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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peran pemerintah dalam penatakelolaan pemberdayaan industri 

informatika perlu senantiasa selaras dengan isu-isu yang hangat dan bergulir di 

masyarakat. Hal ini sesuai amanat Permen Kominfo No. 1 Tahun 2016, tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, bahwa Subdit Industri Konten 

Multimedia (IKM), Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika (PII), Ditjen 

Aplikasi Informatika, bertugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan 

pemantauan kebijakan di bidang industri konten multimedia. Tugas ini menjadi 

semakin tidak mudah seiring meningkatnya partisipasi masyarakat di internet 

yang mengakibatkan melimpahnya produksi dan konsumsi informasi melalui 

berbagai sumber. 

Berdasarkan hasil analisis USG di internal Direktorat PII, khususnya 

dalam kegiatan pengelolaan portal promosi industri teknologi komunikasi dan 

informatika (TIK), ditemukan masalah prioritas yaitu kemampuan pemantauan 

berita dan profil industri usaha menengah dan kecil (UKM) TIK yang belum 

memenuhi target. Penyebab utama hal tersebut adalah terbatasnya SDM pelaksana 

kegiatan promosi, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi. Dengan demikian 

dibutuhkan suatu terobosan agar pemantauan isu-isu tersebut dapat tertangani 

secara baik sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan data dan informasi. 

Di sisi lain, kemajuan TIK menawarkan berbagai inovasi yang dapat 

membantu pengelolaan data. Salah satu 'state of the art' dalam bidang komputasi 

adalah pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meminimalisir peran manusia. 

Menggunakan teknik-teknik pembelajaran mesin, proses pemilihan dan pemilahan 

topik tertentu dapat berlangsung secara otomatis, cepat, dan akurat. Inovasi ini 

dapat digunakan untuk menjawab persoalan di atas dan rangkaian kegiatan atau 

aplikasi lain yang berkaitan. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

Pembuatan aplikasi Mobita mempunyai tujuan jangka pendek (selama 

Diklat PIM IV berlangsung), menengah (selama 1 tahun), dan panjang (setelah 1 

tahun). 

1.2.1 Tujuan Jangka Pendek 

− Melakukan otomatisasi pengumpulan berita dari berbagai situs-situs berita 

online yang terkait teknologi dan masuk ranking Alexa 1000 lokal 

Indonesia; 

− Melakukan otomatisasi penyaringan berita yang terkait dengan topik 

pemberdayaan industri TIK; 

− Melakukan otomatisasi penyebaran berita kepada pihak yang 

membutuhkan melalui berbagai cara, seperti e-mail, RSS Feed, atau situs 

web mini. 

1.2.2 Tujuan Jangka Menengah 

− Pemindahan aplikasi ke infrastruktur Kominfo (PDSI); 

− Peningkatan kinerja perangkat dan otomatisasi. 

1.2.3 Tujuan Jangka Panjang 

− Peningkatan cakupan berita menjadi lebih luas; 

− Pemakaian lebih luas aplikasi di luar Direktorat PII. 

1.2.4 Manfaat Mobita 

a. Mendapatkan berita terkait pemberdayaan industri TIK sebagai bahan 

kebijakan pemberdayaan industri TIK, seperti mengetahui isu-isu yang 

berkembang di industri TIK, pembuatan profil industri TIK, dan pengisian 

portal promosi UKM TIK, yang berjalan secara lebih terotomatisasi; 

b. Meningkatkan kinerja pegawai di Subdit IKM dan Subdit lain dalam 

melakukan tugas pemantauan isu, pembuatan profil, dan pengelolaan 

portal promosi yang berkaitan dengan pemberdayaan industri UKM TIK. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Dalam waktu 2 (dua) bulan ini, proyek perancangan aplikasi Mobita 

diharapkan dapat menghasilkan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan di 

lingkungan internal Subdit IKM maupun Subdit lain di Direktorat PII. Sumber 

pengambilan data berasal dari situs-situs berita yang berkaitan dengan TIK dan 

masuk dalam ranking Alexa 1000 (bersifat dinamis). 

Adapun lingkup aktivitas pekerjaan meliputi:  

a. Membuat rancangan dan prototype aplikasi, hasil dari analisis kebutuhan 

dan USG, mencakup desain web, interaksi, navigasi, dan validasi; 

b. Melaksanakan pembuatan rancangan yang telah disetujui; 

c. Menyiapkan infrastruktur pendukung, meliputi web hosting, database, 

platform aplikasi / CMS, sistem operasi dan modul-modul pendukung; 

d. Melakukan uji coba dan migrasi data (bila perlu); 

e. Menyelenggarakan pertemuan, pembahasan, dan pelatihan bagi pengguna 

untuk pengoperasian aplikasi, khususnya bagi pegawai internal Subdit 

IKM; 

f. Melaksanakan alih pengetahuan bagi pegawai bagian IT untuk dapat 

melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi selanjutnya. 

1.4 Kriteria dan Faktor Kunci Keberhasilan 

1.4.1 Kriteria Keberhasilan 

- Terbangunnya aplikasi Mobita; 

- Tercapainya kesepakatan untuk melakukan perubahan dalam pemantauan 

berita dan profil terkait industri TIK; 

- Meningkatnya kinerja pegawai dalam pemantauan  berita dan profil; 

- Berjalannya penggunaan dan pengembangan aplikasi Mobita secara rutin 

dan berkesinambungan; 

- Tercapainya monitoring dan evaluasi pemantauan berita dan profil. 

1.4.2 Faktor Kunci Keberhasilan 

- Dukungan dari tim, mentor, dan stake holders; 
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- Ketersediaan modul-modul pendukung aplikasi, khususnya library untuk 

klasifikasi teks menggunakan kecerdasan buatan; 

- Ketersediaan infrastruktur pendukung berjalannya pembuatan dan 

operasional aplikasi (web hosting, jaringan). 

 

 



 

   

BAB 2  

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 

 

2.1 Aplikasi Monitoring Berita TIK 

Monitoring Berita TIK (Mobita) adalah aplikasi berbasis web sebagai alat bantu 

(tools) pengumpulan berita dan profil terkait topik industri TIK di masyarakat yang dilakukan 

secara otomatis, mudah, murah, cepat, dan akurat. Otomatisasi merupakan fokus dari proyek 

ini, dimana peran pegawai diminimalisir dan kemampuan mesin dimaksimalkan. Selain itu 

mengupayakan efisiensi dengan memakai sumber daya manusia dan perangkat lunak yang 

sudah ada atau gratis. Di era informasi berskala raksasa (big data) kemampuan memonitor 

berita dalam jumlah besar secara cepat merupakan kebutuhan penting bagi pemerintah dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagai bahan studi awal, telah dilakukan kajian terkait klasifikasi teks berbasis 

kecerdasan buatan. Salah satu teknik pemilahan teks menggunakan ‘machine learning’ 

adalah algoritma SVM (Support Vector Machine). Teknik ini termasuk supervised-learning, 

dimana diberikan panduan pengenalan pola dalam pemilahan (melalui tahap pelatihan data-

data sampling), yang selanjutnya terbentuk model, dan model tersebut digunakan dalam 

proses klasifikasi. Modul pendukung direncanakan menggunakan SVM-Light dengan 

melakukan penyesuaian dan pengolahan awal terhadap data-data input. Pengolahan teks 

mencakup tokenization, stopword, stemming, weighting dan feature extraction. Sebagai target 

Sumber data adalah situs-situs berita nasional yang menyajikan topik teknologi informasi dan 

memiliki rank Alexa tinggi. 

