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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang cukup
pesat dan memiliki andil yang cukup besar dalam mengubah pola hidup
masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam beberapa tahun
terakhir

telah

pemerintahan

mampu
dalam

memberikan

mewujudkan

nilai

tambah

pembangunan

bagi

instansi

nasional

serta

mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi,
dimana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting
sehingga

harus

dikelola

dengan

baik

untuk

tujuan

yang

menguntungkan. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya
yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai
sumber daya strategis dalam menghadapi era baru. Informasi yang
dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang dapat
dipergunakan untuk memberikan nilai tambah serta memberikan
manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya.

Terkait hal tersebut kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat
diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi
agar pemerintahan daerah mampu melakukan perubahan mendasar
pada sistem dan mekanisme pemerintahan, menyusun kebijakan dan
program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat,
serta

pelayanan

publik

yang

memenuhi

aspek

transparansi,

akuntabilitas, dan kinerja tinggi.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi

dan

komunikasi

untuk

memberikan

layanan

kepada

masyarakat.
Akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui
reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi penataan dan
pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM
aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola
pikir dan budaya kerja. Penerapan SPBE merupakan bagian dari area
perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur
kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE
juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan
menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga profesionalisme
aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat
diwujudkan. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK dan
mengadaptasi perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan, maka
dokumen rencana induk ini harus bersifat dinamis (living document).
Terkait hal tersebut maka reviu dokumen yang dilakukan secara
periodik diperlukan untuk menjaga aktualitas dokumen tersebut.
1.2.

Maksud Dan Tujuan
1.2.1. Maksud
Maksud dari disusunnya rencana induk adalah sebagai berikut:
a. menentukan rencana strategis penerapan dan pemanfaatan
SPBE yang bersifat menyuluruh, terpadu serta terkoordinasi
yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta
mengaitkan aspek aspek manajemen kelembagaan, hukum dan
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perundang-undangan,

perangkat

keras,

perangkat

lunak,

sumber daya manusia, jaringan komunikasi data, dan lain
sebagainya.
b. sebagai arah kebijakan dan strategi yang merupakan pedoman
umum

dalam

rangka

menyusun

perencanaan

serta

pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan SPBE agar
lebih

sistematis,

terarah

dan

berkesinambungan

guna

mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

ke

arah

efektifitas

pelayanan

publik

serta

pelayanan antar unit satuan kerja (government to citizen,
government to business, government to employee, government to
government).
1.2.2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana induk ini adalah sebagai berikut:
a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengaturan SPBE di
lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang
efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
b. memacu peningkatan kolaborasi antar unit satuan kerja dalam
pelaksanaan

tugas

dan

urusan

pemerintahan,

serta

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.
1.3.

Dasar Hukum
Dasar hukum yang memayungi kegiatan penyusunan rencana induk
SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini adalah sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
c. Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2008

tentang

Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
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d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e. Peraturan

Presiden

Pemerintahan

Nomor

Berbasis

95

Tahun

Elektronik

2018

(Lembaga

tentang
Negara

Sistem
Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
g. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Tata Kelola Sistem Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional.
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 292);
1.4.

Pendekatan dan Ruang Lingkup
1.4.1. Pendekatan
a. pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil
analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai unit
satuan kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan
b. pendekatan

perencanaan

dilakukan

untuk

menganalisis

kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersediaan
sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan
pengembangan SPBE.
c. pendekatan teknis (best practice) digunakan untuk analisis
spesifikasi teknis perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan
komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia.
d. pendekatan komprehensif dan integratif digunakan untuk
mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu
terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan
serta pengendalian pembangunan SPBE di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1.4.2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup rencana induk SPBE ini mencakup beberapa hal,
antara lain:
a. arsitektur SPBE yang mencangkup proses bisnis, data dan
informasi, aplikasi, infrastruktur, layanan, keamanan.
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b. pendefinisian arah strategis dan kerangka kebijakan penerapan
SPBE di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang akan
memicu perencanaan investasi dan dukungan TIK untuk
pengelolaan pemerintahan.
c. mengembangkan

arah

strategis

SPBE

yang

menjelaskan

kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi

Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
d. mengembangkan

kerangka

kebijakan

untuk

penentuan

prioritas dan alokasi sumber daya dalam penerapan SPBE.
e. perencanaan infrastruktur SPBE yang dibutuhkan.
f. menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras
dan perangkat lunak yang memungkinkan penerapan SPBE
dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan.
g. merekomendasikan

portofolio

aplikasi

khusus

untuk

mendukung SPBE yang sesuai dengan kebutuhan.
h. menyajikan rencana transisi yang menjelaskan bagaimana
perubahan akan dilakukan.
i. menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan penerapan
SPBE dan investasi sesuai dengan rencana strategis Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
j. merekomendasikan usulan pengembangan SPBE sesuai dengan
skala prioritasnya.
k. merekomendasikan kerangka pengelolaan dan penerapan SPBE
yang tersentral maupun juga yang terdistribusi.
1.5.

Metodologi Penyusunan
Pada prinsipinya metodologi penyusunan dokumen rencana induk SPBE
ini mencakup beberapa langkah berikut:
a. analisis terhadap kondisi saat ini (current condition).
Tahap analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang
memadai mengenai kondisi penerapan SPBE saat ini di lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Termasuk di dalamnya
kegiatan analisis aplikasi SPBE yang telah ada, infrastruktur
jaringan, SDM pendukung, peraturan-peraturan (regulasi) internal
yang berkaitan dengan penerapan SPBE.
b. analisis terhadap kondisi ideal (future state).
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Langkah ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep
ideal bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tahapan ini
difokuskan pada bagaimana SPBE dapat mendukung tercapainya visi
dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam hal ini
juga dilakukan analisis terhadap kondisi internal, yaitu SDM
pendukung dan peraturan internal yang terkait dengan SPBE serta
pengaruh-pengaruh eksternal, khususnya perkembangan TIK.
c. penyusunan (transition plan)
Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap kendala-kendala yang ada
(gap analysis), yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang
ingin dicapai agar SPBE dapat dipergunakan secara optimal dalam
mendukung visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
dengan kondisi yang ada saat ini. Dari tahapan ini dapat diketahui
langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk mencapai
kondisi ideal, berikut dengan penyusunan prioritasnya sehingga
kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun lima tahun
ke depan.

BAB II
VISI, MISI, DAN ARSITEKTUR SPBE
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Penyusunan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
menggunakan referensi dari beberapa sumber antara lain:
a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
c. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional;
d. Control objective for information and related technology (COBIT) yang
dikeluarkan oleh information system audit and control association (ISACA)
versi 4.1;
e. Information Technology Infrastructure Library

(ITIL)

dan

ISO

27000

Information Security Management System.
f. Data Management Body of Knowledge (DMBOK).
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g. Standar Data Center TIA-942.
h. Standar Keamanan Informasi atau Information Security Management
Systems (ISMS) ISO 27001.
Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan aspek prioritas kebutuhan,
kepraktisan, dan praktik-praktik terbaik (best practices).
2.1.

Penyelarasan Visi dan Misi Tanggung Jawab SPBE
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi:
Terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam
mendukung pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden:
“Indonesia

yang

maju,

berdaulat,

mandiri

dan

berkepribadian

berlandaskan gotong-royong”
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki misi:
a. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif,
terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan
rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam
menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.
b. menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan
melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi
pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan
kelembagaan.
Visi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Tahun 2020 – 2024 adalah:
“Menjadikan data sebagai sumber informasi yang lengkap, akurat dan
terpercaya untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan aktivitas
pencarian dan pertolongan”.
Visi Pusdatin ini merupakan refleksi Pusdatin dalam memberikan data
yang akurat dan terpercaya sebagai salah satu sumber informasi.
Misi merupakan sebuah gambaran umum yang menjelaskan mengenai
siapa dan apa peranannya, apa yang akan dilakukan serta tujuan secara
umum yang akan dicapai. Sejalan dengan visi yang telah ada, Pusdatin
juga menetapkan misi yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi
tersebut.
Misi Pusdatin adalah sebagai berikut:
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a. mengembangkan

metodologi

dan

melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur
teknologi informasi;
c. membina sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik
dan sistem informasi.
Dengan memperhatikan proses bisnis serta visi dan misi Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Arah tujuan TIK
terdiri atas:
a. penguatan basis data menuju big data.
Basis data merupakan kunci utama kemandirian informasi.
b. integrasi Infrastruktur dan Aplikasi.
Penerapan

integrasi

infrastruktur

dan

aplikasi

meningkatkan

efisiensi, keamanan, dan kesiapan pemenuhan kebutuhan untuk
saat ini dan masa datang.
c. kerja sama strategis TIK.
Kerja sama strategis TIK antar kementerian/lembaga dan badan
usaha

untuk

percepatan

pemenuhan

kesenjangan

TIK

Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
d. tata kelola TIK.
Penerapan tata kelola TIK disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
dan blueprint teknis TIK.
2.2.

Arsitektur Bisnis
Peta proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tertuang
dalam keputusan kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
nomor: SK.KBSN-159/OT.06.02/XI/BSN-2019 tentang Proses Bisnis
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan.
Peta proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini terdiri
dari:
1) Proses utama
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Proses utama, yaitu merupakan proses yang meliputi bisnis inti (core
bussiness) dan menciptakan aliran nilai utama Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut:
a) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
b) pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
c) pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
d) pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan;
e) pembinaan potensi pencarian dan pertolongan;
f) pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
g) pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
h) prosedur

perizinan

dan/atau

rekomendasi

penyelenggaraan

operasi;
i) pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.
2) Proses manajerial
Proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu
sistem atau proses yang memastikan

proses

utama

dan

proses

pendukung berjalan dengan baik, sebagai berikut:
a) pengelolaan rencana, program dan anggaran;
b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
c) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d) penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan
advokasi hukum;
e) pengelolaan SDM.
3) Proses transaksional
a) peningkatan sistem akuntabilitas dan pengawasan;
b) pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi;
c) pengembangan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.
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PETA PROSES BISNIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Informasi

INPUT
BSN-08
Prosedur Perizinan dan/
atau Rekomendasi
Penyelenggaraan
Operasi

Kementerian/Lembaga
Kebijakan/Regulasi

OUTPUT
BSN-02
Siaga Pencarian dan
Pertolongan

BSN-09
Pemasyarakatan SAR

Kementerian/Lembaga
Akuntabilitas/Laporan
Dukungan Siskom
Dukungan Siskom

Rekomendasi
Izin
Dukungan
Siskom

BSN-07
Pengelolaan Sistem
Komunikasi

Dukungan Tenaga

Informasi

BSN-01
Operasi Pencarian dan
Pertolongan

BSN-03
Latihan Pencarian dan
Pertolongan

Data

Instansi Potensi SAR
Permintaan Sertifikasi dan
Pelatihan

Dukungan Sapras
Dukungan Sapras
Dukungan Tenaga

Dukungan Potensi

BSN-06
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Pencarian
dan Pertolongan
Perusahaan Penerbangan/
Pelayaran/Pertambangan
Permintaan Registrasi Sinyal
Marabahaya

BSN-05
Pembinaan Potensi
Pencarian dan
Pertolongan

BSN-04
Pembinaan Tenaga
Pencarian dan
Pertolongan

Dukungan
Pote nsi

Data &
Informasi

BSN-10
Pengelolaan Rencana,
Program, Anggaran dan
Kinerja

Data &
Informasi

Perusahaan Penerbangan/
Pelayaran/Pertambangan
Registrasi Sinyal Marabahaya

Proses Utama

Dukungan Sapras

Masyarakat
Permintaan Layanan Jasa
Pencarian dan Pertolongan

Instansi Potensi SAR
Sertifikasi/Pelatihan

Dukungan Tenaga
Dukungan
Pote nsi

Data &
Informasi

BSN-11
Pembinaan dan
Pemberian Dukungan
Adminsitrasi

BSN-13
Pengelolaan Peraturan
Perundang-Undangan
dan Pelaksanaan
Advokasi Hukum

BSN-12
Pembinaan dan
Penataan Organisasi
dan Tata Laksana

Masyarakat
Pelayanan Jasa Pencarian dan
Pertolongan

Penataan Organisasi dan
Tata Laksana
Data

BSN-14
Pengelolaan SDM

Evaluasi

Pariwisata
Permintaan Sertifikasi dan
Pelatihan

Data

Pariwisata
Sertifikasi/ Pelatihan

Proses Manajerial
Data &
Informasi

BSN-15
Peningkatan Sistem
Pengawasan

Pengembangan
SDM

Dasar
Hukum

BSN-16
Pengembangan dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Serta
Pelayanan Data dan
Informasi

Pemberian
Dukungan
Administras i

Pengawasan

Pengembangan
SDM

BSN-17
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pencarian dan
Pertolongan
Proses Pendukung

Dukungan Teknologi
Informasi dan Pelayanan Data

Gambar 1. Peta bisnis proses Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.3.

Arsitektur Data dan Informasi
Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang
dimiliki oleh instansi pusat dan instansi daerah, dan/atau yang
diperoleh

dari

Penggunaan

masyarakat,

data

dan

pelaku

informasi

usaha,

dan/atau

tersebut

pihak

dilakukan

lain.

dengan

mengutamakan bagi pakai (sharing) data dan informasi antar instansi
pusat dan/atau instansi daerah dengan berdasarkan tujuan dan
cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.
Arsitektur data digunakan sebagai basis dalam pembangunan master
data manajemen, pangkalan data (bigdata/data warehouse), sistem
pengambilan keputusan, dan pengolahan data untuk mewujudkan satu
data di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Data yang disimpan
dalam Pusat Data berupa data terstruktur, data tidak terstruktur
(dokumen, audio, video, media sosial, data streaming, internet of things
devices) dan data spasial.
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Arsitektur data dan informasi merupakan suatu rencana/ pemetaan
kebutuhan-kebutuhan

informasi

di

dalam

suatu

organisasi

yang

mengacu pada proses bisnis dalam mencapai tujuan organisasi, proses
bisnis utama menjadi menjadi acuan dalam menunjang keberhasilan
dalam

mencapai

target

nasional

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan. Atas dasar tersebut arsitektur informasi Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan dapat divisualisasikan dalam diagaram di
bawah ini:
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VISI MISI BASARNAS

TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

MANAJERIAL

UTAMA

PENDUKUNG

BIG DATA

BSN-02 Siaga Pencarian dan
Pertolongan
-PERSONIL
-ALUT SAR (DARAT, LAUT, UDARA)

BSN-01 Operasi Pencarian dan
Pertolongan
-OPERASI SAR
-SKM PELAYANAN OPERASI SAR

-CUACA

BSN-03 Latihan Pencarian dan
Pertolongan

-JARINGAN
-JADWAL SIAGA SAR
-SAR BROADCAST
-DOKUMENTASI
-LATIHAN

BSN-04 Pembinaan Tenaga
Pencarian dan Pertolongan
-PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA

-SARANA (DARAT, LAUT, UDARA)

-PERALATAN SAR
-PRASARANA (TANAH, GEDUNG DAN
DERMAGA)

-KOMUNIKASI

-MEDIS

BSN-06 Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Pencarian dan
Pertolongan

- NASIONAL
- SAR CHELLENGE
- LATIHAN SAR GABUNGAN
- LATIHAN URBAN SAR
- INTERNATIONAL
- MALINDO
- INDOPURA
- AUSINDO
- ASEAN SAREX
- MARPOLEX
- SAR ARDEX
- JAPAN COASTGUARD

BSN-07 Pengelolaan Sistem
Komunikasi
-REGISTRASI BEACON
-ALAT KOMUNIKASI
-SKM ALAT PEMANCAR SINYAL
MARABAHAYA

BSN-08 Prosedur Perizinan dan/
atau Rekomendasi
Penyelenggaraan Operasi

-ANALISA DAN EVALUASI (LAKIP DAN
SAKIP)
-PROGRAM DAN RENCANA (RKA K/L)
-RDP DPR RI

-KERJASAMA

BSN-14 Pengelolaan SDM
-DATA PEGAWAI

BSN-13 Pengelolaan Peraturan
Perundang-Undangan dan
Pelaksanaan Advokasi Hukum
-PRODUK HUKUM

-data pelaporan masyarakat

-JUMLAH RESCUER

-LEMBAGA SERTIFIKASI BASARNAS

BSN-10 Pengelolaan Rencana,
Program, Anggaran dan Kinerja

-PRODUK SOP

BSN-12 Pembinaan dan Penataan
Organisasi dan Tata Laksana
- PENATAAN KELEMBAGAAN
- FASILITASI RB
- NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN
TUGAS
- ANALISA JABATAN
- ANALISA BEBAN KERJA
- EVALUASI JABATAN
- STANDAR KOMPETENSI
- PEDOMAN POLA KARIER
- PETA JABATAN
- PETA PTOSES BISNIS
- SOP

BSN-15 Peningkatan Sistem
Pengawasan
-DATA LAPORAN HASIL AUDIT
-DATA LAPORAN HASIL REVIEW

