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ABSTRACT 

Sawah Sumur Village is one of the village administrations located in the east of Kec. Arjasa 

Kab. Sumenep. The administrative service process in Sawah Sumur Village still uses a 

conventional system. Based on the problem analysis, the researcher will make an enterprise 

architecture plan to find out in detail the business processes and their stages at the Sawah 

Sumur Village Hall. The method used is TOGAF ADM using four stages, namely the stage 

of vision architecture, business architecture, information systems architecture, and technology 

architecture. Analysis of the overall results of the 4 phases of TOGAF ADM obtained a 

match between the architectural requirements and the recommended architecture seen from 

the results of the requirement management analysis with the four stages of TOGAF ADM. 

The result of this research is an enterprise architecture planning. 

 

Keywords : Enterprise Architecture, Sawah Sumur Village, Village Government, 

Performance, TOGAF ADM 

 

ABSTRAK 

Desa Sawah Sumur adalah salah satu pemerintah desa yang terletak di sebelah timur Kec. 

Arjasa Kab. Sumenep. Proses pelayanan administrasi di Desa Sawah Sumur masih 

menggunakan sistem konvensional. Berdasarkan analisis permasalahan, maka peneliti akan 

membuat perencanaan arsitektur enterprise guna mengetahui secara detail proses bisnis 

beserta tahapannya di Balai Desa Sawah Sumur. Adapun metode yang digunakan adalah 

TOGAF ADM dengan menggunakan empat tahap yaitu tahap arsitektur visi, arsitektur bisnis, 

arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Analisis hasil keseluruhan 4 fase 

TOGAF ADM diperoleh adanya kesesuaian antara kebutuhan arsitektur dengan arsitektur 

yang direkomendasikan dilihat dari hasil analisis requirement management dengan empat 

tahap TOGAF ADM tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perencanaan arsitektur 

enterprise. 

 Kata Kunci : Arsitektur Enterprise, Desa Sawah Sumur, Pemerintah Desa, Kinerja, TOGAF 

ADM 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah 

menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan 

mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.[1] 

 

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan desa terdiri dari 

pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Adapun fungsi dari 

pemerintah desa yaitu melakukan administrasi desa yang dilakukan oleh kepala desa, 

perangkat desa dan warga desa itu sendiri[2]. 

 

Desa Sawah Sumur merupakan salah satu pemerintahan desa yang terletak di sebelah 

timur Kabupaten Sumenep tepatnya di pulau kangean yang terdiri dari dataran rendah 

dan dataran tinggi. Di sebelah utara berbatasan dengan Hutan, sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Hutan, sebelah selatan berbatasan dengan Hutan dan Laut, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Paseraman dan Desa Pandeman. 

 

Desa Sawah Sumur merupakan salah satu desa yang sudah mengimplementasikan 

teknologi informasi berupa seperangkat komputer untuk membantu dalam proses 

administrasinya. Proses pelayanan administrasi desa dilakukan di Balai Sawah Sumur, 

dimana perangkat desa bertugas melayani proses administrasi yang dibutuhkan oleh 

warga desa, sedangkan warga desa mendatangi kantor Balai Desa untuk melakukan 

serangkaian prosedur untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. 

 

Berdasarkan observasi bahwa dalam melakukan proses pelayanan administrasi di Balai 

Desa Sawah Sumur masih menggunakan sistem konvensional yaitu dengan memasukkan 

data kedalam komputer atau mencatat proses pelayanan pada kertas atau buku secara 

manual. Misalnya dalam pembuatan surat keterangan, surat pengantar menikah, surat 

perijinan dan surat keterangan tanah masih dibuat dengan mengetikan pada aplikasi 

microsoft word. Selain itu pencatatan surat masuk dan surat keluar masih dituliskan di 

dalam buku besar secara manual. 