2.2 Tahapan Proyek Perubahan 

Proses pengerjaan proyek dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan besar sesuai dengan 

penetapan tujuan, yaitu jangka pendek (2 bulan), jangka menengah (1 tahun), dan jangka 

panjang (2 tahun). Tahapan ini menjadi pedoman awal dan dapat berubah sesuai kebutuhan. 

2.2.1 Terwujudnya Penggunaan Aplikasi (Juni – Juli 2016) 

No. Tahapan Capaian Waktu 
1. Membentuk Tim Pelaksana 

a. Identifikasi kebutuhan 
b. Menetapkan tugas dan kewenangan 

SK Tim 
Hasil analisis 
Laporan 

1 mgu 
1 hari 
1 hari 
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c. Menetapkan anggota tim 
d. Membuat draft SK 
e. Tanda tangan SK 

Laporan 
Laporan 
SK di-ttd 

1 hari 
1 hari 
1 hari 

2. Melaksanakan brainstorming rancangan aplikasi 
a. Identifikasi input, output, proses 
b. Survei contoh-contoh aplikasi 
c. Survei platform dan library pendukung 
d. Identifikasi kesiapan infrastruktur 

Laporan 
Laporan 
Hasil survei 
Hasil survei 
Laporan 

1 mgu 
1 hari 
1 hari 
2 hari 
1 hari 

3. Menetapkan rancangan aplikasi 
a. Menetapkan alur proses, input, output 
b. Menetapkan desain tampilan, model apl 
c. Menguji dan menetapkan platform, library 
d. Menetapkan penggunaan infrastruktur 

Prototype 
Flowchart 
Model  
Laporan 
Laporan 

1 mgu 
1 hari 
1 hari 
2 hari 
2 hari 

4. Membuat aplikasi 
a. Membuat platform aplikasi (CMS) 
b. Membuat desain aplikasi, database 
c. Membuat modul penarik data 
d. Membuat modul pengolah data 
e. Membuat modul pembelajaran mesin 
f. Mengintegrasikan modul, desain, platform 

Aplikasi 
Modul 
Desain 
Modul 
Modul 
Modul 
Aplikasi 

1 bln 
1 mgu 
3 hari 
2 hari 
3 hari 
2 hari 
1 mgu 

5. Uji coba aplikasi 
a. Penyiapan infrastruktur, sistem operasi 
b. Instalasi aplikasi, database 
c. Pengujian aplikasi 
d. Perbaikan aplikasi 

Terpasang 
Terpasang 
Terpasang 
Teruji 
Terpasang 

1 mgu 
1 hari 
1 hari 
1 hari 
1 hari 

6. Membuat buku manual 
a. Membuat manual pemakaian 
b. Membuat manual sistem 

Manual 
Manual 
Manual 

2 hari 
1 hari 
1 hari 

7. Implementasi aplikasi 
a. Pengenalan aplikasi 
b. Pelatihan pemakaian 
c. Penggunaan aplikasi 

Operasional 
Pertemuan 
Pelatihan 
Penggunaan 

2 mgu 
1 hari 
2 hari 
5 hari 

 

2.2.2 Pemindahan ke Infrastruktur Kominfo (Agt. 2016 – Agt. 2017) 

No. Tahapan Capaian Waktu 

1. Pelatihan rutin SDM secara berkelanjutan Kompetensi Per bln 

2. Perbaikan teknik pengambilan data Modul 2 bln 

3. Perbaikan teknik penyajian data (sort, e-mail, web) Modul 4 bln 



7 

  

4. Peningkatan algoritma klasifikasi teks Fungsi 4 bln 

5. Perbaikan platform sistem / CMS Modul 2 bln 

6. Pemindahan ke infrastruktur Kominfo (PDSI) Sistem 6 bln 
 

2.2.3 Peningkatan Kinerja Perangkat dan Otomatisasi (2017 s/d 2018) 

No. Tahapan Capaian Waktu 

1. Pengawasan dan pelatihan rutin SDM Kompetensi Per bln 

2. Perluasan cakupan situs berita Modul 6 bln 

3. Pemakaian lebih luas aplikasi di luar Direktorat PII Aplikasi 12 bln 
 

2.3 Tata Kelola Proyek Perubahan 

2.3.1 Mentor dan Pimpinan Proyek 

  Mentor Pimpinan Proyek 

Nama : Milikta Jaya Sembiring Maykada Harjono K 

Jabatan : Kasubdit Industri Konten 

Multimedia  (IKM), Dit. PII, 

Ditjen Aplikasi Informatika 

Kasi Data dan Informasi, Subdit 

IKM, Dit. PII,  

Ditjen Aplikasi Informatika 

Telepon : 0877-8077-5450 0815-911-5499 

E-Mail : mili001@kominfo.go.id mayk001@kominfo.go.id 

2.3.2 Struktur Organisasi Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 
   Koordinasi 
   Pembimbingan 
   Instruksi 

Mentor 

Project 
Leader 

Tim Kerja 

Coach 
Koordinator 

Fasilitator 
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2.3.3 Susunan Organisasi Pelaksana 

No. Nama / Jabatan Peran Peg Kewenangan 

1. Kasubdit IKM Mentor 1 a. Menyetujui jalannya kegiatan 

b. Mengarahkan jalannya kegiatan 

c. Mempertanggungjawabkan kegiatan 

kepada direktur 

2. Kasi Data dan 

Informasi IKM 

Project 

Leader 

1 a. Memimpin proyek 

b. Menetapkan model dan rincian 

aplikasi (input, output, proses) 

c. Mengarahkan penggunaan aplikasi 

d. Administrasi sistem 

3. Kasi:  

− Fasilitasi IKM 

− Subdit IILAI 

Koordi-

nator 

3 a. Memberi masukan proyek 

b. Mengarahkan penggunaan aplikasi 

c. Administrasi sistem 

4. Staf Pelaksana:  

− Haryo 

− Vincent 

− Karina 

− Azmarni 

Tim Kerja 4 a. Memberi masukan proyek 

b. Membuat aplikasi 

c. Menggunakan aplikasi 

d. Memantau operasional aplikasi 

e. Memberi pelatihan pada user 

5. Satker PDSI Fasilitator 1 a. Menyediakan infrastruktur TIK 

b. Memberi laporan kendala TIK 

c. Melakukan maintenance sistem 

6. Pembimbing 

Diklat 

Coach 1 a. Memberi masukan proyek 

b. Mengarahkan kegiatan diklat 

 