BSN-11 Pembinaan dan Pemberian
Dukungan Adminsitrasi
-ANGGARAN
-ARSIPARIS

-PERSURATAN
-BARANG MILIK NEGARA (BMN)

BSN-05 Pembinaan Potensi
Pencarian dan Pertolongan
-SKM PELATIHAN POTENSI

-PEMBINAAN POTENSI
-KESIAPSIAGAAN POTENSI

BSN-09 Pemasyarakatan SAR
- DISEMINASI
- SOSIALISASI
- PENYULUHAN SAR
- BINTEK
- SAR GOES TO SCHOOL
- PAUD
- TK
- SD
-SMP
- SAR KOMUNITI
- PRAMUKA
- KARANG TARUNA
- MAPALA
- KELOMPOK PECINTA ALAM

--HUMAS (PENGADUAN, PRODUK
RILIS BERITA)
--PPID

INFRASTRUKTUR ( JARINGAN LAN, WIFII, DATA CENTER,BCC)

Gambar 2. Arsitektur informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BSN-16 Pengembangan dan
Pelaksanaan Sistem Informasi
Serta Pelayanan Data dan
Informasi
-DATA ASET IT

BSN-17 Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pencarian dan
Pertolongan
- PENDIDIKAN
- LATIHAN DASAR SAR
- MEDICAL FIRST RESPONDEN
- JUNGLE RESCUE
- WATER RESCUE
- HELI RESCUE
- HIGT ANGLE RESCUE TECHNIC
- COLLAPSE STRUCTURE SEARCH AND
RESCUE
- OPERATOR RADIO
- TEKNISI RADIO KOMUNIKASI SAR
- INSTRUKTUR SAR
- PERENCANAAN SAR / SAR PLANNING
- KOORDINATOR MISI SAR / SMC

- PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- PEMBENTUKAN JABATAN
FUNGISONAL RESCUER
- PILOT HELICOPTER BASARNAS
- BASARNAS SPESIAL GRUP (BSG)
- KAPAL NEGARA (DEK MESIN)
- AHLI K3 UMUM
- INSTRUKTUR HELICOPTER AW - 139
(PILOT TNI AU)
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2.3.1 Arsitektur Integrasi Data/ Informasi (interoperabilitas)
Pemanfaatan akses layanan berbagi pakai data/informasi dari
beberapa Application Programming Interface (API) webservices
mengakibatkan terbentuknya koneksi jaringan dan lalu lintas
komunikasi data antar server. Akses dari aplikasi ke layanan API
webservices dimediasikan oleh sebuah hub/penghubung layanan
API dengan teknologi Government Service Bus (GSB), dimana
dalam pengelolaannya gsb berfungsi sebagai katalog alamat
layanan API webservice dan menjadi proxy dari layanan API
webservice yang didaftarkan ke dalam GSB oleh penyedia layanan
API

webservice.

Selanjutnya

pihak

dari

aplikasi

yang

memanfaatkan layanan API webservice dapat mendaftarkannya di
dalam GSB. Dengan demikian perbaikan topologi akses layanan
API webservice melalui GSB tergambar dalam ilustrasi berikut ini:

Gambar 3. Topologi layanan API/webservice melalui gsb

Berdasarkan topologi tersebut dapat disimpulkan akses layanan
API webservices melalui GSB dibagi menjadi 3 lapisan pengelolaan
yaitu:
•

penyedia layanan API dan data

•

pengelola integrasi

•

pemanfaat layanan

Masing-masing pengelola bertanggung jawab atas layanan yang
disampaikan

dan

digunakan

dalam

GSB,

sebagaimana

diilustrasikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 4. Arsitektur integrasi layanan API berbasis gsb

Dengan memanfaatkan arsitektur integrasi layanan API webservice
berbasis GSB dan menerapkan kemampuan interoperabilitas
sistem elektronik dalam komputasi terdistribusi, maka integrasi
antar aplikasi dapat terselenggara melalui layanan berbagi pakai
data/informasi

antar

aplikasi.

Agar

integrasi

antar

sistem

elektronik dapat terselenggara dalam komputasi terdistribusi,
maka

layanan

berbagi

pakai

data/informasi

antar

sistem

elektronik harus didukung dengan spesifikasi pendukung yang
antara lain:
•

menggunakan platform teknologi berbasis web dengan protokol
http/s.

•

dapat

beroperasi

pada

berbagai

sistem

operasi

yang

mendukung teknologi web.
•

menerapkan konsep interoperabilitas.

•

menetapkan format dokumen/data berbasis standar terbuka.

•

berbasis kode sumber terbuka.

•

memudahkan pengelolaan layanan dengan GUI berbasi web.

•

memenuhi standar aplikasi berbasis web.
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2.3.2 Arsitektur Integrasi Data Warehouse
Perkembangan pemetaan tren teknologi dengan arsitektur data
sehingga didapat inisiatif Integrasi Data Warehouse/ Big Data dan
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (Decision Support
System). Pengembangannya mengacu pada kebutuhan akan
Planning, Business Intelligence dan Predictive. Ketiga proses
tersebut berjalan di dalam sebuah platform yang berjalan secara
real-time,

disertai

menggunakan

dengan

Smart

Data

analisa
yang

yang

mendalam

terintegrasi

(Smart

dan
Data

Integration). Integrasi Data Warehouse/Big Data dapat ditampilkan
pada Decision Support Service (DSS)/Dashboard. Sumber data
berasal dari social media dan data warehouse yang sudah melalui
proses Extract, Transform, Load (ETL).
dapat

berasal

dari

Master

Sumber

data tersebut

Data, Transactional Data dan Data

Pihak Ketiga (stakeholders data) yang sudah diintegrasikan
menggunakan Integration Services.

Gambar 5. Gambaran umum Decision Suport System

Dari gambar tersebut, maka didapatkan gambaran umum DSS
dengan target manfaat DSS jika diterapkan di pada Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan, antara lain:
1. platform

analisis

lengkap

yang

melayani

semua

tingkat

pengguna;
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2. solusi satu atap untuk intelijen bisnis, perencanaan, dan
analisis prediktif;
3. leverage pada otorisasi dan keamanan data;
4. layanan mandiri dan dapat diakses di semua perangkat,
termasuk tablet dan ponsel pintar; dan
5. kemampuan pelaporan real-time di atas platform in-memory
data.
Pengembangan aplikasi TIK ke depannya akan diarahkan untuk:
1. melakukan

simplifikasi

proses

Initiatives, misalnya menerapkan

bisnis
executive

melalui

IT

dashboard,

menggunakan application package yang dapat digunakan
bersama dan dibangun berdasarkan best practice untuk
Kementerian dan/atau Lembaga;
2. semua

perencanaan,

pembangunan,

dan

pengembangan

aplikasi harus sesuai dengan proses bisnis dari unit kerja
terkait; dan
3. melakukan implementasi Satu Data di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2.4.

Arsitektur Aplikasi
Dalam membangun atau mengembangkan

sistem tentu dibutuhkan

sebuah metode yang dapat menjelaskan tahapan-tahapan yang harus
dilalui. Salah satu metode tersebut adalah metode System Development
Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan metode yang digunakan untuk
merancang, membangun,

memelihara, dan mengembangkan suatu

sistem yang dimana ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui
dalam merancang dan mengembangkan sebuah sistem. Tahapan
tersebut terdiri dari 6 tahapan, yakni:
1. planning (Perencanaan)
2. analysis (Analisis)
3. design (Perancangan)
4. implementation (Implementasi)
5. testing & Integration (Pengujian dan Pengintegrasian)
6. maintenance (Pemeliharaan)
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Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain
sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang
kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung
jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan
manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan
gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap
selanjutnya.
1. Perencanaan Sistem
Perencanaan

sistem

berisi

identifikasi

subsistem

yang

perlu

diperhatikan dalam pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk
mengidentifikasi sistem informasi apa yang akan dikembangkan,
sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, dana yang
tersedia, dan siapa yang melaksanakan.
Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini di antaranya adalah:
•

pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Perlu ada wakil
dari seluruh fungsi utama agar sistem yang dibangun sesuai
dengan kebutuhan para pengguna.

•

mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan.

•

mengidentifikasi

apakah

masalah-masalah

yang

ada

bisa

diselesaikan melalui pengembangan sistem.
•

menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam
pengembangan sistem.

•

penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi.

2. Analisis Sistem
Tahap ini adalah menentukan hal detail terkait apa saja yang akan
dikerjakan oleh sistem yang diusulkan. Analisis sistem mencakup
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kegiatan studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Studi kelayakan
mencakup tugas-tugas sebagai berikut ini:
•

penentuan masalah dan peluang yang dituju oleh sistem.

•

pembentukan sasaran sistem baru secara keseluruhan.

•

pengidentifikasian para pemakai sistem.

•

pembentukan lingkup sistem.

Sementara itu, analisis kebutuhan bertujuan untuk memperoleh
spesifikasi kebutuhan sistem yang ingin dikembangkan. Spesifikasi
ini dipakai untuk membuat kesepakatan antara pengembangan
sistem, pemakai sistem, manajemen, dan mitra kerja lainnya.
Analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi
lapangan, pengamatan terhadap sistem serupa, dan prototype yang
ditunjukkan kepada pengguna.
3. Perancangan Sistem
Mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi
sistem

yang

riil.

Artinya

perancang

dan

pengembang

mulai

mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototype dan
beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan
komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut.
Rancangan Platform, berupa rancangan untuk menentukan software
dan hardware yang digunakan. Rancangan Basis Data, berupa
rancangan bekas dalam basis data, termasuk penentuan kapasitas
masing-masing. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat
lunak di bawah proses pengembangan. Menurut metodologi yang
sudah digunakan, tahap ini dapat dilakukan dengan cepat. Output
yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah
berfungsi dan siap diuji.
4. Implementasi Sistem
Setelah melakukan perancangan konsep dan fisik, peneliti mulai
melakukan pemograman berdasarkan desain sistem. Setelah itu
akan dilakukan pengujian dan perbaikan aplikasi.
5. Pengujian Sistem
Pengujian diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk
menguji sistem berdasarkan tingkat erornya serta kesesuaian menumenu yang disediakan terhadap kebutuhan. Beberapa pengujian
yang harus dilewati, antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes
integrasi, tes performa, dan tes keamanan.
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6. Pemeliharaan Sistem
Sistem

yang

sempurna.

dihasilkan

Berbagai

harus

modifikasi

terus
dibuat

dipantau
sehingga

agar

berjalan

sistem

dapat

mengadaptasikan diri dan terus memberikan dukungan sesuai
kebutuhan. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem
bekerja dengan optimal setiap saat.

Beberapa platform Software yang telah digunakan di lingkungan Badan
Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan

dalam

membangun

atau

mengembangkan sistem informasi:
1. Sistem Operasi (Operating System)
•

CentOS

•

Debian

•

Ubuntu

•

Native android/ios

•

PostgreSQL

2. Web Server
•

Apache

•

NginX

3. Bahasa Pemprograman
•

PHP

•

Java

4. Basis Data (Database)
•

Oracle

•

Mysql

5. Framework Programming
•

Codeigniter

•

Yii

•

Zend

•

Nodejs

Saat ini terdapat suatu kondisi yaitu berjalannya beberapa aplikasi
untuk mendukung proses bisnis yang sama pada suatu satuan kerja.
Dampak negatif dari kondisi tersebut adalah terjadinya pemasukan data
yang sama untuk beberapa aplikasi yang memiliki proses bisnis yang
sama. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak,
hal ini juga menurunkan kinerja pengelolaan data dan informasi secara
keseluruhan. Arsitektur aplikasi merepresentasikan aplikasi-aplikasi
apa saja sebagai representasi dukungan teknologi infromasi atas proses
bisnis organisasi dan juga merupakan representasi dari layanan-layanan
informasi.
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VISI MISI BASARNAS

TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

UTAMA

MANAJERIAL

PENDUKUNG

BIG DATA

BSN-01 Operasi Pencarian dan
Pertolongan

BSN-02 Siaga Pencarian dan
Pertolongan

-Aplikasi Eksekutif

-IMSAR

-Aplikasi Data Basarnas (SIMASDA) +
android

-Aplikasi Kesiapsiagaan

-Sistem Informasi SAR (SARCORE)
-Aplikasi GIS Land

BSN-03 Latihan Pencarian dan
Pertolongan

-Aplikasi Pelaporan Masyarakat (Rescue
115)

BSN-10 Pengelolaan Rencana,
Program, Anggaran dan Kinerja

-Aplikasi Data Tenaga
-Aplikasi Sertifikasi LSP

BSN-15 Peningkatan Sistem
Pengawasan
-Aplikasi SIPI (Sistem Informasi
Pengawasan Internal)

-Aplikasi Manajemen Kerjasama Teknis
-RKAKL

BSN-07 Pengelolaan Sistem
Komunikasi

-SMART DJA
-KRISNA
-EMONEV BAPPENAS

BSN-04 Pembinaan Tenaga
Pencarian dan Pertolongan

BSN-12 Pembinaan dan Penataan
Organisasi dan Tata Laksana

-Aplikasi Monev (SIMONEV)
-Aplikasi Pergudangan

-Aplikas Inasoc

-Aplikasi Pengembangan Karir Rescuer
(e-dupak) + android

BSN-05 Pembinaan Potensi
Pencarian dan Pertolongan

BSN-06 Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Pencarian dan
Pertolongan

-Aplikasi Registrasi Online Beacon

-Sistem Informasi Pergudangan

-E-SAKIP REVIEW

BSN-16 Pengembangan dan
Pelaksanaan Sistem Informasi
Serta Pelayanan Data dan
Informasi
-SIPASTI (Sistem Informasi Aset IT)

BSN-13 Pengelolaan Peraturan
Perundang-Undangan dan
Pelaksanaan Advokasi Hukum

-Aplikasi Digital Signature
-Website Basarnas
-Email Basarnas
-Aplikasi SKM

-JDIH

-pmprb

-Aplikasi Reformasi Birokrasi (SIRB)
-Basarnas Drive

BSN-08 Prosedur Perizinan dan/
atau Rekomendasi
Penyelenggaraan Operasi

BSN-11 Pembinaan dan Pemberian
Dukungan Adminsitrasi
-Sistem Informasi Persuratan

-Sistem Informasi Arsip

-Aplikasi Bina Potensi + android

BSN-09 Pemasyarakatan SAR

-Sistem Informasi Pegawai Tidak Tetap

-SIMATA (Sistem Informasi Aset Tanah)

APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI
BSN-14 Pengelolaan SDM
--Aplikasi Pegawai Badan SAR Nasional
(Simpeg)
-Aplikasi Lelang Jabatan Tinggi (Simpati)
-E-LAPKIN
-SAPK PELAYANAN / KEPEGAWAIAN

-Sim Klinik

-Aplikasi Pengaduan Masyarakat
(Dumas)
-Aplikasi Absensi Online
-Sistem Informasi Pergudangan

-SP4N LAPOR
-APLIKASI TUNKIN

-SIMAK BMN
-GPP SATKER

-SAIBA
-APLIKASI SAS

-Persediaan
-OMSPAN
-SIMANTAP (TANAH)
-SIMAN
-SIMPHONY (PNBP)

INFRASTRUKTUR ( JARINGAN LAN, WIFII, DATA CENTER,BCC)

Gambar 6. Arsitektur Aplikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

-SPSE
-SIRUP

BSN-17 Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pencarian dan
Pertolongan
-Aplikasi Balai Diklat Basarnas (elearning Balai Diklat)
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Atas dasar tersebut, kelompok aplikasi terbagi atas 2 kelompok, yakni
kelompok aplikasi umum berbagi pakai dan kelompok aplikasi khusus.
Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan arsitektur aplikasi yang sesuai
dengan proses bisnis pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2.4.1. Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aplikasi

umum

berbagai

pakai

merupakan

aplikasi

Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sama, standar, dan
digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau
pemerintah

daerah

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut
adalah daftar aplikasi umum yang digunakan di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
No

Nama aplikasi

Definisi
Aplikasi

1

RKAKL

yang

Unit kerja

dibangun

kementerian

keuangan

penyempurnaan

sistem

rencana

kerja

oleh
untuk

penganggaran

dan

anggaran

kementerian /lembaga (RKAKL)
Aplikasi

yang

dibangun

untuk

monitoring dan evaluasi kinerja terpadu
2

Smart DJA

kementerian

keuangan

dalam

pengukuran dan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan

rencana

kerja

dan

anggaran kementerian /lembaga
Aplikasi

yang

dibangun

Biro
untuk perencanaan

kolaborasi perencanaan dan informasi
kinerja

anggaran

dengan

mengintegrasikan sistem dari 3 (tiga)
kementerian,
3

Krisna

Perencanaan
Republik

yaitu

Kementerian

Pembangunan

Indonesia

(PPN-RI)/Badan

Perencanaan

Pembangunan

(BAPPENAS),

Kementerian

dan

Kementerian

Aparatur

Negara

Nasional
Nasional
Keuangan,

Pendayagunaan
Dan

Reformasi

No

Nama aplikasi

Definisi

Unit kerja

Birokrasi (PANRB) untuk mendukung
proses

perencanaan,

penganggaran,

serta pelaporan informasi kinerja
Aplikasi pelaporan data dan informasi
hasil
4

Emonev bappenas

pemantauan/

pelaksanaan

rencana

(pelaksanaan

realisasi
pembangunan

RENJA-KL)

melalui

aplikasi e-monev
E-Sakip reviu adalah sistem aplikasi
yang

dibangun

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi

5

E-Sakip reviu

Birokrasi

sebagai

upaya

peningkatan

kualitas

pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

di

lingkungan

instansi

pemerintah

untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran.
Sistem ini bertujuan sebagai sarana
pembinaan

interaktif

pelaksanaan

akuntabilitas kerja instansi pemerintah
dan

sarana

penyampaian

laporan

kinerja secara online.
Sebuah

instrumen

bantu

berupa

aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis
web. Pmprb online akan mempercepat