 

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa permasalahan seperti kurangnya efisiensi 

waktu, salah memasukkan data, dan terjadinya kesalahan penulisan. Efisiensi waktu 

sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pelayanan seperti pembuatan surat 

pengantar dan pembuatan surat keterangan. Data yang valid menjadi bukti otentik yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Jika data yang dimasukkan tidak sesuai dapat 

menyebabkan data yang dimasukkan tidak tersimpan bahkan saat dicetak data tidak 

muncul. Dalam proses update identitas NIK (Nomor Induk Kependudukan) dapat 

dilakukan secara langsung di dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan 

persyaratan membawa surat pengantar dari desa dan dari kecamatan[3]. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Desa merupakan salah satu otonom yang berada pada level terendah dari hierarki 

otonomi daerah di Indonesia. Desa Sawah Sumur merupakan salah satu pemerintahan 

desa yang terletak di sebelah timur Desa Paseraman dan Desa Pandeman. Desa Sawah 

Sumur merupakan salah satu desa yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi 

berupa seperangkat komputer untuk membantu dalam proses administrasinya namun 

dalam melakukan proses pelayanan administrasi di Desa Sawah Sumur masih 

menggunakan sistem konvensional yaitu dengan memasukkan data kedalam komputer 

atau mencatat proses pelayanan pada kertas atau buku secara manual. 

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka peneliti akan membuat perencanaan 

arsitektur enterprise guna mengetahui secara detail proses bisnis beserta tahapannya di 

Balai Desa Sawah Sumur . Sehingga perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. 

Banyak proses bisnis di dalam organisasi yang terpecah-pecah dan tidak sesuai. 

Arsitektur enterprise membantu pemerintah Desa Sawah Sumur mengintegrasikan proses 

bisnis yang ada agar berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah TOGAF ADM. Togaf mempunyai Architecture 

Development Method (ADM) atau Metode Pengembangan Arsitektur TOGAF yang 

menyediakan proses  teruji dan dapat diulang untuk mengembangkan arsitektur. ADM 

termasuk membangun kerangka kerja arsitektur, mengembangkan konten arsitektur, 

transisi, dan mengatur realisasi arsitektur[4]. 

 
C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan Perumusan Masalah dia atas maka di dapat tujuan dan manfaat sebagai 

berikut : 

 

1. Mengetahui permasalahan yang ada di Balai Desa Sawah Sumur 

2. Membuat Perencanaan Arsitektur Enterprise untuk mengetahui proses bisnis dan 

tahapannya di Desa Sawah Sumur 

3. Membantu Pemerintah Desa Sawah Sumur mengentegrasikan proses bisnis yang 

ada agar berjalan dengan efektif dan efisien. 

4. Meningkatkan pelayanan di Balai Desa Sawah Sumur kepada masyarakat.  

 

 

D. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian Perencanaan Arsitektur Enterprise Pada 

Desa Sawah Sumur Menggunakan TOGAF ADM ini adalah berbentuk dokumen yang 

didalamnya terdapat data, diantaranya data gambaran umum Desa Sawah Sumur 

Tahun 2020 yang berisikan gambaran kondisi geografis, gambaran umum demografis, 

dan kondisi ekonomi (pertanian, peternakan,perdagangan dan industri) di Desa Sawah 

Sumur. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sawah 

Sumur yang didalamnya berisikan data profil Desa Sawah Sumur, struktur organisasi 

di Balai Desa Sawah Sumur, visi dan misi Desa Sawah Sumur, potensi dan masalah  

Desa Sawah Sumur. 
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Gambar 1.1. Kerangka Berfikir Penelitian[5] 

 

A. Tahap Identifikasi Masalah  

     Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi masalah yang terjadi, membuat 

kerangka permasalahan serta merumuskan solusi untuk memecahkan permasalahan 

yang telah dihadapi pada Desa Sawah Sumur. 

 

B. Tahap Pengumpulan Data  

     Pada tahap pengumpulan data ini, data yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat oleh peneliti yang 

berasal dari hasil observasi langsung ke Balai Desa Sawah Sumur, serta wawancara 

langsung dengan Mas Rusliadi selaku Sekretaris di Balai Desa Sawah Sumur. Data 

sekunder yang didapat peneliti berasal dari studi pustaka dan studi literatur beberapa 

penelitian sebelumnya. 

