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RINGKASAN 

 

1. Judul Kegiatan 

Kelitbangan dan 

Penerapan Sistem 

Iptekin 

: “Batir Tegal” sebagai Integrated Digital 

Strategic dalam Penanganan dan 

Pemulihan Multisektor akibat Dampak 

COVID-19 

2. Unit Kerja : IAIN Salatiga 

3. Lokasi : Kabupaten Tegal 

4. Latar Belakang : Penanganan dan pemulihan COVID-19 
perlu pendekatan yang komprehensif 
karena dampak yang ditimbulkan 
multisektor. Penanganan tidak bisa 
dilakukan oleh sebuah sektor sendirian 
tanpa bantuan dari sektor lain. 
Penanganan di semua sektor pun 
tidaklah cukup, karena pelibatan 
masyarakat disetiap program akan 
mempercepat dalam penanganan. 
Penelitian  ini menawarkan “Batir Tegal” 
yang merupakan integrated digital 
strategy dalam penanganan multisector 
akibat COVID-19. 
 

5. Dasar Pertimbangan : Kegiatan kelitbangan dan penerapan 
iptekin dalam pemulihan COVID-19 
melalui kolaborasi dinas-dinas terkait 
dengan platform digital 
 

6. Tujuan 

 

 

: Menyusun sebuah konsep platform 
digital “Batir Tegal” untuk mewadahi 
kolaborasi G2G, G2S, dan S2S sebagai 
penanganan dan pemulihan multisektor 
akibat Covid-19 yang terintegrasi. 
 

7. Keluaran 

 

: a. Laporan penelitian 

b. Platform digital Batir Tegal 

8. Prakiraan Manfaat : a. Membantu masyarakat dalam 
physical distancing melalui fitur 
digital 

b. Membantu pemulihan multisektor 
akibat dampak COVID-19 melalui 
kolaborasi antar dinas dan 
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masyarakat di kabupaten Tegal  
 

9. Metodologi 

 

 

: Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif. Ruang lingkup dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dan R&D. Penelitian kualitatif meliputi 
wawancara semi terstruktur dengan 
masyarakat dan dinas-dinas terkait. 
Data kualitatif diolah menggunakan 
software NVIVO. Penelitian R&D meliputi 
pembangunan platform digital Batir 
Tegal. Jangka waktu penelitian selama 3 
bulan bulan yang dimulai bulan Agustus 
hingga Nopember 2021. 
 

10. Prakiraan Dampak : Terbantunya penanganan dan 
pemulihan COVID-19 multisektor 
dengan pendekatan yang komprehensif 
 

11. Jangka Waktu : 23 Agustus s/d 1 Nopember 2021 

12. Anggaran : Rp. 24.999.570,- 
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SUMMARY 

 

1. Title : “Batir Tegal” as an Integrated Digital 
Strategic in Handling and Recovery of 
Multisectors due to the Impact of 
COVID-19 
 

2. Implementation Unit : IAIN Salatiga 
3. Location : Tegal Regency 
4. Background : Handling and recovering from COVID-

19 requires a comprehensive approach 

because of the multi-sectoral impacts. 
Handling cannot be carried out by a 
sector alone without assistance from 
other sectors. Handling in all sectors is 
not enough, because the involvement of 
the community in each program will 
accelerate the handling. This research 
offers “Batir Tegal” which is an 
integrated digital strategy in handling 
multi-sectors due to COVID-19. 
 

5. Justification : Research and development activities 
and the application of science and 
technology in the recovery of COVID-19 
through the collaboration of related 
agencies with digital platforms 
 

6. Objectives 
 
 

: Develop a digital platform concept 
“Batir Tegal” to accommodate the 
collaboration of G2G, G2S, and S2S as 
integrated multi-sector handling and 
recovery due to Covid-19. 
 

7. Output 
 
 

: a. Research report 
b. Batir Tegal’s digital platform 
 

8. Outcome : Assistance in handling and recovering 
multi-sectoral COVID-19 with a 
comprehensive approach 
 

9. Expected benefit : a. Helping the community in physical 
distancing through digital features 
b. Helping multi-sectoral recovery due 
to the impact of COVID-19 through 
collaboration between agencies and the 
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community in the Tegal district 
 

10. Methodology 
 
 

: The research approach used is 
qualitative. The scope of this research 
is qualitative research and R&D. 
Qualitative research includes semi-
structured interviews with the 
community and related agencies. 
Qualitative data was processed using 
NVIVO software. R&D research includes 
the development of Batir Tegal’s digital 
platform. The research period is 3 
months starting from August to 
November 2021. 
 

11. Duration : 23 August to 1 November 2021 

12. Budget : Rp. 24.999.570,- 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

a. Latar belakang 

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia berdampak pada semua 

aspek kehidupan, dengan kata lain berdampak multisektor. Dampak paling 

terlihat ada di sektor kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental 

(Raihan, 2020). Namun, efek domino terjadi pada sektor-sektor lainnya. 