6

Pmprb.Badan

proses

Nasional Pencarian

masing-masing

dan

(K/L) dan pemerintah daerah (pemda)

Pertolongan.go.id

dalam hal pengumpulan dan pengolahan
data,

pmprb

yang

monitoring

dilakukan

oleh

kementerian/lembaga

dan

evaluasi

data,

serta memudahkan proses saling belajar
(bench learning) secara realtime online
7

Sp4n lapor

Aplikasi

layanan

pengaduan online rakyat

aspirasi

dan

Biro umum
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No

Nama aplikasi

Definisi
Aplikasi

yang

kemudahan

dan

Unit kerja

dibangun

untuk

keefisienan

dalam

perhitungan tunkin, dengan membuat
suatu

aplikasi

pegawai
8

Aplikasi tunkin

perhitungan

berbasis

web

tunkin

melakukan

penilaian laporan via aplikasi, dan data
absensi

dapat

langsung

terintergasi

dengan aplikasi sehingga tidak perlu
penginputan

ulang

dengan

hasil

akhirnya berupa hasil rekapan tunkin
pegawai
Sistem

informasi

manajemen

dan

akuntansi Barang Milik Negara (BMN)
merupakan
9

Simak BMN

untuk

aplikasi

mencatat

yang

dan

digunakan

mengorganisir

BMN, mulai dari pembelian, transfer
masuk-keluar antar instansi, sampai
penghapusan, dan pemusnahan barang
milik negara
Aplikasi untuk perhitungan gaji pokok
pegawai

10

GPP Satker

pada

suatu

penambahan
fungsional,

satker

terkait

tunjangan

jabatan

pemotongan

taperum

maupun pemungutan iuran bpjs khusus
untuk pegawai, dan lain-lainnya

11

SAIBA

Sistem

Akuntansi

Akrual

(SAIBA)

mendukung

Instansi
untuk

pelaksanaan

Berbasis

mendukung
akuntansi

berbasis akrual di pemerintah pusat
Sistem aplikasi satker berbasis desktop
12

Aplikasi SAS

yang digunakan sebagai sarana untuk
membuat data kontrak, RPD harian,
SPM, LPJ bendahara bagi satker
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No

Nama aplikasi

Definisi

Unit kerja

Sistem aplikasi yang diperuntukan bagi
unit

akuntansi

kuasa

pengguna

anggaran, dengan tujuan memberikan
13

Persediaan

kemudahan pengelolaan stok barang
persediaan untuk keperluan operasional
kantor

yang

Direktorat

dikembangkan

Jenderal

oleh

Perbendaharaan,

Kementrian Keuangan.
Aplikasi

berbasis

web

yang

dapat

diakses melalui jaringan intranet dan
14

OMSPAN

internet

yang

digunakan

untuk

melakukan monitoring transaksi span
dan

menyajikan

reporting

sesuai

kebutuhan
Aplikasi yang khusus mencatat data
tanah
15

SIMANTAP (tanah)

milik

negara,

aplikasi

ini

bertujuan untuk melakukan monitoring
terhadap data tanah milik negara yang
dikuasai

oleh

masing-masing

satker

secara lebih terperinci
Aplikasi serbaguna pengelolaan BMN
mulai dari perencanaan, pengelolaan,
16

SIMAN

penatausahaan,

pemeliharaan,

dan

penghapusan yang berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
Sistem billing yang dikelola oleh DJA
untuk

memfasilitasi

pembayaran/

penyetoran PNBP dan penerimaan non
anggaran guna memberikan kemudahan
bagi wajib bayar/ wajib setor untuk
17

Simphony (pnbp)

membayar/menyetor
penerimaan

non

PNBP
anggaran

dan
melalui

berbagai channel pembayaran seperti
teller (over the counter), atm (automatic
teller machine), EDC (electronic data
capture), maupun internet banking
29

No

Nama aplikasi

Definisi
Aplikasi

18

E-lapkin

yang

Unit kerja

digunakan

untuk

menghimpun laporan kinerja tahunan
ASN Republik Indonesia

19

Biro

hukum

Kepegawaian &

Aplikasi

milik

Badan

SAPK Pelayanan /

Negara

yang

Kepegawaian

memudahkan ASN dalam mendapatkan

untuk kepegawaian

bertujuan

pelayanan kepegawaian-nya
Aplikasi

20

SPSE

e-procurement

yang

dikembangkan

oleh

Direktorat

Pengembangan

Sistem

Pengadaan

Secara
digunakan

Elektronik
oleh

LKPP

Layanan

untuk

Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L
Aplikasi
21

Sistem

Informasi

Pusdatin

Rencana

Umum pengadaan berbasis web (web

SIRUP

based) yang fungsinya sebagai sarana
atau alat untuk mengumumkan RUP

2.4.2. Aplikasi Khusus
Aplikasi

khusus

adalah

aplikasi

SPBE

yang

dibangun,

dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau
pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus.
No
1

2

Nama aplikasi

Definisi

SIMPEG (Sistem

Sistem informasi mengenai data-data

Informasi Manajemen

pegawai di lingkungan Badan Nasional

Kepegawaian)

Pencarian dan Pertolongan

Sistem Informasi

Aplikasi yang dikembangkan untuk

Persuratan

memberikan kemudahan tentang
berbagai macam informasi terkait suratmenyurat, berkas surat (dokumen), dan

Unit kerja
Biro Hukum &
Kepegawaian

Biro Umum

alur disposisi yang akurat, efektif dan
efisien dengan penyimpanan data.
3

Sistem Informasi

Sistem untuk manajemen arsip

Arsip

elektronik secara lebih tersentralisasi,

Biro Umum

digital, sistematis, aman, dan terstruktur.
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No
4

5

6

Nama aplikasi

Definisi

Unit kerja

SIMONEV (sistem

Sistem informasi monitoring dan

informasi monitoring

evaluasi Badan Nasional Pencarian dan

dan evaluasi)

Pertolongan.

SIBINPOT (Sistem

Sistem informasi untuk monitoring

Informasi Bina

potensi pencarian dan pertolongan di

Potensi)

seluruh wilayah Indonesia.

JDIH (Sistem

Sistem pendayagunaan bersama

Informasi

peraturan perundang-undangan dan

Dokumentasi Dan

bahan dokumentasi hukum lainnya

Biro Hukum &

Informasi Hukum)

secara tertib, terpadu dan

Kepegawaian

Biro
Perencanaan
Direktorat
Bina Potensi

berkesinambungan serta merupakan
sarana pemberian pelayanan.
7

PPNPN (Sistem

Aplikasi untuk mengelola data pegawai

Informasi Pegawai

tidak tetap, pegawai honorer, maupun

Tidak Tetap)

staf khusus di lingkungan Badan

Biro Umum

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
8

E-DUPAK (Sistem

Sistem informasi untuk mengakomodir

Informasi

dupak para rescuer Badan Nasional

Direktorat

Pengembangan Karir

Pencarian dan Pertolongan.

Bina Tenaga

Sistem Informasi

Aplikasi untuk mengelola data

Biro

Pergudangan

pergudangan yang ada di lingkungan

Direktorat

Badan Nasional Pencarian dan

Sarana

Pertolongan.

Prasarana,

Rescuer)
9

Umum,

Direktorat
Sistem
Komunikasi
10

Sistem Informasi

Sistem aplikasi untuk mempermudah

Manajemen

penyusunan kerjasama teknis Badan

Kerjasama Teknis

Nasional Pencarian dan Pertolongan dan
satuan kerja dengan beberapa instansi

Biro
Perencanaan

baik dalam negeri maupun luar negeri.
11

SIPI (Sistem Informasi Aplikasi yang digunakan untuk
Pengawasan Internal)

membantu mengelola data dan proses
pengelolaan pengawasan internal serta

Inspektorat

membantu manajemen dan pimpinan
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No

Nama aplikasi

Definisi

Unit kerja

dalam pengambilan keputusan di
lingkungan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan.
12

SIPASTI (Sistem

Aplikasi pengelolaan dan

Informasi Aset IT)

pendayagunaan asset TI sesuai
kebutuhan di lingkungan Badan

Pusdatin

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
13

Simata (Sistem

Aplikasi untuk mengelola data sebaran

Informasi Aset Tanah)

aset tanah dan bangunan milik Badan

Biro umum

Nasional Pencarian dan Pertolongan
14

Aplikasi Digital

Aplikasi yang digunakan untuk

Signature

melakukan tanda tangan secara
elektronik/ digital, serta dapat

Pusdatin

membuktikan keaslian identitas dari
suatu dokumen.
15

Aplikasi Data Tenaga

Aplikasi untuk melakukan pendataan
kompetensi tenaga ASN dan non-ASN
serta kualifikasinya.

16

IMSAR (Integrated

Aplikasi untuk monitoring pergerakan

Maritime Surveillance

kapal-kapal milik Badan Nasional

For Sar)

Pencarian dan Pertolongan yang berbasis
AIS dan Gps Tracking di wilayah

Direktorat
Bina Tenaga

Direktorat
Kesiapsiagaan

Indonesia.
17

18

SIMASDA (Sistem

Sistem informasi mengenai data – data

Informasi Data Badan musibah yang sedang ditangani oleh

Direktorat

Nasional Pencarian

Badan Nasional Pencarian dan

Operasi

Dan Pertolongan)

Pertolongan.

Aplikasi

Aplikasi untuk monitoring data logistik

Kesiapsiagaan

milik Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan, seperti endurance BBM,
data personel siaga, data alut Kantor

Direktorat
Kesiapsiagaan

Pencarian Dan Pertolongan.
19

SARCORE (Sistem

Aplikasi yang digunakan Badan Nasional

Informasi Sar)

Pencarian dan Pertolongan untuk

Direktorat

mencari search area pada musibah atau

Operasi

kecelakaan yang sedang ditangani.
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No

Nama aplikasi

Definisi

20

INASOC (Indonesia

Aplikasi berbasis web yang sudah

Sar Operation Center)

terintegrasi dengan imsar dan gadsm
yang dapat memonitor pergerakan
pesawat terbang dan kapal – kapal yang

Unit kerja

Direktorat
Kesiapsiagaan

melintas di wilayah indonesia.
21

Website Badan

Website merupakan suatu media

Nasional Pencarian

informasi, komunikasi, dan transaksi

dan Pertolongan

antara masyarakat dan pemerintah yang
dilakukan melalui jaringan internet.
Melalui website masyarakat dapat
mengakses semua informasi yang

Pusdatin

dibutuhkan. Berkaitan dengan hal
tersebut Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan juga memanfaatkan website
sebagai sarana informasi khususnya di
bidang pencarian dan pertolongan.
22

SIM klinik

Aplikasi yang dapat mendata kegiatan
operasional klinik sehingga diperoleh
data-data yang valid dan laporan yang

Biro Umum

akurat
23

Aplikasi Balai Diklat

Aplikasi untuk mendukung setiap

Badan Nasional

kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh

Pencarian Dan

balai diklat

Balai Diklat

Pertolongan (ELearning Balai Diklat)
24

Aplikasi Pelaporan

Aplikasi ini berfungsi untuk menampung

Masyarakat (Rescue

seluruh laporan masyarakat terkait

115)

permintaan jasa sar yang dikirimkan

Direktorat

dari aplikasi mobile di setiap gadget yang

Kesiapsiagaan

diinstall aplikasi ini dari android
(playstore).
25

Aplikasi Registrasi

Aplikasi berbasis web yang dibangun

Online Beacon

menggunakan bahasa pemrograman
PHP, memiliki fasilitas/fitur untuk
mengelola data ELT, PLB, DAN EPIRB.

Direktorat
Komunikasi

Seperti permohonan pendaftaran/
33

No

Nama aplikasi

Definisi

Unit kerja

registrasi beacon secara online baik
untuk status baru maupun
perpanjangan ELT, PLB, DAN EPIRB di
seluruh Indonesia.
26

Aplikasi GIS Land

Sistem informasi spasial web (Web
Based Geographic Information System)
yang terintegrasi dengan sistem GIS yang
mampu menyajikan gambaran (peta)
kondisi dan situasi lapangan wilayah
operasi sar dalam bentuk 2D/3D, serta

Direktorat
Operasi

dilengkapi dengan database mengenai
informasi data spasial untuk wilayah
indonesia.
27

Email Badan Nasional

Aplikasi yang menyediakan fasilitas

Pencarian dan

untuk saling berkirim surat elektronik

Pertolongan

baik ke internal maupun ke eksternal
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan untuk berkoordinasi secara

Pusdatin

tertulis secara resmi dengan domain
resmi Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.
28

Aplikasi Eksekutif

Sistem infomasi yang bisa membantu
untuk memudahkan dan meningkatkan
kualitas dalam bentuk data informasi
musibah serta sarana pendukung
pengambilan keputusan bagi eksekutif

Direktorat
Operasi

Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.
29

Aplikasi SKM

Aplikasi data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh

Pusdatin

pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan
34

No

Nama aplikasi

Definisi

Unit kerja

kebutuhannya. E-survey untuk
mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan
untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik selanjutnya.
30

Aplikasi Pengaduan

Aplikasi berbasis web tentang layanan

Masyarakat (Dumas)

pengaduan masyarakat sehingga dapat
mempermudah masyarakat dalam

Biro umum

menyampaikan keluhan mengenai
pencarian dan pertolongan
31

Aplikasi Lelang

Aplikasi untuk pengisian calon pejabat

Jabatan Tinggi

pimpinan tinggi secara daring

(Simpati)
32

Aplikasi Reformasi

Aplikasi yang berisikan kumpulan

Birokrasi (SIRB)

informasi/berita terkait reformasi
birokrasi di Badan Nasional Pencarian

Biro Hukum &
Kepegawaian

Pusdatin

dan Pertolongan
33

Aplikasi Absensi

Aplikasi absensi kehadiran kerja sebagai

Online

ASN secara daring berbasis web dan

Biro Umum

mobile.
34

Badan Nasional

Aplikasi file sharing server berbasis web

Pencarian dan

dimana setiap user memiliki fasilitas

Pertolongan drive

untuk melakukan kontrol dan

Pusdatin

pengamanan data
2.4.3. Aplikasi Berdasarkan Teknologi
Jenis aplikasi sesuai dengan
•

aplikasi mobile: aplikasi yang mengharuskan usernya untuk
mendownload aplikasi dan digunakan di mobile masingmasing.

•

aplikasi web: aplikasi yang menggunakan teknologi browser
untuk menjalankan aplikasi dan mengakses melalui jaringan
komputer.
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•

aplikasi desktop: aplikasi yang dapat berjalan sendiri atau
independence tanpa menggunakan browser atau koneksi
internet disuatu komputer.

a. Aplikasi berbasis web

Gambar 7. Arsitektur aplikasi berbasis web

b. Aplikasi berbasis desktop

Gambar 8. Arsitektur aplikasi berbasis desktop

c. Aplikasi berbasis mobile android
Android adalah tumpukan perangkat lunak berbasis linux
sumber terbuka yang dibuat untuk berbagai perangkat dan
faktor bentuk. Diagram berikut menunjukkan komponen besar
dari platform android.
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Gambar 9. Layer perangkat lunak android

Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:
✓ Linux kernel
Fondasi platform android adalah kernel linux. Sebagai contoh,
android runtime (ART) bergantung pada kernel linux untuk
fungsionalitas dasar seperti threading dan pengelolaan memori
tingkat rendah.
Menggunakan kernel linux memungkinkan android untuk
memanfaatkan

fitur

keamanan

inti

dan

memungkinkan

produsen perangkat untuk mengembangkan driver perangkat
keras untuk kernel yang cukup dikenal.
✓ Hardware Abstraction Layer (HAL)
Hardware Abstraction Layer (HAL) memberikan antarmuka
standar

yang

mengungkap

kemampuan

perangkat

keras

perangkat ke kerangka kerja API java yang lebih tinggi. Hal
terdiri

atas

beberapa

modul

pustaka,

masing-masing

menerapkan antarmuka untuk komponen perangkat keras
tertentu, seperti modul kamera atau bluetooth. Ketika API
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kerangka

kerja

melakukan

panggilan

untuk

mengakses

perangkat keras, sistem android memuat modul pustaka untuk
komponen perangkat keras tersebut.
✓ Android runtime
Untuk perangkat yang menjalankan android versi 5.0 (API level
21) atau lebih tinggi, setiap aplikasi menjalankan proses
masing-masing dengan tahap Android Runtime (ART). ART
ditulis

guna

menjalankan

beberapa

mesin

virtual

pada

perangkat bermemori rendah dengan mengeksekusi file dex,
format bytecode yang dirancang khusus untuk android yang
dioptimalkan untuk footprint memori minimal. Buat rantai
aplikasi, misalnya

jack, mengumpulkan sumber

java

ke

bytecode dex, yang dapat berjalan pada platform android.
Beberapa fitur utama art mencakup:
•

kompilasi mendahului waktu (aot) dan tepat waktu (jit)

•

pengumpulan sampah (gc) yang dioptimalkan

•

di android 9 (API level 28) dan yang lebih tinggi, konversi
file format dalvik executable (dex) paket aplikasi menjadi
kode mesin yang lebih ringkas.