 

C. Tahap Perencanaan Arsitektur Enterprise (TOGAF ADM) 

     Metode perancangan arsitektur enterprise di Desa Sawah Sumur menggunakan 

metodologi TOGAF ADM. Ada empat tahap dalam metodologi TOGAF ADM yang 

akan digunakan peneliti diantaranya[5] : 

1) Phase Preliminary  

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi 5W+1H (what, who, when, where, 

why, dan how) dalam perencanaan arsitektur enterprise dan menentukan prinsip-

prinsip perencanaan arsitektur enterprise yang disusun menggunakan principle 

catalog. Tools yang digunakan pada tahap preliminary yaitu principle catalog. 

2) Requirements Management 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan arsitektur enterprise di Desa 

Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kebutuhan itu disimpan 

kemudian dimasukkan ke dalam tahap yang sesuai. Sumber daya harus 

dikembangkan dalam tahap ini adalah skenario aktivitas. Skenario aktivitas 

mencakup aktivitas dan permasalahan dalam organisasi. Tools yang digunakan pada 

tahap requirement management yaitu Metode fishbone analysis (analisis tulang 

ikan). 

 

3) Phase A: Architecture Vision  

Tahap ini bertujuan untuk menyamakan pandangan mengenai pentingnya 

perencanaan arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi 

dan menentukan lingkup perencanaan strategis yang dikembangkan. Beberapa hal 
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yang perlu diperhatikan pada awal siklus arsitektur untuk menciptakan visi arsitektur 

yaitu memvalidasi konteks, serta membuat pernyataan arsitektur proses yang 

disetujui. Tools yang digunakan pada tahap arsitektur visi yaitu Value Chain 

Diagram.  

 

4) Phase B: Business Architecture  

Tahapan ini berisi bagaimana proses pada strategi bisnis, organisasi, dan 

informasi aktivitas utama. Arsitektur bisnis digunakan sebagai sarana untuk 

menunjukkan nilai dan alur aktivitas yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan 

stakeholdernya. Tools yang digunakan pada tahap arsitektur bisnis yaitu BPMN 

(Business Process Model and Notation).  

 

5) Phase C: Information Sistem Architecture  

Tahap ini bertujuan mengembangkan arsitektur sistem informasi dalam hal data 

dan aplikasi yang terkait. Hal ini menggambarkan bagaimana arsitektur sistem 

informasi dapat menjalankan arsitektur visi dan arsitektur bisnis dapat memenuhi 

kebutuhan stakeholder. Tahap ini menekankan bagaimana arsitektur sistem 

informasi dirancang meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan 

digunakan di Desa Sawah Sumur. Tools yang digunakan pada arsitektur aplikasi 

yaitu Metode BSP (Business Sistem Planning).  

 

6) Phase D: Technology Architecture  

Tahap ini bertujuan mengembangkan teknologi sehingga dapat menerapkan visi 

arsitektur guna menjawab keinginan stakeholder. Dalam tahap ini diidentifikasi 

komponen-komponen arsitektur yang akan ada sebagai target arsitektur teknologi 

Tools yang digunakan pada arsitektur teknologi yaitu Basic Network Diagram  

 

7) Kesimpulan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Akan dibuat beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Desa 

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah 

asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,2 desa adalah satu 

kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok 

rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala 

keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah 

dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada 

akhirnya terbentuklah desa.[1] 

 

b. Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah 

desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.[1] 

 

c. Togaf 

Togaf atau The Open Group Architecture Framework adalah suatu kerangka kerja 

arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, 

perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. TOGAF 

memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun 

arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. [4] 

 

➢ Kekurangan Togaf 

o Tidak ada templates standart untuk seluruh domain (misalnya untuk 

membuat blok diagram) 

o Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang (ready made) 

➢ Kelebihan Togaf 

o Sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. 

o Sistematis 

o Focus pada siklus implementasi (ADM) dan proses 

o Kaya akan area teknis arsitektur 

o Recource base menyediakan banyak material referensi 

o Karena melibatkan banyak pihak terutama industri, di TOGAF banyak 

memberikan best practice atau kejadian riil di dunia nyata 

 

 

 