Ekonomi dunia yang melemah akibat COVID-19 (Gandasari & 

Dwidienawati, 2020) menyebabkan daya beli masyarakat rendah (Kompas, 

2020) dan beruntun berdampak pada perdagangan dan UMKM yang turut 

melemah (Tempo, 2021a). Akibat kondisi ekonomi yang melemah ini pula, 

sektor industri yang membawahi banyak tenaga kerja harus terdampak 

seperti pemutusan hubungan kerja (Novika, 2021). Salah satu pencegahan 

penyebaran COVID yang dilakukan dengan physical distancing berdampak 

pada sektor pendidikan (Tempo, 2021b). COVID-19 dan pendidikan seperti 

dua mata pisau yang tidak bisa dimainkan secara bersamaan. Physical 

distancing yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada stagnannya 

industri pariwisata (CNNINDONESIA, 2020).  

Penanganan dan pemulihan COVID-19 perlu pendekatan yang 

komprehensif karena dampak yang ditimbulkan multisektor. Penanganan 

tidak bisa dilakukan sebuah sektor sendirian tanpa bantuan dari sektor 

lain. Penanganan di semua sektor pun tidaklah cukup, karena pelibatan 

masyarakat disetiap program akan mempercepat dalam penanganan. 

Sementara itu, pemerintah Jawa Tengah telah meluncurkan sebuah 

program Jogo Tonggo (Syarifah, 2020). Program ini merupakan sebuah 

program menumbuhkan empati pada lingkungan sekitar selama pandemi. 

Dalam program Jogo Tonggo yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa tengah 

ini, diharapkan bisa mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pokok bagi 

warga yang isolasi mandiri di rumahnya. Inti dari program ini adalah gotong 
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royong dan saling membantu antar tetangga. Program yang digulirkan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini tentunya sejalan dengan RPJMN dan 

bisa diturunkan dalam RPJMD.  

Program ini berpotensi untuk dikembangkan lebih baik lagi agar bisa 

menyelesaikan lebih banyak problem di masyarakat. Di masa pandemi 

seperti ini, beberapa sistem beralih ke digital untuk mendapatkan data 

yang lebih akurat, menawarkan lebih banyak kemudahan, dan 

menanggulangi penyebaran COVID karena membantu dalam penerapan 

physical distancing. Begitu pula dengan program Jogo Tonggo akan lebih 

bisa bermanfaat lebih luas dan efektif lagi ketika mewadahinya dengan 

platform digital. Kelitbangan Kabupaten Tegal tentu bisa menajadi wadah 

untuk dalam pengembangan Iptekin, termasuk pengembangan platform 

digital yang disusun ini.  

Penelitian ini menawarkan “Batir Tegal” yang merupakan integrated 

digital strategy dalam penanganan multisector akibat COVID-19. Konsep ini 

mengusung tiga konsep yaitu government-to-government (G2G), 

Government to Society (G2S), dan Society to Society (S2S). Konsep 

Government-to-government akan mewadahi penanganan multi sektor 

seperti kesehatan, ekonomi/perdagangan-UMKM, tenaga kerja, pendidikan, 

dan pariwisata melalui dinas-dinas terkait. Governemnet-to-Society 

mewadahi penanganan yang dilakukan pemerintah yang berkolaborasi 

dengan masyarakat. Sedangkan konsep Society-to-society akan mewadahi 

kolaborasi antar masyarakat dalam penanganan multisektor akibat COVID-

19.  Tiga konsep ini akan terwadahi dalam sebuah platform digital “Batir 

Tegal” dan diharapkan menjadi solusi untuk masalah pemulihan dari 

COVID-19 di Kabupaten Tegal. Penjelasan mengenai platform ini akan 

dijelaskan pada bab-bab berikutnya. 

b. Dasar pertimbangan 

Beberapa dasar pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1) Kegiatan kelitbangan dan penerapan iptekin dalam pemulihan 

COVID-19 diperlukan oleh kabupaten Tegal. 

2) Potensi warga kabupaten Tegal yang mempunyai banyak penduduk 

berusia muda menjadikan angka kebermanfaatan dari 

pengembangan platform digital menjadi sangat besar. 

3) Dengan adanya platform digital, sangat memungkinkan bagi dinas-

dinas terkait untuk berkolaborasi dalam pemulihan COVID-19. 

 

c. Tujuan dan keluaran 

1) Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten tegal 

2) Menyusun sebuah konsep platform digital “Batir Tegal” untuk 

mewadahi kolaborasi G2G, G2S, dan S2S sebagai penanganan dan 

pemulihan multisektor akibat COVID-19 yang terintegrasi. 

2) Keluaran 

Adapun keluaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Laporan penelitian 

2) Platform digital Batir Tegal dengan spesifikasi dan fitur yang akan 

dijelaskan di bagian selanjutnya. 