•

dukungan debugging yang lebih baik, mencakup profiler
penyampelan terpisah, pengecualian diagnostik mendetail
dan laporan kerusakan dan kemampuan untuk mengatur
titik pantau guna memantau bidang tertentu.

Sebelum ke android versi 5.0 (API level 21), dalvik adalah waktu
proses android. Jika aplikasi anda berjalan baik pada art,
semestinya berfungsi baik juga pada dalvik, tetapi mungkin
tidak sebaliknya.
Android juga menyertakan serangkaian pustaka waktu proses
inti

yang

menyediakan

sebagian

besar

fungsi

bahasa

pemrograman java, termasuk beberapa fitur bahasa java 8,
yang digunakan kerangka kerja API java.
✓ Pustaka c/c++ bawaan
Banyak komponen dan layanan sistem android inti seperti art
dan hal dibuat dari kode bawaan yang memerlukan pustaka
bawaan yang tertulis dalam c dan c++. Platform android
memungkinkan kerangka kerja API java meningkatkan fungsi
38

beberapa pustaka bawaan pada aplikasi. Misalnya, anda dapat
mengakses opengl es melalui kerangka kerja API opengl java
android guna menambahkan dukungan untuk menggambar
dan memanipulasi grafik 2D dan 3D pada aplikasi anda.
✓ Kerangka kerja API java
Keseluruhan rangkaian fitur pada android OS tersedia untuk
anda melalui API yang ditulis dalam bahasa java. API ini
membentuk elemen dasar yang harus anda buat aplikasi
android dengan menyederhanakan penggunaan ulang inti,
komponen dan layanan sistem modular, yang mencakup
berikut ini:
•

tampilan sistem yang kaya dan luas dapat anda gunakan
untuk membuat UI aplikasi, termasuk daftar, kisi, kotak
teks,

tombol,

dan

bahkan

browser

web

yang

dapat

disematkan
•

pengelola sumber daya, memberikan akses ke sumber daya
bukan kode seperti string yang dilokalkan, grafik, dan file
layout

•

pengelola notifikasi yang mengaktifkan semua aplikasi guna
menampilkan lansiran khusus pada bilah status

•

pengelola aktivitas yang mengelola siklus hidup aplikasi dan
memberikan back-stack navigasi yang umum

•

penyedia materi yang memungkinkan aplikasi mengakses
data dari aplikasi lainnya, seperti aplikasi kontak, atau
untuk berbagi data milik sendiri

Developer memiliki akses penuh ke API kerangka kerja yang
digunakan oleh aplikasi sistem android.
✓ Aplikasi sistem
Android dilengkapi dengan serangkaian aplikasi inti untuk
email, perpesanan SMS, kalender, menjelajahi internet, kontak,
dll. Aplikasi yang disertai dengan platform tidak memiliki status
khusus pada aplikasi yang pengguna ingin instal. Jadi, aplikasi
pihak ketiga dapat menjadi browser web utama, pengolah
pesan

SMS

atau

bahkan

keyboard

utama

(beberapa

pengecualian berlaku, seperti aplikasi settings sistem).
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Aplikasi sistem berfungsi sebagai aplikasi untuk pengguna dan
memberikan kemampuan kunci yang dapat diakses oleh
developer dari aplikasi mereka sendiri. Misalnya, jika aplikasi
anda

ingin

membangun

mengirimkan
fungsi

pesan

tersebut

SMS,

anda

tidak

perlu

sendiri

anda

bisa

juga

menjalankan aplikasi SMS mana saja yang telah diinstal guna
mengirimkan pesan kepada penerima yang anda cantumkan.
d. Aplikasi berbasis IOS

Gambar 10. Model View Controller

✓ Model-View-Presenter (MVP)
Pada pola arsitektur IOS ini terdapat tiga bagian yaitu; model,
tampilan dan presenter.
Model mewakili fungsi serupa seperti pola MVC. Dalam pola
view, ini mencakup uiview dan uiviewcontroller. Dalam model
MVP, pengontrol menggantikan presenter. Selain itu, presenter
mengambil tanggung jawab view dengan menangani aktivitas
pengguna. Presenter membantu untuk mengubah data menjadi
ui dengan cara berkomunikasi dengan lapisan model. Selain
itu, juga memperbarui tampilan.
✓ Model-Tampilan-Tampilan-Model (MVVM)
Pola desain di bawah pola arsitektur IOS ini adalah versi
lanjutan dari MVC. Dalam model MVVM, tampilan dan
pengontrol digabungkan untuk membentuk viewmodel. Model
baru ini menangani presentasi. Viewmodel hanya memperbarui
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perubahan itu sendiri. Selain itu, tampilan berkomunikasi
antara model dan viewmodel.
✓ Model viper
Viper adalah salah satu desain arsitektur di bawah pola
arsitektur ios. Pola ini membagi aplikasi menjadi berbagai
lapisan dan individu. Ini termasuk view, interactor, presenter,
entity dan routing.
✓ Model tampilan berguna untuk menampilkan masukan yang
diberikan oleh presenter.
✓ Interactor menyertakan logika bisnis dan presenter menerima
input dari tampilan dan menghasilkan hasil sesuai dengan
permintaan interactor. Selain itu, ia juga menerima data dari
interactor dan menerapkan logika padanya. Akibatnya, ini
memberi tahu view untuk menampilkan data.
✓ Entitas adalah elemen terkecil di bawah viper yang menangani
berbagai jenis data. Ini juga berisi objek model dasar yang
digunakan oleh interactor.
✓ Perutean adalah proses menavigasi layar secara berurutan di
bawah pola IOS.
2.5.

Arsitektur Infrastruktur
2.5.1. Pusat Data (Data Center)

Gambar 11. Kebutuhan dan tata ruang pusat data berdasarkan area fungsi
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Standar pusat data mengacu pada standar yang ditetapkan oleh
Kemkominfo, penyelenggara pusat data bertanggung jawab atas
keberlangsungan layanan pusat data sesuai dengan kebutuhan
proses bisnisnya, dengan memperhatikan
a. Memilih lokasi pusat data yang aman dari bencana, mudah
diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan
pusat data.
b. Merancang dan membangun pusat data sesuai dengan standar
topologi yang dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan kajian
kebutuhan bisnis dan analisis dampak bisnis (business impact
analysis).
c. Menyediakan

jalur

supply

utility

dan

logistik

untuk

keberlangsungan layanan pusat data.
d. Menyediakan bandwidth untuk keperluan komunikasi yang
diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna
menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan
satu jalur (single point of failure);
e. Memiliki

sistem

monitoring

lingkungan

pusat

data

(environtment monitoring system) yang meliputi antara lain
monitoring

temperatur,

kelembapan,

asap,

kebakaran,

kebocoran air, dan tegangan listrik.
f.

Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur
untuk operasi dan perawatan; dan

g. Memiliki rencana keberlangsungan usaha (business continuity
plan) dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan)
yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat
dan adaptif.
A. Kebutuhan dan tata ruang pusat data, yaitu:
1) Ruang masuk (entrance room);
Ruang

yang

dipakai

sebagai

antar-muka

antara

sistem

pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan; dan
lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkasi dan
juga antar muka dengan sistem pengkabelan.
2) Area distribusi utama (main distribution area);
Merupakan area distribusi utama terletak di area pusat yang
menempatkan main cross-connect, router inti dan switches untuk
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infrastruktur LAN (Local Area Network) dan SAN (Storage Access
Network).
3) Area distribusi horizontal (horizontal distribution area);
Merupakan lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi
perangkat. Termasuk LAN/SAN switches, keyboard/video/mouse
switches

untuk

perangkat

yang

terletak

di

area

distribusi

perangkat.
4) Area distribusi perangkat (equipment distribution area);
Merupakan ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir
termasuk sistem komputer, dan perangkat telekomunikasi.
5) Area distribusi zona (zone distribution area)
Merupakan area yang terletak antara area distribusi horizontal
dan area distribusi perangkat
Desain teknis dan implementasi pusat data terdiri atas beberapa aspek
antara lain :
B. Lokasi,
Berada pada lokasi yang aman berdasar kajian indeks rawan
bencana indonesia
C. Bangunan dan arsitektur
Bangunan dan arsitektur pusat data memenuhi persyaratan:
a) Ruang komputer tidak boleh berada di bawah area perpipaan
(plumbing) kecuali memiliki sistem pengendalian air
b) Tiap jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari
harus ditutup untuk mencegah paparan panas
c) Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani
penghantaran barang/peralatan
d) Memiliki

sistem

pengkondisi

udara,

proteksi

kebakaran,

kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer apabila
area telekomunikasi terpisah dari ruang komputer.
D. Peringatan kebakaran, deteksi asap dan pemadam kebakaran (fire
precautions, smoke detection and fire suppression) wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:.
a) Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan;
b) Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka ke arah luar;
c) Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai
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ketentuan peraturan perundang undangan;
d) Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat
diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan;
e) Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan
kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya
memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan
perundangan;
f)

Ruang komputer harus diproteksi dengan sistem pemadam
kebakaran dan deteksi asap.

g) Seluruh sistem deteksi asap bangunan harus diintegrasikan ke
satu alarm bersama;
h) Sistem pemadam kebakaran otomatis harus dapat diaktifkan
secara manual;
i)

Catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang
berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman harus tersedia
untuk keperluan pemeriksaan;

j)

Bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran
harus tersedia;

k) Pemadam kebakaran harus ditempatkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
l)

Semua tanda peringatan kebakaran harus ditempatkan pada
posisinya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

m) Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran harus
didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan
didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi
nasional;
n) Apabila ruang komputer, ruang telekomunikasi, dan ruang
mekanikal dan kelistrikan memiliki sistem sprinkler, maka
sistem tersebut harus tipe pre-action; dan
o) Apabila ruang atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi
pusat

data

tidak

memiliki

sistem

sprinkler,

maka

risiko

kebakaran harus dikaji.
p) Bangunan harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir;
q) Apabila ruang komputer menggunakan sistem ventilasi, detektor
asap harus terpasang pada saluran udara masuk dan harus
dapat menghentikan udara masuk jika asap terdeteksi.
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E. Penyediaan catu daya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di
ruang

penyambungan

listrik

yang

andal

yang

berisikan

seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting;
b) Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama harus paling
sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat
data berada;
c) Tersedianya catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan
kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling
sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama;
d) Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya
cadangan lainnya;
e) Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan
lainnya harus memadai untuk memasok beban pusat data
sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan
tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data;
f) Kapasitas UPS harus lebih besar dari proyeksi beban puncak
perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar
dari 80% kapasitas UPS;
g) UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta
sistem peringatan;
h) Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding)
tembaga kurang dari 1 ohm.
F. Penyediaan pendinginan dan ventilasi wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a) ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan
suhu antara 18-24 °c;
b) ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya
dengan kelembaban antara 50-55%; dan
c) peralatan pengkondisian udara harus dihubungkan ke catu daya
utama dan didukung oleh catu daya alternatif.
d) penyediaan pengkabelan dan manajemen kabel sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf g wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
e) seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar
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(low flammability);
f) setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau
di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata
secara baik antar rak;
g) kabel

daya

satu

fase

dan

kabel

data

tembaga

harus

tembaga

harus

dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm;
h) kabel

daya

tiga

fase

dan

kabel

data

dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm;
i) kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
j) kabel tidak boleh diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar
rak;
k) setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua
ujung awal dan akhir;
l) setiap rak peralatan memiliki label identifikasi.
m) kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau
ruang telekomunikasi tersendiri;
n) kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan
peredam tegangan lebih (surge suppressor) sebelum ke ruang
komputer;
2.5.2. Topologi Jaringan Kantor Pusat
LEGENDA
Atribut

ISP 1

ISP 2

Keterangan
.
Internet Cloud

ISP

Internet Service Provider

Router Gateway
Upstream Switch

Unified Threat Management
(UTM)

Core Switch

Distribution Switch

High Availability

USER
LOCAL AREA NETWORK

High Availability

SERVER FARM
DEMILITARIZED ZONE

Gambar 12. Topologi jaringan kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan)

46

Topologi jaringan yang digunakan oleh Kantor Pusat Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah topologi star. Topologi
ini banyak digunakan karena kemudahan untuk menambah,
mengurangi atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada.
Routing BGP atau Border Gateway Protocol adalah salah satu jenis
protokol routing dinamis. BGP digunakan untuk koneksi antar
Autonomous System (AS). BGP merupakan protokol jaringan yang
merubah paket menjadi IP datagrams agar dapat ditransmisikan
melalui intenet.
Untuk mendukung routing BGP maka kantor pusat Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan 2 penyedia jasa
internet yang berteknologi IP transit untuk di implementasikan di
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 2 ISP tersebut
berjalan bersamaan dan apabila salah satu ISP down secara
otomatis berpindah ke jalur ISP yang up.
Segmentasi sudah di implementasikan untuk area server farm dan
area

user

environment.

Implemetasi

ini

untuk

mendukung

penguatan network dan juga pemetaan yang jelas antara jalur data
user dan jalur data server.
Fitur keamanan di sisi user dan server farm menggunakan firewall
UTM yang berfungsi sebagai web filtering, application filtering,
IPSec, anti virus, DDos, Anti Spoofing, bandwidth management,
traffic shaping, SSL VPN. Serta firewall UTM tersebut sudah
mencapai high availability dimaksudkan apabila salah satu
perangkat firewall utm down secara otomatis firewall satunya
membackup agar konektifitas traffic tidak terganggu.
Penerapan VLAN d sisi network dilakukan di sisi user dan server
farm dikarenakan penempatan user berada di lantai yang tidak
sama dan penerapan VLAN di server farm untuk menghindari
penyusupan yang terjadi apabila di salah satu segment VLAN
terinfeksi maka tidak akan menyebar ke segment VLAN lain.
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2.5.3. Topologi Jaringan Kantor Pencarian dan Pertolongan
Atribut

LEGENDA
Keterangan
Internet Cloud

MODEM ISP

Internet Service Provider
Router Gateway
Upstream Switch

Unified Threat
Management (UTM)

ISP

Distribution Switch
Access Point

OOB Modem
CCTV
Server
Storage App

SURVEILLANCE
CAMERAS

DMZ

IP PHONE
NVR

DNS

STORAGE APP

NMS

OOB PC

DCIM

VICON

Personal Computer

Gambar 13. Topologi jaringan Kantor Pencarian Dan Pertolongan
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2.5.4. Jaringan Tertutup Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan
Pertolongan
Atribut
Atribut

LEGENDA
LEGENDA
Keterangan

Internet Cloud

Modem ISP

MODEM ISP

Router Gateway
INTERNET CLOUD

Unified Threat
Management (UTM)

Secure Tunnel
VPN Over Internet

Distribution Switch

Access Point

VPN SERVER

Smartphone

VICON

VOICE
SERVER
Laptop
MAIL SERVER

FILE SHARING

WEB APP
IP PHONE

IP PHONE

Personal Computer
STORAGE APP

DMZ

KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

KANTOR PUSAT
BASARNAS

Gambar 14. Jaringan tertutup kantor pusat dan kantor pencarian dan pertolongan

2.6.

Arsitektur Layanan
2.6.1. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas
pemerintah.

Layanan

administrasi

pemerintahan

berbasis

elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan
aplikasi umum. Layanan ini antara lain:
1. Layanan perencanaan
Layanan ini merupakan alat (untuk mempermudah kerja
dalam

menyusun

rencana

kegiatan

dan

anggaran

kementerian/ lembaga. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi
RKAKL dari Kementrian Keuangan.
2. Layanan penganggaran
Layanan ini merupakan alat untuk membantu mengelola
anggaran

kementerian/lembaga.