 



6 
 

d. ADM (Architecture Development Method) 

ADM merupakan metode yang umum sehingga jika diperlukan pada prakteknya 

ADM dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu, misalnya digabungkan 

dengan framework yang lain sehingga ADM menghasilkan arsitektur yang spesifik 

terhadap organisasi.[4] 

 

 
Gambar Architecture Development Method 

 

 

 

 

e. Arsitektur Enterprise 

AE adalah kerangka konseptual bagaimana bisnis itu dapat dibangun. Prinsip EA 

sendiri dapat diterapkan di berbagai organisasi bisnis, meliputi Pemerintahan, 

asosisasi non profit atau bahkan usaha lepas.[4] 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Preliminary Phase  

Fase ini merupakan tahapan persiapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi 5W+1H 

(what, who, why, when where dan how) dan menentukan prinsip-prinsip perencanaan 

arsitektur enterprise. 

TABEL 1. Identifikasi 5W+1H 

No  Driver  Deskripsi  

1.  

 

What  a. Objek: Ruang lingkup arsitektur enterprise di Desa Sawah Sumur, 

Kec. Arjasa, Kab. Sumenep 

b.  Deskripsi: Membuat perencanaan model arsitektur enterprise.  

 

2.  

 

Who  a. Objek: Siapa saja pelaku utama yang terlibat dalam pemodelan 

arsitektur enterprise ini.  

b. Deskripsi:Pembuat perencanaan: Peneliti Tanggung Jawab : 

Perangkat Desa  

3.  

 

When  a. Objek: Waktu penelitian perencanaan arsitektur enterprise dengan 

framework TOGAF ADM.  

b.         Deskripsi: Januari  2021.  

 

4.  

 

Where  a. Objek: Menunjukkan lokasi kerja dan organisasi.  

 

5.  

 

Why  a. Objek: Mengapa arsitektur enterprise dibangun.  

b. Deskripsi: Untuk membuat rencana arsitektur enterprise yang dapat 

menyelaraskan antara arsitektur bisnis organisasi dengan kebutuhan 

sistem dan teknologi informasi, sehingga dapat membuat aktivitas 

atau proses bisnis berjalan secara efektif dan efisien, serta 

meningkatkan pelayanan di Balai Desa Sawah Sumur kepada 

masyarakat.  

 

6.  

 

How  a. Objek: Menentukan bagaimana perencanaan arsitektur enterprise 

dibuat.  

b. Deskripsi: Menggunakan metodologi TOGAF ADM dengan 

mengambil 4 tahapan yaitu, arsitektur visi, arsitektur bisnis, 

arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi.  

 

 

 

 

Tabel 1. di atas menjelaskan identifikasi objek-objek yang yang terlihat di Balai Desa 

Sawah Sumur, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep mengacu pada beberapa prinsip 

perencanaan arsitektur enterprise yang disesuaikan dengan pernyataan what, who, 

when, where, why, dan how. Berikut dari hasil identifikasi objek-objek dan deskripsi 

pada tabel 3.1 dipetakan dalam principle catalog untuk perencanaan arsitektur 

enterprise di Desa Sawah Sumur, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep. 
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B. Requirement Manajement  

Tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan arsitektur enterprise di Desa Sawah 

Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kebutuhan itu disimpan kemudian dimasukkan ke 

dalam tahap yang sesuai. Sumber daya harus dikembangkan dalam tahap ini adalah 

skenario aktivitas yang mencakup aktivitas dan permasalahan dalam organisasi. 