2.3.4 Etika Tim Kerja 

- Memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama; 

- Bertanggungjawab dalam tugas dan wewenang; 

- Menjaga kekompakan dan toleransi antar anggota; 

- Mengutamakan efisiensi dan efektivitas kegiatan; 

- Selalu bekerja sama demi tercapainya proyek perubahan. 
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2.3.5 Mekanisme Tim Kerja 

- Tim bekerja berdasarkan tugas dan wewenangnya; 

- Tim bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 

- Melaporkan hasil penugasan kepada project leader. 

2.4 Stakeholder Proyek Perubahan 

 

No. Stake Holder Pengaruh Resistensi 

1. Internal 

a. Kasubdit Industri Konten 

Multimedia 

b. Kasi Pemberdayaan, 

Informasi Subdit IILAI 

c. Staf Pelaksana: Haryo, 

Vincent, Karina, Azmarni 

 

Sponsor (+) 

 

Pengguna (+) 

 

Pelaksana (+) 

 

Kesibukan kerja, 

anggaran terbatas 

Kompetensi, komitmen 

Kompetensi, kegiatan 

Subdit 

2. Eksternal 

a. Pusat Data dan Sarana 

Informasi (PDSI)  

b. Penyedia web hosting 

 

c. Penyedia situs berita 

 

Koordinasi (+) 

 

Penyedia 

infrastruktur 

Sumber data 

 

Satker berbeda, audit 

sistem dan aplikasi 

Biaya 

 

Hak cipta, perubahan 

format data 
 

2.5 Kriteria dan Faktor Kunci Keberhasilan 

2.5.1 Kriteria Keberhasilan  

- Terbangunnya aplikasi Mobita; 

- Tercapainya kesepakatan untuk melakukan perubahan dalam pemantauan berita dan 

profil terkait industri TIK; 

- Meningkatnya kinerja pegawai dalam pemantauan  berita dan profil; 

- Berjalannya penggunaan dan pengembangan aplikasi Mobita secara rutin dan 

berkesinambungan; 

- Tercapainya monitoring dan evaluasi pemantauan berita dan profil. 
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2.5.2 Faktor Kunci Keberhasilan 

- Dukungan dari tim, mentor, dan stake holders; 

- Ketersediaan modul-modul pendukung aplikasi, khususnya library untuk klasifikasi 

teks menggunakan kecerdasan buatan; 

- Ketersediaan infrastruktur pendukung berjalannya pembuatan dan operasional aplikasi 

(web hosting, jaringan). 

2.6 Pelajaran Hasil “Benchmarking To Best Practice” 

Kegiatan “benchmarking ke best practice” secara sederhana adalah suatu upaya 

membandingkan dan mengukur kegiatan suatu organisasi yang telah  menerapkan praktek-

praktek terbaik sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja di organisasi sendiri. Proses 

benchmarking diharapkan dapat mengurangi besarnya biaya akibat kesalahan dan mencegah 

kesalahan sebelum terjadi dalam pengerjaan proyek perubahan oleh masing-masing peserta 

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2016. 

Penerapan hasil benchmarking nantinya akan menjadi acuan lebih lanjut dengan 

proyek perubahan yang akan dibuat. Berdasarkan hasil analisis USG, maka isu strategis yang 

terpilih adalah: “Belum optimalnya pencarian bahan Promosi Industri TIK”. Sebagai solusi 

menjawab isu tersebut, akan dikembangkan aplikasi Monitoring Berita Industri TIK (Mobita) 

sebagai alat bantu (tools) pengumpulan berita-berita terkait topik industri TIK di masyarakat 

yang dilakukan secara otomatis, mudah, murah, cepat dan akurat. 

Benchmarking dilaksanakan di DKI Jakarta tanggal 9 Mei, Kabupaten Sragen tanggal 

23 Mei dan Kota Solo tanggal 24 Mei dengan mengunjungi 6 (enam) unit kerja yang 

berkaitan dengan bidang TIK. Berikut beberapa poin informasi yang berhasil dikumpulkan 

dari masing-masing unit tersebut. 

1. Jakarta Smart City, Provinsi DKI Jakarta 

Unit ini merupakan pengelola control room sebagai implementasi dari Jakarta Smart 

City. Melalui ruangan ini pengelolaan kota dan pengawasan lingkungan di seluruh 

DKI Jakarta dapat dimonitor secara real time dan sebagai upaya sistematis menilai 

kinerja aparat Pemprov DKI. Warga kota dapat ikut melaporkan permasalahan di 

lingkungan masing-masing melalui aplikasi Qlue yang berjalan di smart phone. 

2. Pengelola Data Elektronik (PDE), Kabupaten Sragen 

Unit ini berfungsi sebagai supporting unit dalam hal pengelolaan data elektronik, 

jaringan, dan infrastruktur TIK di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 



11 

  

Kabupaten Sragen. Dalam melaksanakan fungsinya, unit ini berkoordinasi dengan 

seluruh SKPD yang ada. Sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas, pengembangan 

aplikasi yang mendukung proses bisnis organisasi, khususnya SKPD, juga menjadi 

tanggung jawab dari unit ini. 

3. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK), Kab. Sragen 

Terbentuknya unit ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat sebagai upaya membayar hutang kemerdekaan. Pelayanan yang 

dioperasionalkan bersifat terpadu atau one stop service yang memudahkan masyarakat 

dalam proses layanan bantuan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan rumah. Gagasan 

tersebut berawal dari keinginan untuk memangkas birokrasi bagi warga untuk dapat 

mendapatkan pelayanan atau bantuan. 

4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Kab. Sragen 

Pendirian unit ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan iklim investasi 

di Kabupaten Sragen. Sebelumnya, proses pengurusan perizinan dilakukan di masing-

masing dinas teknis secara terpisah, dan relatif memerlukan waktu dan biaya yang 

tinggi. Oleh karena itu, diterapkan sebuah inovasi yang berupa pelayanan satu atap 

atau One-Stop Service. 

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kota Solo 

Unit ini merupakan pendukung dari dinas-dinas teknis pelaksana lainnya, terutama 

dalam mengumpulkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Prestasi 

yang patut dibanggakan adalah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

sebanyak enam kali berturut-turut dari BPK. 