Spesifikasi umum platform sebagai berikut : 

1) Aplikasi Batir Tegal handal sesuai dengan kebutuhan penanganan 

dan pemulihan dampak COVID-19 di kabupaten Tegal; 

2) Aplikasi Batir Tegal berbasis android dan dapat diakses melalui 

intranet maupun internet; 

3) Aplikasi Batir Tegal dapat diakses melalui komputer desktop dan 

laptop bagi super admin, serta perangkat android mobile bagi user; 

4) Aplikasi Batir Tegal memiliki tampilan antar muka menarik dan 

mudah digunakan pengguna (user friendly); 
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5) Struktur dan isi database dibuka dan menjadi milik pemerintah 

kabupaten Tegal; 

6) Peneliti melakukan pelatihan/simulasi dan transfer of knowledge 

bagi pengelola Batir Tegal;  

7) Peneliti menjalankan pemeliharaan aplikasi Batir Tegal sampai 

dengan penelitian ini berakhir. 

Sedangkan fitur platform Batir Tegal memiliki tujuh fitur utama 

yang digambarkan melalui infografik sebagai berikut: 

  

 

Gambar 1.1. Fitur Batir tegal 

 

d. Perkiraan Manfaat 

Adapun keunggulan perkiraan manfaat yang ditawarkan dalam penelitian 

ini dibandingkan dengan penemuan sebelumnya adalah sebagai berikut. 

1) Mewadahi konsep Jogo Tonggo yang telah dicetuskan oleh 

Pemerintah Jawa Tengah 

Konsep “Batir Tegal” ini merupakan hasil penurunan dari slogan 

Jogo Tonggo yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah dalam 
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bentuk yang riil dan aplikatif untuk diterapkan di masyarakat dan 

pemerintahan kabupaten Tegal. 

2) Fitur digital membantu dalam Physical Distancing 

Di masa pandemi, fitur digital merupakan solusi untuk 

menyelesaikan kebutuhan manusia. Manusia akan tetap bisa 

memenuhi kebutuhannya dengan tetap melakukan physical 

distancing dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Dalam 

banyak penelitian, platform digital dapat membantu untuk 

mengurangi penyebaran virus COVID.-19. 

3) Kolaborasi antar dinas di kabupaten Tegal (Government to 

Government/G2G), pemerintah dengan masyarakat (Government to 

Society), dan masyarakat dengan masyarakat (Society to 

Society/S2S). 

Di era ini, kolaborasi merupakan kunci sukses dalam sebuah 

program karena dapat menggabungkan kelebihan-kelebihan setiap 

stakeholder sehingga menjadi sebuah keunggulan. Pandemi COVID-

19 tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah saja, atau 

masayarakat saja, tetapi harus berkolaborasi sehingga terjadi sinergi. 

4) Murah 

Inovasi yang ditawarkan oleh Teknologi Informasi seperti platform 

digital “Batir Tegal” ini tergolong murah jika dibandingkan dengan 

keuntungan yang didapat, seperti akan menghemat waktu karena 

pekerjaan akan terselesaikan dengan lebih cepat, menghemat bahan 

bakar karena tidak perlu berkendara, menghemat energi, dan bisa 

mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang penangangannya juga 

membutuhkan biaya yang besar pula. 

5) Fitur yang njawani 

Fitur yang ada pada platform  “Batir Tegal” didesain dengan Bahasa 

yang njawani agar lebih familiar di telinga masyarakat, seperti Njaga 
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Awak, Info Dodolan, Golet Gawean, Njaga Sekolah, Yuh Plesir, Data 

COVID-19, dan Dokter&Faskes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

a. Kerangka Pikir Kegiatan 

Penelitian ini menggunakan konsep Technology Acceptance Model 

(TAM). Teori ini membahas mengenai penerimaan pengguna terhadap 

sebuah teknologi, dalam penelitian ini adalah aplikasi Batir Tegal. Teori 

ini mengukur seberapa besar penerimaan pengguna sebuah teknologi 

berdasarkan kemudahan dalam penggunaan dan juga kegunaan yang 

dirasakan oleh pengguna.  

 

 

Gambar 2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

 

Variabel-varibel dalam TAM akan dijelaskan lebih detail dalam 

sub bab berikut. 

1) Faktor Eksternal 

Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh dalam 

keperilakuan adalah pengetahuan (Giovanis, Binioris, & 

Polychronopoulos, 2012). Pengetahuan yang didapatkan seseorang 

akan mempengaruhi perilaku secara langsuung maupun tidak 

langsung. Dalam pembahasan keperilakuan, pengetahuan akan 

mempengaruhi seorang individu secara afektif maupun kognitif.  
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2) Kegunaan 

Didefinisikan bahwa orang percaya teknologi yang 

digunakan akan meningkatkan produktivitasnya ataupun kinerja 

dalam melakukan sesuatu (Aji, Berakon, & Riza, 2020; Brandon-

Jones & Kauppi, 2018). Kegunaan yang dirasakan oleh pengguna 

teknologi merupakan unsur keperilakuan dalam penerimaan 

teknologi (Marakarkandy, Yajnik, & Dasgupta, 2017). Kegunaan 

yang dirasakan  

3) Kemudahan dalam penggunaan 

Kemudahan didefinisikan mengenai seberapa mudah 

sebuah teknologi  dioperasikan dan dipahami (Aji et al., 2020) 

sehingga individu akan mempunyai keinginan untuk mempelajari 

dalam penggnaan sebuah teknologi. Didefinisikan sebagai derajat 

upya yang rendah ketika menggunakannya (Brandon-Jones & 

Kauppi, 2018). 