 

Aktivitas dan permasalahan dalam organisasi digambarkan dengan menggunakan 

metode fishbone analysis (analisis tulang ikan). Dalam metode ini akar permasalahan 

dirumuskan dalam prinsip 5 M + 2 atau dikategorikan dalam 7 kategori yaitu 

manpower, machine, method, material, media, motivation, dan money.  

a) Manpower (Tenaga Kerja)  

Segala permasalahan yang berkaitan dengan aspek tenaga kerja dilihat dari aspek 

lemahnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, kekuatan fisik, lambatnya kinerja 

dari Pemerintah Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.  

b) Machine (Mesin, Peralatan, dan Infrastruktur)  

Segala permasalah yang berkaitan dengan aspek peralatan, atau tools lainnya 

dilihat dari pengadaan infrastruktur TIK desa dan pengadaan sarana dan prasarana 

di Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.  

c) Methods (Metode dan Prosedur Kerja)  

Segala permasalah berkaitan dengan metode dan prosedur kerja, dilihat dari 

prosedur kerja yang tidak ada, tidak jelas, sulit dipahami, dan tidak memiliki 

standar yang sesuai dengan tugas dan fungsi pokok sebagai perangkat desa.  

d) Materials (Material Bahan Baku Utama, dan Bahan Baku Pendukung)  

Segala permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan aktivitas utama dan 

aktivitas pendukung yang ada di Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.  

e) Media (Media, Lingkungan Kerja, dan Waktu Kerja)  

Segala permasalahan yang berkaitan dengan tempat kerja (Balai Desa), waktu, dan 

lingkungan masyarakat di Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.  

f) Motivation (Motivasi, dan Kompetensi)  

Segala permasalahan yang berkaitan dengan sikap kerja, perilaku kerja, budaya 

kerja yang tidak benar ataupun tidak kondusif di Balai Desa Sawah Sumur Kec. 

Arjasa, Kab. Sumenep.  

g) Money (Uang dan Financial)  

Berkaitan dengan aspek keuangan, misalnya ketidak tersediaan anggaran dan 

penggunaan anggaran desa yang masih kurang optional.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pada fishbone analysis 

(analisis tulang ikan), maka didapat beberapa permasalahan yang dialami oleh 

Pemerintah Desa Sawah Sumur yaitu di bisang kepemerintahan desa, program 

pembangunan desa, pelayanan, keuangan, inventaris dan kearsipan serta 

monitoring dan evaluasi. Dan diusulkan solusi aktivitas dan solusi sistem informasi 

yang sesuai dengan permasalahan yang ada di Balai Desa Sawah Sumur. 

 

C. Arsitektur Visi  

Tahap ini bertujuan untuk menyamakan pandangan mengenai pentingnya perencanaan 

arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dan menentukan 

lingkup perencanaan strategis yang dikembangkan. 
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D. Arsitektur Bisnis  

Tahap ini bertujuan mengembangkan target dari arsitektur visi yang menggambarkan 

bagaimana organisasi beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis. Proses bisnis yang ada 

di Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep digambarkan dengan BPMN 

(Business Process Model and Notation) yang terdiri dari proses bisnis aktivitas 

pemerintah Desa Sawah Sumur, proses pembuatan surat keterangan, surat pengantar, 

dan program-program yang ada di Desa Sawah Sumur. 
 

E. Arsitektur Sistem Informasi 

Tahap ini bertujuan mengembangkan arsitektur sistem informasi dalam hal data dan 

aplikasi yang terkait yang menekankan bagaimana arsitektur sistem informasi 

dirancang meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan di Desa 

Sawah Sumur.  

 

F. Arsitektur Data 

Tahap ini dilakukan dengan memodelkan data yang berkaitan dengan proses bisnis dan 

organisasi serta menentukan siapa yang mempunyai tangung jawab utama dan pembuat 

keputusan, keterlibatan utama, dan mempunyai beberapa keterlibatan saja. 

 

G. Arsitektur Aplikasi 

Tahap ini menjelaskan hubungan kelas data dengan proses, dimana menggambarkan 

siapa yang berperan dalam proses pembuatan dan siapa yang menggunakan. C (create) 

untuk menggambarkan siapa yang membuat dan U (use) siapa yang menggunakan. 

Setelah menentukan siapa yang akan membuat dan siapa yang akan menggunakan 

nantinya, kemudian mengelompokan berdasarkan proses dan kelas data. Menentukan 

aliran data, membuat aliran data, dan diperoleh gambaran arsitektur aplikasi yang 

dibutuhkan di Desa Sawah Sumur. 

