Jumlah SDM dikomparasi dengan jumlah perangkat sudah bagus. 

Penggunaan perangkat secara sharing dan bergantian tidak 

direkomendasikan karena dapat menurunkan produktivitas dan 

membuka celah privasi dan keamanan aplikasi. Sementara itu jumlah 

perangkat yang terkoneksi ke internet sebesar 100%. Perlu adanya 

kebijakan alokasi bandwidth per perangkat, dari data tersebut dapat 

dihitung kebutuhan bandwidth yang diperlukan oleh perangkat yang ada 

di UPT secara keseluruhan. Selanjutnya, mayoritas perangkat yang saat 

ini menggunakan Operating System (OS) Windows, namun masih 

banyak perangkat yang masih menggunakan OS yang expired atau non 

orisinil. Dengan demikian, diperlukan upgrade OS supaya sesuai dengan 

platform aplikasi saat ini, dan pengembangan dimasa mendatang.  

Kepemilikan koneksi LAN antar ruang sangat minim dan masih 

banyak pegawai yang tidak mengetahui kegunaan LAN. Padahal, 

koneksi lokal diperlukan untuk menjamin keamanan proses transfer 

data-data konfidensial, sekaligus mempermudah proses distribusi file 

antar bidang/bagian. 
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2. Arsitektur Jaringan 

 
UPT memiliki wilayah yang tersebar dan kontur lokasinya 

beragam, sehingga arsitektur jaringan dibangun berdasarkan situasi dan 

kondisi masing-masing UPT. 
  
Dalam pengembangan jaringan terdapat beberapa pilihan 

teknologi, yaitu jaringan serat optik, jaringan nirkabel, dan satelit 

sebagaimana diuraikan berikut. 

Tabel 7. Opsi Pemilihan Teknologi 

  
 
 
 

  JARINGAN FIBER 
OPTIC 

 
JARINGAN NIRKABEL 

 
VSAT 

 
     

   Kecepatan transfer   Implementasi cepat   Bisa menjangkau 
  data sangat tinggi  

 Coverage area bisa luas 
 daerah terpencil yang 

     
terisolasi   

 Performa dan 
 

dan cukup jauh sampai 60 
 

      

  ketahanannya  KM LOS   Bandwidth kecil 

   Menghantarkan data   Koneksi bisa dipengaruhi   Biaya implementasi 
  sangat stabil  oleh interferensi radio,  peralatan dan sewa 
  

 Investasi awal 
 cuaca, petir  cukup mahal 

       
  peralatan fiber optik   Kecepatan tidak sebaik    
  cukup mahal  fiber optik dan kabel    

     Harus LOS ( tidak    
    terhalang apapun) untuk    
    menghubungkan 2 lokasi.    
    Bila ada penghalang    
    (bukit, gedung dll) perlu    
    repeater    

     Pemeliharaan harus rutin    
    untuk tower dan peralatan    
    radio    
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Pilihan teknologi tersebut memerlukan pengelolaan, baik 

dikelola secara mandiri maupun dikelola melalui alih sumber daya 

dengan pertimbangan berikut. 

Tabel 8. Opsi Pengelolaan Jaringan 
 Pengelolaan mandiri  Pengelolaan dengan outsourcing 
    

  Pengelola data center dan seluruh   Pemeliharaan dan perbaikan 
 jaringan oleh UPT  infrastruktur jaringan 
 

 Organisasi pengelola perlu diperkuat 
 fisik diserahkan ke pihak ke-3 

  
(outsource)    

  Perlu tambahan SDM yang menguasai   
 

teknis teknologi jaringan FO dan 
 UPT fokus pada layanan aplikasi 

  
dan internet  

Wireless 
 

   
    Biaya yang dikeluarkan untuk 
   pemeliharaan  
 
 
 

Teknologi yang dipilih juga perlu mempertimbangkan 

penyediaan jaringan utama, baik sistem sewa ke penyedia jaringan 

atau jaringan mandiri dengan pertimbangan berikut. 

Tabel 9. Opsi Penyediaan Jaringan Utama 

 

 Sistem sewa ke penyedia jaringan Jaringan mandiri 
   

  Infrastruktur jaringan milik pihak  Infrastruktur jaringan milik UPT 
 penyedia jaringan 

 Penggunaan jaringan tidak terbatas,   
  Penggunaan dibatasi pengelolaan dan pengembangan bisa 
 sesuai kapasitas langganan lebih luas. 
 VPN /metro 

 Biaya investasi awal cukup besar   
  Pengolaan dan maintenance sesuai teknologi yang dipakai 
 tanggungjawab peyedia jaringan 

 Perlu dana pemeliharaan rutin   

  Biaya sewa VPN /metro  
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3. Agriculture Operational Room (AOR) 
 

AOR yang handal diperlukan untuk mendukung implementasi 

Digitalisasi Pelatihan Pertanian yang nantinya akan menjadi pusat 

komunikasi institusi dengan pihak lain dan sebagai pusat layanan pelatihan 

online. 
 

AOR harus dilengkapi beberapa peralatan yang menunjang seperti: 

� Internet berkecepatan tinggi 

� Webcam 

� Audio Visual 

� Perangkat komputer 

� Meubelair penunjang 
 
 

4. Keamanan Data dan Informasi 
 

Dari hasil assesssment terkait keamanan data dan informasi di 

website dan sistem yang dimiliki UPT, diperlukan strategi dalam 

pengamanan data dan informasi sebagai berikut: 
 

 Perlu adanya pengamanan pada sisi server dan aplikasi. Pada sisi 

server pengamanan dapat dilakukan melalui demilitarized zone 

(DMZ) yang memisahkan server ke dalam jaringan private. Dapat 

juga melalui konfigurasi firewall yang hanya membuka port-port 

yang dibutuhkan saja. 

 Pada sisi aplikasi pengamanan dapat dilakukan dengan memahami 

standar keamanan aplikasi dan diimplementasikan dalam script 

aplikasi yang dibuat. Beberapa koding dan query perlu dilindungi 

dari serangan SQL Injection, brute force, web defacement, dan 

lain-lain 
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 Aplikasi atau website yang sudah terkena malware atau serangan 

hacker perlu segera ditangani dengan cara melakukan update pada 

aplikasi dan audit aplikasi untuk mengetahui sumber serangan 

tersebut. 
 

 Melakukan klasifikasi aplikasi atau website berdasarkan prioritas 

penggunaan dan menentukan aplikasi atau website tersebut 

menggunakan server dedicated (dengan ip dedicated) atau share 

hosting. 

 Pada aplikasi yang menggunakan autentikasi atau login perlu 

menggunakan SSL (HTTPS) agar ketika data ditransmisikan sudah 

dalam keadaan terenkripsi dan ini akan sangat menyulitkan hacker 

untuk mengetahui informasi yang dikirimkan. 
 
 

 Perlu dilakukan pengamanan pada HTTP header dengan 

melakukan optimasi pada web server yang digunakan sehingga 

akan menyulitkan hacker untuk melakukan percobaan masuk 

kedalam sistem secara ilegal. 

 Perlu adanya penetration test (pengujian keamanan sistem) secara 

periodik agar dapat di deteksi kelemahan sistem sejak dini 

sebelum kelemahan tersebut dieksploitasi secara ilegal oleh 

hacker. 
 
 

5. Inisiatif Pengembangan Infrastruktur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Inisiatif Utama Pengembangan Infrastruktur 
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Upaya pengembangan infrastruktur dapat diimplementasikan 

menjadi 4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut: 

1. Koneksi LAN 

 Untuk  mencukupi  kebutuhan  koneksi  jaringan,  diperlukan 

pengadaan dan upgrade koneksi  LAN serta penambahan bandwidth 

internet untuk unit kerja. 

2. Pembuatan fasilitas AOR 

 AOR dibutuhkan untuk sentral komunikasi melalui dunia maya. 