Aplikasi

yang

dimaksud

adalah aplikasi RKAKL dari Kementrian Keuangan.
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3. Layanan keuangan
Layanan ini merupakan alat untuk mempermudah kerja dalam
mengelola

keuangan,

transaksi

keuangan

dan

pelaporan

keuangan di kementerian/lembaga. Aplikasi yang dimaksud
adalah aplikasi tunkin, gpp satker, SAIBA, aplikasi SAS,
omspan dari Kementrian Keuangan.
4. Layanan pengadaan barang dan jasa
Layanan ini merupakan alat untuk membantu pengadaan
barang dan jasa di kementerian/lembaga, aplikasi yang
dimaksud adalah SPSE dan SIRUP dari LKPP
5. Layanan kepegawaian
Layanan ini merupakan alat bantu dalam mengelola layanan
kepegawaian di kementerian/lembaga, aplikasi yang dimaksud
adalah SAPK dari Badan Kepegawaian Negara.
6. Layanan kearsipan
Layanan ini merupakan alat untuk membantu pengelolaan
kearsipan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
aplikasi yang dimaksud adaah aplikasi persuratan dan aplikasi
arsip
7. Layanan pengelolaan Barang Milik Negara
Layanan ini merupakan alat bantu dalam mengelola layanan
barang milik negara di kementerian/lembaga, aplikasi yang
dimaksud adaah SIMAK BMN, SIMANTAP (tanah) dan SIMAN
dari dari Kementrian Keuangan
8. Layanan pengawasan internal terkait pemerintah
Layanan ini merupakan alat bantu dalam pengawasan internal
terkait

pemerintah

di

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan, aplikasi yang dimaksud adaah SIPI
9. Layanan akuntabilitas kinerja organisasi
Layanan ini merupakan alat bantu dalam pengawasan internal
terkait

pemerintah

di

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan, aplikasi yang dimaksud adalah e-sakip reviu dari
Kementerian PANRB.
10. Layanan akuntabilitas kinerja pegawai,
Layanan ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk
menghimpun

laporan

kinerja

Indonesia

akuntabilitas

tahunan

kinerja

ASN

Republik

pegawai

di
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kementerian/lembaga, aplikasi yang dimaksud adaah e-lapkin
dari Badan Kepegawaian Negara.
2.6.2. Layanan Publik Berbasis Elektronik
Layanan

publik

ini

diterapkan

dengan

mengutamakan

penggunaan aplikasi yang dapat di akses publik. Antara lain:
1. Layanan pengaduan publik,
Layanan publik tercermin dalam layanan aplikasi sistem
pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional/ layanan
aspirasi dan pengaduan online rakyat sp4n lapor (sp4n lapor!)
yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah
serta kementrian dan lembaga pemerintah.
2. Layanan registrasi beacon
Layanan registrasi beacon hadir untuk masyarakat baik
perusahaan maupun perorangan untuk mendaftarkan radio
beacon yang dimiliki agar dapat dipantau oleh satelit, saat
keadaan marabahaya yang membutuhkan jasa pelayanan sar.
3. Layanan aplikasi SIMASDA
Layanan

aplikasi

SIMASDA

memberikan

musibah/kecelakaan

yang

sedang

Nasional

dan

Pertolongan

Pencarian

Masyarakat

dapat

mengakses

ditangani

data

informasi
oleh

secara
jenis

Badan

real

musibah

time.
dan

kecelakaan, koordinat kejadian, SRU yang terlibat dan unsurunsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan.
4. Layanan informasi produk hukum
Layanan aplikasi ini adalah portal JDIH yang merupakan
wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara
tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan
sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap,
akurat, mudah, dan cepat.
2.7.

Arsitektur Keamanan
Keamanan

SPBE

mencakup

penjaminan

kerahasiaan,

keutuhan,

ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber
daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
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Gambar 15. Arsitektur keamanan

2.7.1. Arsitektur Keamanan Aplikasi
Arsitektur keamanan aplikasi meliputi penjaminan kerahasiaan
dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan
akses,

dan

pengendalian

keamanan

lainnya.

Penjaminan

keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan
ketersediaan

dilakukan

melalui

penyediaan

cadangan

dan

pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan
mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan
dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan
pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
Penerapan keamanan aplikasi SPBE harus memenuhi standar
teknis

dan

prosedur

keamanan

SPBE

yang

diatur

dengan

peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber (Badan Siber Sandi Negara).
2.7.2. Arsitektur Kontrol dan Akses Keamanan Fisik Pusat Data
Kontrol akses dan keamanan fisik dan logical

pusat data

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) memiliki

pengaman

fisik

di

setiap

jendela

yang

memungkinkan akses langsung ke pusat data;
b) memastikan setiap sumber daya manusia di pusat data
memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap
keamanan fisik pusat data;
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c) melakukan pengamanan pusat data selama 24 (dua puluh
empat) jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 (dua) orang
per shift;
d) memasang

perangkat

berfungsi untuk

sistem

memantau

pemantau

dan

merekam

visual

yang

setiap aktivitas

pada ruang komputer, ruang mekanik dan kelistrikan, ruang
telekomunikasi dan kawasan kantor;
e) menggunakan

sistem

pengawasan

akses

(surveillance)

elektronik

yang

dan

sistem

dikendalikan

dengan

mekanisme otentikasi yang berfungsi untuk mencegah dan
menanggulangi

akses

fisik

tanpa

izin

terhadap

fasilitas,

peralatan dan sumber daya dalam ruang komputer;
f) memastikan

setiap

tamu/pengunjung

memiliki

izin

dan

dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda pengenal untuk
dapat

masuk

ke

ruang komputer, ruang mekanikal dan

kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kantor; dan
g) melengkapi pusat data dengan sistem

audit trail

untuk

pencatatan akses fisik dan akses logical yang terjadi.
2.7.3. Arsitektur Keamanan Informasi
Salah satu standar internasional yang dihasilkan oleh international
organization for standarization adalah iso 27001. Rilis terbaru sni
iso/iec 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam
menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih
dikenal dengan information security management systems (isms).
Isms merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan
organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan
mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi
serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity)
dan ketersediaan (availability) informasi.
SNI ISO/IEC 27001: 2013 memiliki sepuluh klausul yang meliputi:
1.

Lingkup penerapan standar

2.

Referensi

3.

Istilah dan definisi dalam ISO / IEC 27000

4.

Hubungan organisasi dan stakeholder

5.

Kepemimpinan keamanan informasi dan dukungan tingkat
tinggi untuk kebijakan
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6.

Perencanaan

sistem

manajemen

keamanan

informasi;

perkiraan risiko; kontrol terhadap resiko
7.

Mendukung sistem manajemen keamanan informasi

8.

Membuat operasional sistem manajemen keamanan informasi

9.

Meninjau kinerja system

10. Tindakan korektif
Selain klausul utama, terdapat juga lampiran annex yang
berjumlah 14 kelompok domain dan detail 114 kontrolnya.
Susunan domain control annex a iso 27001:2013 adalah :
A.5: kebijakan keamanan informasi
A.6: organisasi keamanan informasi
A.7: keamanan sumberdaya
A.8: manajemen aset
A.9: kontrol akses dan pengaturan akses pengguna
A.10: teknologi kryptographik
A.11: keamanan fisik
A.12: keamanan operasional
A.13: keamanan komunikasi dan pemindahan data
A.14: keamanan penerimaan, pengembangan dan dukungan
sistem informasi
A.15: keamanan untuk suplier dan pihak ketiga
A.16: manajemen insiden
A.17: manajemen kesinambungan bisnis (bcm)
A.18: kepatuhan
Sni iso/iec 27001:2013 adalah standar internasional yang diakui
secara

global

untuk

mengelola

risiko

terhadap

keamanan

informasi. Standar ini mengadopsi pendekatan proses untuk
menetapkan,

menerapkan,

operasi,

pemantauan,

pengkajian,

memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi.
2.8.

Audit Teknologi Informasi
Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas audit infrastruktur
SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Audit teknologi
informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada
penerapan

tata

kelola

dan

manajemen

teknologi

informasi

dan
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komunikasi, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja
teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan aspek
teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Gambar 16. Audit teknologi informasi dan komunikasi

2.8.1. Audit Infrastruktur SPBE
Audit infrastruktur SPBE instansi pusat dilaksanakan paling
sedikit satu kali dalam dua tahun oleh instansi pusat. Audit
infrastruktur SPBE instansi pusat dilaksanakan berdasarkan
standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.
Dalam melaksanakan audit infrastruktur SPBE instansi pusat
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit infrastruktur SPBE
instansi pusat.
2.8.2. Audit Aplikasi SPBE
Audit aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata
cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Audit aplikasi umum
dilaksanakan satu kali dalam satu tahun oleh kepala lembaga
pemerintah

non

kementerian

yang

menyelenggarakan

tugas

pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
Audit aplikasi khusus dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam
dua tahun oleh instansi pusat. Dalam melaksanakan audit
aplikasi khusus, instansi pusat berkoordinasi dengan menteri
yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang
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komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan audit aplikasi khusus.
2.8.3. Audit Keamanan SPBE
Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan
tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE. Audit keamanan
aplikasi umum dilaksanakan satu kali dalam satu tahun oleh
kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber. Audit keamanan infrastruktur SPBE
instansi pusat dan audit keamanan aplikasi khusus dilakukan
paling sedikit satu kali dalam dua tahun oleh instansi pusat.
Dalam melaksanakan audit keamanan infrastruktur SPBE instansi
pusat dan audit keamanan aplikasi khusus, instansi pusat
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantallan,

evaluasi,

dan

pelaporan

audit

keamanan

infrastruktur SPBE instansi pusat dan audit keamanan aplikasi
khusus.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
3.1.

Kondisi Saat Ini
3.1.1. Aspek Aplikasi
Saat ini terdapat suatu kondisi yaitu berjalannya beberapa
aplikasi untuk mendukung proses bisnis yang sama pada suatu
satuan kerja. Dampak negatif dari kondisi tersebut adalah
terjadinya pemasukan data yang sama untuk beberapa aplikasi
yang memiliki proses bisnis yang sama. Selain membutuhkan
sumber

daya

manusia

yang

lebih

banyak,

hal

ini

juga

menurunkan kinerja pengelolaan data dan informasi secara
keseluruhan.
Berikut adalah daftar aplikasi berdasarkan kategori yang telah
aktif dan berfungsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:
A. Aplikasi Manajerial
1) SIMPEG

(Sistem

Informasi

Manajemen

Kepegawaian)

merupakan sistem informasi mengenai data-data pegawai
di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2) Sistem informasi persuratan merupakan aplikasi yang
dikembangkan untuk memberikan kemudahan tentang
berbagai macam informasi terkait surat-menyurat, berkas
surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif
dan efisien dengan penyimpanan data.
3) Sistem

informasi

arsip

merupakan

sistem

untuk

manajemen arsip elektronik secara lebih tersentralisasi,
digital, sistematis, aman, dan terstruktur.
4) Simonev

(sistem

informasi

monitoring

dan

evaluasi)

merupakan sistem informasi monitoring dan evaluasi
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
5) Sibinpot (sistem informasi bina potensi) merupakan sistem
informasi

untuk

monitoring

potensi

pencarian

dan

pertolongan di seluruh wilayah Indonesia.
6) Jdih (sistem informasi dokumentasi dan informasi hukum)
merupakan

suatu

sistem

pendayagunaan

bersama

peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi
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hukum

lainnya

secara

tertib,

terpadu

dan

berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian
pelayanan.
7) PPNPN (sistem informasi pegawai tidak tetap) merupakan
aplikasi untuk mengelola data pegawai tidak tetap, pegawai
honorer,

maupun

staf

khusus

di

lingkungan

Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
8) E-Dupak (sistem informasi pengembangan karir rescuer)
merupakan sistem informasi untuk mengakomodir dupak
para rescuer Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9) Sistem informasi pergudangan merupakan aplikasi untuk
mengelola data pergudangan yang ada di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10) Sistem informasi manajemen kerjasama teknis merupakan
suatu sistem aplikasi untuk mempermudah penyusunan
kerjasama

teknis

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan dan satuan kerja dengan beberapa instansi
baik dalam negeri maupun luar negeri.
11) SIPI (Sistem Informasi Pengawasan Internal) merupakan
aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola data
dan

proses

pengelolaan

pengawasan

internal

serta

membantu manajemen dan pimpinan dalam pengambilan
keputusan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.
12) SIPASTI (Sistem Informasi Aset IT) merupakan aplikasi
pengelolaan dan pendayagunaan asset ti sesuai kebutuhan
di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
13) SIMATA (sistem informasi aset tanah) merupakan aplikasi
untuk mengelola data sebaran aset tanah dan bangunan
milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
14) Aplikasi

digital

digunakan

signature

untuk

merupakan

melakukan

tanda

aplikasi
tangan

yang
secara

elektronik/ digital, serta dapat membuktikan keaslian
identitas dari suatu dokumen.
15) Aplikasi data tenaga merupakan aplikasi untuk melakukan
pendataan kompetensi tenaga ASN dan non-ASN serta
kualifikasinya.
58

B. Aplikasi operasional
1) IMSAR (integrated maritime surveillance for sar) merupakan
aplikasi untuk monitoring pergerakan kapal-kapal milik
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berbasis
ais dan gps tracking di wilayah Indonesia.
2) SIMASDA (sistem informasi data Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan) merupakan sistem informasi mengenai
data – data musibah yang sedang ditangani oleh Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3) Aplikasi

kesiapsiagaan

merupakan

aplikasi

untuk

monitoring data logistik milik Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan, seperti endurance BBM, data personel
siaga, data alut kantor pencarian dan pertolongan.
4) Sarcore

(sistem

merupakan

informasi

aplikasi

yang

pencarian
digunakan

dan

pertolongan)

Badan

Nasional

Pencarian dan Pertolongan untuk mencari search area pada
musibah atau kecelakaan yang sedang ditangani.
5) INASOC (Indonesia sar operation center) merupakan aplikasi
berbasis web yang sudah terintegrasi dengan IMSAR dan
GADSM yang dapat memonitor pergerakan pesawat terbang
dan kapal – kapal yang melintas di wilayah indonesia.
C. Aplikasi transaksional
1) Website

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan

merupakan kumpulan informasi Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan dalam bentuk halaman web yang dapat
diakses publik.
2) Beacon (sistem informasi registrasi online beacon) sistem
informasi pendaftaran beacon

seperti ELT (emergency

locator transmitter), EPIRB (emergency position indicating
radio beacon), PLB (personal locator beacon).
3) Silapmas

rescue
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(sistem

informasi

pelaporan)

merupakan aplikasi yang dapat diinstall pada smartphone.
Pengguna dapat melaporkan secara cepat tragedi dan
kejadian di lingkungan sekitar berupa photo, video dan
lokasi kejadiannya.
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3.1.2. Aspek Infrastruktur
Pada saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri
atas 1 Kantor Pusat, 1 Balai Diklat, 43 Kantor Pencarian dan
Pertolongan serta 77 Pos Pencarian dan Pertolongan. Untuk
Kantor Pusat telah memiliki infrastruktur teknologi informasi
dengan keterangan sebagai berikut :
3.1.2.1. Pusat Data (Data Center)
Pusat data merupakan fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data, dan pemulihan data. Pusat data Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki:
1) Denah Ruang

Gambar 17. Denah Ruang
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2) Mechanical engineering sld panel

Gambar 18. Mechanical engineering sld panel

3) Mechanical engineering fss panel

Gambar 19. Mechanical engineering fss panel
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4) Mechanical engineering pencahayaan dc

Gambar 20. Mechanical engineering pencahayaan data center

5) Tray kabel

Gambar 21. Tray Kabel

6) Cctv dan ad dc

Gambar 22. Cctv dan ad dc
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3.1.2.2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Command
Center (BCC)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Command
Center

(BCC)

merupakan

mempermudah
pemantauan

fasilitas

koordinasi,
pelaksanaan

terpadu

untuk

pengendalian,

dan

operasi

pencarian

dan

pertolongan. BCC berfungsi sebagai penerima laporan
jika terjadi kecelakaan (pesawat udara, kapal, dan
penanganan

khusus),

bencana,

dan

kondisi

yang

membahayakan manusia. Selain itu, BCC juga berfungsi
untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi atau
organisasi

potensi

sar

terkait

pelaksanaan

operasi

pencarian dan pertolongan, melaksanakan koordinasi,
kerjasama dan pertukaran informasi dengan negara lain
dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
dan mengendalikan serta memantau pergerakan unit
pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi.
BCC dilengkapi dengan beberapa teknologi yang dapat
memantau pergerakan pesawat yang melintas di wilayah
flight information region (FIR) indonesia, dan kapal-kapal
yang melintas di perairan Indonesia. Petugas siaga juga
dibantu oleh teknologi yang dapat menghitung arah
pergeseran objek di perairan (laut), berkomunikasi, dan
mengirimkan berita dalam keadaan darurat kepada
kapal-kapal yang melintas.
BCC memiliki aplikasi yang dapat memonitor kesiapan
alut darat, laut, dan udara di seluruh Kantor Pencarian
dan

Pertolongan,

sehingga

setiap

saat

BCC

dapat

mengetahui kekuatan alut pencarian dan pertolongan
yang

akan

digunakan

untuk

menunjang

operasi

pencarian dan pertolongan.
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Berikut adalah gambar denah BCC:

Gambar 23. Denah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan command center

3.1.2.3. Topologi

Jaringan

Kantor

Pusat

Badan

Nasional

Pencarian dan Pertolongan
Tipe topologi jaringan yang diimplementasikan pada
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Wide
Area Network (WAN). WAN ini memberikan fasilitas bagi
client untuk melakukan koneksi ke server yang berada di
LAN Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan tipe
seperti ini sebenarnya client dapat mengakses server dari
mana saja selama ada koneksi internet. Dengan topologi
star dengan jaringan WAN, jaringan Kantor Pusat dan
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jaringan Kantor Pencarian dan Pertolongan terhubung
menjadi satu kesatuan jaringan internal.