H. Aristektur Teknologi  

Tahap ini bertujuan mengembangkan teknologi sehingga dapat menerapkan visi 

arsitektur guna menjawab keinginan stakeholder. Dalam tahap ini diidentifikasi 

komponen-komponen arsitektur yang akan ada sebagai target arsitektur teknologi. 
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IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian perencanaan arsitektur enterprise untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah Desa Sawah Sumur dengan kerangka kerja TOGAF ADM, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa analisis hasil keseluruhan 4 fase TOGAF ADM diperoleh 

adanya kesesuaian antara kebutuhan arsitektur dengan arsitektur yang 

direkomendasikan untuk pemerintah Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep. 

Dilihat dari hasil analisis requirement management dengan empat tahap TOGAF ADM 

tersebut, sehingga di hasilkan cetak biru (blue print) yang membantu meningkatkan 

kinerja pemerintah desa dengan perencanaan aplikasi SIMADESAS (Sistem Informasi 

Desa Sawah Sumur) yang mengintegrasikan modul pembangunan desa, modul 

kepemerintahan desa, modul pelayanan, modul pelaporan, modul pengarsipan dan 

inventaris, dan modul monitoring dan evaluasi. 
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Perencanaan Arsitektur Enterprise Menggunakan Kerangka TOGAF ADM (Desa Sawah 

Sumur) Pemerintah kota yang bergantung pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 adalah koordinator penyelenggara pemerintahan dan kepentingan lingkungan 

sekitar dalam pengaturan kewenangan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah kota terdiri dari pemerintah kota dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 

Kapasitas pemerintah kota adalah melengkapi organisasi kota yang dilakukan oleh 

kepala kota, pemerintah kota dan warga sendiri [2].  

 

Desa Sawah Sumur merupakan salah satu organisasi kota yang terletak di sebelah timur 

Kabupaten Sumenep tepatnya di Pulau Kangean yang terdiri dari rawa-rawa dan negara 

bagus. Di sebelah utara dibatasi oleh Hutan, di sebelah timur oleh Desa Hutan, di 

sebelah selatan dengan Hutan dan Laut, di sebelah barat dengan Desa Paseraman dan 

Desa Pandeman. Desa Sawah Sumur merupakan salah satu kota yang telah melakukan 

inovasi data sebagai PC untuk membantu siklus manajerial.  

 

Tindakan administrasi organisasi kota diselesaikan di Balai Sawah Sumur, di mana 

otoritas kota bertanggung jawab untuk melayani siklus peraturan yang disyaratkan oleh 

penduduk setempat, sementara warga kota mengunjungi kantor Balai Desa untuk 

melakukan perkembangan metode untuk mendapatkan administrasi yang diperlukan. 

Mengingat persepsi bahwa dalam melakukan tindakan bantuan manajerial di Balai Desa 

Sawah Sumur sebenarnya menggunakan kerangka kerja yang teratur, yaitu dengan 

memasukkan informasi ke dalam PC atau mencatat siklus administrasi pada kertas atau 

buku secara fisik. Misalnya dalam pembuatan otentikasi, surat pengantar nikah, ijin, dan 

surat pernyataan tanah yang masih dibuat dengan cara membuat di aplikasi Microsoft 

Word. Demikian pula, catatan surat mendekat dan aktif masih tertulis dalam catatan 

fisik.  



 

Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan, misalnya ketiadaan produktivitas 

waktu, kesalahan penyampaian informasi, dan penyusunan blunder. Kemahiran waktu 

diharapkan dapat mempercepat siklus administrasi, misalnya membuat surat pengantar 

dan membuat pengesahan. Informasi yang sah menjadi bukti bonafide yang dapat 

dilegitimasi. Jika informasi yang dimasukkan tidak masuk akal, hal itu dapat 

menyebabkan informasi yang dimasukkan tidak tersimpan dalam hal apapun, ketika 

dicetak informasi tersebut tidak muncul.  

