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Latar Belakang 

Pembiayaan Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan 

oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, dengan adanya otonomi 

daerah setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat 

mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Untuk mendukung kemandirian daerah, daerah diberikan  

wewenang untuk menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah.  

 

Salah satu komponen pajak daerah yang dinilai cukup potensial dalam peningkatan pendapatan 

daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah, yang selanjutnya disebut 

Retribusi  adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau 

badan. Reribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah salah satu retribusi yang bisa di pungut 

oleh setiap Pemerintahan Daerah kepada seluruh pemilik menara telekomunikasi di setiap pemda guna 

untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

 

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam 

penyelenggaraan tugas –tugas pemerintahan yang responsive, interaktif dan terpercaya untuk 

mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang berkualitas dalam menstransformasikan manajemen 

pemerintahan menuju pemerintahaan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 Pasal 

59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 20011. Pemerintahan Daerah dipandang perlu dalam 

mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola Keuangan 
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Daerah atau pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, 

akuntabel dan auditable.  

 

Pengembangan system informasi (SI) di pemerintahan daerah merupakan suatu langkah penting 

untuk menciptakan good gaverment untuk meningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang pada 

akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sistem informasi yang 

dikembangkan diharapkan mampu menciptakan citra diri pemerintahan daerah yang bersih, 

bermartabat, akuntable dan menjadi panutan. Suasana pelayanan yang berkualitas dan kental dengan 

teknologi tinggi diharapkan akan tercipta dengan adanya pengembangan system informasi yang 

dilakukan. 

 

Konsep sistem informasi yang hendaknya dikembangkan adalah konsep sistem informasi yang 

terintegrasi yang akan didukung oleh jaringan komunikasi yang handal. Setiap informasi yang ada 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan  kualitas pelayanan bagi seluruh 

masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah. 

 

Titik sentral pengembangan aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi  ini adalah membantu kinerja instasi Pemerintahan dalam hal pengawasan, pendataan 

dan pencatatan setiap Surat Ketetapan Retribusi Daerah di terbitkan dalam penarikan retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi  yang diharapkan memberikan keterbukaan informasi secara 

professional, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku 

 

TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan sistem aplikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk 

mempermudah pendataan dan pengawasan terhadap setiap penarikan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih teratur 

Dengan mengunakan program aplikasi retribusi pengendalian Menara telekomunikasi ( e-RPM) 

ini maka untuk pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi 

Daerah (STRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah ( SSRD) yang di lakukan oleh pegawai 

ataupun pejabat menjadi lebih teratur dan tertib sehingga meminimalisasikan  suatu kesalahan. 
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2. Akurasi Data  

Akurasi data disini dimaksudkan adalah setiap pegawai atau pejabat yang melakukan 

pencetakan surat ketetapan retribusi atau surat tagihan tidak akan bisa menerbitkan surat yang 

sama dalam satu objek retribusi dan setiap pencatatan / entri data semua akan tersimpan 

didalam system database. 

3. Administrasi Data lebih Informatif 

Dengan menggunakan program Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi ini maka diharapkan dengan output yang di hasilkan dari aplikasi maka 

administrasi data yang dilihat lebih informative karena menggambarkan beberapa uraian-uraian 

yang diperlukan oleh pengguna maupun pemakai data. 

4. Keseragaman dalam bentuk  

Melalui program aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini 

dipastikan bahwa bentuk laporan atau output yang akan dipergunakan oleh satuan kerja dalam 

pengadministrasian semua yang dilakukan menjadi seragam. 

5. Rekonsilisasi Data lebih mudah 

Penggunaan program Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

ditunjukan juga untuk mempermudah pada saat rekonsiliasi dengan hasil laporan yang selalu up 

to date dan otomatis atas data-data laporan selalu terpelihara atas kebenarannya. 