LEGENDA
Atribut

ISP 1

Keterangan

ISP 2

.
Internet Cloud
Internet Provider

ISP

Router Gateway
Upstream Switch

Unified Threat Management
(UTM)

Cisco ASA Firewall

Core Switch

High Availability

USER
LOCAL AREA NETWORK

Distribution Switch

USER
DEMILITARIZED ZONE

Gambar 24. Topologi jaringan kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Di

Kantor

Pusat

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan sendiri menggunakan 2 modem internet yang
terkoneksi dengan 2 buah router yang mempunyai feature
Border Gateway Protocol (BGP) routing. Routing BGP
adalah salah satu jenis protokol routing dinamis. BGP
digunakan untuk koneksi antar Autonomous System (AS).
BGP termasuk dalam kategori routing protokol Jenis
Exterior

Gateway

skalabilitas

yang

Protocol
tinggi

(EGP).
karena

BGP

memiliki

dapat

melayani

pertukaran routing pada organisasi-organisasi besar.
Karena itulah BGP sering dikenal dengan routing protokol
yang sangat kompleks.
Impelementasi dengan dua buah router yang terkoneksi
dengan

dua

modem

internet

dimaksudkan

untuk

memisahkan traffic user dan traffic server, tentunya juga
diamankan dengan 2 unit firewall yang bertugas sebagai
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keamanan jalur network yang mengarah ke arah Wide
Area Network (WAN).
Firewall yang dimiliki oleh kantor pusat Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan berbentuk Unified Threat
Management (UTM). UTM merupakan sebuah sistem
keamanan yang mampu mengkombinasi beberapa fitur
keamanan seperti firewall, antivirus gateway, ips/ids,
antispam, webfilter dan lainya kedalam satu box dan ter
manage secara terpusat.
Tepat di bawah firewall user dan firewall server terdapat
satu unit coreswitch yang berfungsi sebagai routing ke
arah lan (dmz server dan user). Fungsi lain dari
coreswitch merupakan sebagai dhcp server untuk voice (ip
phone) di kantor pusat dan kantor pencarian dan
pertolongan. Selain itu coreswitch sebagai koneksi hoop
pertama dari dmz server ke arah WAN. Sedangkan untuk
traffic user di LAN didisain 2 hoop ke arah coreswitch
melalui switch distribusi.
Berikut adalah tabel perangkat yang terhubung dari dmz
server ke arah coreswitch:
No
1

Nama perangkat
Server

Keterangan
Server

aplikasi,

server

jaringan
2

Wireless controller

Management wifi

3

Call manager

Management ip phone

4

Switch distribusi

Switch

yang

terkoneksi

langsung ke user
Fitur keamanan yang di terapkan di core switch untuk
mengamankan user dan server yaitu menggunakan salah
satu nya VLAN (virtual LAN) di mana setiap lantai yang di
tempati oleh user diberikan segment IP address yang
berbeda dengan VLAN yang berbeda juga. Begitu juga
perlakuannya dengan server menerapkan VLAN dan
segment IP address yang berbeda.
Alasan utama di terapkan kemanan tersebut agar tidak
terjadi pemakaian IP di satu segment sehingga dapat
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terhindar apabila salah satu perangkat server atau
computer terdeteksi terkena serangan (hacker, spam,
ddos, snifing dan virus) tidak menyebar ke perangkat
yang lainnya dikarenakan sudah terimplementasi beda
segment IP address.
Selain fitur keamanan melalui VLAN dan segmentasi IP
address yang berbeda, diterapkan pula fitur keamanan
menggunakan port security. Port security merupakan
mekanisme keamanan yang digunakan pada switch cisco.
Dengan port security, kita bisa membatasi jumlah host
yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di
switch serta menentukan host mana saja yang bisa
terkoneksi ke switch.
Prinsip dalam mengkonfigurasi port security adalah
mendaftarkan mac address mana saja yang bisa atau
diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Sedangkan
cara kerja dari port security adalah ia akan membuang
paket dari host atau memblok host yang mac addressnya
tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security.
Sedangkan untuk penerapan di perangkat user sendiri
seperti computer atau laptop yang terhubung melalui
kabel lan ataupun wifi diterapkan anti virus di setiap
perangkat tersebut guna menajaga data-data user dari
virus ataupun worm.
Di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk
transaksi data dan informas juga menggunakan teknologi
IP phone yang sudah di bangun sejak tahun 2014, IP
phone adalah telepon berbasis IP yang berjalan melaui
bandwidth internet yang di sewa oleh Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan. Output dari IP phone itu
sendiri berupa voice maupun video. Manfaat nya IP phone
dapat bertukar data dan informasi secara bertatap muka
langsung.
Penerapan

wifi

di

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan kantor pusat terdapat dua SSID yaitu Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan service dan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolonganvip. SSID Badan
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Nasional Pencarian dan Pertolongan service ditujukan
untuk user dari eselon 3 kebawah dan SSID Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan VIP ditujukan ke
eselon 2 ke atas. Wifi di Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan menerapkan segmentasi IP yang berbeda di
setiap lantai dan juga VLAN yang berbeda. Diharapkan
dengan penerapan security di setiap perangkat dapat
memperkecil hal-hal yang dapat mengganggu transaksi
proses bisnis di kantor pusat Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan.
3.1.2.4. Topologi Jaringan Kantor Pencarian dan Pertolongan
Untuk

kantor

pencarian

dan

pertolongan

melalui

kegiatan optimalisasi jaringan telah dilakukan kegiatan
pembuatan server room berikut dengan instalasi jaringan
internet dan perangkat pendukung sebagai berikut :
a. Router gateway
b. Unified threat management
c. Switch
d. CCTV
e. Access point
f. Power booster
g. Endpoint
h. IP phone
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Atribut

LEGENDA
Keterangan
Internet Cloud

ISP

Internet Service Provider
Router Gateway
Upstream Switch
Unified Threat
Management (UTM)

ISP
Distribution Switch
Access Point

OOB Modem
CCTV

Gambar 25. Topologi Jaringan Kantor Pencarian dan Pertolongan

Untuk

Kantor

Pencarian

dan

Pertolongan

melalui

kegiatan optimalisasi jaringan telah dilakukan kegiatan
pembuatan server room berikut dengan instalasi jaringan
internet dan perangkat pendukung sebagai berikut :
a. Router gateway
b. Unified threat management
c. Switch
d. CCTV
e. Access point
f. Power booster
g. Endpoint
h. IP phone
3.1.3. Aspek Kebijakan Dan Prosedur
Deskripsi kajian kebijakan dan prosedur sebagai berikut:
1. Pusdatin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah
memiliki

Kebijakan

Tata

Kelola

Sistem

Informasi

yang

diterbitkan melalui peraturan kepala Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang tata kelola sistem
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informasi

di

lingkungan

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan.
2. Terdapat 31 dokumen standar operasional dan prosedur (SOP)
yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pusdatin dan 10 SOP
yang mendukung tata laksana (mekanisme) pengendalian,
monitoring dan evaluasi di bidang teknologi informasi.
3. Kebijakantata kelola yang tertuang dalam SOP bidang TI adalah
sebagai berikut:
a. SOP permohonan kunjungan dan kegiatan di ruang data
center.
b. SOP backup data center
c. SOP maintenance and monitoring environment data center
d. SOP penanganan masalah listrik padam data center
e. SOP backup data center di lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
f. SOP permintaan instalasi software aplikasi
g. SOP memasukkan konten pada website
h. SOP rencana pengembangan jaringan komputer
i. SOP pengembangan aplikasi
j. SOP pembangunan aplikasi
k. SOP pengajuan kapasitas data center
l. SOP capacity planning
m. SOP rencana pengadaan komponen infrastruktur data center
n. SOP pemasukan perangkat ke dalam data center
o. SOP pemasangan dan pengaturan komponen infrastruktur
data center
p. SOP

pemasangan

dan

pengaturan

komponen

non

infrastruktur data center
q. SOP perbaikan/pemeliharaan komponen infrastruktur data
center
r. SOP perbaikan/pemeliharaan komponen non infrastruktur
data center
s. SOP permintaan hak akses ke sistem data center
t. SOP pengeluaran dan penghapusan komponen infrastruktur
data center
u. SOP monitoring dan evaluasi kinerja data center
v. SOP kunjungan tamu data center
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w. SOP loopback (survey kepuasan pengguna data center)
x. SOP peninjauan kembali kebijakan
4. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem
informasi khususnya di bidang tata kelola, aplikasi dan
infrastruktur pada saat ini baru memenuhi sebagian kebutuhan
untuk mendukung operasional dan layanan lembaga.
5. Belum ada fungsi khusus yang mengelola kebijakan dan
prosedur serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaannya.
3.1.4. Aspek Kelembagaan
Pengelolaan teknologi informasi di Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan berada di bawah tanggung jawab Pusdatin yang terdiri
atas :
A. Subbagian Tata Usaha
Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program
dan

anggaran

administrasi

pusat

data

dan

kepegawaian,

informasi,

pengelolaan

pelaksanaan

keuangan,

pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan,
serta pelaporan pusat data dan informasi.
B. Bidang Pelayanan Informasi
Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data, penyajian informasi, dan e-government di
lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Bidang pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi:
1) pengumpulan, pengolahan, dan pemuktahiran data;
2) pelaksanaan penyajian informasi;
3) pelaksanaan penyajian data statistik;
4) penyiapan bahan pelaksanaan e-government; dan
5) pelaksanaan dokumentasi kegiatan di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.
C. Bidang sistem informasi
Bidang sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan
pemeliharaan,

pembangunan,

pengembangan,

dan

pengoperasian sistem informasi.
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Bidang sistem informasi menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan

pemeliharaan

aplikasi

dan

infrastruktur

aplikasi

dan

infrastruktur

sistem informasi;
2) pelaksanaan

pembangunan

sistem informasi;
3) pelaksanaan pengembangan aplikasi dan infrastruktur
sistem informasi; dan
4) pengoperasian sistem informasi.
3.1.5. Aspek Sumber Daya Manusia
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas di lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) di dukung oleh sumber daya manusia (SDM)
yang

handal

dan

memiliki

kemampuan

serta

keahlian

dibidangnya. Aspek SDM merupakan komponen penting yang
perlu diperhatikan dalam menjawab pesatnya perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Untuk
terus dapat menciptakan SDM yang professional tersebut maka
perlu adanya upaya pengembangan kompetensi berupa pendidikan
dan pelatihan baik secara umum maupun khusus.
Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi, serta dalam
rangka melaksanakan penyederhanaan birokrasi, Pusat Data dan
Informasi sebagai unit kerja yang membidangi teknologi informasi
telah melakukan penyesuaian dan pengimplementasian jabatan
fungsional

ke

dalam

nomenklatur

jabatannya.

Berikut

ini

merupakan proyeksi kebutuhan jumlah pegawai di lingkungan
Pusat Data dan Informasi dengan memperhatikan pada data
perhitungan analisis beban kerja (ABK).

Nama jabatan
Pimpinan

tinggi

Kelas
jabatan

Jumlah asn
saat ini

Kebutuhan

+/-

(bezzeting)

15

1

1

0

9

1

1

0

Statistisi ahli madya

12

1

3

-2

Statistisi ahli muda

9

2

4

-2

pratama
Pengawas

72

Nama jabatan

Kelas
jabatan

Jumlah asn
saat ini

Kebutuhan

+/-

5

-4

3

-3

(bezzeting)

Statistisi ahli pertama

8

Statistisi penyelia

8

Statistisi mahir

7

1

3

-2

Statistisi terampil

6

1

3

-2

12

1

9

-8

9

6

10

-4

8

3

12

-9

2

-2

Pranata komputer ahli

1

madya
Pranata komputer ahli
muda
Pranata komputer ahli
pertama
Pranata

komputer

8

komputer

7

2

5

-3

komputer

6

4

5

-1

1

-1

1

0

7

-7

penyelia
Pranata
mahir
Pranata
terampil
Arsiparis ahli muda

9

Arsiparis pertama

8

Arsiparis penyelia

8

Arsiparis mahir

7

2

7

-5

Arsiparis terampil

6

4

7

-3

Pelaksana

7

2

2

0

33

91

-58

Jumlah

1

Berikut ini merupakan komposisi jumlah total seluruh pegawai serta
proyeksi kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan.
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Gambar 26. Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai pensiun
No
1

Proyeksi kebutuhan
pegawai

Jabatan
Pimpinan

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

-

1

-

-

-

1

1

0

1

0

1

0

1

0

-

1

-

-

-

1

5

6

7

8

5

6

7

8

6

6

8

1

6

6

8

1

1

0

1

1

1

0

1

1

13

14

17

10

13

14

17

10

tinggi madya
2

Pimpinan
tinggi
pratama

3

Jabatan
administrator

4

Jabatan
pengawas

5

Jabatan
pelaksana

6

Jabatan
fungsional
Jumlah

3.2.

Analisa Potensi Dan Masalah
Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah awal bagi
Pusat Data dan Informasi untuk menganalisis permasalahan yang ada
dan potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah di
lingkungan Pusat Data dan Informasi yang akan dihadapi dalam rangka
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melaksanakan

tugas

dan

tanggungjawab

yang

menjadi

lingkup

kewenangan Pusat Data dan Informasi.
Permasalahan dalam bidang sistem informasi di Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan saat ini adalah:
1.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum memiliki
arsitektur sistem informasi yang terintegrasi antara unit kerja di
bawahnya khususnya tentang organisasi pengelolaan teknologi
dan sistem informasi termasuk prosedur pengelolaan teknologi
informasi, arsitektur data/informasi, arsitektur aplikasi, dan
arsitektur infrastruktur teknologinya.

2.

Badan nasional pencarian dan pertolongan belum memiliki
prosedur baku tentang pengelolaan sistem dan teknologi informasi
dalam

hal

pengembangan

sistem

dan

teknologi

informasi,

operasional sistem dan teknologi informasi, dan pemeliharaan
sistem dan teknologi informasi.
3.

Pengembangan sistem informasi pada masing-masing unit kerja
berjalan atas inisiatif kepentingan masing-masing unit kerja tanpa
ada koordinasi dan hubungan data/informasi dengan unit kerja
lainnya, sehingga sistem sistem informasi yang ada pada seluruh
unit

kerja

di

lingkungan

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan seluruhnya belum terintegrasi.
4.

Berbagai aktivitas pengembangan sistem informasi masih sporadik
karena belum adanya sebuah cetak biru yang bisa menjadi basis
dan rujukan mengenai roadmap penerapan teknologi informasi di
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sementara itu di sisi
lain

semangat

untuk

mendayagunakan

teknologi

informasi

sedemikian besar, termasuk adanya keinginan dari berbagai pihak
untuk membantu pemanfaatan teknologi informasi. Akibat dari
belum adanya panduan tersebut adalah munculnya resiko untuk
senantiasa melakukan integrasi teknis maupun sinkronisasi dan
penyesuaian inisiatif-inisiatif teknologi informasi di lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan) dan unit kerja yang di bawahnya.
5.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju tidak
diikuti oleh sumber daya manusia yang andal dan mumpuni.
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Di bawah ini merupakan beberapa permasalahan dan kendala yang
ditemui oleh Pusdatin dalam menjalankan kegiatan serta solusi dan
upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut:
No. Permasalahan

Solusi

Kondisi yang diharapkan

1.

Pemanfaatan sistem

Perlu sosialisasi dan

Seluruh unit kerja terkait

informasi belum

koordinasi antara Pusdatin

dapat mengoptimalkan

optimal

dengan unit kerja/ satuan

sistem informasi yang

kerja terkait

telah dibangun

2.

Website Badan

Perlu dilakukan

Seluruh unit kerja dan

Nasional Pencarian

pelatihan dan sosialisasi

kansar dapat mengelola

dan Pertolongan dan

secara

konten websitenya

website Kantor

berkesinambungan

masing-masing

Pencarian dan

•

•

Perlunya kesadaran

Pertolongan (KPP)

personel unit kerja

belum optimal

untuk menyediakan
konten website dan
personel kansar untuk
melakukan updating
data dan informasi
terhadap websitenya

3.

