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KATA PENGANTAR

Segala puji b.gt Alloh, Iuhan Yan3 lLha Es b.hm ar6 Bhmr dan

nldayah-l.lyd, t.lrh s€reai telw 5t nda. OFationat Predur. ($P)
Pengelolaan Situ5 Web B.l.i Besr Pelatih Petemak n (BBPP) Kupang.

SOP Pengelol.an Situs Web me.upakan standarle3i mekanism koordinasi

dan p€nangan6n 3uatu pr(B dalam ra.gk op.rasioml mhEite BaPP

Kupang yanS on tire ddgan al.mt:
http: / /bbppkupatB.b09ldmp.Frt ni -go.id

sOP Pengelola, Situs Web BBPP Kupang dieamb.rkan dalam b€ntuk alur
dan pb6 kerla yang beElfat terbuka, artiny. dapat dipedaikj dan
waktu ke waktu ddgan b.D.ioman pada t.t. kelota yang be aku di

BBPP (upanS. tOP PEnC€totan Situs W.h ABPP (up6ng dihaEpk n
majadi pedom.n 6agi petugar yang tel.h ditebpl.n daLam

mengop€rasion.lkan situs web BBPP Krp.ng dalam nempublikasi

lnformai dan mehberikan layan.n.

s.mga SOp PsFlotaan 5it6 Web BBPP XuD.n8 ini dapar mendomng
p.ningkatan k@litas infm6i dan t yanan Sitc Web SaPP &pang.
Atas bantuan dari khua pih.k y.ng mendukung dalam p€ny$unan SOP

Pengetolaan 5l tus Web BBPP Klpang ini kami uc. pkan teri m k !i h,
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A, TATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan il€nten Pertanian Nomor

102/Permentan/OT.14Ol10/2013 tanggal 9 oktober 2013 tentans

Organisasi dan Tata Ke.ja Balai Besar Pelatihan Pet€makan Kupang,

disebutkan bahwa BBPP tupang adalah Unit Pelakena Teknis (UPI) di

bidang petatihan, berada di bawah dan b€rtangsuns jawab kepada rcpata

Sadan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanjan, dan sehan hari

dibina oteh Kepata Puet Petatihan Pertanian.

Dalam .angka meningkatkan upaya p€liyanan penyelenggaraan

pendidikan d.n p€latihan ldiklat), BBPP Kupang memastikan pemberian
petayanan dan te6edianya infornasi layanan yans jetas dan akuntab€l
secara tersentral melalui teknotogi informasi dan komunikasi.

Hal ini dipenega kembali pada Renstra BBPP Kupang Tahun 2015

2019 disebutkan bahwa Arah kebijakan 8BPP Kupan g d i lalsanakan metaLui

pelayanan prima yang ditaksanakan secara terus me.erus untuk
meningkatkan mutu menuju petayan.n yang prjma, Oleh karenya

diperlukan media/erana untuk dapat membenkan inlomasi informasi
s4ara up to ddt'e dan Grpercaya terkait prcgram kerja dan layanan-
layanan di BaPP (upang.

I\,\edia ya.g pating efektif adalah dengan nembaogun situs web di
BBPP lGpang, dimana situs web te6ebut akan on line 24 jam sehari dan

7 rhari seminggu. Dengan demikian cturuh inrormasi dan tayanan dah
program procran yang diselenggarakan oteh SBPP Kupang dan di
operasionatkan dengan dukunqan situs web ifli akan dapat dial6es
oleh semua pihak yang membutuhkan dari tempaa mana pun dan

B, MAKSUD DAN TUJUAN

soP Pengelolaan Situs web BaPP Kupang dimakldkan agar Tim
Penqelola Situs Web sebagai administrator situs kb BBPP Kupane dan
kmoa pihak yang tedibat datam pengetolaan situs web di BBPP (upang

memitiki petlnjuk tentana tata cara dan urutan kegiatan yans jelas,
baku, dan terukur *rta mengetahui bagaimana dan kapan harus

dilakukan, di mana, dan oGh siapa diLakukan.
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Pada daramya Standar Operatimal Pro*dure adatah pedoman yang

b€risl prosedur- pr@dur operasisal st&dar yang digunakan untuk
memastikan bahwa emua keputuEn dan tindakan, sert penggunaan

fasilitas'fasi$tar pr64 yang dllakukan oteh Tim P€neelota 5itu5 Web

BBPP ltupana dal.m heng€tola dan mengop.rasionalkan situs reb BBPP

Kupang berjaLan Eah efnis dan efektif, konsisten, standar dan

SOP Pengetotaan Situs web BaPP Kupang bertujuan untuk
menciptakan tata kelola yang baik dan teBtandarisasi sehinlga *mua
kegiatan datam pcs operasjonal situs reb BBPP ltupang akan dapat
dilakukan secam konsisten oteh siapapun yang sedang bertugas,

'| 
ekanisme yang berbelit, tumpeng tindih dan tidak jetas prc*dur

operasinya akan *makin teminima[sn.