3. Upgrade security 

Upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan terhadap celah 

keamanan, antara lain dengan membuat standar operasional 

prosedur keamanan TI dan melakukan uji keamanan secara 

menyeluruh. 

4. Pengadaan dan upgrade perangkat 

 Perangkat keras merupakan komponen yang mendukung 

kelangsungan proses pemerintahan. Untuk itulah diperlukan 

pengadaan perangkat PC/Laptop terutama di unit kerja dengan 

tingkat kesenjangan jumlah SDM dan jumlah perangkat yang 

tinggi. Selain itu, diperlukan pengadaan perangkat mobile bagi 

petugas lapangan. 

 

C. Pembangunan Tata Kelola TIK 

1. Baseline Kondisi Tata Kelola 

Secara garis besar, sebaran SDM TIK di Puslatan adalah sebagai 

berikut: 
 

� 89 orang merupakan user 
 
� 13 orang merupakan developer web dan sistem informasi 
 
� 7 orang merupakan grafik desainer 
 
� 27 orang merupakan teknisi komputer 
 
� 37 orang merupakan ahli multimedia 
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Kualifikasi pegawai TI dibagi lagi menjadi beberapa bidang 

keahlian, yaitu bidang pengembangan (developer), jaringan 

(networking), teknis (technical support), dan multimedia. Secara garis 

besar, kondisi pegawai TI dengan kualifikasi advance masih terbatas. 

Buktinya, hanya 13 orang yang bertanggung jawab sebagai developer 

pada 10 UPT dan hanya 7 orang yang menguasai server dan jaringan. 
 

Secara garis besar, UPT Puslatan telah memiliki SK pengelola TI, 

tetapi strukturnya masih beragam. Untuk kelancaran pengelolaan TI 

dibutuhkan standar organisasi pengelola TI. 
 
 

2. Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional 
 

Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional yang diundangkan dalam 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 memberikan arahan dalam 

pengembangan struktur organisasi dan tata kelola TIK dengan substansi 

sebagai berikut: 
 

1. Berkaitan dengan leadership, setiap institusi pemerintahan harus 

menetapkan seorang Chief Information Officer (CIO) yang 

bertugas mengoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian 

dan evaluasi internal TIK di institusinya masing-masing, bekerja 

sama dengan satuan kerja TIK dan satuan kerja pengguna lainnya. 
 
2. Berkaitan dengan hubungan sinergis antar satuan kerja dalam satu 

institusi atau hubungan sinergis antar institusi, setiap institusi 

pemerintahan diharuskan membentuk Komite TIK sebagai wadah 

kepentingan satuan kerja TIK dan satuan kerja pengguna TIK, 

serta mengoordinasikan perencanaan dan operasional inisiatif TIK 

strategis institusi. 
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Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional memiliki terminologi 

organ serta hubungan hierarkis yang dijabarkan sesuai gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Hirarki Organisasi Tata Kelola TIK  
dalam Peraturan Kominfo  

 
Deskripsi tugas dari setiap organ adalah sebagai berikut: 

 

1. Eksekutif Instansi 

a. Bertanggung jawab atas seluruh implementasi TIK di 

institusinya. 

b. Bertanggung jawab atas arahan strategis dan evaluasi 

keseluruhan dari inisiatif TIK di institusinya 

2. CIO Institusi 

a. Mengoordinasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan 

portofolio TIK institusi 

b. Melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK 

di institusi 

3. Komite TIK Institusi 

a. Menyinergikan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi 

yang mengakomodasi kepentingan seluruh satuan kerja. 

b. Menyinergikan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk 

memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif 

TIK. 
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c. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang 

dilakukan oleh CIO, untuk memastikan keselarasan dengan 

rencana semula. 

4. Satuan Kerja Pengelola TIK Institusi 

a. Bertanggung jawab atas implementasi sistem TIK, sesuai 

dengan spesifikasi kebutuhan yang diberikan oleh Satuan Kerja 

Pemilik Proses Bisnis. 

b. Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kualitas aspek 

teknis sistem TIK dalam tahap operasional. 

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan aset-aset TIK institusi. 

5. Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Institusi 

a. Bertanggung jawab atas pendefinisian kebutuhan (requirements) 

dalam implementasi inisiatif TIK. 

b. Memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya 

kualitas operasional sistem TIK. 

 

Satuan Kerja Pengelola TIK Institusi di Kementerian Pertanian adalah 

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis 

Institusi adalah Satker di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyesuaian 

yang diperlukan ada pada peran Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis 

Institusi. 
 
 

3. Desain Organisasi Tata Kelola TIK UPT 
 

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, organisasi tata kelola TIK 

UPT dapat dikembangkan dari organisasi yang telah ada saat ini. 
 

Tim Pengarah ini merupakan representasi atas seluruh kebutuhan dan 

kepentingan UPT terhadap TIK. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan 

serta persetujuan terhadap seluruh inisiatif TIK di lingkungan UPT, 

khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi. Keputusan Tim 

Pengarah bersifat mengikat terhadap seluruh bidang, diharapkan dapat 
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menjadi jalur komando yang efektif dalam rangka mewujudkan 

penyelarasan seluruh inisiatif TIK secara menyeluruh di UPT. 
 

Project Analyst merupakan representasi atas kewenangan melakukan 

harmonisasi pelaksanaan seluruh inisiatif TIK lintas Perangkat Daerah, 

memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan 

arahan Tim Pengarah. 
 
Pokja Project Manager bertugas merumuskan kebijakan yang 

dibutuhkan, melakukan pemantauan serta penegakan terhadap implementasi 

kebijakan, melakukan penyelarasan anggaran/investasi TIK di lingkungan 

UPT, mengoptimalkan setiap posisi/jabatan keanggotaan dalam keseluruhan 

formasi tim TIK di pusat dan UPT sesuai persyaratan kompetensi. 

Selain itu perlu adanya beberapa koordinator, seperti: 

a)   Koordinator sistem informasi 

Koordinator Sistem Informasi dan Infrastruktur bertanggung jawab 

atas pengendalian anggaran dan biaya, pengelolaan SDM, memastikan 

terpenuhinya SLA (service level agreement), standar kualitas dan keamanan, 

manajemen risiko, pemantauan, dan evaluasi atas kinerja. 
 

Tim ini juga merupakan merupakan penghubung antara vendor 

(penyedia jasa pihak ke-3) dengan pemilik data primer, bertanggung jawab 

untuk mendefinisikan requirement, memastikan output vendor sesuai 

requirement, antisipasi atas kebutuhan pengembangan masa depan, 

memastikan atas kelangsungan operasional sistem. Tim ini fokus pada 

keberlangsungan pengembangan, sementara fungsi layanan help desk 

dilakukan oleh tim terpisah. 