Proses

Perlu sosialisasi antara

Ketersediaan data dan

pengumpulan data

Pusdatin dengan seluruh

informasi yang akurat

dan penyajian

unit kerja terkait

informasi kurang
optimal
4

Interoperabilitas

•

Adanya koordinasi

•

Seluruh aplikasi

antar aplikasi yang

antara Pusdatin dengan

dapat digunakan

sudah dibangun

seluruh stakeholder

dengan optimal

belum optimal

•

Perlunya kebijakan

•

Adanya standarisasi

tentang layanan

platform web service

standarisasi platform

yang digunakan

web service
5

Program pembinaan

Program pembinaan

Seluruh personel

kompetensi SDM

kompetensi SDM berupa

Pusdatin termasuk

masih minim

pelatihan-pelatihan dan

personel Kantor Pusat

sosialisasi di bidang

maupun personel

•
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No. Permasalahan

Solusi

•

Kondisi yang diharapkan

teknologi informasi dan

Kantor Pencarian dan

pelayanan informasi

Pertolongan memiliki

perlu ditingkatkan

pengetahuan dan

Perlunya penambahan

kemampuan yang lebih

alokasi anggaran

khususnya di bidang

pembinaan kompetensi

teknologi informasi dan

SDM khususnya di

pelayanan informasi

bidang teknologi

sehingga pemanfaatan

informasi dan pelayanan

perangkat TI yang telah

informasi

ada dapat lebih
dioptimalkan.

6

Terbatasnya

Perlu menyusun kebijakan

Setiap pelaksanaan

kebijakan bidang

di bidang teknologi informasi

tugas kegiatan bidang

teknologi informasi

yang disesuaikan dengan

teknologi informasi

perkembangan teknologi

telah memiliki standar

informasi dan sistem

kebijakan

aplikasi yang telah
dibangun.
7

Alokasi anggaran

Terkait dengan semakin

Perangkat teknologi

maintenance masih

bertambahnya perangkat

informasi dan aplikasi

minim

teknologi informasi dan

dapat terus

aplikasi yang dibangun dan

dipergunakan secara

dikembangkan saat ini maka

maksimal

penambahan alokasi
anggaran maintenance perlu
segera dilakukan
8

Belum adanya

Terkait dengan semakin

Masyarakat

kebijakan terkait

besarnya animo masyarakat

mendapatkan informasi

pengelolaan

untuk mengakses informasi

publik dengan mudah

informasi publik

saat ini maka diperlukan

melalui berbagai

kebijakan dan manajemen

platform.

tata kelola informasi publik
yang baik.
3.3.

Matrix SWOT
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan di atas, maka
kemudian dilakukan analisa terhadap faktor internal dan eksternal
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organisasi

dengan

melakukan

kelemahan

utama

dalam

evaluasi

terhadap

menjalankan

tugas

kekuatan

pokok

dan

dan
fungsi

organisasi. Dari hasil analisa tersebut kemudian dituangkan dalam
bentuk matriks SWOT (strength, weakness, opportunity, threat). Matriks
ini merupakan sebuah rumusan yang akan digunakan oleh unit kerja
dalam

menentukan

strategi

terbaik

dalam

menentukan

langkah

selanjutnya.
3.2.1. Kekuatan (Strength)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelola TIK, Pusdatin
memiliki beberapa kekuatan yang dapat mendukung, yaitu:
a. Telah memiliki layanan infrastruktur dasar teknologi informasi
di hampir seluruh UPT yang ada;
b. Telah

memiliki

layanan

aplikasi

yang

terintegrasi

untuk

mendukung kegiatan teknis dan administrasi;
c. Telah memiliki regulasi terkait tata kelola teknologi informasi
(pk no. 3 tahun 2017);
d. Adanya

SDM

yang

memiliki

kualifikasi

dalam

rangka

mendukung tugas dan fungsi TIK ;
e. Tersedianya

alokasi

anggaran

untuk

pengembangan

dan

pemanfaatan teknologi informasi;
f. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
g. Telah memiliki pusat data yang tersertifikasi kesesuaian desain
tier 2 oleh EPI, CERTAC, ANSI, TIA
3.2.2. Kelemahan (Weakness)
Selain kekuatan yang dimiliki, ada beberapa kelemahan yang
dihadapi dalam layanan pada Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan, yaitu:
a. Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia untuk pengolahan
data, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi;
b. Belum optimal penggunaan dan pemanfaatan fasilitas layanan
teknologi data dan informasi yang dibangun;
c. Belum adanya PIC dan wali data yang definitif di Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang menangani layanan data dan teknologi
informasi;
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d. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan di bidang data dan teknologi informasi;
e. Rendahnya perilaku dan budaya IT pengguna/ user masih
secara manual bekerja belum optimal menggunakan dan
memanfaatkan layanan aplikasi;
f. Kebijakan peraturan mengenai layanan data dan informasi
dalam proses penyusunan karena sudah tidak relevan;
g. Kurangnya

kerjasama

(mou)

dengan

beberapa

instansi

pemerintah/ lembaga lain terkait integrasi data dan informasi
yang dimiliki.
3.2.3. Peluang (Oportunity)
a. Kebutuhan masyarakat terhadap data dan informasi yang
semakin cepat dan akurat
b. Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi
c. Ketersediaan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung
proses pengolahan dan penyampaian data dan informasi secara
cepat
d. Pelatihan di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan SDM
e. Masih ada peta jabatan yang belum terisi.
3.2.4. Ancaman (Threat)
a. Besarnya ancaman terhadap keamanan informasi (serangan
hacker).
b. Kerusakan infrastruktur karena kurangnya rasa kepedulian
terhadap maintenance perangkat.
Berikut ini merupakan perumusan faktor strategis internal dan
eksternal:

Internal

Strength

Weakness

1. Telah memiliki

1. Anggaran yang

infrastruktur dasar

tersedia untuk
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teknologi informasi

pengolahan data,

dihampir seluruh

pengembangan, dan

UPT yang ada

pemeliharaan

2. Telah memiliki
aplikasi yang

serta pengembangan

mendukung kegiatan

kompentensi SDM

teknis dan

masih minim

administrasi
3. Telah memiliki

2. Kurangnya
kesadaran untuk

regulasi terkait tata

memanfaatkan

kelola teknologi

fasilitas teknologi

informasi

informasi yang

4. Adanya SDM yang
memiliki kualifikasi

dibangun
3. Belum adanya SDM

dalam rangka

yang definitive di

mendukung tugas

Unit Pelaksana

dan fungsi TIK.

Teknis (UPT) yang

5. Tersedianya alokasi

menangani bidang

anggaran untuk

teknologi informasi

pemanfaatan

dan wali data

teknologi informasi
6. Adanya dukungan

Eksternal

teknologi informasi

4. Masih minimnya
jumlah dan

dan komitmen yang

kompetensi sumber

cukup kuat dari

daya manusia yang

pimpinan untuk

memiliki

melakukan

kemampuan di

pengembangan

bidang teknologi

teknologi informasi

informasi
5. Sulitnya merubah
kebiasaan (habit)
pengguna/ user
dalam melakukan
pekerjaan secara
manual menjadi
secara otomasi
dengan
menggunakan
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aplikasi yang telah
dibangun
6. Peraturan mengenai
pengelolaan data
sudah tidak relevan
dengan kondisi saat
ini
7. Kurangnya
kerjasama (mou)
dengan beberapa
instansi pemerintah/
lembaga lain terkait
pemanfaatan data
dan informasi yang
dimiliki
Opportunity
1. Kebutuhan

Strategi SO

Strategi WO

1. Mengembangkan

1. Menyusun regulasi

masyarakat terhadap

infrastruktur

terkait pengelolaan

data dan informasi

teknologi informasi

data

yang semakin cepat
dan akurat

2. Mengembangkan

2. Mengoptimalkan

aplikasi pendukung

pemanfaatan

pelaksanaan kegiatan

teknologi informasi

di bidang teknologi

perkantoran dan

dalam rangka

informasi

teknis

pengolahan dan

2. Pesatnya kemajuan

3. Ketersediaan aplikasi

3. Menyusun kebijakan

penyajian data dan

dan infrastruktur

terkait pemanfaatan

informasi

untuk mendukung

teknologi informasi

3. Mengusulkan

proses pengolahan

baik yang sudah ada

penambahan jumlah

dan penyampaian

ataupun yang akan

SDM yang memiliki

data dan informasi

dikembangkan

kompetensi di bidang

secara cepat
4. Pelatihan di bidang

4. Mengalokasikan
anggaran untuk

teknologi informasi
4. Mengadakan

teknologi informasi

meningkatkan

pelatihan bagi asn

untuk meningkatkan

kualitas dan

yang disesuaikan

kemampuan SDM

kompetensi SDM

dengan

5. Masih ada peta
jabatan yang belum

5. Melakukan
perekrutan SDM yang

kebutuhannya
5. Menyusun rencana
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terisi

mumpuni dibidang

anggaran pengadaan

teknologi informasi

di bidang teknologi
informasi

Threat
1. Besarnya ancaman

Strategi ST

Strategi WT

1. Meningkatkan

1. Perlu

terhadap keamanan

keamanan sistem

mengalokasikan

informasi (serangan

informasi

anggaran untuk

2. Memberikan

pengembangan

hacker)
2. Kerusakan

pemahaman melalui

sumber daya

infrastruktur karena

sosialisasi kepada

manusia dalam

kurangnya rasa

seluruh personel

bentuk pelatihan

kepedulian terhadap

profesional di bidang

maintenance

teknologi informasi

perangkat

2. Perlunya
peningkatan
kompetensi SDM
dalam
pendayagunaan
aplikasi dan
infrastruktur

3.3.

Arah Kebijakan Dan Strategi Implementasi
Dengan

memperhatikan

Nasional

Pencarian

arah

dan

kebijakan

Pertolongan

rencana

strategis

2020-2024

serta

Badan
arah

pengembangan teknologi informasi, maka rumusan arah kebijakan
adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi seperti penambahan
perangkat teknologi informasi dan sistem jaringan di lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan fasilitas pusat data
yang aman (secured network);
b. Pengembangan

sistem

informasi

dengan

prinsip

keamanan,

interoperabilitas dan cost effective untuk mempercepat implementasi
SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik);
c. Penyediaan data dan informasi pencarian dan pertolongan yang
akurat.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
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e. Penguatan kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan data dan
teknologi informasi;
f.

Penambahan

alokasi

anggaran

dan

pemeliharaan

pengembangan,

untuk

pengolahan

teknologi

data,

informasi

serta

pengembangan kompentensi SDM.
Strategi implementasi diperlukan sebagai cara, aturan dan pedoman
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi implementasi ditetapkan
untuk

memperjelas

implementasinya.

arah

dan

Strategi

tujuan

pencapaian

implementasi

SPBE

program
disusun

atau
untuk

mendukung arah kebijakan yang telah dirumuskan. Strategi-strategi
implementasi tersebut adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan
1. Penyediaan

Strategi implementasi

infrastruktur 1. Merevitalisasi dan optimalisasi infrastuktur

teknologi informasi seperti

teknologi informasi untuk mengoptimalkan

penambahan

dukungan layanan teknologi informasi di

perangkat

teknologi

informasi

sistem

jaringan

lingkungan
Nasional

dan
di

Pertolongan

Badan 2. Membangun dan mengembangkan aplikasi

Pencarian

dan

Pertolongan dan fasilitas
pusat

lingkungan Badan Nasional Pencarian dan

data

yang

sistem

informasi

meningkatkan

dukungan layanan teknologi informasi

aman 3. Menerapkan

(secured network).

untuk

keamanan

sistem
jaringan

dan

tata

untuk

kelola

menjamin

keamanan dan kerahasiaan informasi.
2. Pengembangan

sistem 4. Membangun

informasi
terintegrasi
prinsip

sistem

informasi

secara

yang

terencana dan sesuai dengan kebutuhan

dengan

untuk meningkatkan dukungan manajerial

keamanan,

dan layanan publik.

interoperabilitas dan cost 5. Meningkatkan integrasi dan kerjasama dalam
effective

untuk

mempercepat

data

dan

informasi

dengan

instansi pemerintah/ lembaga lain dalam

implementasi
(sistem

pertukaran

SPBE

mendukung

pemerintahan

pertolongan.

layanan

pencarian

dan

berbasis elektronik).
3. Penyediaan

data

dan 6. Penyediaan data dan informasi yang cepat
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Arah kebijakan

Strategi implementasi

informasi pencarian dan

dan

akurat

pertolongan yang akurat

teknologi informasi.
7. Meningkatkan
pencarian

dengan

memaksimalkan

penyebarluasan
dan

informasi

pertolongan

untuk

meningkatkan peran potensi pencarian dan
pertolongan

dalam

mendukung

operasi

pencarian dan pertolongan.
4. Peningkatan

kualitas 8. Pelaksanaan pembinaan kompetensi bagi

sumber daya manusia.

pejabat

fungsional

tertentu

dan

pejabat

fungsional umum.
5. Penguatan

kebijakan 9. Menyempurnakan

tentang pengelolaan data

penyusunan

kebijakan

pengelolaan data dan teknologi informasi.

dan teknologi informasi
6. Penambahan

alokasi 10.

anggaran

untuk

pengolahan

data,

pengembangan,
pemeliharaan

dan

Menyusun

pengolahan
pemeliharaan

rencana
data,

anggaran

pengembangan,

teknologi

informasi

untuk
dan
serta

pengembangan kompentensi SDM

teknologi

informasi

serta

pengembangan
kompentensi SDM
7. Peningkatan

kualitas 11. Menerapkan manajemen risiko, keamanan

Layanan SPBE dilakukan

informasi, data, aset teknologi informasi dan

secara

komunikasi,

sistematis

dan

sumber

daya

manusia,

berkesinambungan untuk

pengetahuan, perubahan, Layanan SPBE

meningkatkan

efisiensi

dan teknologi yang tepat guna dan tepat

pengelolaan

layanan

sasaran

SPBE

dan

berorientasi

kepada

kepuasan

pengguna SPBE
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BAB IV
RENCANA ANGGARAN
Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan
penganggaran tahunan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk keterpaduan
rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE
instansi pusat dikoordinasikan oleh kepala instansi pusat yang bertanggung
jawab di bidang pusat data dan informasi.
Berikut

ini

merupakan

proyeksi

kebutuhan

penganggaran

untuk

penyelenggaraan kegiatan unit kerja Pusat Data dan Informasi berdasarkan
dokumen rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun
2020 - 2024.

Tahun

Kegiatan
Pengelolaan

2020

2021

2022

2023

2024

34.300.000.000

242.420.000.000

130.726.000.000

122.331.000.000

117.657.000.000

data dan sistem
informasi
Meliputi:
- Layanan
data

dan

informasi
- Aplikasi
- Infrastruktur
dan jaringan
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BAB V
PETA RENCANA
Penyusunan peta rencana SPBE untuk periode 4 tahun ke depan difokuskan
pada

rencana

pengembangan

aplikasi

dan

infrastruktur

yang

telah

diimplementasikan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan
perkembangan fitur dan fungsionalitas pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur
teknologi

secara

berkelanjutan

dengan

disesuaikan

oleh

kebutuhan

operasional penerapannya.

86

87
No

Program / kegiatan

Output

A

Program: pengembangan aplikasi manajemen informasi (manajerial)

1

Aplikasi e-

Aplikasi untuk mengelola rencana aksi atas kinerja beserta capaian

performance

serta kendalanya secara berkala yang mengaitkan hubungan antara

Tahun
2020

2021

2022

2023

2024

outcome, output dan realisasi anggaran. Melalui aplikasi juga
seharusnya dapat tergambar peta strategis yang menggambarkan
hubungan kinerja dari kepala badan secara berjenjang sampai
kepada level terendah.
2

Website whistle

Sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik

blowing system

asn maupun masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahui,
dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang
terkait dengan perilaku ataupun tindak korupsi.

3

Aplikasi forum APIP

Forum pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau
inspektorat yang berbasis website dimana dapat mengakomodir
kegiatan tanya jawab tentang pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

4

Aplikasi portal satu

Aplikasi berbasis web yang dapat mengumpulkan data informasi

data Badan Nasional

semua tentang informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pencarian dan

yang sudah tersimpan di dalam server dan dapat diakses oleh

Pertolongan

seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk
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No

Program / kegiatan

Output

Tahun

mengunduh informasi tersebut dimanapun dan kapanpun sehingga
bermanfaat untuk seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.
5

Pembangunan sistem

Tersedianya aplikasi yang dapat membantu pengelolaan diklat,

informasi diklat

pelaporan hasil diklat dan terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian
untuk update data hasil diklat

6

Aplikasi manajemen

Aplikasi untuk mengelola sumber daya manusia di lingkungan Badan

personel (SIMPEG)

Nasional Pencarian dan Pertolongan, di dalamnya terdapat fungsifungsi pengelolaan kepegawaian.

7

Aplikasi karir rescuer

Aplikasi untuk membantu rekan-rekan pemangku jabatan rescuer
untuk

mengajukan

usulan

dupak,

serta

membantu

proses

administrasi tim verifikator dan penilai.
8

Aplikasi pergudangan

Sistem informasi pergudangan adalah aplikasi untuk mengelola data
pergudangan dan saling terintegrasi yang ada dilingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.

