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SOP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

 

1. Tujuan 

Menjelaskan proses mengembangkan suatu sistem informasi baru di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. 

 

2. Ruang Lingkup 

2.1 Menganalisa masalah; 

2.2 Merancang sistem; 

2.3 Pembuatan sistem; 

2.4 Sosialisasi sistem. 

 

3. Definisi 

3.1 Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk 

mengelola data yang didalamnya meliputi memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara 

dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai 

guna tinggi; 

3.2 Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya 

manusia yang terlibat dan teknologi informasi terkait yang dimanfaatkan 

untuk pengelolaan informasi; 

3.3 Perangkat Lunak (software) adalah sekumpulan data elektronik yang 

disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh 

komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan 

suatu perintah; 

3.4 Perangkat Keras (hardware) adalah salah satu komponen dari sebuah 

komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang 

berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi; 

3.5 Implementasi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses 

pengubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan; 

3.6 Programer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi 

tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat; 
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3.7 Klien adalah unit/bagian yang mengajukan pembuatan sistem informasi 

baru.  

 

4. Pengguna 

4.1 Biro/unit di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura; 

4.2 Kepala Pustipada. 

 

5. Dasar Hukum 

5.1 Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

5.2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 

5.3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

 

6. Persyaratan 

6.1 Adanya kebutuhan akan sebuah sistem informasi karena jika  pengolahan 

datadilakukan secara manual dinilai kurang efektif; 

6.2 Tersedianya sumber daya manusia pada divisi pengembangan sistem 

informasi yang terdiri dari analis, desainer dan programer dan tidak sedang 

melakukan pengembangan sistem lainnya. 

 

7. Prosedur  

7.1 Klien mengajukan permohonan pembuatan sistem baru ke bagian pusat 

teknologi informasi dan pangkalan data; 

7.2 Analis pada divisi pengembangan sistem menganalisa masalah dengan cara 

menerjemahkan permasalahan dari klien (unit/bagian) menjadi daftar 

kebutuhan perangkat lunak sehingga memungkinkan untuk dibentuk 

menjadi suatu system informasi; 

7.3 Desainer melakukan perancangan baik dalam bentuk tampilan dan alur 

proses system sekaligus menetukan spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan; 

7.4 Implementasi dilakukan oleh programer sesuai dengan hasil desainer; 

7.5 Setelah sistem dapat dijalankan maka dilakukan pengujian oleh semua tim 

divisi pengembangan sistem informasi; 

7.6 Mempresentasikan sistem yang telah dibuat kepada klien untuk mendapat 

masukan; 

7.7 Melakukan perbaikan sistem jika diperlukan; 

7.8 Uji kelayakan sistem sebelum didistribusikan ke unit/bagian; 

7.9 Devisi pengembangan sistem informasi dan devisi layanan teknologi 

informasi melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada pengguna. 
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8. Flowchart 
FLOWCHART PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

 
 

9. Penutup 

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana 

mestinya; 

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan  dengan ketentuan 

tidak bertentangan dengan peraturan yang Berlaku. 
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SOP PEMELIHARAAN JARINGAN 

 

1. Tujuan 

Meningkatkan layanan konektifitas jaringan intranet dan internet untuk 

menunjang kegiatan akademik dan administratif di lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Tanjungpura. 

 

2. Ruang Lingkup 

2.1 Penjadwalan pemeliharaan jaringan; 

2.2 Pencatatan hasil pemeriksaan; 

2.3 Perbaikan jaringan. 

 

3. Definisi 

3.1 Internet merupakan singkatan dari interconnected networking yang berarti 

jaringan komputer yang saling terhubung antara satu komputer dengan 

komputer yang lain yang membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh 

dunia, sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar 

informasi atau tukar Menukar data; 

3.2 Intranet adalah sebuah jaringan privat (private network) yang menggunakan 

protokol-protokol Internet, digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi 

(tukar menukar) informasi dalam lingkup tertentu (terbatas), misalnya dalam 

lingkup sebuah kantor, sekolah, atau kampus; 

3.3 Jaringan komputer (jaringan) adalah sebuah sistem yang terdiri atas 

komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya 

(printer, CPU), berkomunikasi (surat elektronik, pesan instan), dan dapat 

mengakses informasi (web). Setiap bagian dari jaringan komputer dapat 

meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta/menerima 

layanan disebut klien (client) dan yang memberikan/mengirim layanan 

disebut pelayan (server); 

3.4 Klien adalah bagian/unit yang memiliki perangkat jaringan dapat berupa 

komputer/router/access point (pemancar Wi-Fi) dan terhubung pada 

jaringan kampus. 
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4. Pengguna 

4.1 Biro/unit di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. 

4.2 Kepala Pustipada; 

4.3 Divisi Jaringan. 

 

5. Dasar Hukum 

5.1 Undang Undang RI  Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 

5.2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 

5.3 Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelengaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

 

6. Persyaratan 

6.1 Adanya kebutuhan akan jaringan informasi yang baik dan kuat dan 

memadai; 

6.2 Adanya divisi pengembangan jaringan informasi yang  terdiri  dari analis, 

desainer dan programer dan tidak sedang melakukan pengembangan sistem 

lainnya. 

 

7. Prosedur 

7.1 Staf teknis Divisi Jaringan membuat jadwal waktu pemeliharaan peralatan 

jaringan; 

7.2 Staf teknis Divisi Jaringan mengecek peralatan jaringan di klien sesuai jadwal 

waktu pemeliharaan peralatan jaringan; 

7.3 Staf teknis Divisi Jaringan mencatat hasil pekerjaan pemeliharaan layanan 

jaringan intenet bila terjadi masalah dan penanganannya; 

7.4 Staf teknis Divisi Jaringan mencatat hasil pekerjaan layanan jaringan bila 

kondisi peralatan jaringan masih berfungsi dengan baik; 

7.5 Staf   teknis   Divisi    Jaringan   melaporkan   hasil pemeliharaan jaringan 

kepada pimpinan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. 
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8. Flowchart 
FLOWCHART PERBAIKAN JARINGAN 

 

 

 

9. Penutup  

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan 

sebagaimana mestinya; 

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan  dengan 

ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

 

Kasubbag EP = evaluasi dan pelaporan 

Kasubbag vsip = kasubbag keuangan dan 

BMN

NO AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU 

Biro/Unit 

 

 

PUSTIPADA Divisi  

Jaringan  

persyaratan Waktu  output 

1 Membuat jadwal pemeliharaan 

Jaringan 

 

      

2 Memeriksa kondisi jaringan 

 

 

 

 

     

3 Mencatat hasil pemeriksaan 

 

 

 

 

     

4 Memperbaiki jaringan  

(jika diperlukan) 

 

      

5 Melaporkan hasil pemeriksaan 

 

 

 

 

     

6 Memastikan jaringan berjalan  

baik 

 

      