Tim Integrasi dan Analytics bertanggung jawab atas terwujudnya data 

primer tunggal, serta keterpaduan antarsistem/aplikasi. Tim ini bertugas 

untuk melakukan ekstraksi data yang ada pada berbagai data primer, serta 

menyediakan sarana akses informasi lintas data primer (dalam bentuk 

Dashboard) sebagai penunjang pengambilan keputusan. 
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Tim Programmer bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi, 

khususnya berkenaan dengan fungsi integrasi data. Tim ini dalam jangka 

panjang akan dikembangkan sehingga mampu mengembangkan aplikasi 

secara mandiri. Namun, dalam jangka pendek akan mulai dilibatkan dalam 

pengembangan aplikasi secara bertahap, diawali dengan melanjutkan 

aktivitas pemeliharaan aplikasi yang sebelumnya telah dikembangkan oleh 

vendor. 

b)   Koordinator Infrastruktur 

Tim Network, Tim Server, dan Tim Prasarana melakukan fungsi help 

desk. Tim Network memastikan terselenggaranya konektivitas jaringan UPT 

ke seluruh bidang. Tim Server memastikan keberlangsungan operasional 

seluruh aplikasi di lingkungan UPT. Tim Prasarana mengelola perangkat 

penunjang TIK (seperti: vicon, presensi sidik jari, CCTV, komputer). 
 

c)   Koordinator Security 
 

Koordinator Sistem Informasi dan Infrastruktur masing-masing 

memiliki tim security, atau anggota dari tim yang ditugaskan untuk 

penanganan security. Tim ini bertanggung jawab terhadap keamanan sistem 

yang dikelola, secara terus-menerus melakukan upaya pemantauan dan 

perbaikan (continuous improvement) atas keamanan sistem dan informasi 
 

Koordinator Security memiliki tanggung jawab yang identik dengan 

jajaran koordinator sebelumnya, dengan ketugasan spesifik pada ranah 

keamanan informasi. Koordinator ini secara khusus bersifat koordinatif, 

mengoordinasikan tim security aplikasi dan infrastruktur dalam rangka 

melaksanakan tugas Computer Security Incident Response Team (CSIRT), 

yaitu merespon secara cepat terhadap berbagai insiden ataupun gangguan 

security yang terjadi serta segera melakukan pemulihan agar operasional 

TIK kembali berfungsi seperti sedia kala. 

d)   Koordinator Implementasi  
 

Koordinator Implementasi bertanggung jawab atas keberhasilan 

implementasi seluruh sistem informasi, melakukan fungsi change 

management, pemantauan, dan evaluasi atas pencapaian implementasi. 



66 
 

Tanggung jawab atas implementasi sistem kemudian diturunkan secara 

hierarkis yang menjangkau hingga staf pelaksana pada UPT. Untuk itu, 

Pusat pelatihan pertanian memiliki “perpanjangan tangan” yaitu tim help 

desk di UPT. 

Tim Help desk di tingkat UPT ini berperan sentral dalam memberikan 

layanan asistensi teknis kepada pengguna, termasuk berkoordinasi dengan 

tim lainnya terkait pemenuhan permintaan fitur atau penanganan masalah 

teknis aplikasi. Tim help desk ini dapat turut serta menjadi agen pemantau 

implementasi lapangan. Jika dijumpai kendala operasional aplikasi di 

lapangan, dapat dilaporkan secara berjenjang hingga ke Koordinator 

Implementasi untuk kemudian dilakukan penanganan. Berkaitan dengan 

kendala operasional infrastruktur dapat dilaporkan langsung kepada tim 

Server atau tim Network yang sesuai. 

 

4. Inisiatif Pengembangan Tata Kelola TIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Inisiatif Pengembangan Tata Kelola TIK  
 
 

Upaya pengembangan tata kelola TIK dapat diwujudkan dalam 

inisiatif utama yang mencakup 3 (tiga) hal pokok sebagai berikut: 

1.   Penguatan kelembagaan unit TIK 

Penguatan kelembagaan unit TIK sesuai dengan design yang telah 

diberikan sebelumnya perlu untuk dilakukan terlebih dahulu. 

Penguatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan wujud 

komitmen pengembangan TI dimasa 
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2.  Peningkatan kapasitas SDM TI berkesinambungan 

Secara garis besar, kualitas SDM akan menentukan hasil/output dari 

suatu proses dalam sistem informasi. Tanpa kemampuan SDM yang 

handal, proses didalam sistem tidak akan optimal. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kapasitas SDM dengan penguasaan TI, baik di 

kategori TI dasar, pemeliharaan (maintenance), maupun 

pengembangan (development) secara berkesinambungan. 

3.   Kebijakan & SOP implementasi TIK 

Penyusunan kebijakan dan SOP perlu dilakukan dalam rangka 

pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan TIK. 
 

Berikut ini merupakan beberapa kebijakan dan SOP yang perlu dibuat: 

� SOP Keamanan jaringan. 

� SOP Penggunaan aplikasi 

� SOP Pengelolaan email institusi 

� SOP Penambahan pengguna aplikasi 

� SOP Aktivasi/Deaktivasi pengguna 

� SOP Penggantian password aplikasi 

� SOP Penggunaan perangkat kerja 

� SOP Pengembangan aplikasi 

� SOP Pemeliharaan aplikasi 

� SOP Pengelolaan AOR 
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BAB V  
ROADMAP PENGEMBANGAN TIK 

 
 
 
 
A. Target dan Prioritas Pengembangan 

 
Dengan cukup banyaknya sistem yang akan dibangun, diperlukan sebuah 

metode untuk menentukan prioritas sistem yang akan diakomodir terlebih dahulu. 

Pemilihan prioritas menggunakan matrix impact-implementation atau sering 

disebut sebagai 9-square priorization tools. Cara membaca tabel prioritas yaitu 

dimulai dari kanan atas (sistem yang mudah diimplementasikan, dan memiliki 

impact tinggi ke bawah, dilanjutkan dengan sistem dengan implementasi susah 

dan impact tinggi menuju ke bagian implementasi susah dengan impact rendah.  

 
Sehingga secara ringkas, urutan prioritas pengembangan sistem dapat 

diurutkan sebagai berikut: 

� e-learning terintegrasi 

� Sistem informasi pengaduan dan keluhan pelanggan  

� Sistem informasi persuratan 

� Sistem informasi pelayanan kerjasama 

� Sistem informasi monitoring perkembangan pelatihan 

� Sistem informasi kinerja 

� Sistem informasi arsip 

� Cloud terintegrasi 

� Aplikasi berbasis android 

� Aplikasi pembelajaran pemasaran online 
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Selain menggunakan matrix impact-implementation diatas, proses 

penentuan prioritas pengembangan sistem juga dilakukan dengan menggunakan 

strategi yang digambarkan dalam bagan berikut: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bagan 1. Strategi Prioritasisasi Pengembangan Aplikasi  

 
 

Aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan yang 

menyentuh jajaran eksekutif/pimpinan akan didahulukan. Hal ini dimaksudkan 

agar masyarakat dan pimpinan sebagai stakeholder utama pemerintahan dapat 

memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan aplikasi secara 

keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi-aplikasi yang ditujukan 

untuk mengefisiensikan kolaborasi antar unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar 

proses secara internal dapat dioptimalkan sehingga proses layanan kepada 

masyarakat dan pelaporan kepada eksekutif dapat menjadi lebih efisien. 
 

Terakhir, aplikasi-aplikasi yang sifatnya untuk kalangan bisnis dibangun 

manakala secara internal institusi sudah siap, dan dukungan dari masyarakat 

dan pimpinan telah memberikan dukungan secara penuh terhadap 

pengembangan. 
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B. Program Kerja 
 

Penyusunan roadmap dan program kerja pengembangan TIK perlu 

diberikan target tiap tahunnya untuk menjadi evaluasi terhadap secara 

keseluruhan perencanaan. Target per tahun adalah sebagai berikut: 
 

 Tahun 2021: Penguatan Struktur 
 
 Penguatan struktur meliputi organisasi dan infrastruktur utama di 

UPT Puslatan. Pada bagian organisasi, melengkapi struktur 

organisasi menambah personil sesuai dengan kebutuhan serta 

menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi SDM 

kunci pada tiap bagian. Sementara di bagian infrastruktur, 

melengkapi konektivitas utama (backbone network) untuk 

memastikan seluruh UPT dapat terkoneksi serta melengkapi AOR. 
 