4) Sikap 

Sikap merupakan konstruk psikologi yang dibentuk oleh 

kognisi, nilai, dan emosi terhadap sebuah obyek (Al-Swidi, Huque, 

Hafeez, & Shariff, 2010). Dalam Theory of Planned behavior, sikap 

akan membentuk perasaan suka atau tidak suka, berguna atau 

tidak berguna, dan lain sebagainya.   

5) Keinginan untuk menggunakan 

Keinginnan untuk menggunakan dan mengadopsi sebuah 

teknologi merupakan kunci keperilakuan (Aji et al., 2020). 

Keinginan merupakan predictor bagi individu untuk melakukan 

seuatu tindakan, termasuk tindakan dalam mengadopsi dan 

menggunakan suatu teknologi. Model dalam Teori ini disajikan 

dalam Gambar 2. 
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b. Hasil Kegiatan Sebelumnya 

Kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian ini adalah studi 

literatur melalui internet. Peneliti melakukan preliminary study untuk 

mengetahui peermasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal. 

Dari formulasi permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analissis 

singkat untuk mengangkat topik penelitian yang diharapkan bisa 

menjadi solusi atas permasalahan yang ada. 

Saat penelitian dilakukan, Indonesia sedang mengalami wabah 

COVID-19, termasuk kabupaten Tegal. Sehingga masalah-masalah 

actual yang terjadi di kabupaten Tegal merupakan dampak dari 

pandemi. Karena COVID-19 merupakan wabah, maka penanganannya 

harus didahulukan disbanding dengan permasalahan-permasalahan 

lain. Sehingga topik pnelitian ini mengerucut pada penanganan COVID-

19. 

Kegiatan analisis berikutnya dilakukan dengan 

mempertimbangkan lingkup penelitian karena penelitian mengenai 

COVID-19 sangat luas. Pandemi yang membuat harus physical 

distancing menginisiasi ide untuk mengambil peluang pembuatan 

platform digital yang akan memudahan bagi warga msyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III  

METODOLOGI 

 

a. Jangka Waktu 

Jangka waktu penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan 

bulan yang dimulai tanggal 20 agustus hingga 1 Nopember 2021. Ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan R&D. 

Penelitian kualitatif meliputi wawancara semi terstruktur pada 

responden mulai dari masyarakat dan dinas-dinas terkait, yaitu 

Wawancara ini bertujuan untuk pencarian data dalam pembangunan 

fitur-fitur dalam Batir Tegal. Sedangkan Penelitian R&D meliputi 

pembangunan platform digital Batir Tegal. 

 

b. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah pengembangan sebuah 

platform digital yang dimulai dengan studi kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data kualitatif diolah 

menggunakan software NVIVO sehingga akan mudah dalam 

penganalisisannya.  

c. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan R&D. peneliti melakukan riset kualitatif dengan melakukan indept 

interview dengan masyarakat dan dinas terkait. Riset kualitatif 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kemungkinan 

solusi.  

Pendekatan Research and Development (R&D) dalam  penelitian 

ini dilakukan dengan pembuatan aplikasi digital bernama Batir Tegal 

dengan fitur-fitur yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. 
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d. Metode Analisis 

Analisis hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan bantuai 

software NVIVO untuk mengetahui pola jawaban responden. Beberapa 

tahap yang dilakukan dalam menganalisis adalah sebagai berikut. 

1) Mentranskip hasil wawancara 

Wawancara dilakukan secara daring sehingga diperlukan sebuah 

cara untuk bisa mengubahnya menjadi tulisan visual. Tulisan visual 

yang akan memudahkan ketika peneliti mencari sebuah pola. Proses 

transkripsi data dilakukan dengan menggunakan dostware NVIVO. 

Data yang sudah melalui proses transkripsi kemudian bisa juga di 

ekstraksi. 

2) Mengolah data 

Proses pengolahan data dilakukan menggunakan fitur-fitur yang ada 

di software NVIVO. Dengan fitur-fitur yang ada didalamnya akan 

memudahkan mencari pola dari jawaban setiap hasil wawancara.  

3) Mempresentasikan Data 

Tahap selanjutnya adalah mempresentasikan data. Data yang sudah 

terbaca polanya kemudaian dipresentasikan. Pilihan mode presentasi 

data untuk hasil wawancara ini adalah dengan conceptual map.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini ada dua, yaitu hasil penelitian kualitatif 

yang berupa wawancara dengan masyarakat dan Dinas terkait, serta 

hasil penelitian R&D berupa aplikasi digital yang ada di play store. Hasil 

penelitian pertama berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan 

dinas tekait. Conceptual map dari hasil wawancara disajikan dalam 

Gambar 4.1. 