Setanjutnya dengan adanya soP Pengelolaao situ! Web EBPP

Kupang ini setiap stalehotder yang menetapkan regutasi dan menjadi
sumber jntomasi maupun petugas yang nelakukan pehrGsan dan
publikasi inrormasi akan dapat meningkauQn kualitas layanan yans

semakin hari *nakin baik da. semakin cepat kaEna terjadinya proks
pembetajaran yans rcara terus menerus. Dengan demikin dapat
diharapkan melatui SOP Pengelolaan sits web BBPP Kupang ini akan

dapat meningkatkan efisiensi dan elektifitas kerja pengelolaan dan
opeasjonal situs reb BaPP kupanq pada laman :

http://bbpplupang.6ppsdmp.p€rtanian,eo.id

sOP Pengelolaan Situs Web ABPP Xopangini dempunyai ruang lingkup
sebagai panduan/pedoman dalam melakukan pengumpoLan, pemrosesan,

dan pubtikasi infomasi. Dan juca dalam pengetotaan terhadap tayanan

dari pDgram-program di BBPP (upang yang di dukuns operasionalnya dan
di publikasi pada laman : http://bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id

secara teknis SOP Pengetotaan situs we'b BBPP (upang ini akan

men.akup pengaturan pro*dur dalam pengetotaan konten-konten dan
ope.asional situs reb BAPP Kupang, yajtu meliputi:
1. Pemro*san dan publikasi informasi

litormasi yang djpubtikasi melalui situs reb BAPP Kupane daDat
berupa berita dan penqumuman teks, foto foto. vido dan dalam
bentuk mutti media lainnya.

C. RUANG LING(UP



Di dalam SOP PengetoLaan Situs Web BBPP ltupang ini terdapat beberapa

1. Tim Peneelola 5itu5 web 6BPP Xuoanq vaitu kumoulan staf/Deeawai
yang ditugaskan oleh bagian nya untuk menaEani dan

henlukun! jmplementasj program prqram berbasis Tl( dj BBPP

ltupang. Penugasan dimaksud berdasarkan Surat rGputusan Xepala

Batai 36ar Pelatihan Petemakan Kupan8 Nohor l

70.5lxptslTl.1a0lN{.13ol0117072 renrang penunjukan Tim

Peigelola 5itus web Ealai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

secara tebih nnci mengenai Pengelota SitB Web BBPP tupang adatah:
A- oaftar Nama Tim Penlelota Situs Web 33PP (upane

Layanan ,6ng dapat disettrggarakan dengan dukrngan situs

web BBPP Kupang anta6 lajn berupa inforhdi call center, aplrkasi

hetpdesk, chatting dan tain sebagainya-

3. PengeLolaan fitur fitur
Fjtur dan menu di dalam sjtus web BBPP Kupang dan di
kustomisdi dan dikembanqkan sesuai kebutuhan.

oalam operasionaLnya akan djperlukan hointefufte dan Lp ddte

D, DEFINISI



8. Uraian Tugar Tim Pengelola Situs :

1. Penanggung Jawab

a. l,iengarahkan, nembina, dan menentukan k€bijakan umum
pengelolaan titus;

b, Senanggung jawab atas kerturuhan aspek pengetotaan sjtus.

a- i,lemberikan pstimbangan tentang data dan inrormasi yang

perlu ditampllkan sesuai denean perkembangan situasi;
b.r engflatuasi tampilan data dan informasj pada men! yang

sesuai deagan tugas poloh ddn lungli orsani\d\i;
c. Bertanggongjawab atas peremajaan data dan informasi yang

ditahpitkan pada menu ya.g *suai dengan tugas pokok dan

tungsi organiesi;
d, Memberikan saran saran untuk peningkatan dan

pengembangan isi dan tampjlan situs web.

a- r eren anakan, melalcanakan, dan mengevatuEi tampitan
data dan informdi;

b. ,\ elaklkan editing atas mareri yang dfterina dari pengguna

situs, secara.edaksionat;

c, l elaklkan review/eyaluasi isi situs nelalui pertemuan

k@rdinasi bulanan dengan ti6 pengelola situs;
d. i €takukan aaluasi sist€m.