6. Dishubkominfo Kota Solo 

Dinas ini mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di bidang lalu lintas, angkutan dan teknis sarana dan prasarana serta 

Komunikasi dan Informatika. Salah satu hasil inovasi yang dikunjungi adalah ruangan 

control room sebagai implementasi Intelligent Transport System (ITS) yang meliputi 

57 titik CCTV di persimpangan Kota Solo. Prestasi yang patut dibanggakan adalah 

penghargaan Tata Nugraha selama sembilan kali berturut-turut dalam bidang 

pengaturan lalu-lintas. 
 

Dari hasil benchmarking, didapat beberapa pembelajaran penting terkait dengan 

proyek perubahan, antara lain sebagai berikut: 
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- Aplikasi administrasi hendaknya dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan dan 

profil pengguna yang menjadi sasaran (user-friendly), guna meningkatkan tingkat 

partisipasi pengguna dan kemanfaatan aplikasi itu sendiri; 

- Penerapan skema in-house development, yakni pengembangan aplikasi oleh SDM 

internal di institusi, dirasa cukup efektif dan efisien menekan biaya, mengingat sifat 

aplikasi yang perlu dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan; 

- Agar aplikasi dapat digunakan bersama-sama secara efektif oleh banyak pihak, perlu 

diterapkan prinsip interoperability, baik dalam aspek data (dalam wujud single 

database) maupun prosedur; 

- Penerapan administrasi berbasis aplikasi akan efektif bila ada komitmen dari seluruh 

pihak yang terlibat dalam sistem, mulai dari pimpinan tertinggi, stakeholders, sampai 

kepada staf operasional, dengan disertai dengan niat dan keberanian untuk melakukan 

perubahan budaya dan etos kerja; 

- Penerapan aplikasi administrasi juga perlu didukung dengan seperangkat aturan 

hukum yang memadai, guna menghindari sengketa hukum yang tidak diinginkan; 

- Kearifan dan budaya yang ada di lingkungan setempat (lokal) dapat menjadi inspirasi 

dalam perencanaan suatu inovasi aplikasi administrasi; 

-  Hasil benchmarking ini sangat bermanfaat dalam menularkan kesuksesan pembuatan 

dan penerapan aplikasi Monitoring Berita Industri TIK mengingat adanya kesamaan 

masalah, kondisi, dan situasi, beserta solusi yang dapat digunakan. 

 

 

Kunjungan ke Jakarta Smart City. 

 

Kunjungan ke UPT PK Pemkab Sragen. 
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Kunjungan ke Dishubkominfo Pemkot Solo. 

 

Kunjungan ke Balai Kota Surakarta. 
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BAB 3  

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

 

Pengerjaan proyek perubahan didasarkan pada target jangka pendek (Juni s/d Juli 

2016) sesuai proposal, yaitu terwujudnya penggunaan aplikasi. Terdapat 7 (tujuh) tahapan 

besar dengan hasil pelaksanaan disesuaikan kondisi yang ada di lapangan. 

3.1 Membentuk Tim Pelaksana 

Tahap ini terdiri dari identifikasi kebutuhan, menetapkan tugas dan kewenangan, 

menetapkan anggota tim, membuat draft SK, dengan target capaian adalah SK Tim. Tahap ini 

telah mencapai target dengan penetapan susunan dan tugas Tim Pelaksana oleh Direktur PII. 

Sesuai saran dari Direktur, penetapan Tim Pelaksana dibuat dalam bentuk Surat Keterangan, 

seperti ada di bagian lampiran. 

Identifikasi kebutuhan akan aplikasi Mobita di Direktorat PII setidaknya melibatkan 

dua Subdit, yaitu Subdit Industri Konten Multimedia (IKM) dan Subdit Industri Infrastruktur 

dan Layanan Aplikasi Informatika (IILAI). Subdit IKM dan IILAI memiliki kegiatan terkait 

Mobita yaitu: 

a. Portal Promosi Industri TIK nasional, beralamat di http://gurita.id/. Portal Gurita.id 

hadir dengan konsep "Dari UKM Untuk UKM", yang mempertemukan pelaku usaha 

dan pasar industri TIK berskala UKM. 

b. Situs Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, beralamat di http://igrs.web.id 

(dalam proses ke http://igrs.id). Portal ini merupakan sarana pendukung Permen 

Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. 

Tim Pelaksana melibatkan pejabat setingkat Kasi dan staf dari Subdit IKM dan IILAI 

yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi, dengan susunan sebagai berikut: 

1. Milikta Jaya Sembiring Mentor 5. Hario B. Kuntarto Pelaksana 

2. Maykada Harjono K. Ketua Proyek 6. Welson Asa Pelaksana 

3. Anthony F. Sembiring Koordinator 7. Azmarni Pelaksana 

4. Astina Rora Faried Koordinator 8. Karina Simatupang Pelaksana 
 

Tugas Tim Pelaksana secara umum adalah mendukung pengerjaan proyek perubahan, 

menyesuaikan dengan kewenangan yang ada di Bab 2, dengan kalimat dalam SK yaitu: 

a. Melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyesuaikan terhadap tugas sehari-hari 

yang sedang berjalan; 
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b. Melaporkan  hasil  kegiatan kepada  Direktur Pemberdayaan Industri Informatika. 

 

 

Suasana diskusi RPM dan situs web IGRS. 

 

Tampilan situs igrs.web.id. 

 

Rapat penugasan para kontributor Gurita. 

 

Tampilan Portal Gurita.id. 

3.2 Melaksanakan Brainstorming Rancangan Aplikasi 

Tahap ini terdiri dari identifikasi input / output / proses, survei contoh-contoh aplikasi, 

survei platform / library pendukung, dan identifikasi kesiapan infrastruktur. Tahap ini 

dilaksanakan dengan berdiskusi bersama Tim Pelaksana yang berkompeten dan arahan dari 

mentor. Hasil riset awal terkait implementasi Sistem Monitoring Isu Publik (SiMIP) menjadi 

masukan yang sangat berharga. Namun menjadi kendala serius adalah perluasan cakupan 

situs termonitor lebih dari 5 (dengan pola tertentu) menjadi lebih banyak (luwes) dan 

pengaktifan kembali sistem yang pernah dibuat. 

Metode pengumpulan data atau teks melalui penarikan langsung konten situs yang 

diinginkan. Situs yang ditarik memenuhi persyaratan seperti menyajikan pemberitaan atau isu 

secara nasional terkait TIK dan masuk dalam rank Alexa 1000. Penarikan otomatis ini 

diupayakan berlaku secara universal, mencontoh bagaimana Google mengambil isi sebuah 



situs berita, walaupun dimungkinkan 

yang tepat. Sistem serupa yang sudah adalah 

Indonesia (alamat news.google.co.id

Salah satu teknik pemilahan 

machine learning adalah algoritma SVM (Support Vector Machine) [1]. Teknik ini termasuk 

supervised-learning, di mana diberikan panduan pengenalan pola dalam pemilahan

tahap pelatihan data-data sampling

digunakan dalam proses klasifikasi. Percobaan untuk pemilahan teks otomatis dapat dilihat 

dalam tugas kategorisasi artikel [2] dengan akurasi ketepatan mencapai 82%. Program 

pendukung menggunakan SVM

awal terhadap data-data input.