 

 Tahun 2022: Ekstensifikasi Layanan E-Government 
 
 Melengkapi implementasi layanan aplikasi-aplikasi E-Government 

sesuai dengan urusan kepemerintahan, terutama untuk layanan 

publik dan layanan ke eksekutif 

 Tahun 2023: Internal Integration 
 
  Tersedianya panduan integrasi, platform integrasi sistem 

informasi dan sekaligus dilaksanakannya proses integrasi aplikasi 

Perangkat UPT 

 Tahun 2024: Integrated E-Gov Services 
 
  Integrasi menyeluruh aplikasi-aplikasi di internal Puslatan dan 

dengan layanan layanan luar lingkup Puslatan  

 Tahun 2025: Smart Government 
 
 Proses integrasi aplikasi telah berjalan dengan baik, 

pengembangan aplikasi senantiasa memperhatikan aspek aspek 

keterpaduan (interoperabilitas). Masing masing stakeholder 

(Masyarakat, Pemerintah daerah, Eksekutif, Kalangan Bisnis) 

dapat menikmati layanan Teknologi informasi yang disediakan 

oleh Puslatan dengan kendala yang minimal. 
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1. Sistem Informasi 

a) Pengembangan Aplikasi 

Tabel 10. Pengembangan Aplikasi 

Deskripsi Pengembangan, implementasi dan pemeliharaan 
aplikasi-aplikasi usulan dari UPT secara 
bertahap dan berkelanjutan 

Spesifikasi Pengembangan aplikasi: 
a. e-learning terintegrasi 
b. Sistem informasi pengaduan dan keluhan 

pelanggan  
c. Sistem informasi persuratan 
d. Sistem informasi pelayanan kerjasama 
e. Sistem informasi monitoring perkembangan 

pelatihan 
f. Sistem informasi kinerja 
g. Sistem informasi arsip 
h. Cloud terintegrasi 
i. Aplikasi berbasis android 
j. Aplikasi pembelajaran pemasaran online 

Pelaksanaan Tahun 2021 – 2024 
Keterangan Dapat berupa pengembangan aplikasi baru, 

upgrade/penambahan modul pada aplikasi yang 
sudah ada maupun melakukan integrasi dengan 
aplikasi lain 

 
b) Penyusunan Panduan Interoperabilitas Lintas UPT 

Tabel 11. Penyusunan Panduan 

Deskripsi Menyusun Dokumen Panduan Interoperabilitas 
Lintas UPT guna memastikan kendala  yang  
akan  dihadapi  pada  saat implementasi 
interoperabilitas (integrasi) lintas satuan kerja 
dapat diidentifikasi lebih awal dan dibuatkan 
alternatif solusinya 

Spesifikasi Panduan Interoperabilitas memuat: 
a. Daftar aplikasi seluruh UPT 
b. Pemetaan Keterpaduan aplikasi seluruh 

UPT 
c. Rancangan teknologi untuk implementasi 

integrasi 
d. Prioritas integrasi 

Pelaksanaan Tahun 2022 
Keterangan Dokumen panduan Interoperabilitas Perangkat 

Daerah juga dikenal dengan nama E-Gif (E- 
Government Interoperability Framework). 
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c) Pengembangan Aplikasi Berdasar Kebutuhan UPT 

Tabel 12. Pengembangan Aplikasi Berdasarkan Kebutuhan 

Deskripsi Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan 
UPT 

Spesifikasi Pengembangan aplikasi meliputi: 
a. Pengadaan/pengembangan secara mandiri 
b. Aktifitas operasional terhadap aplikasi yang 

dikembangkan 
c. Pemenuhan dokumen teknis aplikasi yang 

dikembangan 
Pelaksanaan Tahun 2021-2025 
Keterangan Pengembangan dilakukan secara bertahap tiap 

tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan 
prioritas pengembangan aplikasi 

 
d) Pengembangan Platform Integrasi Aplikasi 

Tabel 13. Pengembangan Platform Integrasi Aplikasi 
 

Deskripsi Pengembangan platform integrasi, yang 
memungkinkan aplikasi-aplikasi yang saat ini 
berjalan dapat terintegrasi satu dengan yang lain, 
memungkinkan pertukaran data lintas UPT 
dengan lebih mudah. Pengembangan platform 
integrasi ini mengacu pada dokumen panduan 
interoperabilitas UPT yang telah disusun 

Spesifikasi Pengembangan platform meliputi: 
a. Penyediaan infrastruktur sepesifik untuk 

integrasi 
b. Membangun web services masing-masing 

aplikasi yang menyuplai data 
c. Mengembangkan system monitoring web 

services yang melakukan integrasi data 
d. Aktifitas operasional terhadap platform 

yang dikembangkan 
e. Pemenuhan dokumen teknis aplikasi yang 

dikembangan 
Pelaksanaan Tahun 2022 
Keterangan Pengembangan dan proses operasional platform 
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e) Pemeliharaan/upgrade 

Tabel 14. Pemeliharaan/upgrade 

Deskripsi Pemeliharaan dan upgrade untuk seluruh system 
yang telah dimiliki secara rutin untuk 
memastikan kehandalan aplikasi dan kontinuitas 
penggunaannya 

Spesifikasi Aktifitas pemeliharaan/upgrade meliputi: 
a. Melakukan pengecekan secara rutin 

terhadap system 
b. Melakukan perbaikan saat ditemukan 

error/bug 
c. Mempertahankan agar system tetap berjalan 

dengan optimal 
d. Melakukan upgrade patch keamanan, 

maupun patch performa system 
Pelaksanaan Tahun 2021-2025 
Keterangan - 

 
 

f) Pengembangan Integrasi Aplikasi Lintas Institusi 

Tabel 15. Pengembangan Integrasi Aplikasi Lintas Institusi 
 

Deskripsi Pengembangan integrasi aplikasi baik didalam 
internal  UPT,  maupun  lintas UPT.  
Pengembangan  integrasi aplikasi ini mengacu 
pada Dokumen Panduan Interoperabilitas Lintas 
UPT yang telah disusun sebelumnya 

Spesifikasi Pengembangan platform meliputi: 
a. Cakupan integrasi adalah pada keseluruhan 

UPT 
b. Prioritas pengembangan, menyesuaikan 

dengan Dokumen Panduan Interoperabilitas 
c. Teknologi yang digunakan mengacu pada 

Dokumen Panduan Interoperabilitas 
Pelaksanaan Tahun 2023 
Keterangan - 
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g) Pengembangan Integrasi Aplikasi dari Instansi lain diluar 

Puslatan 

Tabel 16. Pengembangan Integrasi Aplikasi dari Instansi Lain 

Deskripsi Memperluas layanan pemda ke pihak eksternal, 
dan memudahkan koordinasi dan sinergi dengan 
Kementerian, maka perlu dikembangkan 
integrasi dan interoperabilitas   dengan 
perguruan tinggi, komunitas dan yang  menjadi  
mitra  Pemda.  Pengembangan integrasi ini 
mengacu pada Dokumen Panduan 
Interoperabilitas Perangkat Daerah yang telah 
disusun sebelumnya. 

