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ABSTRAKSI
 Kabupaten Probolinggo memiliki cukup banyak tempat atau objek-objek wisata, Hal
ini membuat kabupaten probolinggo menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib
dikunjungi bagi masyarakat dan wisatawan. Namun informasi wisata sangatlah penting
bagi masyarakat atau wisatawan yang berada diluar Kabupaten Probolinggo. Di era
teknologi yang serba maju seperti sekarang ini, sistem E-Ticketing menjadi salah satu
alternatif untuk memesan tiket wisata online. Aplikasi tiket online perlu dibuat demi
memudahkan wisatawan yang berada diluar Kabupaten Probolinggo dapat memesan
tiket wisata yang diinginkannya melalui aplikasi tiket online ini disisi lain dengan
adanya e-ticketing maka akan terbangun SEPPEDA SI TOLE untuk seluruh objek
wisata untuk meminimalisir kebocoran hasil retribusi dari ticket wisata. E-ticketing
akan termuat dalam Aplikasi tiket online ini dirancang berbasis Web. Menggunakan
model UML (Unified Modelling Language) dengan Software Notepad++ serta
menggunakan SQLite.Hasil dari pembuatan aplikasi ini diharapkan wisatawan dapat
lebih mudah untuk melakukan proses pemesanan tiket wisata di Kabupaten
Probolinggo.
 Dengan nama Retribusi Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat
rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta. Di Kabupaten Probolinggo bahwa PAD sektor Pariwisata sebesar terealisasi
1.023.737.500 tahun 2020 dan 694.407.500 tahun 2021 (masa pandemi 19 realisasi PAD
menurun dari segala sektor) hal tersebut menjadi andalan bagi daerah untuk terus
berbenah dalam mendukung destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo. 
 Retribusi melalui penjualan tiket wisata merupakan solusi konkrit untuk meningkatkan
PAD. Melalui inovasi SEPPEDA SI TOLE dimana pengelolaan tiket kedepan akan
secara elektronik dan terpusat pengelolaannya. Tiket elektronik alias e-ticket adalah
sebuah tiket yang berbentuk digital, dan merupakan pelayanan suatu perusahaan jasa
kepada konsumen untuk mempermudah melakukan pemesanan tiket, yang
memanfaatkan internet sebagai media untuk pemesanannya. Penerapan tiket
elektronik ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 
 Keberhasilan proyek perubahan ini membutuhkan dukungan dan komitmen bersama
baik dari tim efektif maupun stakeholder eksternal, pentingnya jejaring strategis
sekaligus membangun komunikasi efektif dengan para pihak sehingga pelaksanaan
proyek perubahan dapat terwujud. Harapannya kedepan akan terbangun pengelolaan
tiket yang lebih profesional, akuntabel dan transparan.
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LESSON LEARN
seppeda si tole

 Pembelajaran yang diperoleh dalam implementasi proyek perubahan
project leader melakukan kegiatan dengan rapat terbatas dengan tim
internal dan terbatasnya waktu pelaksanaan proyek perubahan. Kegiatan
koordinasi secara informal juga terus diupayakan sewaktu-waktu untuk
efektifitas kegiatan. Dalam implementasi proyek perubahan bahwa project
leader telah menginstruksikan kepada tim untuk mendokumentasikan
segala kegiatan selama tahapan jangka pendek agar konsideran antara
kegiatan dengan bukti dukung kegiatan. Melalui inovasi ini bahwa adanya
kemampuan membangun sebuah tim, tim yang sudah terbentuk sudah
berkomitmen tinggi sehingga mampu berbagi peran dan mampu
mengaktualisasikan tentang koordinasi dalam tim sesuai dengan tugas
peran dalam tim sebagai bentuk akselerasi atau percepatan penyelesaian
proyek perubahan pada tahapan jangka pendek. Bahwa tim yang sudah
terbentuk dan bekerja sebagai bentuk ideal sebuah organisasi yang
memiliki kapasitas serta kompetensi sesuai dengan perkembangan
teknologi sehingga mampu bekerja secara cepat, dan terukur sesuai
dengan target yang diharapkan.
 Melalui implementasi proyek perubahan ini bahwa lingkungan organisasi
mampu menghadapi perkembangan lingkungan  hal tersebut ditandi
dengan peningkatan pengetahuan dan mampu menerima perubahan
khususnya terkait dengan inovasi SEPPEDA SI TOLE sebagai upaya
tranformasi dalam pengembangan pengelolaan tiket berbasis digital.
 Inovasi perubahan ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya
keterikatan kebijakan agar  secara berkelanjutan akan berjalan karena
adanya aturan atau regulasi yang mengatur pelaksanaan inovasi.
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Sosialisasi Internal 
Pada tahapan ini dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan
dengan melakukan rapat koordinasi terbatas dengan bawahan untuk
membangun komitmen internal sekaligus membagi tugas atau peran dalam tim