Wawancara pertama dilakukan dengan masyarakat kabupaten 

Tegal. Wawancara dimulai dengan identifikasi permasalahan yang 

dihadapi selama pandemic. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada 

lima masalah pokok yang dihadapi masyarakat selama pandemic, yaitu 

ekonomi, pendidikan, pariwisata, tenaga kerja, dan kesehatan. Di bidang 

ekonomi, ada tiga masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat. 

Pertama, adalah daya beli masyarakat yang rendah. Kedua, UMKM yang 

sepi dari pelanggan. Ketiga, munculnya pengusaha-pengusaha baru 

karena banyaknya PHK. Tiga masalah ini saling berkaitan satu sama 

lain. Harapan solusi yang memungkinkan untuk diangkat dalam lingkup 

penelitian ini adalah penyediaan aplikasi untuk promosi dagangan 

UMKM ini.  

Dibidang pendidikan, ada tiga masalah utama yang dihadapi 

masyarakat. Pertama,minimnya kepunyaan gawai. Di masa pendemi, 

pembelajaran dilakukan secara daring sehingga membutuhkan gawai. 

Permasalahannya adalah, tidak seua warga kabupaten Tegal 

mempunyai gawai. Sehingga saling menumpang dalam pemakaian gawai 

ke tetangga yang mempunyai gawai sering dilakukan oleh masyarakat 

kabupaten tegal. Kedua, minimnya kepunyaan kuota internet. Kuota 

internet masih dirasa mahal bagi sebagian warga Kabupaten tegal. 
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Ketiga, adaptasi proses pembelajaran daring yang dirasa masih 

menyulitkan. Kondisi dilematis masih terjadi bagiwarga kabupaten 

Tegal. Warga kabupaten ketika akan mendampingi pembelajaran 

puter/puterinya. Di satu sisi, tidak semua usia siswa di tegal sudah bisa 

mandiri dalam penggunaan gawai ataupun melakukan pembelajaran 

daring sehingga masih harus dibantu oleh orang tuanya. Namun di satu 

sisi, para orang tua mempunyai kwajiban mencari nafkah sehingga tidak 

memungkinkan untuk selalu mendampingi. Harapan solusi yang 

dibutuhkan warga tegal ada dua, yaitu adanya saling menolong antar 

tetangga dalam sharing gawai maupun kuota internet, serta media 

pembelajaran yang menjelaskan mengenai materi-materi pembelajaran.  

Pembahasan hasil yang berikutnya adalah di bidang pariwisata. 

Adapun masalah yang dihadapi warga kabupaten tegal dalam 

menghadapi COVID di bidang pariwisata ini adalah minimnya informasi 

masyarakat mengenai tempat wisata yang buka. Sering tutupnya tempat 

wisata, larangan anak kecil masul ke obyek wisata, dan lainnya sangat 

dibutuhkan warga kabupaten Tegal.  Harapan solusi yang diiunginkan 

warga kabupaten Tegal adalah adanya informasi bagi kabupaten Tegal 

mengenai obyek wisata. 

Di bidang ketenagakerjaan, warga kabupaten tegal merasa 

punya masalah di pandemic ini. Adanya banyak PHK di kota lain 

membuat warga Tegal yang merantau banyak yang pulang kampong 

dengan kondisi tidak mempunyai pekerjaan. Sehingga warga kabupaten 

tegal merasa perlunya ada informasi mengenai lowongan pekerjaan di 

Kabupaten Tegal. 

Di bidang kesehatan, ada dua masalah yang dirasakan oleh 

warga kabupaten Tegal. Pertama, minimnya informasi mengenai kondisi 

COVID-19 di kabupaten Tegal. Harapan warga kabupaten tegal 

mengenai hal ini adalah lebih memasifkan lagi dalam memberitahukan 

warga tegal, seperti apa kondisi kabupaten Tegal saat ini. Kedua, 

minimnya informasi mengenai fasilitas kesehatan jika warga berada di 
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posisi darurat. Harapan warga Tegal adalah lebih memasfkan lagi 

informasi mengenai fasilitaskesehatan yang ada di Kabupaten Tegal. 