Spesifikasi Pengembangan platform meliputi: 
a. Cakupan integrasi adalah pada keseluruhan 

termasuk di luar UPT 
b. Prioritas pengembangan, menyesuakan 

dengan Dokumen Panduan Interoperabilitas 
c. Teknologi yang digunakan mengacu pada 

Dokumen Panduan Interoperabilitas 
Pelaksanaan Tahun 2024 
Keterangan - 

 
 
 

2. Infrastruktur 
 

a) Pengadaan Jaringan Utama 

Tabel 17. Pengadaan Jaringan Utama 

Deskripsi Pembaharuan jaringan utama (baik 
menggunakan FO maupun wireless)  

Spesifikasi Pengembangan platform meliputi: 
a. Jaringan utama menggunakan fiber optic 
b. Jaringan dalam ruangan menggunakan 

kabel utp yang standar atau wireless 
Pelaksanaan Tahun 2023 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 
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b) Perbaikan Jaringan LAN  

Tabel 18. Perbaikan Jaringan LAN 
 

Deskripsi Perbaikan jaringan LAN antar ruang (internal)  
Spesifikasi Perbaikan meliputi: 

a. Identifikasi permasalahan LAN 
b. Perbaikan hardware dan software 
c. Setting LAN 

Pelaksanaan Tahun 2023 - 2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
c) Pengembangan AOR 

Tabel 19. Perbaikan AOR 

Deskripsi Agriculture Operational Room (AOR) adalah 
ruang komunikasi secara digital dan ruang 
control data 

Spesifikasi Pengembangan AOR meliputi: 
a. Pengembangan Hardware  
b. Pengembangan Software 

Pelaksanaan Tahun 2022 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
 

d) Pengadaan Antivirus/Perangkat Pengamanan pada End 
Point 

Tabel 20. Pengadaan Antivirus 
 

Deskripsi Pengadaan antivirus untuk pengamanan di sisi 
klien 

Spesifikasi Anti virus harus mampu: 
a. Mampu menghadang virus dan malware 
b. Mampu menghadang spam dan phising 

email 
c. Mampu menghadang hackers dengan 

firewall 
Pelaksanaan Tahun 2022 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 
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e) Penyediaan Infrastruktur Layanan Internet untuk Area 
Publik 
 

Tabel 21. Penyediaan Infrastruktur  
Layanan Internet untuk Area Publik 

 
Deskripsi Ruang–ruang publik di UPT perlu disediakan 

akses internet  gratis  untuk mendukung proses 
pelatihan 

Spesifikasi Anti virus harus mampu: 
a. Penambahan hotspot 
b. Penggunaan mikrotik 
c. Pengaturan bandwidth 

Pelaksanaan Tahun 2022 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
 

f) Peremajaan perangkat komputer lama /Penambahan 

jumlah komputer/notebook 

Tabel 22. Peremajaan Perangkat 
Deskripsi Peremajaan  perangkat  akses  yang  sudah 

kadaluarsa  perlu  dilakukan  guna  mencegah 
implikasi negatif lebih jauh akibat dari adanya 
virus,  gangguan  keamanan  sistem  dan  juga 
resiko kehilangan data 

Spesifikasi Peremajaan meliputi: 
a. Pengadaan & upgrade perangkat akses 

(PC/notebook) 
b. Pengadaan & upgrade perangkat kerja 

(printer/scanner) 
Pelaksanaan Tahun 2022-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 
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g) Peningkatan Koneksi Internet 

Tabel 23. Peningkatan Koneksi Internet 

Deskripsi Akses  internet  di  lingkungan  UPT  perlu 
ditnigkatkan. Berdasarkan hasil assessment 
diperlukan penambahan bandwidth internet 
untuk kebutuhan pegawai.   

Spesifikasi Peningkatan koneksi internet meliputi: 
a. Peningkatan kapasitas 
b. Pengadaan perangkat Bandwidht 

Manajemen. 
c. Pengaturan hak akses, besaran bandwidth, 

prioritas aplikasi/service di internet.  
Pelaksanaan Tahun 2022-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
3. Tata Kelola 

 
a) Penguatan Struktur Organisasi TIK 

Tabel 24. Penguatan STruktur Organisasi TIK 

Deskripsi Melengkapi struktur organisasi, merekrut tim, 
menerbitkan SK penugasan dan mempersiapkan 
struktur agar dapat bekerja secara optimal 
  

Spesifikasi Penguatan dilakukan terhadap: 
a. Penguatan tim Sistem Informasi, dengan 

melengkapi tim sesuai dengan bidang yang 
ada di UPT, melengkapi dengan fungsi 
penanggung jawab jaringan, penanggung 
jawab server dan penanggung jawab 
perangkat akses 

b. Pembentukan tim IT Security, termasuk 
melengkapi dengan fungsi IT Security 
bidang SI dan bidang Infrastruktur  

c. Pembentukan tim Implementasi, termasuk 
pengadaan tim helpdesk pada tiap sistem 
informasi  

Pelaksanaan Tahun 2021-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 
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b) Penyusunan Kebijakan 

Tabel 25. Penyusunan Kebijakan 

Deskripsi Menyusun kebijakan untuk mengatur TIK
   

Spesifikasi Penguatan dilakukan terhadap: 
a. Kebijakanpenggunaan system informasi 
b. Kebijakan penggunaan akses internet 
c. Kebijakan kualifikasi SDM pengelola IT 
d. Kebijakan integrasi system informasi  

Pelaksanaan Tahun 2021-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
 

c) Penyusunan SOP 

Tabel 26. Penyusunan SOP 

Deskripsi Menyusun STandar Operational Procedure 
(SOP) untuk mengatur dan mempermudah 
implementasi TIK  

Spesifikasi Penguatan dilakukan terhadap: 
a. SOP Keamanan jaringan. 
b. SOP Penggunaan aplikasi 
c. SOP Pengelolaan email institusi 
d. SOP Penambahan pengguna aplikasi 
e. SOP Aktivasi/Deaktivasi pengguna 
f. SOP Penggantian password aplikasi 
g. SOP Penggunaan perangkat kerja 
h. SOP Pengembangan aplikasi 
i. SOP Pemeliharaan aplikasi 
j. SOP Pengelolaan AOR 

Pelaksanaan Tahun 2021-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 
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4. Pengembangan SDM 

a) Penyelenggaraan Training SDM: Basic TI 

Tabel 27. Penyelenggaraan Training Basic IT 

Deskripsi Penyelenggaraan training dalam rangka 
peningkatan kualitas SDM. Peningkatan jumlah 
SDM yang memiliki penguasaan IT akan 
mempermudah pengelolaan IT di UPT  

Spesifikasi Basic training meliputi: 
a. Pelatihan penggunaan Internet 
b. Pelatihan penggunaan Software 
c. Perkantoran (Office & Spreadsheet) 
d. Pengenalan tentang LAN dan sharing file 
e. Pengenalan penggunaan Email dan Social 

Media 
Pelaksanaan Tahun 2021-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
b) Penyelenggaraan Training SDM TI: Pemeliharaan 

Tabel 28. Penyelenggaraan Training Pemeliharaan 

Deskripsi Penyelenggaraan training dalam rangka 
pemeliharaan IT. Peningkatan jumlah SDM 
yang memiliki penguasaan pemeliharaan IT 
akan mempermudah implementasi, 
pemeliharaan dan meminimalisir kendala dalam 
penggunaan IT di UPT 

Spesifikasi Training pemeliharaan IT meliputi: 
a. Pemeliharaan Local Network (LAN) 
b. Pelatihan pemeliharaan system informasi 

Pelaksanaan Tahun 2021-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 

 
 

c) Penyelenggaraan Training SDM TI: Tingkat Lanjut 

Tabel 29. Penyelenggaraan Training Tingkat Lanjut 

Deskripsi Penyelenggaraan training IT tingkat lanjut 
dalam rangka peningkatan kualifikasi 
programmer dan enginer 

Spesifikasi Training IT tingkat lanjut meliputi: 
a. Pelatihan programming database 
b. Pelatihan IT security 
c. Pelatihan IT networking 

Pelaksanaan Tahun 2021-2024 
Keterangan Dilakukan secara bertahap 
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C. Timeline Pengembangan 
 

Berikut ini timeline pengembangan keseluruhan program kerja yang telah dijabarkan diatas. Timeline ini 

sebagai panduan dan referensi pengembangan Teknologi Informasi selama lima tahun mendatang. Realisasi 

penerapan timeline ini dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi di lingkup Pusat Pelatihan Pertanian. 

