SURVEY FORM
Penyusunan Masterplan TI Kabupaten Tangerang
Bapak/Ibu yang kami hormati,
Dalam rangka kegiatan Pembuatan Masterplan TI Pemerintah Kabupaten Tangerang, kami mohon bantuannya
untuk mengisi survey form berdasarkan data yang ada di satuan kerja masing-masing. Atas bantuannya
disampaikan terima kasih.

A. SATUAN KERJA
Nama Satuan Kerja
Alamat Satuan kerja
Nama Narasumber /Jabatan
No Kontak Person / HP
Website SKPD ( bila ada)

B. INFRASTRUKTUR KOMPUTER
Jumlah komputer aktif
PC dan laptop : _________ unit
Server
Jumlah komputer ( PC dan
Laptop) yang terhubung
jaringan internet

Jumlah Printer dan Scanner

Spesifikasi Komputer yang aktif
digunakan
Jenis prosesor intel atau setara, misal
AMD)

: _________ unit

___________ unit

Printer

: _________ unit

Scanner

: _________ unit

Pentium IV

: _________ unit

Dual Core atau lebih
/Intel i3/i5/i7
: _________ unit
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Sistem operasi
Windows XP

: _________ unit

Windows Vista/7/8 : _________ unit

Perangkat lain yang berkaitan
untuk layanan/penunjang
teknologi informasi

Windows 10

: _________ unit

Linux

: _________ unit

Mac IOS/ Apple

: _________ unit

mohon di beri tanda centang (v) apabila ruangan
mempunyai perangkat sebagai berikut:
 Ruang Data Center / server_________ m2
Catatan kondisi ruang server :

 Video Camera __________ unit
 Kamera digital __________ unit
 IP/Network CCTV System __________ kamera
 Analog CCTV System ________ kamera
 Finger Print Presensi __________ unit
 Layar monitor/TV untuk informasi publik ______ unit
 Generator________ KVA
 Lainnya ( bisa di dideskripsikan dan jumlahnya)
Ketersediaan Internet di satuan
Kerja
Contoh :

 Ada
 Tidak ada

ISP : Telkom Speedy
Bandwidth : 1 Mbps

Bila ada, sumber koneksi internet dari *)
 Nama Internet Service Provider _________
 Dari jaringan pemda
Bandwidth ______ Mbps
*)Pilihan bisa lebih dari satu

Ketersediaan Jaringan lokal
area network (LAN) di satuan
kerja
*coret yang tidak perlu

Jaringan intranet/lokal yang menghubungkan SKPD ke
komplek kantor bupati
 Ada
 Tidak ada
Kalo ada media : kabel utp/wireless/fiber optik*)
Jaringan komputer/LAN antar ruangan (kabel utp)
 Ada , _____node/titik jaringan
 Tidak ada
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* ) lingkari yang sesuai
Bila ada jaringan, apakah tersedia dokumen dokumentasi
jaringan LAN ?
 Ada
 Tidak ada
Kondisi jaringan komputer ( Lokal)*
 baik
 Sering putus sambung ( sehari minimal sekali
terputus)
 Susah terhubung
Wifi /Accesspoint
 Ada , jumlah ____,
Penggunaan untuk layanan internal/publik**)
 Tidak ada
*) Pilih sesuai kondisi yang ada
**) lingkari yang sesuai
Kemampuan belanja terkait
keperluan di bidang teknologi
informasi tiap tahunnya

 <50 juta
 50 juta -100 juta
 > 100 juta
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C. APLIKASI KOMPUTER /WEBSITE
DAFTAR APLIKASI
Aplikasi komputer yang digunakan oleh satuan kerja untuk menunjang operasional pekerjaan diluar office application ( microsoft word/excel/dl)
Contoh:
No
1

Nama Aplikasi
SIPKD

Deskripsi /Fungsi
Aplikasi pengelolaan keuangan
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SIM Perizinan

3

Website SKPD
dinas pariwisata
SIM Persuratan

4

No
1

Nama Aplikasi

Kepemilikan/ Pengelola
Ditjen Keuangan Daerah
Kemendagri

Teknologi
Web
(ASP/oracle)