Tahapan pemilahan atau 

a. Pemrosesan teks, terdiri dari tokenization (pemecahan teks menjadi token 

stopword (kata-kata yang dibuang dari artikel)

feature extraction (pengambilan segi

b. Pelatihan, yaitu mempelajari pola

diberikan. Acuan berupa teks panduan yang berlabel negatif atau positif

c. Klasifikasi, yaitu menggunakan model untuk klasifikasi teks, menghasilkan perkiraan 

/ prediksi dari klasifikasi. Hasil prediksi dapat mengandung bias maupun kesalahan.

 

 

Gambar 3.1. Proses pemilahan teks dan siklus standar pemrosesan 
 

Penerapan pemilahan teks otomatis di atas telah dikembangkan menjadi 

Sistem Monitoring Isu Publik (SiMIP) di Ditjen IKP, Kementerian Kominfo pada tahun 

 

ita, walaupun dimungkinkan tuning masing-masing situs agar mendapatkan hasil 

yang sudah adalah “Indonesia Indicator” [3] dan 

news.google.co.id). 

pemilahan teks secara otomatis dengan menggunakan teknik 

algoritma SVM (Support Vector Machine) [1]. Teknik ini termasuk 

, di mana diberikan panduan pengenalan pola dalam pemilahan

sampling), yang selanjutnya terbentuk model, dan model tersebut 

unakan dalam proses klasifikasi. Percobaan untuk pemilahan teks otomatis dapat dilihat 

dalam tugas kategorisasi artikel [2] dengan akurasi ketepatan mencapai 82%. Program 

pendukung menggunakan SVM-Light [4] dengan melakukan penyesuaian dan pengolahan 

data input. 

pemilahan atau klasifikasi teks terbagi menjadi tiga bagian:

Pemrosesan teks, terdiri dari tokenization (pemecahan teks menjadi token 

kata yang dibuang dari artikel), stemming (pencarian kata dasar), dan 

(pengambilan segi-segi klasifikasi); 

Pelatihan, yaitu mempelajari pola-pola teks menjadi model, sesuai acuan yang 

diberikan. Acuan berupa teks panduan yang berlabel negatif atau positif

, yaitu menggunakan model untuk klasifikasi teks, menghasilkan perkiraan 

/ prediksi dari klasifikasi. Hasil prediksi dapat mengandung bias maupun kesalahan.

 

 

1. Proses pemilahan teks dan siklus standar pemrosesan data mining

milahan teks otomatis di atas telah dikembangkan menjadi 

Sistem Monitoring Isu Publik (SiMIP) di Ditjen IKP, Kementerian Kominfo pada tahun 
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masing situs agar mendapatkan hasil 

] dan Google News 

menggunakan teknik 

algoritma SVM (Support Vector Machine) [1]. Teknik ini termasuk 

, di mana diberikan panduan pengenalan pola dalam pemilahan (melalui 

tuk model, dan model tersebut 

unakan dalam proses klasifikasi. Percobaan untuk pemilahan teks otomatis dapat dilihat 

dalam tugas kategorisasi artikel [2] dengan akurasi ketepatan mencapai 82%. Program 

penyesuaian dan pengolahan 

sifikasi teks terbagi menjadi tiga bagian: 

Pemrosesan teks, terdiri dari tokenization (pemecahan teks menjadi token / kata), 

(pencarian kata dasar), dan 

pola teks menjadi model, sesuai acuan yang 

diberikan. Acuan berupa teks panduan yang berlabel negatif atau positif; 

, yaitu menggunakan model untuk klasifikasi teks, menghasilkan perkiraan 

/ prediksi dari klasifikasi. Hasil prediksi dapat mengandung bias maupun kesalahan. 

 

data mining. 

milahan teks otomatis di atas telah dikembangkan menjadi prototype 

Sistem Monitoring Isu Publik (SiMIP) di Ditjen IKP, Kementerian Kominfo pada tahun 
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2012. Sistem ini dibuat untuk mendukung kegiatan rutin monitoring isu publik yang saat itu 

masih dilakukan secara manual. Ada dua hal penting dari hasil monitoring yang terkait upaya 

penanganan isu oleh pemerintah, yaitu mengetahui isu yang terbanyak diberitakan dan 

sentimen pemberitaannya (positif, negatif, atau netral). SiMIP telah digunakan secara terbatas 

dan terbukti mampu mempercepat upaya monitoring isu publik, meskipun belum sepenuhnya 

otomatis. Tingkat akurasinya rata-rata di atas 90%. 

Survei awal terhadap situs-situs berita terkait TIK dan masuk rank Alexa 1000 

didapat sebanyak 25 situs. Alexa menyediakan daftar 500 situs teratas per negara untuk 

diketahui keterkaitan dengan berita TIK, sedangkan situs di atas 500 dicari melalui Google. 

Daftar situs ini dapat dilihat di Tabel 3.1 dan dapat bertambah sesuai masukan lebih lanjut. 

3.3 Menetapkan Rancangan Aplikasi 

Tahap ini terdiri dari menetapkan alur proses / input / output, menetapkan desain 

tampilan dan model aplikasi, menguji dan menetapkan platform / library, dan menetapkan 

penggunaan infrastruktur. Tahap ini merupakan finalisasi proses brainstorming rancangan 

aplikasi untuk menjadi pedoman pembuatan aplikasi. Penetapan rancangan aplikasi dilakukan 

melalui diskusi bersama Tim Pelaksana, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber 

daya dan kondisi realistis di lapangan.  