 

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyegarkan kembali kepribadian NIK (Nomor 

Induk Kependudukan), sangat mungkin dilakukan secara lugas di kantor kependudukan 

dan umum dengan keharusan membawa surat pengantar dari kota dan dari kecamatan 

[3] . kota ditemukan di sebelah timur Desa Paseraman dan Desa Pandeman. Desa Sawah 

Sumur merupakan salah satu kota yang telah melakukan inovasi data sebagai PC untuk 

membantu regulasi, namun dalam menyelesaikan langkah-langkah bantuan manajerial 

di Desa Sawah Sumur sebenarnya menggunakan kerangka adat, tepatnya dengan 

memasukkan informasi ke dalam PC. atau mencatat tindakan administrasi di atas kertas 

atau buku secara fisik.  

 

Sehubungan dengan penyelidikan masalah tersebut, spesialis akan membuat rekayasa 

usaha yang bermaksud untuk mengetahui secara detail siklus bisnis dan tahapannya di 

Balai Desa Sawah Sumur. Sehingga penataan dibuat berdasarkan kebutuhan. Banyak 

ukuran bisnis dalam asosiasi yang terbagi dan tidak konsisten. Desain ikhtiar tersebut 

membantu otoritas masyarakat Desa Sawah Sumur untuk mengkoordinasikan 

langkah-langkah bisnis yang ada agar dapat berjalan dengan baik dan produktif. Teknik 

yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah TOGAF ADM. Togaf memiliki Metode 

Pengembangan Arsitektur (ADM) yang memberikan siklus yang dapat dicoba dan 

berulang untuk membuat model.  

 

ADM menggabungkan struktur desain bangunan, menciptakan substansi komposisi, 

perubahan, dan mengawasi pengakuan teknik [4]. C. Alasan dan Manfaat Berdasarkan 

definisi masalah di atas, tujuan dan keuntungannya adalah sebagai berikut: 1. 

Mengetahui permasalahan yang ada di Balai Desa Sawah Sumur 2. Membuat Enterprise 

Architecture Planning untuk mengetahui siklus bisnis dan tahapannya di Desa Sawah 

Sumur 3. Membantu Pemerintah Desa Sawah Sumur untuk mengkoordinasikan 

langkah-langkah bisnis yang ada agar berjalan dengan baik dan lancar. 4. Memperbaiki 

administrasi di Balai Desa Sawah Sumur hingga ke daerah setempat. D.  

 

Metode Pemeriksaan Teknik yang digunakan dalam Eksplorasi Perencanaan Arsitektur 

Usaha di Desa Sawah Sumur Menggunakan TOGAF ADM adalah sebagai laporan 



dimana terdapat informasi mengingat informasi gambaran keseluruhan Desa Sawah 

Sumur tahun 2020 yang memuat gambaran kondisi topografi, garis besar sosial 

ekonomi , dan kondisi keuangan (pertanian, hewan, pertukaran dan industri) di Desa 

Sawah Sumur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawah Sumur (RPJMDes) 

Data yang memuat informasi mengenai profil Desa Sawah Sumur, Struktur hirarki di 

Balai Desa Sawah Sumur, Visi dan Misi Desa Sawah Sumur, Potensi dan Isu Desa Sawah 

Sumur. Sebuah.  

 

Desa Secara etimologis desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu deca yang berarti 

tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 

desa merupakan satuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki 

sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau desa adalah 

sekumpulan rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Desa dibentuk atas 

prakarsa beberapa kepala keluarga yang telah menetap terkait dengan asal daerah dan 

bahasa, adat istiadat, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat yang akhirnya 

membentuk desa tersebut. [1] b.  

 

Pemerintah desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menugaskan 

kepada pemerintah desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan 

pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dan Bhinneka Tunggal Ika. 1] c.  

 

Togaf Togaf atau The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja 

arsitektur perusahaan yang menyediakan pendekatan komprehensif untuk desain, 

perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. TOGAF 

memungkinkan perusahaan untuk menentukan persyaratan bisnis dan membangun 

arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. [4] ? Kurangnya Togaf o Tidak 

ada templat standar untuk semua domain (misalnya untuk membuat diagram blok) o 

Tidak ada artefak yang dapat digunakan kembali (siap pakai) ? Keunggulan Togaf o Ini 

fleksibel dan open source.  