Status
Digunakan

Keterangan
Rutin, terupdate

Aplikasi untk mengelola perizinan

Keluaran
Penganggaran, Laporan realiasi
anggarn, laporan keuangan
bulanan
Surat izin ( 17 macam surat izi)

Dinas Perizinan

Client server

Diigunakan

Website untuk menampilkan
informasi SKPD terkait
Mengelola surat masuk dan keluar

Informasi terkait fungsi dan
layanan pariwisata
No surat

Dinas pariwisata

Joomla ( PHP/Mysql)

Digunakan

Kantor

Client server ( delphi)

Tidak digunakan

Berjalan baik, perlu
penambahan fitur untuk
bisa menampilkan
informasi update progress
pengurusan izin lewat
web
Belum terupdate secara
rutin
Aplikasi error dan
pengembangan susah
dihubungi

Keluaran

Kepemilikan/Pengelola Teknologi

Fungsi/Deskripsi

Status

Keterangan

2

4

No
3

Nama Aplikasi

Fungsi/Deskripsi

Keluaran

Kepemilikan/Pengelola Teknologi

Status

Keterangan

4

5

6
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D. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Pegawai
__________ orang

Latar Belakang Pendidikan
SMP

: _____ orang

SMA/SMK : ______orang
D3/D4 : _____orang; S1 : ____ orang
S2 : ____ orang; S3 : ____ orang

Basis disiplin dari ilmu komputer/teknologi
informasi:

Kualifikasi pegawai yang bisa
mengoperasikan komputer

Kualifikasi pegawai yang
mempunyai keahlian khusus
dibidang peralatan komputer dan
jaringan

Kualifikasi pegawai yang bisa di
bidang pemrograman

D3

: ______ orang ; S1 : _____ orang

S2

: ______ orang

Linux

: _________ orang

Microsoft Windows
internet dan aplikasi office
(Ms Word dan Powerpoint)

: _________ orang
: _________ orang

Office Application
(MS Excel)

: _________ orang

Microsoft Access

: _________ orang

Linux Server

: ________ orang

Maintenance komputer
( Hardware dan software)

: ________ orang

Kemampuan jaringan

: ________ orang

Pemrograman web
( PHP/Mysql dll)

: _________ orang

Pemrograman desktop
( Delphi/Visual basic dll)

: _________ orang

Pemrograman lainnya

: _________ orang
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(dituliskan nama bahasa pemrograman)
________________________
Pegawai yang ditugasi khusus
untuk mengelola/memelihara
komputer dan jaringan

 Ada , jumlah ____________ (PNS)
 Tidak ada
 Outsourcing/Rekanan _____

Pegawai yang ditugasi khusus
untuk menangani pengembangan
aplikasi komputer

 Ada , jumlah ____________ ( PNS)
 Tidak ada
 Outsourcing/Rekanan ____
*) Pilih salah satu

E. PENYELENGGARAAN ALIRAN INFORMASI
Aliran Informasi SKPD
pengelolaan data dan informasi
utama/primer di SKPD

Aliran Informasi Keluar Masuk
SKPD
Klasifikasi pengelolaan data masuk
sampai pelaporan untuk keperluan
internal ataupun eksternal

Kemampuan Penyelenggaraan
Aliran Informasi

 Baik
 Sedang
 Kurang
*) Pilih salah satu
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F. RENCANA DAN KEBUTUHAN
Rencana dan kebutuhan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di
satuan kerja
Rencana/kebutuhan
pembuatan/pengembangan
aplikasi/sistem informasi untuk
menunjang kegiatan operasional
Contoh:
 Kebutuhan Aplikasi untuk
pengelolaan data surat masuk dan
keluar

Rencana/kebutuhan terkait
komputer dan infrastruktur
Jaringan di satuan kerja
Contoh :
Kebutuhan updgrade komputer,
penambahan printer dll

Rencana/kebutuhan terkait
Pengembangan Sumber Daya
Manusia di satuan kerja
Contoh : kebutuhan training, kebutuhan
SDM yang menguasai jaringan dll

Kendala dan hambatan terkait
pemanfaatan teknologi informasi
di satuan kerja
( teknis dan non teknis,misal terkait
kebijakan dll)

Harapan terkait pengembangan
teknologi informasi di Pemda
Tangerang

Tangerang,
Surveyor

Narasumber

______________________

_______________________

2016
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