Rancangan aplikasi ditetapkan sebagai berikut. 

a. Sumber data penarikan berita dipersempit menjadi 17 situs, seperti di Tabel 3.1, 

dengan sebutan Tekno17. Alasan utama pemilihan Tekno17 adalah kondisi paling 

memungkinkan dalam penarikan data dan gambar. Daftar situs ini dapat berubah 

sesuai masukan atau peringkat Alexa. Hasil monitoring berita dalam tahap awal 

berupa tampilan di situs web yang di-update secara berkala dan otomatis. 

b. Model aplikasi adalah berbasis web yang dapat diakses secara publik. Desain 

tampilan masih bersifat luwes untuk disesuaikan sesuai kebutuhan berjalan. 

c. Platform dan library menggunakan software pendukung yaitu: 

− Sistem Operasi: Windows (client) dan Linux (server); 

− Aplikasi pengguna: Google Chrome, Mozila Firefox; 

− Framework aplikasi: Library internal (web), SVM-Light; 

− Bahasa pemograman: PHP, Perl, Javascript, HTML, CSS; 

− Database: MySQL (server) dan SQLite (embedded). 
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d. Infrastruktur menggunakan sarana Virtual Private Server (VPS) di pihak luar, 

sebelum nantinya dipindah ke infrastruktur Kominfo / PDSI. Penggunaan VPS 

menjadi wajib karena dibutuhkan shell Linux untuk meng-compile dan menjalankan 

program SVM-Light. Kebutuhan bandwidth dan storage menggunakan paket standar. 

Tabel 3.1. Daftar Situs Penyedia Berita TIK (Tekno17) 
 

NO. RANK KODE NAMA ALAMAT RSS KET. / ALASAN 
1 5 DC Detikcom detik.com Y  
2 7 TN Tribunnews tribunnews.com Y  
3 10 KT Kompas kompas.com - URL dari indeks 
4 11 LP Liputan6 liputan6.com Y  
5 13 OZ Okezone okezone.com Y  
6 32 SU Suara com suara.com Y  
7 35 TP Tempo tempo.co - URL dari indeks 
8 36 SN Sindonews sindonews.com Y Gambar HTTPS 
9 37 JP Jawa Pos jpnn.com Y  
10 49 RP Republika republika.co.id Y  
11 54 MT Metrotvnews metrotvnews.com Y  
12 68 VN Vivanews viva.co.id Y  
13 96 BS Beritasatu beritasatu.com Y  
14 223 AN Antaranews antaranews.com Y  
15 251 RK Rakyatku rakyatku.com Y  
16 381 IL Inilah inilah.com Y  
17 739 SD Sidomi sidomi.com Y  
18 14 MD Merdeka merdeka.com All Belum ada RSS 
19 72 RN Rimanews rimanews.com - Belum ada RSS 
20 98 JT Jalan Tikus jalantikus.com - Belum ada RSS 
21 200 DK Duniaku duniaku.net - Belum ada RSS 
22 302 FJ Fajar fajar.co.id Y Kurang update 
23 350 TA Techin Asia id.techinasia.com - Gagal tarik, HTTPS 
24 597 DS Daily Social dailysocial.id - URL belum baku 
25 966 OT Oketekno oketekno.com Y Kurang update 

 

 

Berikut sejumlah alasan suatu situs tidak masuk dalam daftar Tekno17: 

- Situs tersebut tidak dapat ditarik secara normal atau mengalami kendala teknis, 

misalnya TechinAsia; 

- Artikel di situs lebih condong berjenis feature, bukan berita yang mempunyai 

keterkaitan dengan waktu, misalnya JalanTikus; 
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- Topik pembahasan situs hanya dalam bidang tertentu (terlalu sempit), misalnya 

khusus handphone atau game, misalnya Oketekno; 

- Struktur berita dan URL tidak baku atau kacau, sehingga perlu pemilahan yang lebih 

rumit, misalnya DailySocial dan Rimanews; 

- Situs jarang diperbarui dalam rentang harian atau mingguan, misal Oketekno. 

3.4 Membuat Aplikasi 

Tahapan ini merupakan tahap inti dari proyek perubahan dan menghabiskan waktu 

paling banyak. Pemakaian modul dan library program mengupayakan bersifat terbuka atau 

open source agar memudahkan pengembangan lebih lanjut. Keterbatasan SDM dan anggaran 

menjadikan pengerjaan aplikasi dilakukan secara mandiri memanfaatkan modul-modul yang 

pernah dibuat. Tahapan ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian sesuai proposal. Hasil pengerjaan 

aplikasi dapat langsung dilihat melalui web dengan alamat http://mobita.tk. 

3.4.1 Membuat Platform Aplikasi (CMS) 

Mobita menggunakan Content Management System (CMS) internal yang pernah 

dikembangkan sendiri dengan alasan kemudahan dan keluwesan. CMS ini pada dasarnya 

hanya sekumpulan fungsi-fungsi (function) program dengan tujuan tertentu. Fitur utama 

CMS adalah autentikasi user, form pengisian data, pengolahan teks, dan operasi database. 

Terdapat empat modul pokok berisi fungsi-fungsi yang sering digunakan, yaitu: 

a. mysql.php: autentikasi dan operasi database menggunakan MySQL; 

b. form.php: tampilan form pengisian data atau interaksi dengan user; 

c. mobita.php: pengolahan teks dan utility spesifik untuk Mobita; 

d. http_get.php: penarikan dan pengolahan data melalui HTTP. 

3.4.2 Membuat Desain Aplikasi dan Database 

Sebagai fokus dalam penyaringan berita otomatis adalah pemilihan berita yang dapat 

dilihat di Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. Tersedia empat form isian sebagai sarana pemilihan 

berita untuk penyaringan secara otomatis, yaitu: 

a. Cari Berita Cocok: mencari berita sesuai kata kunci (fulltext search dari MySQL); 

b. Pilih Berita Media: memilih berita dari situs Tekno15; 

c. Daftar Pilihan: daftar pemilihan berita sebagai sampling data; 

d. Proses Berita: melakukan penjadwalan tugas penyaringan berita; 

e. Hasil Saring: hasil dari penyaringan berita secara otomatis. 
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Desain tabel database yang menjadi inti dari penarikan berita adalah “artikel” dengan 

struktur di Tabel 3.2. Tabel lain mempunyai struktur mirip dan berelasi secara ‘left join” 

dengan tabel “artikel”, misalnya tabel “contoh” (berisi berita sampling) dan tabel “hasil” 

(berisi hasil penyaringan). 

Tabel 3.2. Struktur Tabel “Artikel” Hasil Penarikan Berita 

Field Jenis Keterangan 

artikel_id 

judul 

pengantar 

isi  

tanggal 

foto  

letak 

subyek  

besar 

url 

varchar(20) 

varchar(200) 

text 

longblob 

datetime 

varchar(100) 

enum('depan','dalam') 

varchar(40)  

int(11) 

varchar(400) 

Format: kode-tahun-minggu-crc32 dari URL 

Judul berita 

Potongan awal berita, 400 karakter 

Isi berita, di-compres bzip2 

Tanggal berita 

Foto berita, tersedia ukuran 300x225 dan 100x75 

Letak depan untuk berita terpilih 

Kata kunci tambahan untuk fulltext search 

Besar ukuran isi berita 

URL dari berita 

 

 

Gambar 3.2. Tampilan pencarian berita cocok untuk contoh penyaringan. 
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Gambar 3.3. Tampilan isian dari berita yang ditarik secara otomatis. 