9

Email

Aplikasi yang menyediakan fasilitas untuk saling berkirim surat
elektronik baik ke internal maupun ke eksternal Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan untuk berkoordinasi secara tertulis
secara resmi dengan domain resmi Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.
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No
10

Program / kegiatan
Aplikasi persuratan

Output

Tahun

Aplikasi untuk mengolah sistem persuratan (tata naskah) yang ada
di

lingkungan

Kantor

Pusat

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan
11

Aplikasi arsip

Aplikasi untuk mengatur pengelolaan arsip dan dokumen dalam
bentuk digital pada record center, termasuk pemberkasan, retensi,
dan manajemen peminjaman arsip.

12

Aplikasi aset IT

Aplikasi membantu dalam pencatatan data perangkat IT yang
dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan baik di
kantor pusat maupun kantor pencarian dan pertolongan.

13

Sistem informasi bina

Sistem informasi potensi merupakan aplikasi untuk mengelola data

potensi (sibinpot)

potensi pencarian dan pertolongan pada masing masing kantor
pencarian dan pertolongan guna mendukung kelancaran operasi
pencarian dan pertolongan.

14

Aplikasi e-learning

Balai diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (e-learning
balai) merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung setiap
kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh balai diklat
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No
15

Program / kegiatan

Output

Tahun

Aplikasi perencanaan

Sistem informasi perencanaa dan monev pencarian dan pertolongan

dan monev pencarian

merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat perencanaan,

dan pertolongan

dan monitoring anggaran & kinerja Badan Nasional Pencarian dan

(sipmonev)

Pertolongan. Sistem ini memiliki fasilitas untuk menampilkan
dashboard, perencanaan, monitoring evaluasi, realisasi keuangan,
pengukuran kinerja, pendataan dan data filling.

16

17

Aplikasi Sistem

Aplikasi pengawasan yang terintegrasi antara sistem perencanaan,

Informasi

pelaksanaan,

Pengawasan Internal

pemeriksaan untuk mendukung peningkatan kinerja inspektorat

(SIPI)

melalui proses yang sistematis, efektif dan efisien.

Aplikasi SKM

Aplikasi data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat

pelaporan

dan

monitoring

tindak

lanjut

hasil

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari

aparatur

penyelenggara

pelayanan

publik

dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. E-survey
untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala
sebagai

bahan

untuk

menetapkan

kebijakan

dalam

rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
18

Sim klinik

Aplikasi yang dapat mendata kegiatan operasional klinik sehingga
diperoleh data-data yang valid dan laporan yang akurat
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No
19

Program / kegiatan

Output

Tahun

Aplikasi SIMPATI

Aplikasi untuk pengisian calon pejabat pimpinan tinggi secara

(Sistem Informasi

daring

Manajemen Pejabat
Pimpinan Tinggi)
20
21
22

Aplikasi reformasi

Aplikasi yang berisikan kumpulan informasi/ berita terkait reformasi

birokrasi

birokrasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Aplikasi absensi

Aplikasi absensi kehadiran kerja sebagai asn secara daring berbasis

online

web dan mobile.

Aplikasi data tenaga

Aplikasi untuk melakukan pendataan kompetensi tenaga asn dan
non-asn serta kualifikasinya.

23

Aplikasi tanda tangan

Aplikasi

yang

akan

digunakan

digital

identitas dari suatu dokumen

untuk

membuktikan

keaslian

B

Program: pengembangan aplikasi pengelolaan pencarian dan pertolongan (operasional)

24

INASOC

Sistem informasi yang terintegrasi untuk monitoring dan controling
kegiatan pencarian dan pertolongan udara, laut dan darat sehingga
dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan dapat terkontrol
dengan baik

25

Aplikasi

Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data personel

kesiapsiagaan

pencarian dan pertolongan beserta alat utama darat, laut dan udara
yang setiap saat dapat dikerahkan dalam kegiatan operasi pencarian
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No

Program / kegiatan

Output

Tahun

dan pertolongan

26

Sistem informasi

Sistem ini membantu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

pencarian dan

untuk melakukan perencanaan dengan lebih cepat dan mudah serta

pertolongan (sarcore)

semua tindakan yang dilakukan dapat tercatat sebagai media
informasi, koordinasi antar instansi dan potensi, dapat menambah
informasi dalam sebuah log insiden, dengan data cuaca dan iklim
yang diterima dari BMKG, sistem akan menganalisa lokasi pencarian
pencarian dan pertolongan menggunakan drift calculation model
iamsar.

27

Sistem informasi data

Simasda merupakan aplikasi pada Badan Nasional Pencarian dan

Badan Nasional

Pertolongan

Pencarian dan

operasi pencarian dan pertolongan, pengolahan data maupun

Pertolongan (simasda)

pengendalian SAR dalam bentuk penginputan data musibah sar

yang

digunakan

untuk

mendukung

perencanaan

maupun informasi publik baik yang terintegrasi dengan sistem
informasi peta (Badan Informasi Geospasial), informasi cuaca (Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), maupun google maps service
dalam bentuk web based.
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No
28

Program / kegiatan
IMSAR

Output

Tahun

Sistem informasi yang digunakan untuk melihat informasi dan
memantau kapal-kapal yang berlayar di wilayah indonesia serta
dapat melihat tracking history pergerakan dari kapal-kapal tersebut.

29

Gis Land

Sistem informasi spasial web (web based geographic information
system)

yang

terintegrasi

dengan

sistem

gis

yang

mampu

menyajikan gambaran (peta) kondisi dan situasi lapangan wilayah
operasi pencarian dan pertolongan dalam bentuk 2d/3d, serta
dilengkapi dengan database mengenai informasi data spasial untuk
wilayah Indonesia.
30

Pengembangan

Aplikasi

berbasis desktop

dan

web,

di mana

setiap aplikasi

aplikasi GADSM

desktop masing-masing memiliki database yang dibangun dari
sumber data lokal perangkat penerima informasi di samping
mengirimkan informasi tersebut ke sistem database terpusat yang
sudah terbangun di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Database terpusat ini akan mengumpulkan data dari seluruh
perangkat penerima terpasang di kantor pusat dan kantor pencarian
dan pertolongan daerah, ditambah sumber data dari penyedia data
GADSM tersebut.

31

Big data

Data

integration

atau

integrasi

data

merupakan

proses

menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data
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No

Program / kegiatan

Output

Tahun

aplikasi dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam
sebuah penyimpanan seperti gudang data.
C

Program: pengembangan aplikasi pelayanan publik

32

Aplikasi pengaduan

Aplikasi berbasis web dan mobile tentang layanan pengaduan

masyarakat

masyarakat sehingga dapat mempermudah

masyarakat

dalam

menyampaikan keluhan mengenai pencarian dan pertolongan
33

Aplikasi pelaporan

Aplikasi

ini

berfungsi

untuk

menampung

seluruh

laporan

masyarakat

masyarakat terkait permintaan jasa pencarian dan pertolongan yang
dikirimkan dari aplikasi mobile di setiap gadget yang diinstall
aplikasi ini dari android (playstore).

34

Aplikasi registrasi

Aplikasi

berbasis

web

yang

dibangun

menggunakan bahasa

online beacon

pemrograman PHP, memiliki fasilitas/fitur untuk mengelola data
ELT, PLB, dan EPIRB. Seperti permohonan pendaftaran/registrasi
beacon secara online baik untuk status baru maupun perpanjangan
ELT, PLB, dan EPIRB di seluruh Indonesia.

35

Website Badan

Website merupakan suatu media informasi, komunikasi, dan

Nasional Pencarian

transaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dilakukan

dan Pertolongan

melalui

jaringan

internet.

Melalui

website

masyarakat

dapat

mengakses semua informasi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal
tersebut

Badan

Nasional

Pencarian

dan

Pertolongan

juga
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No

Program / kegiatan

Output

Tahun

memanfaatkan website sebagai sarana informasi khususnya di
bidang pencarian dan pertolongan.

D

Program: infrastruktur sistem informasi

36

Optimalisasi jaringan

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi di kantor pencarian

Badan Nasional

dan pertolongan (KANSAR) dan pos pencarian dan pertolongan,

Pencarian dan

kegiatan meliputi :

Pertolongan

a.

Pembangunan ruangan data center

b.

Pembangunan jaringan vpn over internet

c.

Penambahan perangkat jaringan (router, switch, dll)

d.

Pembangunan keamanan jaringan di kansar

e.

Pemasangan jaringan LAN dan nirkabel

37

Pengembangan sistem Sistem aplikasi untuk menampilkan informasi yang berkaitan
informasi display

dengan kegiatan pencarian dan pertolongan, cakupan wilayah
pencarian dan pertolongan, file aktif musibah pencarian dan
pertolongan, di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan
(videotron). LED billboard/videotron juga merupakan media display
yang berperan sebagai televisi raksasa yang dapat di aplikasikan
95

No

Program / kegiatan

Output

Tahun

menjadi berbagai fungsi yang menarik.

38

a.

Sebagai media promosi instansi

b.

Sebagai layar informasi internal di dalam gedung

c.

Iklan layanan masyarakat, informasi dari pemerintah

Pengembangan

Pekerjaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

visualisasi kolaborasi

a.

streaming

Menambah perangkat endpoint video conference di Kantor
Pencarian dan Pertolongan

b.

Melakukan integrasi ip phone dengan vicon di Kantor Pencarian
dan Pertolongan

c.

Menampilkan data presentasi yangharus bisa dilihat di Kantor
Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pusat ketika video
conference berlangsung

d.

Kolaborasi video conference dengan perangkat drone

e.

Video conference yang dapat melakukan komunikasi secara
visual
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No
39

Program / kegiatan

Output
integration

atau

integrasi

Tahun

Big data integration

Data

data

merupakan

proses

database

menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data
aplikasi dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam
sebuah penyimpanan seperti gudang data.

40

Sistem pengalamatan

Sistem yang dapat digunakan untuk merencanakan, pelacakan dan

protocol

mengelola ruang alamat internet protocol yang dapat digunakan
dalam jaringan, meliputi :
a.

Pengembangan mekanisme subnetting IP di Kantor Pusat dan
Kantor Pencarian dan Pertolongan

b.

Memperbaiki kekurangan metode konvesial perhitungan IP
protocol

34

Infrastruktur jaringan

Lokasi bencana yang sulit dan keterbatasan jaringan data dan

nirkabel

internet

akan

menghambat

kinerja

team

PUSDATIN

untuk

mengumpulkan data-data, sehingga dibutuhkan satu perangkat
yang bersifat mobile dan taktis untuk memberikan layanan jaringan
yang bersifat sementara dan aman (secure) di lokasi bencana
35

Peningkatan gateway

Meningkatkan gateway internet Kantor Pusat Badan Nasional

infrastruktur Badan

Pencarian dan Pertolongan dikarenakan perangkat existing sudah

Nasional Pencarian

tidak dapat stabil dalam melayani 2 ISP yang berjalan bersamaan.

dan Pertolongan

Sehingga traffic internet untuk server dan user terasa lambat.
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No

Program / kegiatan

Output

Tahun

Peningkatan ini meliputi :

a.

Upgrade perangkat gateway internet dengan min spesifikasi ram
128

36

b.

Upgrade fiber optic perangkat gateway

c.

Upgrade switch distribusi mengunakan SFP elektrikal

Pengembangan IT

Pembuatan ruangan IT LAB baru dikarenakan ruang yang ada

LAB

untuk tempat duduk peserta pelatihan dirasakan masih kurang
sehingga dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran ke
peserta.

37

Revitalisasi jaringan

a.

Revitalisasi jaringan fiber optic dan kabel UTP di Balai Diklat

Balai Diklat

b.

Revitalisasi perangkat network Balai Diklat

c.

Revitalisasi perangkat elektrikal network Balai Diklat

d.

Membuat

jalur

VPN

tunnel

ke

arah

kantor

pusat

guna

mendukung akses aplikasi lebih cepat
e.

Renewal perangkat keamanan di Balai Diklat
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No
38

39

Program / kegiatan

Output
infrastruktur

Sistem informasi

Merekstruturisasi

sinkronisasi secure

mengantisipasi perkembangan teknologi baik berupa hardware dan

share folder

software nya

Peningkatan

Meningkatkan

keamanan web server

virus/malware, spam, dan hacker. Serta membuat enkripsi data agar

keamanan

server

Tahun

server-server

dan

aplikasi

storage

dari

untuk

serangan

lebih terjamin user dalam menggunakan aplikasi di Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
40

Streaming sattelite

Kendaraan yang berfungsi untuk mendukung video conference di

integration vehicle

lapangan. Teknologi yang terdapat di dalamnya yaitu antena yang
sudah terpasang di kendaraan dan terdapat peralatan video
conference yang sudah terintegrasi dengan video conference di kantor
pusat. Didalam kendaraan terdapat juga :
a.

Tempat penyimpanan genset

b.

Dapat mengirim data dan informasi dari kendaraan ke rescuer
di lapangan

41

c.

Terdapat ruang istirahat min untuk 2 orang

d.

Terdapat drone

Pengembangan data

Pekerjaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

center lpse

a.

Membangun ruang data center LPSE.

b.

Membangun sistem elektrikal data center LPSE
99

No

Program / kegiatan

Output
c.

Tahun

Penambahan display monitor perangkat hardware dan software,
penambahan PC berspesifikasi tinggi khusus untuk memonitor
hardware dan software di data center.

42

Media management

Sistem monitoring yang dapat memantau semua perangkat jaringan

network

yang telah di bangun sehingga dapat memperkuat keamanan
jaringan dan tersedia nya aplikasi untuk menyimpan data-data
berupa gambar, pdf, word, excel, power point yang semua itu di
simpan di dalam satu server yang dapat terintegrasi dengan sistem
yang sudah ada berkapasitas storage minimal 30 TB.

43

Vehicle management

Merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu dalam

system

pemantauan kendaraan operasional Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan saat pelaksanaan operasi. VMS merupakan sistem yang
terdiri atas aplikasi mobile dan web admin. 1000 set terdiri dari gps,
OBD (on board diagnostic tools), transceiver GSM dengan paket data
2 tahun, id reader.

44

Survival simulation

Perangkat simulator dalam proses pencarian dan pertolongan di
perairan. Perangkat ini bisa dipakai pembelajaran bagi tim rescue
dalam pelaksanaan operas sar di laut terutama dalam penggunaan
rigid inflatable boat (RIB) di perairan

45

Disaster system sar

a.

Disaster system sar solution adalah alat yang dapat mendeteksi
100

No

Program / kegiatan

Output

solution

Tahun

dan mengetahui posisi korban setelah terjadi bencana alam
(pesawat jatuh di pegunungan, korban dalam runtuhan gedung
akibat gempa bumi, tanah longsor dan bencana lainnya).
b.

Proses pencarian menggunakan signal handphone yang ada di
badan atau dekat korban

E

Program: lisensi

46

Perpanjangan lisensi

Perpanjangan lisensi oracle

oracle
47

Perpanjangan lisensi

Perpanjangan lisensi gis.

gis
48

Perpanjangan lisensi

Perpanjangan lisensi SOPhos

SOPhos
49
50

Langganan internet

Pembayaran layanan internet untuk kantor pusat dan kantor

perkantoran

pencarian dan pertolongan

Data maritim

Berlangganan data aplikasi dan informasi maritim ini untuk selalu
mengupdate data maritim terutama AIS SAT dan LRIT (indonesian
flag) serta gps tracking kapal dalam aplikasi imsar yang lebih
lengkap dan terintegrasi yang mencakup seluruh wilayah kantor
pencarian dan pertolongan.

101

No
51

Program / kegiatan
Data penerbangan

Output
Berlangganan

data

penerbangan

menampilkan

seluruh

Tahun

yang

penerbangan

sebagian

komersial

besar
yang

dapat
sedang

berlangsung dalam waktu yang nyata atau realtime di seluruh
wilayah indonesia dengan aplikasi GADSM yang telah kita bangun.
F

Program: penyempurnaan manajemen dan tata kelola SI

52

Penyempurnaan

a.

Penyempurnaan fungsi-fungsi pengelolaan teknologi informasi

struktur organisasi

b.

Pengalihan fungsi-fungsi

a.

Pembangunan kompetensi SDM teknologi informasi

pengelola TI
53

Pengembangan

sumber daya manusia b.

Pelaksanaan audit sistem informasi

dan tata kelola TI
54

Sistem manajemen

a.

keamanan informasi
(teknologi informasi

Penyusunan

SOP

user

management

(proses

pembuatan,

modifikasi, dan penghapusan user ID)
b.

Penyusunan SOP pengelolaan anti virus untuk server dan PC

c.

Penyusunan SOP sistem manajemen keamanan informasi

d.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan sistem manajemen keamanan

security management)

informasi
e.

Penyusunan prosedur keamanan fisik perangkat keras jaringan
dan server
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No

Program / kegiatan

Output
f.

Penyusunan prosedur back up

g.

Penyusunan SOP data center

Tahun
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