 

 

 

Gambar 4.1. Conceptual Map Hasil Wawancara dengan Masyarakat 

 

Hasil wawancara kedua adalah dengan dinas Pendidikan 

Kabupaten Tegal. Pola dalam wawancara juga menggunakan indentifikasi 

masalah di awal dan harapan solusi pada akhirnya. Dari identifikasi 

masalah, ada tiga masalah utama yang dihadapai oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten tegal. Pertama, kurang efektifnya pembelajaran daring. Hal ini 

dilihat dari capaian pembelajaran yang kurang maksimal dalam 

pencapaiannya. Kedua, negosiasi dengan masyarakat mengenai 

kepatuhan pada regulasi. Meskipun pembelajaran tidak optimal 
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menggunakan sistem daring, namun Dinas pendidikan harus tetap 

mematuhi regulasi yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Tantanga 

berikutnya yang dihadapi adalah negosiasi dan sosialisasi dengan warga 

Kabupaten Tegal. Mengkomunikasikan hal ini bukan hal yang mudah 

karena kemampuan masyarakat dalam melakukan pembelajaran dengan 

daring berbeda-beda. Ketiga, belum siap untuk pembelajaran tatap 

muka. Saat ini, persiapan sarana prasaran sedang mulai dipersiapkan. 

Adapun harapan solusi dari hasil wawancara dengan DInas 

Pendidikan ada tiga. Pertama, pelatihan guru mengenai kurikulum dalam 

konsisi darurat seperti saat ini. Sosiaolisasi protocol kesehatan di 

sekolah, serta persiapan sarana dan prasarana yang menunjang 

pembelajaran tatap muka. Tidak semua harapan solusi bisa dimasukkan 

kedalam program penelitian ini, karena penelitian ini mempunyai lingkup 

penelitian hanya sampai R&D aplikasi. Conceptual map hasil wawancara 

dengan Dinas Pendidikan disajikan dalam Tabel 4.2. 

 

 

Gambar 4.2. Conceptual map hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan 
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Wawancara ketiga dilakukan dengan melakukan indepth 

interview bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten 

Tegal. Sekam yang digunakan dalam wawancara dimulai dari identifikasi 

masalah pada program yang sudah dijalankan oleh Dinas tersebut. ada dua 

program yang sudah dijalankan oleh dinas tersebut. 

Program yang pertama adalah “Ngelarisi Jajanan Wonge 

Dhewek.ada tiga masalah yang dihadapi di program ini. Pertama, 

pemerataan dalam perlibatan pedagang. Kedua, jarak. Karena Kabupaten 

tegal sangat luas, sehingga jarak menjadi faktor yang terkadang menjadi 

kendala utama pedagang-pedagang di kabupaten Tegal untuk berpartisipasi 

dalam program ini. Ketiga, adanya pembatasan seperti PPKM. Adanya 

pembatasan-pembatasan menjadikan program ini harus membatasi peserta 

yang hadir, termasuk pedagang yang diikutsertakan. Salah satu harapan 

solusi yang bisa membantu kondisi iniadalah go online. 

Program kedua ang dimiliki Dinas perdagangan, koperasi, dan 

UKM adalah Dodolan Online, yang sering disingkat menjadi Dolan. Program 

ini menjadi solusi dari program yang pertama yang telah dijelaskan di 

paragraph sebelumnya. Masalah yang dihadapi oleh program ini adalah 

aksesibilitas pada web ini yang masih berpluang untuk dioptimalkan. 

Sehingga harapan solusi dari program ini adalah optimalisasi web. 

Conceptual map yang hasil wawancara dengan Dinas perdagangan, 

Koperasi, dan UKM disajikan dalam Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Conceptual Map hasil Wawancara dengan Dinas UMKM 

Wawancara yang keempat dilakukan dengan Dinas Komunikasi 

dan Informasi. Wawancara menggunakan skema program dan identifikasi 

masalah yang dihhadapi di dinas tersebut. Ada dua program yang menjadi 

topik pembicaraan utama dari wawancara yang dilakukan. 

Topik pertama mengenai aplikasi dan informasi terkait COVID-

19. Seperti dinasi KOMINFO lainnya, dinas KOMINFO Kabupaten tegal juga 

menangani data terkait COVID-19. Ada dua masalah utama mengenai 

penyebaran informasi mengenai COVID-19. Pertama, mengenai istilah yang 

ada di web yang sering berubah karena berkaitan bergantung pada 

rujukannya, yaitu pemerintah provinsi Jawa tengah. Masalah kedua adalah 

mengenai informasi yang masih hybrid karena penggunaan teknologi dan 

penguasaan IT warga kabupaten tegal yang berbeda-beda. Terkadang 

informasi mengenai vaksin dan lain-lain tidak dilakukan dengan daring, 

tapi secara luring. 
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Topik kedua dalam wawancara adalah mengani web dodolan 

online (dolan).Ada dua masalah utama yang dihadapi dalam program ini. 

Pertama, web ini belum sepenuhnya e-commerce dan membutuhkan 

support untuk mempromosilannya. Kedua, setiap OPD memunyai binaan 

sendiri-sendiri, jadi masih ada produk jualan dari warga Kabupaten Tegal 

yang belum ter-display di web Dolan ini. Conceptual Map hasisl wawancara 

dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM disajikan dalam Gambar 

4.4. 