 

o Sistematis o Fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses o Kaya dalam bidang 

teknis arsitektur o Basis sumber daya menyediakan banyak bahan referensi o Karena 

melibatkan banyak pihak terutama industri, TOGAF memberikan banyak best practice 

atau kejadian nyata di dunia nyata d. ADM (Metode Pengembangan Arsitektur) ADM 

merupakan metode umum sehingga jika diperlukan dalam prakteknya ADM dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu, misalnya digabungkan dengan 



framework lain sehingga ADM menghasilkan arsitektur yang dikhususkan untuk 

organisasi. [4] Persyaratan eksekutif Tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan 

desain bisnis besar di kota Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, barang-barang 

kebutuhan disingkirkan dan kemudian ditata dengan baik.  

 

Aset yang harus dibuat dalam tahap ini adalah situasi tindakan yang mengingat latihan 

dan masalah untuk asosiasi. Latihan dan masalah dalam asosiasi digambarkan 

menggunakan teknik investigasi tulang ikan. Dalam teknik ini dasar masalah 

digambarkan dalam aturan 5 jt + 2 atau disusun menjadi 7 kelas, khususnya tenaga 

kerja, mesin, strategi, materi, media, inspirasi, dan uang tunai. a) Tenaga Kerja (Tenaga 

Kerja) Semua permasalahan yang diidentifikasi dengan sudut pandang pekerjaan dilihat 

dari bagian informasi yang tidak berdaya, tidak adanya bakat, kekuatan yang 

sebenarnya, lambatnya pelaksanaan Pemerintah Desa Sawah Sumur, Kec.  

 

Arjasa, Kab. Sumenep. b) Mesin (Mesin, Peralatan, dan Infrastruktur) Semua masalah 

yang teridentifikasi dengan bagian peralatan atau perangkat yang berbeda dilihat dari 

perolehan kerangka TIK kota dan akuisisi kantor dan yayasan di Desa Sawah Sumur, Kec. 

Arjasa, Kab. Sumenep. c) (Metode dan Prosedur Kerja) Semua masalah diidentifikasi 

dengan strategi dan metode kerja, dilihat dari sistem kerja yang tidak ada, tidak jelas, 

sulit dipahami, dan tidak memiliki prinsip sesuai dengan kewajiban mendasar dan 

elemen perakitan mekanik kota. d) Bahan (Bahan Baku Utama dan Bahan Baku 

Pendukung) Semua masalah diidentifikasi dengan aksesibilitas latihan utama dan latihan 

pendukung di Desa Sawah Sumur, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.  

 

e) (Media, Lingkungan Kerja, dan Waktu Kerja) Semua masalah yang diidentifikasi 

dengan lingkungan kerja (Balai Desa), waktu, dan iklim wilayah setempat di Desa Sawah 

Sumur, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep. f) (Motivasi, dan Kompetensi) Segala permasalahan 

yang teridentifikasi dengan cara pandang kerja, perilaku kerja, budaya kerja yang tidak 

tepat atau tidak membantu di Balai Desa Sawah Sumur Kec. Arjasa, Kab. Sumenep. g) 

(Uang dan Keuangan) Mengenai sudut moneter, misalnya tidak dapat diaksesnya 

rencana pengeluaran dan penggunaan rencana keuangan kota yang masih belum 

bersifat diskresioner.  

 

Melihat konsekuensi persepsi dan pemeriksaan yang diselesaikan terhadap penyidikan 

tulang ikan, beberapa hal yang mampu dilakukan oleh Pemerintah Desa Sawah Sumur, 

khususnya di bidang pemerintahan kota, program pemajuan kota, pemerintahan, 

perhitungan, penyimpanan dan pengarsipan seperti halnya pengamatan dan penilaian. 

Selanjutnya, usulan jawaban untuk latihan dan penyusunan kerangka data sesuai 

dengan isu terkini di Balai Desa Sawah Sumur. C. Arsitektur Visi Tahapan ini berarti 

menyamakan melihat pentingnya struktur bisnis besar yang ingin mencapai tujuan 



organisasi atau hierarki dan menentukan sejauh mana penyusunan kunci yang dibuat.  
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