3.4.3 Membuat Modul Penarik Data 

Penarikan data menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia di bahasa PHP dan 

dijalankan lewat shell (CLI, command line interface). Penarikan data berlangsung setiap 15 

menit melalui scheduler di Linux (cron). Tantangan terberat di tahap ini adalah 

mengupayakan penarikan berita seoptimal mungkin yang menghasilkan berita secara utuh 

dan bersih serta gambar yang tepat. 

Modul penarikan data telah memanfaatkan library “Arc90's Readability” [5] yang 

berupaya menarik teks dari halaman situs web secara universal. Penyesuaian diadakan 

seperlunya menyesuaikan pola dari situs-situs berita di Indonesia. Teknik pengambilan 

gambar memanfaatkan berita yang telah ditarik, dengan melihat kebiasaan bahwa gambar dan 

awal berita berdekatan. Teknik ini dianggap mencukupi dan dapat dikembangkan menjadi 

lebih lengkap di jangka menengah. 

Terdapat sejumlah kendala dalam menarik berita di situs Tekno15,  yaitu: 

a. Penarikan teks terlalu banyak, turut terambil bagian yang tidak relevan; 

b. Penarikan teks terlalu sedikit, terpotong, tidak tepat, atau gagal; 

c. Penarikan gambar tidak relevan dengan berita atau gagal; 

d. Kekacauan encoding karakter, seperti html entity (ISO-8859-1), utf-8, dan cp1252 

yang mengakibatkan muncul karakter aneh atau menggagalkan pengambilan gambar; 



22 

  

e. Portabilitas antara mesin Windows (development) dan Linux (server) dalam mengolah 

teks belum sempurna, sehingga penarikan berita dapat menghasilkan hasil berbeda. 

3.4.4 Membuat Modul Pengolah Data 

Pengolahan data menggunakan kombinasi dari bahasa PHP dan Perl. Secara umum 

pengolahan data menggunakan PHP sudah memadai, tapi dalam kebutuhan khusus 

diperlukan keluwesan Perl, seperti proses stemming dan feature extraction untuk penyajian 

input data dalam format SVM-Light. 

Sesuai target jangka pendek, pengolahan data ditargetkan menyajikan tampilan situs 

web. Secara bertahap, dalam jangka menengah dan panjang, pengolahan data akan 

menghasilkan penyajian data dengan target berikut: 

a. Via web, http://mobita.tk, update per 15 menit; 

b. Via E-mail, format PDF, dikirim per hari / minggu; 

c. Via smartphone, melalui format web yang responsif; 

d. Via plugin / modul untuk aplikasi lain (seperti Gurita dan IGRS). 

3.4.5 Membuat Modul Pembelajaran Mesin 

Mobita menggunakan implementasi SVM melalui program SVM-Light, terdapat 

dalam situs http://svmlight.joachims.org/ [4]. Program ini disebarkan dalam bentuk source-

code dan bebas digunakan untuk kepentingan akademis dan non komersial. 

SVM-Light terdiri dari dua program: 

- svm_learn, untuk melatih acuan data yang diberikan menjadi model; 

- svm_classify, untuk proses klasifikasi teks dan menghasilkan prediksi. 

Format file data yang digunakan kedua program terdiri dari 3 komponen: 

1. Label, yaitu pengolongan suatu data. Jenisnya adalah positif (bernilai 1, sesuai yang 

diinginkan), negatif (bernilai -1, tidak sesuai yang diinginkan), dan tidak berlabel 

(bernilai 0). Tidak berlabel dapat diartikan sebagai bahan testing atau klasifikasi, atau 

dapat dilakukan proses transduktif yaitu menentukan label sesuai pola sebelumnya. 

2. Feature, yaitu segi-segi yang digunakan sebagai bahan klasifikasi. Dalam hal ini 

digunakan nomor kata sebagai feature. Daftar kata diambil dari keseluruhan teks 

acuan, setelah membuang kata yang tergolong stopword dan dicari kata dasarnya. 

SVM-Light mengharuskan feature diurutkan menaik. 

3. Value, yaitu nilai dari feature. Dalam hal klasifikasi teks adalah bobot kata melalui 

penghitungan tf * idf (term frequency, inverse document frequency). Penghitungan ini 
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dianggap mencukupi sebagai pembobotan kata. Pasangan Feature:Value misalnya 

1:0.5, yang artinya nomor kata ke-1 dan bobotnya 0,5. 

Contoh format data untuk input SVM-Light seperti berikut. 

1 1:0.5 3:1 5:0.4  # positif  
-1 2:0.9 3:0.1 4:2 # negatif  
0 5:0.8 7:2.5 9:1  # tidak berlabel 

 

Korpus yang digunakan memiliki tag doc (pembatas dokumen), docid (nomor 

dokumen), label (label untuk klasifikasi), title (judul) dan text (isi dokumen). Contoh korpus 

sebagai berikut. 

<DOC> 
<DOCID>OKEZONE 08/12/2008 19:58</DOCID> 
<LABEL>-1</LABEL> 
<TITLE>Pemerintah Tetap Untung dengan Harga Premium  & Solar 
Rp4.500</TITLE> 
<TEXT>JAKARTA – Pemerintah diminta untuk kembali 
memberlakukan…</TEXT> 
</DOC> 

3.4.6 Mengintegrasikan Modul, Desain, Platform 

Sebagai tahap akhir pembuatan Mobita adalah menggabungkan seluruh modul, 

desain, dan platform hingga terbentuk aplikasi siap pakai. Tahap ini menghasilkan aplikasi 

Mobita yang dapat diakses melalui http://mobita.tk dan berjalan secara otomatis menarik 

serta menyaring berita. Tampilan depan Mobita dapat dilihat di Gambar 3.4. 

Tampilan dan aplikasi masih bersifat pengembangan hingga nantinya didapat bentuk 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Tampilan berupa statistik akan dibuat menjadi lebih 

informatif, misalnya dalam bentuk chart. Tampilan “Berita Terpilih” nantinya akan 

menyajikan hasil penyaringan data secara otomatis. Beberapa contoh tampilan pemakaian 

Mobita dapat dilihat dalam Lampiran. 

3.5 Uji Coba Aplikasi 

Tahap ini terdiri dari penyiapan infrastruktur / sistem operasi, instalasi aplikasi / 

database, pengujian aplikasi, dan perbaikan aplikasi. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan 

tahap pembuatan aplikasi dan berlaku maju mundur (pengerjaan dan perbaikan). Uji coba 

melibatkan Tim Pelaksana dalam meminta masukan dan mencoba aplikasi. 
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Gambar 3.4. Tampilan depan situs Mobita.tk. 

3.6 Membuat Buku Manual 

Tahap ini terdiri dari membuat manual pemakaian dan membuat manual sistem. 