6. Monitoring Data  

Dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

maka dipastikan kegiatan monitoring atas setiap data laporan penerimaan retribusi dapat di 

monitor setiap saat sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pengguna 

7. Meningkatkan Kinerja Instansi 

Dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

maka dipastikan akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan. 
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RUANG LINGKUP 

Lingkup pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan pembuatan Sistem Informasi Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 

1. Pemasukan atau ploting atas informasi site ke dalam aplikasi, variable yang tercakup didalamnya 

diantaranya : 

a. Alamat Lokasi Menara Telekomunikasi 

b. Koordinat ste 

c. Tinggi site 

d. Pemilik Menara 

e. Contact Person Pemilik Menara 

f. Jenis Menara 

2. Pemasukan / Entry data yang berisi sebagai berikut : 

- Subjet ; berisi data perusahaan pemilik menara telekomunikasi 

- Object : berisi data lengkap menara telekomunikasi  

- Pembuatan PORD (Pemberitahuan Object Retribusi Daerah) : Berisi data informasi yang akan 

tercantum di dalam SKRD, SSRD, dan STRD 

- Cetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah permenara 

- Cetak Surat Setoran Retribusi Daerah permenara 

- Cetak Surat Tagihan Retribusi Daerah permenara 

- Cetak Surat Teguran permenara 

- Cetak Stiker Barcode Pembayaran Lunas Retribusi Pengendalian Menara  

 

3. Kolom Report data informasi dalam bentuk grafis, data dan persebaran menara eksisting yang 

berisikan sebagai berikut : 

-     Laporan Subject 

- Laporan Object 

- Laporan SKRD 

- Laporan STRD 

 

4. Penyediaan menu regulasi yang mengatur legal /dasar hukum terkait dasar penarikan retribusi 

pengendalian menara telekomnikasi yang meliputi Peraturan Nasional dan Peraturan Daerah. 
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SASARAN 

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini antara lain : 

a.  Terbentuk Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasiyang efisien, efektif, 

transparan, akuntabel dan auditable. 

b. Terbentuknya mekanisme kerja teknis yang menyangkut penyediaan, pengelolaan dan 

penggunaan data yang ada. 

c.  Terlatihnya kemampuan teknis pegawai OPD terkait dalam pengembangan TI secara mandiri. 

 

HASIL / MANFAAT  

Pengembangan Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi positif bagi peningkatan kinerja Dinas Teknis sebagai instansi / dinas yang 

menerbitkan tagihan retribusi pengendalian manara telekomunikasi yang bisa memberikan laporan hasil 

penarikan retribusi pengendalian secara transparan, akuntabel dan bisa di pertanggung jawabkan secara 

efektif dan efisien.  

 

KELUARAN / OUTPUT 

a. Modul Interface Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

b. Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  

c. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

 

METODOLOGI / TAHAPAN PEKERJAAN 

Tahapan pelaksanaan pekerjaan diperkirakan sebagai berikut : 

a.  Inisiasi Pekerjaan. 

b.  Analisa dan pendifinisian kegiatan yang akan dilaksanakan. 

c.  Desain Aplikasi. 

d.  Pengembangan (Development). 

e.  Testing. 

f.  Training dan Dokumentasi. 

g.  Deployment dan Integrasi. 

h.  Pemeliharaan. 
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KEBUTUHAN TENAGA AHLI 

1. Tenaga Ahli Telekomunikasi (team leader) – Jumlah yang harus disediakan 1 (satu) orang. 

Programmer disyaratkan minimal Sarjana (S1) Teknik elektro telekomunikasi / Komputer lulusan  

perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi , berpengalaman dalam bidang konsultan 

infarastruktur telekomunikasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. menyusun dan merangkai 

program sesuai dengan alur ( Flow Chart) dan mengkoordinasikan programmer sampai dengan 

pekerjaan dinyatakan selesai. 