Tabel 30. Timeline Pengembangan 
 

 
NO PROGRAM KERJA TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 
B1 Sistem Informasi      
a) Pengembangan Aplikasi      
 e-learning terintegrasi      
 Sistem informasi pengaduan dan keluhan pelanggan       
 Sistem informasi persuratan      
 Sistem informasi pelayanan kerjasama      
 Sistem informasi monitoring perkembangan pelatihan      
 Sistem informasi kinerja      
 Sistem informasi arsip      
 Cloud terintegrasi      
 Aplikasi berbasis android      
 Aplikasi pembelajaran pemasaran online      

b) Penyusunan Panduan Interoperabilitas Lintas UPT      
c) Pengembangan aplikasi berdasar kebutuhan UPT      
d) Pengembangan platform integrasi aplikasi      
e) Pemeliharaan/upgrade      
f) Pengembangan integrasi aplikasi lintas institusi      
g) Pengembangan integrasi aplikasi dari Instansi lain diluar Puslatan      

B2 Infrastruktur      
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a) Pengadaan jaringan utama       
b) Perbaikan jaringan LAN      
c) Pengembangan AOR      

d) Pengadaan Antivirus / perangkat pengamanan pada end point      
e) Penyediaan infrastruktur layanan internet untuk area public      
f) Peremajaan perangkat komputer lama /Penambahan jumlah 

komputer/notebook 

     

g) Peningkatan koneksi internet      
B3 Tata Kelola      
a) Penguatan struktur organisasi TIK      
b) Penyusunan Kebijakan      
c) Penyusunan SOP      
 SOP Keamanan jaringan.      
 SOP Penggunaan aplikasi      
 SOP Pengelolaan email institusi      
 SOP Penambahan pengguna aplikasi      
 SOP Aktivasi/Deaktivasi pengguna      
 SOP Penggantian password aplikasi      
 SOP Penggunaan perangkat kerja      
 SOP Pengembangan aplikasi      
 SOP Pemeliharaan aplikasi      
 SOP Pengelolaan AOR      

B4 Pengembangan SDM      
a) Penyelenggaraan Training SDM : Basic TI      
b) Penyelenggaraan Training SDM TI : Pemeliharaan      
c) Penyelenggaraan Training SDM TI : Tingkat lanjut      
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1. http://www.jurnas.com/artikel/82860/Dedi-Nursyamsi-

Serukan-Transformasi-Pertanian-dari-Tradisional-ke-Modern/ 

 
2. http://www.jurnas.com/artikel/82873/Kementan-Lakukan-

Revolusi-Pelatihan-Pertanian/ 

 
 

http://www.jurnas.com/artikel/82873/Kementan-Lakukan-Revolusi-Pelatihan-Pertanian/
http://www.jurnas.com/artikel/82873/Kementan-Lakukan-Revolusi-Pelatihan-Pertanian/
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3. http://demo.jurnas.com/artikel/82869/Manjakan-Petani-

Puslatan-Rilis-Aplikasi-Pelatihan-Pertanian-Berbasis-Android/ 

 
4. https://www.liputan6.com/news/read/4419928/aplikasi-petani-

smile-pelatihan-sdm-secara-online-dari-kementan 

 

http://demo.jurnas.com/artikel/82869/Manjakan-Petani-Puslatan-Rilis-Aplikasi-Pelatihan-Pertanian-Berbasis-Android/
http://demo.jurnas.com/artikel/82869/Manjakan-Petani-Puslatan-Rilis-Aplikasi-Pelatihan-Pertanian-Berbasis-Android/
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5. https://akurat.co/iptek/id-1241782-read-petani-smile-aplikasi-

pelatihan-online-pertama-di-level-kementerian 

 
6. https://www.beritarayaonline.co.id/aplikasi-petani-smile-

berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://akurat.co/iptek/id-1241782-read-petani-smile-aplikasi-pelatihan-online-pertama-di-level-kementerian
https://akurat.co/iptek/id-1241782-read-petani-smile-aplikasi-pelatihan-online-pertama-di-level-kementerian
https://www.beritarayaonline.co.id/aplikasi-petani-smile-berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm/
https://www.beritarayaonline.co.id/aplikasi-petani-smile-berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm/
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7. https://www.beritarayaonline.co.id/luncurkan-petani-smile-

kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-

kementerian/ 

 
8. https://www.swadayaonline.com/artikel/8067/Aplikasi-Petani-

SMILE-Berikan-Lonjakan-Efisiensi-Besar-dalam-Pelatihan-

SDM/ 

 
9. https://www.swadayaonline.com/artikel/8066/Luncurkan-

Petani-Smile-Kementan-Pioner-Aplikasi-Pelatihan-Online-di-

Level-Kementerian/ 

 

https://www.beritarayaonline.co.id/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian/
https://www.beritarayaonline.co.id/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian/
https://www.beritarayaonline.co.id/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8067/Aplikasi-Petani-SMILE-Berikan-Lonjakan-Efisiensi-Besar-dalam-Pelatihan-SDM/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8067/Aplikasi-Petani-SMILE-Berikan-Lonjakan-Efisiensi-Besar-dalam-Pelatihan-SDM/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8067/Aplikasi-Petani-SMILE-Berikan-Lonjakan-Efisiensi-Besar-dalam-Pelatihan-SDM/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8066/Luncurkan-Petani-Smile-Kementan-Pioner-Aplikasi-Pelatihan-Online-di-Level-Kementerian/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8066/Luncurkan-Petani-Smile-Kementan-Pioner-Aplikasi-Pelatihan-Online-di-Level-Kementerian/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8066/Luncurkan-Petani-Smile-Kementan-Pioner-Aplikasi-Pelatihan-Online-di-Level-Kementerian/
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10. https://www.swadayaonline.com/artikel/8065/Posisi-Pertanian-

di-Zona-40-BPPSDMP-Luncurkan-Aplikasi-Petani-SMILE/ 

 
11. https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/364621/aplikasi-

petani-smile-inovasi-digitalisasi-pertanian-di-indonesia 

 
12. https://www.beritarayaonline.co.id/pertegas-posisi-pertanian-

di-zona-4-0-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile/ 

 
 

https://www.swadayaonline.com/artikel/8065/Posisi-Pertanian-di-Zona-40-BPPSDMP-Luncurkan-Aplikasi-Petani-SMILE/
https://www.swadayaonline.com/artikel/8065/Posisi-Pertanian-di-Zona-40-BPPSDMP-Luncurkan-Aplikasi-Petani-SMILE/
https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/364621/aplikasi-petani-smile-inovasi-digitalisasi-pertanian-di-indonesia
https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/364621/aplikasi-petani-smile-inovasi-digitalisasi-pertanian-di-indonesia
https://www.beritarayaonline.co.id/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-4-0-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile/
https://www.beritarayaonline.co.id/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-4-0-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile/
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13. https://nusakini.com/news/aplikasi-petani-smile-berikan-

lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm 

 
14. https://nusakini.com/news/luncurkan-petani-smile-kementan-

pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian 

 
15. https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-

40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile 

 

https://nusakini.com/news/aplikasi-petani-smile-berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm
https://nusakini.com/news/aplikasi-petani-smile-berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm
https://nusakini.com/news/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian
https://nusakini.com/news/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian
https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile
https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile
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Lampiran 5. 