Tahap ini belum dilakukan dengan pertimbangan masih banyak perubahan bentuk aplikasi. 

Panduan penggunaan aplikasi dibuat dalam bentuk presentasi sederhana dan pelatihan secara 

langsung atau tatap muka. 

3.7 Implementasi Aplikasi 

Tahap ini terdiri dari pengenalan aplikasi, pelatihan pemakaian, dan penggunaan 

aplikasi. Tahap ini telah dilakukan secara terbatas kepada Tim Pelaksana walaupun belum 

menjadi pemakaian rutin. Sejumlah alasan yang menyebabkan penggunaan belum optimal 

yaitu: 

a. Pengelolaan berita di aplikasi terkait, khususnya Gurita dan IGRS, juga belum 

berjalan rutin; 
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b. Belum lengkapnya fasilitas pemantauan dan penyajian berita di Mobita; 

c. Penyaringan berita belum mendapatkan hasil secara baik, meskipun pernah berjalan 

dengan normal, sehingga butuh waktu untuk perbaikan atau tuning akan hal ini; 

d. Dukungan dari stakeholder kunci, khususnya di level Direktur, belum sesuai harapan. 

 

 

Diskusi pengerjaan Mobita dengan mentor. 

 

Pengenalan aplikasi Mobita kepada Tim. 

 

Pelatihan penggunaan aplikasi Mobita. 

 

Tim Pelaksana mencoba pemakaian Mobita. 
 

3.9 Dampak Proyek Perubahan 

Meskipun pengerjaan aplikasi Mobita belum sepenuhnya selesai, tapi dapat dinilai 

telah menimbulkan dampak positif bagi pelaksanaan di Direktorat PII, khususnya bagi Tim 

Pelaksana. Dampak tersebut dapat dilihat di Tabel 3.3. Dampak ini dapat lebih meluas seiring 

dengan berjalannya kembali kegiatan pengisian data di Portal Gurita dan Situs IGRS. Dalam 

jangka menengah dan panjang, dampak Mobita diharapkan bergulir ke unit-unit kerja lain 

yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan berita di masyarakat. 
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Tabel 3.3 Dampak Proyek Perubahan (Sebelum dan Sesudah) 

No. Sebelum Sesudah 

1. Monitoring berita dengan membuka 

masing-masing situs dan mengikuti alur 

halaman yang ada. 

Monitoring berita cukup di satu tempat 

melalui Mobita sehingga menghemat 

waktu dan tenaga. 

2. Menyalin berita (copy + paste) lebih 

lama dan terikut karakter-karakter aneh. 

Menyalin berita mudah, cepat, dan 

bersih. 

3. Jumlah situs yang terawasi rendah karena 

repot membuka satu per satu. 

Jumlah situs terawasi sesuai daftar 

Tekno17. 

4. Mencari suatu topik berita lewat Google 

dan baru ke situsnya (kurang update). 

Mencari berita lewat menu Cari Berita 

dan lebih update (per 15 menit). 

5. Tidak mengetahui statistik jumlah dan 

penyebaran berita TIK. 

Dapat mengetahui statistik jumlah dan 

penyebaran berita TIK. 

6. Mengetahui isu TIK yang berkembang 

secara terbatas di salah satu situs. 

Dapat mengetahui isu TIK di semua situs 

Tekno17 secara mudah dan cepat. 

7. Menganalisis suatu isu memakan waktu 

lama karena perlu mengumpulkan berita 

secara manual dalam waktu tertentu. 

Menganalisis isu sangat cepat karena 

semua berita sudah terkumpul dan siap 

untuk diunduh atau diolah. 

3.8 Ringkasan Pencapaian Seluruh Tahapan 

Hasil pengerjaan seluruh tahapan secara ringkas dapat dilihat di Tabel 3.3. Target ini 

berdasarkan tujuan jangka pendek dengan penilaian persentase yang bersifat subyektif. 

Tabel 3.4. Ringkasan Pencapaian Seluruh Tahapan 

No. Tahapan Capaian Persen 

1. Membentuk Tim Pelaksana SK Tim 100% 

2. Melaksanakan brainstorming rancangan aplikasi Laporan 100% 

3. Menetapkan rancangan aplikasi Prototype 100% 

4. Membuat aplikasi Aplikasi 75% 

5. Uji coba aplikasi Terpasang 70% 

6. Membuat buku manual Manual 20% 

7. Implementasi aplikasi Operasional 70% 

 Rata-rata keseluruhan:  76% 



3.9 Kode Sumber dan Perkembangan Pengerjaan

Mobita adalah proyek terbuka 

pengerjaan dapat dilihat melalui blog pribadi yang beralamat di 

Contoh program penarik dan pengolah data dapat dil

fasilitas dapat langsung dilihat 

banyak pihak dapat saling ber

 

 

 

 

 

 

 

Kode Sumber dan Perkembangan Pengerjaan 

proyek terbuka dengan kode sumber (source code) 

pengerjaan dapat dilihat melalui blog pribadi yang beralamat di http://oguds.wordpress.com/

Contoh program penarik dan pengolah data dapat dilihat di Lampiran. Penambahan fitur dan 

dilihat melalui Mobita.tk. Melalui semangat open source

kolaborasi secara efisien dan efektif demi kemajuan bersama.
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) dan perkembangan 

http://oguds.wordpress.com/. 

enambahan fitur dan 

open source diharapkan 

demi kemajuan bersama. 
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BAB 4  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari pengerjaan proyek perubahan yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. Pembuatan aplikasi Monitoring Berita TIK (Mobita) bagi Direktorat PII 

dapat bermanfaat bagi kegiatan terkait seperti Portal Gurita dan Situs 

IGRS sehingga akan terus berlanjut meskipun diklat telah berakhir; 

b. Dalam jangka menengah maupun panjang terbuka kemungkin bahwa 

aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh unit kerja lain seiring dengan semakin 

matangnya fasilitas dan pengolahan data yang terdapat di Mobita. 

c. Dukungan dari stakeholder kunci, khususnya di level Direktur, sangat 

dibutuhkan demi keberlanjutan pengembangan aplikasi yang lebih luas. 

4.2 Saran 

Beberapa saran yang timbul dari pengerjaan proyek ini yaitu: 

- Pusdiklat dapat membantu penyebarluasan hasil-hasil dari proyek 

perubahan maupun kegiatan sejenis agar dapat dimanfaatkan oleh unit-unit 

kerja lain. 

- Pemberian waktu dan tempat yang lebih fleksibel bagi peserta diklat untuk 

mengerjakan proyek perubahan. 

 

Semoga pengerjaan proyek dan pelaksanaan kegiatan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2016 dapat memberi manfaat bagi kita semua. 

Amin. 
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