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1. TUJU
UAN
1.1. Merangkul kebutuhan
k
perangkat
p
lun
nak pada un
nit-unit kerja yang ada dii IPB.
odir perminta
aan unit-unitt kerja yang belum meng
ggunakan atau memilikii atau
1.2. Mengakomo
ingin menge
embangkan perangkat lu
unak.
nfaatan tekn
nologi inform
masi dan kom
munikasi.
1.3. Mendukung unit kerja dalam peman
n bahwa seluruh kegiata
an akademik dan admin
nistrasi yang
g ada
1.4. Mendukung pencapaian
di IPB berba
asis teknolog
gi informasi dan komuni kasi.
alahan pega
awai dalam yyang dikerja
akan secara manual.
1.5. Mengurangii tingkat kesa
UP
2. RUANG LINGKU
perasional baku
b
ini me
encakup pen
ngajuan perrangkat luna
ak secara te
ertulis
2.1. Prosedur op
oleh unit-un
nit kerja yang
g ada di Insttitut Pertania
an Bogor ke
epada Direkktorat Komun
nikasi
dan Sistem Informasi.
3. DEFINISI
3.1. Institut: Institut Pertania
an Bogor (IP
PB) sebagai penyelengg
gara pendidikkan tinggi.
3.2. Rektor: Pim
mpinan Instiitut Pertania
an Bogor ya
ang berwen
nang dan be
ertanggungja
awab
terhadap pe
enyelenggara
aan Institut Pertanian
P
Bo
ogor.
p
ran kegiatan
n akademik Institut Perttanian Bogor dalam dan
n/atau
3.3. Fakultas: penyelengga
satu disiplin ilmu tertenttu.
ktorat Komun
nikasi dan Sistem
S
Inform
masi.
3.4. DKSI: Direk
munikasi: p
perangkat teknologi yyang menccakup
3.5. Teknologi informasi dan kom
k
dan perangkat
p
lu
unak baik kkomputer ma
aupun telekkomunikasi u
untuk
perangkat keras
mencatat, menyimpan,
m
mengolah, dan
d menyeb
barkan inform
masi.
ormasi: sua
atu kesatuan
n dari prose
es-proses, ssumber dayya manusia yang
3.6. Sistem info
terlibat, dan
n teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan un
ntuk pengelo
olaan
informasi.
sifikasi Kebu
utuhan Perangkat Lunakk.
3.7. SKPL: Spes
ENTUAN UM
MUM
4. KETE
4.1. Kriteria kela
ayakan peran
ngkat lunak yang dapat dikembangkkan:
4.1.1. Keters
sediaan min
nimal 1 orang staf darri unit kerja terkait yan
ng bertangg
ggung
jawab
b dan paham
m terhadap perangkat lun
nak yang akkan di kemba
angkan.
sediaan min
nimal 1 ora
ang staf darri unit kerja
a terkait yan
ng mendam
mpingi
4.1.2. Keters
dalam
m proses pe
engembanga
an perangka
at lunak mulai dari taha
ap perencan
naan,
ebutuhan, p
analis
sis, proses bisnis, pend
definisian ke
perancangan
n, sampai ttahap
pengu
ujian.
Dilaran
ng memperba
anyak dokumen ini tanpa izzin dari DKSII IPB
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4.1.3. Keters
sediaan reso
ource yang dibutuhkan dalam peng
gembangan perangkat lunak
berup
pa data yang mencakup
p gambar, g
grafik, anim
masi, vidio, ssuara, teks,, dan
bentuk data lainny
ya.
bukaan reso
ource atau data yang akan digun
nakan untukk pengemba
angan
4.1.4. Keterb
perangkat lunak.
4.1.5. Resou
urce atau data
d
yang digunakan
d
u
untuk penge
embangan perangkat lunak
adalah data yang bebas dari plagiarisme..
garaan penge
embangan perangkat
p
lu
unak:
4.2. Penyelengg
ngan perang
gkat lunak a
akan disesua
aikan dengan kebutuhan
n dan
4.2.1. Lama pengemban
tingka
at kesulitan perangkat
p
lunak.
embangan perangkat
p
lu
unak akan dilakukan ta
ahap per ta
ahap sesuai alur
4.2.2. Penge
penge
embangan perangkat
p
lun
nak yang dia
adopsi oleh DKSI.
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ng memperba
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5. PROS
SEDUR
5.1. Bagan Alir Prosedur

Mulai

Pengajuaan surat
oleh pimpinan unit
kerjja

SKPL dikirim
kembali olleh unit
kerja kepada DKSI

Surat di baalas oleh
direktur/kasuubdit DKSI
bbeserta lampiiran format
SKPPL

SKPL dipelaajari oleh
DKSSI

Layakk?

Unit keerja
memperbaiki SKPL
sesuai kebuutuhan

Tidak

Ya

Pengemb
bangan
Perangkatt Lunak

Selesaai

5.2. Rincian Pro
osedur Pengembangan
n Bahan Aja
ar Berbasis
s E-Learning
g
5.2.1. Peng
gajuan suratt setidaknya di tandatan gani oleh direktur, kepa
ala kantor, ke
epala
depa
artemen atau
u dekan.
Dilaran
ng memperba
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5.2.2. Sura
at yang masu
uk akan di proses
p
oleh D
DKSI dan dirrespon mela
alui surat balasan
yang
g berisi form
mat baku SK
KPL sebaga
ai lampiran untuk di issi oleh unit kerja
sesu
uai kebutuha
an kemudian
n di kirimkan kembali ole
eh unit kerja kepada DKS
SI.
5.2.3. SKPL diisi seca
ara lengkap oleh unit ke
erja dan di kirim kembali kepada DKSI
untuk di timbang
g kelayakann
nya.
5.2.4. Jika SKPL yang di kirim dianggap layakk oleh DKSI,, makan aka
an di lanjutka
an ke
dalam proses pe
engembanga
an sistem.
5.2.5. Jika SKPL dian
nggap belum
m layak, m aka unit ke
erja harus m
melengkapi atau
meny
yempurnaka
an SKPL se
esuai kebutu
uhan. Jika S
SKPL telah disempurna
akan,
DKS
SI akan kemb
bali memerik
ksa kelayaka
an SKPL.
5.2.6. Jika SKPL tela
ah diangga
ap layak, m
maka akan dilakukan pengemba
angan
perangkat lunak
k sesuai tah
hapan peng
gembangan sistem yan
ng diadopsi oleh
DKS
SI.

6. DOKUMEN PENDUKUNG
6.1. Dokumen pe
endukung te
erdiri atas :
No

Kode

Dokumen P
ma Borang/D
Pendukung
Nam

asi
Loka
Dokum
men

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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