4- Pembct Artikel dan pembuar vido
a. i encari dan mewawancarai somber beritn yang ditugaskan

penanggung jawab;

b. i enutis hasil wawancara, invdtasi, tapomn kepada r€daktur;
c.l,{embenkan usutan berita kepada redaktur at6u atasannya

terhadap suatu informali yang dianggap penting untuk
diterbitkan:

d.i embinadan henjalin lobi dengan sumber sumber penting di
berbagai insta.si.

2. standar Operationai Predure adaLah serangkaian instrulsi rerrutjs
yang dibakukan mengenai berbagai prcs6 penyelenggaraan aktjvitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh

3, SOP Pengetolaan Sit6 Web BBPP Kupang adatah standa.isasi
mekanism€ k@rdjnati dan penanganan rerhadap suatu

.- mekinnme dalam melakukan pengumpulan, pemro*san, dan



Perkuat Tingkat (eamnan Jaringan,
menyediakan rute abet yang mldah ke *tur webte, seperti:. Login yang akan langsng beothir ketika periode penggunaan

. sandi yang *ring diubah

. Sandi yang k@t dan tidak pehah dibut sebetumnya. Semua peEngkat yane terhubung ke jaringan harus discan dan
malware Gtiap tali mercka teryanng.

2. sen.g-sering meneganti user dan pasword

l. ,ilemaenc web Appliation Fn*a[ dapar me.jadj satah satu
petindung reb6ite. FirMatl akan mmbuar keretapan antara sewer
website dan koneksi data, serta membaca setiap bit data yans

melewatinya. Sebagian ber ftewalt modern berbasis ctoud dan
dGedialGn sebasai tayanan ptug and ptay.

4, Serer hosting yang tidak mudah dijebot hacker rentu akan tebih
aman ketimbang seryer hosting yang mudah discupi
hackermalwarc/virus dtt.

5, Gunakan protokol ssL yang teremldpsi untuk mentransfer informasi
pribadi pengguua antara kbsite dan database Anda. hl akan
membantu untuk men.egah infornasi ya.g sedans diba.a dalam
perjalahan dan ak*s tanpa otoritas yang tepat. sehingga akan sutit
baqi hacker untuk masok kE daLam rebsite tekbut

pubLikasi jotomdi dan dalam membehkan tayanan- tayanan dalan
ranska operasionat Situs Web BBPP Kupana di laman:

http: //bbppkupang-bppsdhp.pertanian.so.id

5. l utu Baku Waktu adatah mutu waktu bita dihitung daLam han berarti
berlaku ketent6n 5 jam 30 nenjt per hari kerja (5enin-Jumat)-

E. PENCEGAHAN GANGGUAN WEBSITE
(eama@n @b6ite adalah nlah satu hal penting dnlam menjaLankan

kegiatan di internel lni k rena 3erangan terhadap berbagai website
bukan lagi menjadi hal ding. Sebuah tapohn yang diterbitt bertala
oleh Whitehat Skrdty menunjutlon bahwa setidak.tidaknya 86X

@b6ite di dunia memiliki stu atau lebih ceLah keamanan yang

tergoLong seriut. Hal ini bukan hanya berlaku untuk rebrite-websjte
berukuran k*lt (peBonal), namun iuga berlaku untuk rebrite-website
peMahaan bear (coDorate). Pada artiket lat jnj, kamj akan

demberitan beberapa tips untuk menjaga lGamanan w€b6ite dan
rnngan hacker yang *talu menshantui-



F. GAMBAR DAN ARTI

sOP Pengelolaan Situs Web BBPP Kupang digambarkan datam bentuk
alur dan pro*s kerja berupa diagram

flN chart dengan synbougrmbar *lagai behlot:

= Melambangkan dimuhi/berakhiry. sLatu pro*dur

Meambangbn penqambibn kepltusan r Ya alau

Molambangkan koneksi pepindahan halaman

Melambangkan aBh kegiatan/arah

= MelambanSkan prcses beiala.nya/eksekus suatu

U



G. SOP PENGELOLAAN SITUS WE8 BBPP KUPANG

Badan Penyulhandan PerEembanganSumber Daya lVanos a Pedanan

Baa Besar Pealihan PetErnalan Kupang

@

soP Pen@i{!ebsite

1. JFr P€iak Kompul, (panq6 o a w6b3 16)

2 A hri d6 n brdais n (P orce ora web) dan sisreh kom pder rdiqan
3. Memaham Si.rem Jaddsai lNelworkino)

JkasoP n ldard akeiaranakaibedampakldakupdaE.Fsemua iioms lidaklelaga

s$em keamanandan sslem pemo haraniainsanrebslo



PRO6EOUR PENGELOLAAN WEASITE
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