Bahan Presentasi 



Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian Berbasis
Online di Era Revolusi Industri 4.0
PKN TK II

Bustanul Arifin Caya
NDH : 10
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Laporan Proyek Perubahan



Outline Presentasi
I. PENDAHULUAN
II. IMPLEMENTASI PROYEK 

PERUBAHAN
� Capaian Tahapan Strategis
� Implementasi Strategi Marketing
� Pemberdayaan Organisasi

Pembelajar (Dukungan
Stakeholder)

III.  PENUTUP



Ruang lingkup digitalisasi pelatihan pertanian yang dikerjakan 
dalam proyek perubahan ini diantaranya yaitu:

� membangun one stop acces pelatihan pertanian, 
Dengan membangun one stop acces pelatihan pertanian maka para peserta tidak
perlu lagi kesulitan mengakses informasi pelatihan pertanian, karena semua
informasi telah digabungkan kedalam satu halaman yang bisa diakses secara
umum oleh masyarakat luas

� integrasi sistem informasi pelaporan pelatihan, 
Dengan ntegrasi sistem informasi pelaporan pelatihan dapat mengintegrasikan
seluruh perkembangan pelatihan di seluruh unit pelaksana teknis pelatihan
pertanian lingkup puslatan, sehingga dapat dijadikan sebagai media monitoring 
dan pengambilan kebijakan pelaksanaan pelatihan pertanian

� tata kelola file adminsitrasi pelatihan pertanian secara 
digital menggunakan cloud computing
Tata kelola file adminsitrasi pelatihan pertanian secara digital menggunakan 
cloud computing juga menjadi titik krusial, karena dengan penerapan cloud 
computing ini dapat memperbaiki tata kelola manajemen administrasi pelatihan
menggunakan digital, sehingga diharapkan berkas administrasi pelatihan dapat
terkelola lebih baik lagi dan mudah dicari saat dibutuhkan

Deskripsi Proyek Perubahan



KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN

:
� Rancang Bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian
� Integrasi system pelatihan pertanian
� Aplikasi One Stop Access “Petani Smile”

(Pelatihan Pertanian on Smart Mobile) berbasis
android yang dapat diakses melalui playstore. 

� Sistem pelaporan pelatihan pertanian secara
elektronik

� Filling administrasi pelatihan melalui cloud 
computing

1. Pelatihan pertanian mudah diakses
dan tidak terbatas kepada jarak, 
ruang dan waktu

2. Pelatihan dilaksanakan dengan
anggaran yang lebih efisien

3. Terbangunnya system pelaporan
pelatihan secara elektronik

4. System pelatihan pertanian
terintegrasi

5. Tersedianya rancang bangun
digitalisasi pelatihan pertanian

6. Perangkat lunak yang mendukung
digitalisasi pelatihan pertanian
dipergunakan dengan optimal

7. Tersedianya sarana prarana IT yg
menunjang proses pelatihan

8. SDM yang kompeten dibidang IT 
sesuai dengan kebutuhan

9. File (Data administrasi) tersimpan
dalam cloud computing

1. Masih terbatasnya akses pelatihan
pertanian

2. Terbatasnya anggaran pelatihan
pertanian

3. Pelaporan pelatihan masih
dilakukan secara konvensional

4. Belum terintegrasinya system 
pelatihan pertanian

5. Belum ada rancang bangun
digitalisasi pelatihan pertanian

6. Belum optimalnya penggunaan
perangkat lunak yang mendukung
digitalisasi pelatihan pertanian

7. Sarana prasarana IT belum lengkap
8. SDM yang menguasai IT masih

kurang
9. File (Data administrasi) masih

tersimpan secara konvensional

PERUBAHAN:
Digitalisasi

Pelatihan Pertanian

Gagasan Proyek Perubahan
SWOT ANALISIS
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Jangka pendek (waktu yang perlukan
2 bulan). 
� Menyediakan rancang bangun

digitalisasi pelatihan pertanian

Jangka Menengah (waktu yang perlukan 2 bulan - 1 
tahun)
1. Mengintegrasikan proses penyelenggaraan

pelatihan melalui one stop access pelatihan
pertanian aplikasi “PETANI SMILE”  berbasis
android dan dapat diakses melalui play store 

2. Meningkatkan kemampuan SDM yang 
menguasai IT dibidang pelatihan,

3. Meningkatkan sarana dan prasarana berbasis IT

Jangka Panjang (waktu yang diperlukan
lebih dari 1 tahun)
9 Memastikan keberlanjutan

digitalisasi pelatihan.

Digitalisasi Pelatihan Pertanian

Tujuan dan Manfaat Tujuan Proyek Perubahan
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Institusi
� Terbangunnya kerangka kerja organisasi dan tata kelola dalam kegiatan pelatihan berbasis IT
� Mengembangkan Digital learning dalam penerapan Digital Government
� Mengadopsi standar keamanan informasi dalam penerapan Digital Learning.
� Menyusun dan menerapkan strategi pengembangan Digital Learning  secara berkelanjutan.

Institusi lain dan masyarakat
Tersedianya materi pembelajaran dimedia elektronik melalui aplikasi android yang mudah di akses (one 
stop  access) dan dikembangkan secara terbuka oleh siapa saja (everyone), dimana saja (everywhere),  
kapan saja (everytime), dan bebas digunakan (available to everyone) 

Peserta PKN tingkat II
� Dapat mengimplementasikan model  pelatihan berbasis IT dalam bentuk aplikasi one stop  access

Learning Management System (LMS) yang terintegrasi, system informasi pelaporan pelatihan
pertanian maupun cloud computing administrasi pelatihan seluruh UPT pelatihan

� Dapat menjadi role model proyek perubahan untuk jabatan tinggi pratama di lingkup kementerian
pertanian

Tujuan dan Manfaat Manfaat Proyek Perubahan



a. Rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian.

b. Terbangunnya one stop access yang merupakan aplikasi digital/perangkat lunak dibidang
pelatihan pertanian yang terintegrasi.

c. Penguasaan IT oleh SDM pelatihan pertanian.

d. Meningkatnya tata kelola administrasi pelatihan pertanian.

e. Tersedianya peralatan IT yang memadai dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelatihan.Output
Outcome a. Termanfaatkannya aplikasi “PETANI SMILE”

b. Terlatihnya para penyuluh, petugas, petani, dan masyarakat pertanian lainnya sesuai dengan
minat dan bidang kemampuanya.

c. Kemudahan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan

d. Tersedianya SDM pertanian yang siap mendukung program utama kementan.

Output dan Outcome



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



2 (dua) bulan (3 Bln-1 Th) (1-2 Tahun)

1. Sosialisasi dan koordinasi
2. Pembentukan tim efektif
3. Penyusunan draft rancang bangun

digitalisasi pelatihan (Analisa Kondisi dan 
Kebutuhan)

4. Penyusunan draft rancang bangun
digitalisasi pelatihan (Pengembangan TIK)

5. Penyusunan draft rancang bangun
digitalisasi pelatihan (Roadmap 
Pengembangan TIK)

6. Finalisasi dan layout rancang bangun
digitalisasi pelatihan

7. Pengembangan LMS
8. Pengembangan Elektronik sistem informasi

pelaporan pelatihan (ESIPP)
9. Pengembangan cloud computing
10. Pengembangan aplikasi one stop access 

“Petani Smile” berbasis android
11. Penyusunan laporan jangka pendek

Jangka Pandek Jangka Menengah Jangka Panjang

1. Persiapan/koordinasi pengembangan
kapasitas SDM pelatihan pertanian, 
pengembangan aplikasi digital dan 
penyediaan sarana dan prasarana IT

2. Pengembangan kapasitas SDM 
Penyelenggara Pelatihan

3. Pengembnagan kapasitas SDM 
Widyaiswara

4. Penyediaan sarana IT penunjang pelatihan
5. Pemantauan dan evaluasi penerapan

Memastikan keberlanjutan
digitalisasi pelatihan pertanian
dengan langkah:
1. Rapat koordinasi
2. Evaluasi penerapan digitalisasi

pelatihan pertanian secara
berkelanjutan

3. Menyusun langkah operasional
tindak lanjut penyempurnaan
dan pengembangan di semua
aspek (Brainware, software dan 
hardware)

Capaian Tahapan Strategis



Progres Proper
Kegiatan Oktober November Evidence

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sosialisasi dan koordinasi Dokumentasi, Bahan sosialisasi
Penyusunan Draft Surat Tugas Tim Efektif SK Tim Efektif