 

2. Tenaga Programmer – Jumlah yang harus disediakan 1 (satu) orang. 

Program Programer disyaratkan minimal sarjana S1 Teknik Informatika/komputer lulusan 

perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi, berpengalaman dalam bidang pemograman 

computer sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Tugas utama Program Designer/System Analyst 

Programer adalah membantu team leader dalam menyusun dan merangkai program sesuai 

dengan alur ( Flow Chart) dan membuat program aplikasi sampai dengan pekerjaan dinyatakan 

selesai. 

 

3.  Tenaga Ahli Database Administrator – Jumlah yang harus disediakan 1 (satu) orang 

 Database Administrator disyaratkan minimal sarjana Teknik Informatika / Manajemen lulusan  

perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi , berpengalaman dalam bidang pemograman 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Tugas utama Database Administrator adalah membantu team 

leader dalam menyusun program dibawah koordinasi programmer sampai dengan pekerjaan 

dinyatakan selesai. 

 

PELAPORAN DAN PEMBAHASAN 

 Konsultan akan menyerahkan seluruh pelaporan dalam Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut : 

1. Laporan hasil Kegiatan, yang berisikan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir. Laporan ini 

 diserahkan paling lambat sebelum berakhirnya kontrak. Jumlah buku laporan pendahuluan sebanyak 

 5 (lima) eksemplar dan laporan akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.  

2. Laporan Modul Petunjuk, yang berisikan berisikan informasi-informasi data menara  telekomunikasi 

 dan berisi penjelasan terhapap fungsi tools yang ada di dalam database aplikasi system informasi 

 retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Laporan ini diserahkan paling lambat sebelum 
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 berakhirnya kontrak. Jumlah buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dilengkapi dengan Flashdisc hasil 

 Laporan sebanyak 1 (satu) buah. 

3. Hasil Pembuatan Aplikasi Sistem Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  dilengkapi dengan 

 CD Installer software aplikasi E-RPM. 

4. Sosialisasi / Pelatihan terhadap cara pengoperasian aplikasi Retribusi Pengendalian Menara 

 Telekomunikasi dengan dinas terkait. 

 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 penyelesaian kegiatan diperkirakan akan selesai dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan / 60 hari 

kalender setelah Surat Perjanjian (Kontrak) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebutuhan 

personil yang diperkirakan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut diperkirakan dengan jumlah, 

kualifikasi dan deskripsi sebagaimana terlampir.  

 

1. Tahapan Persiapan dan pengumpulan data informasi   : 1 Minggu 

2. Tahapan Analisa data informasi dan menyusun Konsep desain Database : 2 Minggu 

3. Pembuatan  Aplikasi E-RPM   : 3 Minggu 

4. Penyusunan Dokumen Modul Aplikasi E-RPM , Pelaporan dan Sosialisasi : 2 Minggu 

 

 

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

No Tahapan Bulan I Bulan II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahapan Persiapan dan pengumpulan data informasi                 

2 Tahapan Analisa data informasi dan menyusun Konsep 
desain Database 

                

3 Pembuatan  Aplikasi E-RPM                 

4 Penyusunan Dokumen Modul Aplikasi E-RPM , 
Pelaporan dan Sosialisasi 
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PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pembiayaan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah menggunakan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 

2019 dengan kode Rek……………………………... 

 

 

      

  Grobogan,                          2019 

         Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

         ________________________ 
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Contoh Tampilan Aplikasi Sistem Informasi  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

 
Tampilan Depan 

 
 

Tampilan Dashboard/ Hasil Report 
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Input data Master  (Kecamatan, Kelurahan, Kategori dan User) 

 

 

Input  Entry Data ( Pemilik Menara, Lokasi Menara, Input Nilai Retribusi, Cetak SKRD,STRD , Cetak Stiker 

Lunas Bayar dan Surat Teguran   
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Pembuatan SKRD dan Stiker Barcode 
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Tampilan Barcode 
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Pembuatan STRD  
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Upload Regulasi/ Peraturan terkait 

 

 

Tampilan Data Menara per Pemilik Menara dan Upload Bukti Bayar Retribusi Pengendalian Menara 
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