 

 

 

Gambar 4.4 Conceptual Map Hasil wawancara dengan Dinas Kominfo 
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b. Pembahasan 

Tujuan penelitian ini ada dua hal. Pertama, mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tegal. Kedua, menyusun sebuah 

konsep platform digital “Batir Tegal” untuk mewadahi kolaborasi G2G, G2S, 

dan S2S sebagai penanganan dan pemulihan multisektor akibat COVID-19 

yang terintegrasi. 

Permasalahan dikumpulkan dengan indepth interview dan dalam 

kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM) yang secara 

spesifik membahas mengenai dua hal, yaitu kegunaan dan kemudahan 

(Kim, 2012; Siregar, Wardaya Puspokusumo, & Rahayu, 2017). Skema 

pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dengan kerangka dua hal 

tersebut. 

Aspek kegunaan dapat dilihat dari bagaimana sebuah fitur yang 

ditawarkan oleh peneliti terasa berguna atau tidak bagi responden. Dalam 

wawancara dengan masyarakat, masayarakat membutuhkan fitur-fitur 

untuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Informasi 

di sektor-sektor tersebut dirasa dibutuhkan oleh warga Kabupaten tegal. 

Namun, tidak dengan fitur UKM yang ditawarkan. Warga kabupaten Tegal 

merasa belum sepenuhnya membutuhkan fitur mengenai UKM karena 

masih terbiasa dengan konsep jual beli offline, baik pembeli maupun 

pedagang. 

Hasil wawancara dengan dinas pendidikan dalam kerangka 

kemudahan yang ditawarkan oleh sebuah teknologi, menunjukkan bahwa 

peningkatan literasi masyarakat bisa dibantu dengan adopsi teknologi. 

Masayarakat akan lebih mempunyai kesadaran dan pengetahuan mengenai 

bagaimana pembelajaran yang bisa dilakukan selama pandemic dengan 

bantuan aplikasi yang menyediakan informasi-informasi berkaitan dengan 

hal tersebut. 
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Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM juga menyampaikan hal 

yang tidak berbeda. Teknologi memenuhi aspek kegunaan jika digunakan 

untuk mempromosikan produk-produk warga kabupaten Tegal. Integrasi 

antar sistem informasi yang dipunyai juga akan sangat bermanfaat karena 

akan menimbulkan efek ganda pada pemasaran produk-produk warga 

Kabupaten Tegal. Untuk itulah, web dodolan online perlu diintegrasikan 

dengan aplikasi Batir Tegal agar efek ganda dari promosi produk tercapai. 

Hasil wawancara dengan Dinas Kominfo menunjukkan bahwa share 

mengenai informasi dalam rangka mengintegrasikan data melalui API bisa 

dilakukan. Selain aspek kemudahan yang ditwarkan dalam konsep ini, juga 

memngkinkan integrase data antar dinas dalam sebuah aplikasi. Dengan 

konsep ini, tujuan ada sinergisitas Government to Government (G2G) bisa 

tercapai. 

Dalam proses pengembangan aplikasi, Focus Group Discussion 

dengan Litbang kabupaten tegal juga dilakukan. Hasil dari FGD tersebut 

menunjukkan aspek kemudahan harus lebih ditampakkan. Hal ini 

dikarenakan salah satu indikator kesuksesan sebuah teknologi adalah 

kemudahan (Ben Mansour, 2016). Hasil FGD menghasilkan kesepakatan 

bahwa masyarakat tidak perlu login untuk mengakses aplikasi Batir Tegal 

agar lebih mudah dalam mengakses informasi. 

 

c. Hasil Penelitian R & D (Pembangunan Aplikasi) 

Aplikasi yang saat ini dibangun mempunyai spesifikasi aplikasi mobile 

dengan minimal android 5 lollipop. Keunggulan dari apps ini mempunyai 

notifikasi berita dan dapat dikelola multisektoral. 
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1. Arsitektur Aplikasi Batir Tegal 

 

Gambar 4.5 Diagram Arsitektur Batir Tegal 

Untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, dibutuhkan sebuah 

grand desain atau rancangan secara keseluruhan yang digambarkan 

melalui sebuah diagram arsitektur sistem. Gambar 4.5 menunjukkan 

diagram arsitektur Aplikasi Batir Tegal. Memiliki dua antarmuka 

basis sistem yaitu mobile application dan website application. Mobile 

application diperuntukkan bagi masyarakat pengguna aplikasi yang 

dapat mengakses Batir Tegal dengan menggunakan perangkat 

smartphone/mobile melalui android, sedangkan website application 

diperuntukkan bagi user admin aplikasi Batir Tegal untuk mengelola 

data-data yang dimasukkan kedalam aplikasi Batir tegal. Dalam 

melakukan komunikasi request & response data kedua antarmuka 

tersebut dijembatani oleh REST API untuk terhubung dengan basis 

data yang dijalankan oleh web server. 
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2. Diagram Aktivitas Aplikasi Batir Tegal 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Aplikasi Batir Tegal 

Gambar 4.6 merupakan activity diagram aplikasi Batir Tegal yang 

menunjukkan tahap-tahap aktifitas yang terjadi dalam sistem 

aplikasi Batir Tegal yang dijalankan oleh user pengunjung, user 

admin, dan cloud. 

a) User admin melakukan input/update data kedalam website 

admin. 

b) Data dikirimkan menuju Google Firebase Notification berupa 

blasting notifikasi. 

c) Blasting notifikasi tersebut diteruskan ke aplikasi Batir Tegal 

untuk selanjutnya sampai kepada user Pengunjung. 

d) User pengunjung mengakses aplikasi Batir Tegal dan menerima 

blasting notifikasi admin. 