Penyusunan rancang bangun digitalisasi pelatihan Dokumentasi, Rancang bangun

Pengembangan ESIPP terintegrasi
Dokumentasi, aplikasi ESIPP dengan
fitur baru

Pengembangan Cloud Computing Dokumentasi, Cloud computing
Integrasi LMS Dokumentasi, LMS terintegrasi

Pengembangan Petani Smile
Dokumentasi, Aplikasi android "petani 
smile"

Penyusunan laporan Laporan

Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian Berbasis Online di era Revolusi Industri 4.0

Selesai

Proses

Belum dilaksanakan



CAPAIAN OUTPUT PROPER



SOSIALISASI

Kamis/ 1Okt 2020

Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian
Berbasis Online di era Revolusi Industri 4.0

CAPAIAN OUTPUT PROPER



PENYUSUNAN 
TIM EFEKTIF
Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian
Berbasis Online di era Revolusi Industri 4.0

CAPAIAN OUTPUT PROPER



RANCANG BANGUN 
DIGITALISASI PELATIHAN 
PERTANIAN

CAPAIAN OUTPUT PROPER



APLIKASI PETANI SMILE
Dapat diunduh melalui Play Store, 
dengan nama “PETANI SMILE”

CAPAIAN OUTPUT PROPER

Aplikasi “Petani Smile” ini merupakan aplikasi one stop access pelatihan pertanian berbasis
android yang mengintegrasikan learning management system (LMS), elektronik system
informasi pelaporan pelatihan dan cloud computing



LAUNCHING
Launching Rancang Bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian dan Aplikasi Petani Smile

28 November 2020

CAPAIAN OUTPUT PROPER

Ka BPPSDMP
Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

Ka BPPSDMP bersama dengan Kapuslatan dan 10 Kepala UPT



IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

https://youtu.be/yCs3F1gR0Kg

https://youtu.be/TlFINAzTuzM

https://youtu.be/yCs3F1gR0Kg
https://youtu.be/TlFINAzTuzM


IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING
1. http://www.jurnas.com/mobile/artikel/82860/Dedi-Nursyamsi-Serukan-Transformasi-Pertanian-dari-Tradisional-ke-Modern/

2. http://www.jurnas.com/artikel/82860/Dedi-Nursyamsi-Serukan-Transformasi-Pertanian-dari-Tradisional-ke-Modern/

3. http://www.jurnas.com/artikel/82873/Kementan-Lakukan-Revolusi-Pelatihan-Pertanian/#.X8EHtw-TsCk.whatsapp

4. http://www.jurnas.com/artikel/82869/Manjakan-Petani-Puslatan-Rilis-Aplikasi-Pelatihan-Pertanian-Berbasis-Android/

5. https://www.liputan6.com/news/read/4419928/aplikasi-petani-smile-pelatihan-sdm-secara-online-dari-kementan?source=search

6. https://akurat.co/iptek/id-1241782-read-petani-smile-aplikasi-pelatihan-online-pertama-di-level-kementerian

7. https://www.beritarayaonline.co.id/aplikasi-petani-smile-berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm/

8. https://www.beritarayaonline.co.id/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian/

9. https://www.swadayaonline.com/artikel/8067/Aplikasi-Petani-SMILE-Berikan-Lonjakan-Efisiensi-Besar-dalam-Pelatihan-SDM/

10. https://www.swadayaonline.com/artikel/8066/Luncurkan-Petani-Smile-Kementan-Pioner-Aplikasi-Pelatihan-Online-di-Level-

Kementerian/

11. https://www.swadayaonline.com/artikel/8065/Posisi-Pertanian-di-Zona-40-BPPSDMP-Luncurkan-Aplikasi-Petani-SMILE/

12. https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/364621/aplikasi-petani-smile-inovasi-digitalisasi-pertanian-di-indonesia

13. https://www.beritarayaonline.co.id/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-4-0-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile/

14. https://nusakini.com/news/aplikasi-petani-smile-berikan-lonjakan-efisiensi-besar-dalam-pelatihan-sdm

15. https://nusakini.com/news/luncurkan-petani-smile-kementan-pioner-aplikasi-pelatihan-online-di-level-kementerian

16. https://nusakini.com/news/pertegas-posisi-pertanian-di-zona-40-bppsdmp-luncurkan-aplikasi-petani-smile

MEDIA MASSA ONLINE



(DUKUNGAN STAKEHOLDER)

Ditjen Tanaman Pangan
Ditjen Hortikultura
Ditjen Perkebunan

Badan Ketahanan Pangan
Badan Karantina Pertanian

Ditjen PSP

Sekjen Kementan, Kepala
Badan PPSDMP, Sekretaris
Badan PPSDMP, Kapusdik, 
Kapusluh, PPMKP Ciawi, 
BBPKH Cinagara, BBPP 

Lembang, BBPP Ketindan, 
BBPP Batu, BBPP Binuang, 
BBPP Batangkaluku, BBPP 
Kupang, BPP Jambi, BPP 

Lampung, Lembaga 
Administrasi Negara

Badan Litbang

Dunia usaha dan 
Dunia Industri

Dinas Provinsi/Kab/Kota
Balai Pelatihan Pertanian

Kab/Prov
Pegawai Puslatan

Berkat komunikasi dan konsolidasi, 
maka pada proses pelaksanaan
penyusunan proyek perubahan ini
ada beberapa stake holder yang 
berubah interestnya. Sehingga
Pemetaan stakeholder pada proyek
perubahan ini dapat digambarkan
sebagai berikut:

LATENTS PROMOTERS

APATHETICS DEFENDERS

Pemberdayaan
Organisasi Pembelajaran





PENUTUP KESIMPULAN

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini bergerak begitu cepat. 

Optimalisasi penggunaan IT menjadi sangat penting untuk mendukung berbagai 
kegiatan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang pelatihan pertanian. 

Proyek perubahan “Strategi Digitalisasi Pelatihan Pertanian di Era Revolusi Industri 
4.0” ini menjadi jawaban pemanfaatan Teknologi Informasi pada lingkup Pusat 
Pelatihan Pertanian. 

Dari proyek perubahan ini, dihasilkan 2 output besar pada jangka pendek ini, 
yaitu: Rancang Bangun Digitalisasi Pelatihan Pertanian dan Aplikasi Petani Smile 
(Pelatihan Pertanian on Smart Mobile).



PENUTUP

Rancang bangun pelatihan pertanian ini harus dipergunakan sebagai panduan untuk penentuan
langkah-langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan Digitalisasi Pelatihan Pertanian.

Rancang bangun ini harus terus dikembangkan sesuai dengan lingkungan strategis 
yang berkembang.

Sosialisasi Aplikasi Petani Smile harus terus dilakukan secara massif, agar dapat 
dipergunakan oleh pelaku pertanian lebih luas dan memberikan efek lebih besar lagi.

Perlu adanya pendampingan dalam pelaksanaan tindak lanjut proyek perubahan ini yang 
akan dikerjakan pada jangka menengah dan jangka Panjang.

REKOMENDASI



PENUTUP

Pengaturan SDM dalam 
penunjukan tim efektif 

sangat penting dilakukan, 
sehingga akan terpetakan 

dengan baik tugas yang 
akan dilaksanakan oleh 
masing-masing tim yang 

terlibat.

Koordinasi dan konsolidasi 
sangat penting dilakukan 
agar seluruh rangkaian 

kegiatan dari mulai 
perencanaan sampai 

dengan pelaksanaan dapat 
berjalan dengan baik.

Kontribusi, komitmen, dan 
peran serta dari seluruh 

unit utama menjadi 
sebuah keniscayaan untuk 

tercapainya tujuan.

Perlu pemantauan yang 
rutin dan berkelanjutan, 

untuk memastikan semua 
kegiatan berjalan sesuai 

dengan rencana yang 
ditetapkan.

Lesson Learnt Kepemimpinan
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