Pembentukan Tim
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, project leader melakukan penetapan
peran dan tugas tim pelaksana berdasarkan draf Surat Keputusan Plt. Bupati
Probolinggo Nomor 240/     /426.32/2022

K O N S U L T A S I  D E N G A N  M E N T O R
M A K S U D  D A N  T U J U A N  K E G I A T A N  I N I  A D A L A H  U N T U K  M E M B E R I K A N  G A M B A R A N
T E N T A N G  P R O Y E K  P E R U B A H A N  Y A N G  S U D A H  D I S E T U J U I  D A N  D I S E M I N A R K A N  U N T U K
D A P A T  D I L A N J U T K A N  K E  T A H A P A N  I M P L E M E N T A S I  P R O Y E K  P E R U B A H A N .



MEMBENTUK TIM 

SK TIM pelaksana

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, project leader
melakukan penetapan peran dan tugas tim pelaksana
berdasarkan Surat Keputusan Plt. Bupati Probolinggo
Nomor 240/464/426.32/2022



Rapat Eksternal
Untuk membangun komitmen eksternal
dilaksanakan kegiatan koordinasi rapat dengan
pihak eksternal untuk memastikan desain aplikasi
SEPPEDA SI TOLE dapat berjalan dengan baik
karena adanya dukungan dari Dinas Kominfo dan
Bank Jatim untuk membangun aplikasi SEPPEDA SI
TOLE.



Sebagai langkah implementasi pembangunan aplikasi dilaksanakan kegiatan
koordinasi penyiapan analisis kebutuhan aplikasi SEPPEDA SI TOLE. Subtansi
kegiatan ini adalah mengenalkan pola pengembangan integrasi layanan
pemerintahan berbasis elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo
berbasis web dan mobile System. Dalam kegiatan ini tim melakukan analisis
kebutuhan aplikasi mencakup layanan booking online, pembayaran, tata cara
pembayaran dan informasi transaksi.
Langkah pengembangan aplikasi berdasarkan siklus pembangunan dengan
tahapan perencanaan pengembangan aplikasi, perumusan analisis kebutuhan
aplikasi, perancangan teknis aplikasi, pembuatan kode program, pengujian
aplikasi dan implementasi aplikasi. 
Dalam merumuskan aplikasi project leader melakukan koordinasi dengan
programmer untuk menyusun petunjuk operasional aplikasi SEPPEDA SI TOLE.

Membuat desain aplikasi
SEPPEDA SI TOLE



Penyebaran Informasi
Kebijakan

Pada tahapan ini maksud dan tujuannya adalah
implementasi strategi marketing dalam menyebarkan
informasi kebijakan SEPPEDA SI TOLE, dalam kegiatan
ini sosialisasi bertujuan memperkenalkan tentang
produk inovasi, tata cara penggunaan aplikasi dan
melakukan uji publik terhadap kebijakan.