 

3. Desain Interface Aplikasi Batir Tegal 

a. Mobile Interface Aplikasi Batir Tegal 
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Gambar 4.7 Interface bagian depan aplikasi Batir Tegal 

 

 

Gambar 4.8 Interface bagian halaman utama/menu aplikasi 

Batir Tegal 
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Gambar 4.9 Njaga Awak Interface list berita dan detail berita 
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Gambar. 4.10 Info Dodolan Interface, Kategori, List Dodolan, 

Detail Dodolan 
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Gambar 4.11 Golet Gawean interface, daftar Golet Gawean, 

filter Golet Gawean, detail Golet Gawean 
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Gambar 4.12 Yuh Plesir Interface, daftar tempat wisata Yuh 

Plesir, detail tempat wisata, daftar pengajuan tempat wisata 
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Gambar 4.13 Data Covid Interface 

 

 

Gambar 4.14 Faskes & Apotek Interface, daftar faskes & 

apotik, detail faskes & apotik 

 

b. Web Interface admin Batir Tegal 

Kelola halaman admin Batir Tegal 

 

Gambar 4.15 Interface halaman login web admin 
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Gambar 4.16 Dashboard Interface admin Batir Tegal 

 

 

Gambar 4.17 Pending Task Interface mengelola pendaftar 

tempat wisata untuk divalidasi admin 
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Gambar 4.18 User Admin Interface mengelola user admin 

untuk beberapa stakeholder multisectoral 

 

 

Gambar 4.19 Njaga Awak Interface mengelola berita njaga 

awak 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

a. Kesimpulan  

Dari hasil wawancara dengan warga masyarakat, dinas 

pendidikan dan kebudayaan, dinas perdagangan, koperasi dan UKM, 

serta Dinas Kominfo menunjukkan bahwa fitur yang memenuhi 

aspek kegunaan dan kemudahan di aplikasi Batir Tegal ada tujuh. 

Fitur-fitur tersebuat adalah njaga awak, info dodolan, golet gawean, 

njaga sekolah, yuh plesir, Data COVID-19, dan Dokter&Faskes. 

 

b. Rekomendasi  

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Seperti aplikasi yang lain, aplikasi ini perlu untuk di update secara 

berkala agar bisa terus memenuhi kebutuhan warga kabupaten Tegal 

yang tentu akan berubah secara dinamis seiring waktu 

2. Agar aplikasi ini bisa memenuhi tujuan yang mengintegrasikan G2G, 

G2S, dan S2S, maka diperlukan adanya kerjasama antar Dinas di 

Kabupaten Tegal 
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LAMPIRAN 

  



 

 
 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

RISET KELITBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM IPTEKIN TAHUN 2021 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH 
       

No Uraian 

Volume dan Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah (Rp) 

Kuantitas Frekuensi Satuan 

A Tenaga Pelaksana            

  Koordinator Peneliti 1 3 OB       1,100,000          3,300,000  

  Sekretaris Peneliti 1 3 OB          900,000          2,700,000  

  Staf Administrasi 2 2 OB          120,000             480,000  

  UI/UX Designer 1 2 OB       1,000,000          2,000,000  

  Android/IOS Developer 1 2 OB       1,500,000          3,000,000  

  Web Programmer 1 2 OB       1,250,000          2,500,000  

  QA/Tester 1 2 OB          900,000          1,800,000  

              

B Belanja Bahan           

  Hosting dan Domain 1 1 Tahun          800,000             800,000  

  Pendaftaran Playstore 1 1 Paket          400,000             400,000  

              

C Belanja Perjalanan Lainnya           

  Sewa Mobil PP 1 3 Keg          900,000          2,700,000  

              

D Belanja Non Operasional Lainnya           

  Konsumsi Rapat Tim 1 5 Keg          200,000          1,000,000  

  Konsumsi Harian Pengambilan Data 2 5 Keg            50,000             500,000  

              

E Honor Output Kegiatan           

  Tenaga Proofreading 1 1 Keg          350,000             350,000  

  Tenaga Editing 1 1 Keg          354,500             354,500  

              

F Belanja Sewa           

  Sewa Laptop 1 3 Bulan          300,000             900,000  

  Sewa Zoom 1 8 Keg          100,000             800,000  

              

  Jumlah (Sebelum Pajak)             23,584,500  

              

  PPN 6% 1 1 Keg       1,415,070          1,415,070  

              

  Jumlah (Sesudah Pajak)             24,999,570  

 

 