Pilot project implementasi SEPPEDA SI
TOLE di salah satu tempat wisata
Sosialisasi Aplikasi SEPPEDA SI TOLE
dilaksanakan dan dipublikasikan kepada
personil internal yaitu petugas di
Destinasi wisata dan bendahara
penerima serta memperkenalkan aplikasi
ini kepada pengguna jasa antara lain
komunitas HPI, Travel Agent, PHRI,
Kelompok Sadar Wisata di Wilayah
Kabupaten Probolinggo serta juga
diperkenalkan kepada seluru jajaran di
Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Pilot
Project



EVALUASI JANGKA
PENDEK

Sebagai kegiatan terakhir proyek perubahan bahwa telah dilaksanakan
kegiatan ujicoba aplikasi untuk mengakses aplikasi SEPPEDA SI TOLE yang
dilaksanakan di Destinasi Wisata Gunung Bromo. Sebagai lokasi pilot project
destinasi wisata gunung bromo sangat layak mengingat sebagai sumber PAD
sektor pariwisata Kabupaten Probolinggo, diharapkan dengan adanya
aplikasi SEPPEDA SI TOLE akan semakin mendorong peningkatan kunjungan
wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.



perbandingan kinerja 
SEBELUM PROPER BELUM ADA PEDOMAN

belum ada regulasi, Aplikasi dan
kerjasama

Surat Keputusan Plt. Bupati Probolinggo Nomor
240/464/426.32/2022
Tersedianya aplikasi SEPPEDA SI TOLE
Dukungan kerjasama dengan Membuat PKS QRIS
dengan Bank Jatim Terkait Aplikasi SEPPEDA SI
TOLE

SETELAH PROPER 



capaian keberhasilan
Menyusun mekanisme atau pedoman tentang
SEPPEDA SI TOLE 100%
Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang
SEPPEDA SI TOLE 100%

Penerbitan Surat Kepala Dinas tentang tim pelaksana
SEPPEDA SI TOLE 100%
Action plan pelaksanaan pilot project pengoperasian
SEPPEDA SI TOLE



Peningkatan retribusi destinasi wisata 
Meningkatkan kinerja pelayanan wisata 
Meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap retribusi
ticket dan laporan realisasi pad
Menghemat biaya pencetakan karcis 
Siapapun dan dimanapun masyarakat bisa memesan ticket
secara online
Menghindari kerumunan di loket wisata dalam rangka
menerapkan prokes di obyek wisata 
Tiket elektronik mudah dibawa, tidak akan sobek, luntur, dan
tidak mungkin hilang
Lebih praktis, hemat, dan cepat

 Retribusi melalui penjualan tiket wisata merupakan solusi konkrit
untuk meningkatkan PAD. Melalui inovasi SEPPEDA SI TOLE
dimana pengelolaan tiket kedepan akan secara elektronik dan
terpusat pengelolaannya, dampak apabila SEPPEDA SI TOLE
dilakukan :

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
 Pelaksanaan proyek Perubahan kurang lebih selama 60 Hari
Kalender yakni pada tahapan jangka pendek sudah dilaksanakan
sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan adanya
tahapan jangka menengah yang sudah terselesaikan dengan adanya
kegiatan ujicoba di salah satu tempat destinasi wisata. Sebagai
upaya menyelesaikan tahapan jangka panjang bahwa pentingnya
menjaga komitmen dan terus melakukan sosialisasi secara intens
agar seluru Destinasi Wisata dapat menjalankan aplikasi SEPPEDA
SI TOLE

S I M P U L A N



REKOMENDASI

Pentingnya melakaukan upaya penyesuaian anggaran
dalam implementasi kegiatan pada tahapan jangka
menengah dan jangka panjang
Merekomendasikan agar tim yang sudah terbentuk
untuk terus dipertahankan
Membangun koordinasi baik formal maupun informal
dengan stakeholder terkait
Disamping itu pentingnya dukungan sumber daya
organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo
secara proprosional untuk menyelesaikan proyek
perubahan sampai dengan tujuan Proyek Perubahan
dapat tercapai sesuai target.
Membangun komitmen bersama kepada para pelaku
wisata agar melakukan sosialisasi secara massiv dengan
memanfaatkan media sosial atau elektronik guna
memperkenalkan SEPPEDA SI TOLE

 Agar keberlanjutan kegiatan dapat diwujudkan maka
perlu direkomendasikan beberapa hal atau langkah-
langkah sebagai berikut : 

1.

2.

3.

4.

5.



terima kasih




